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CHRONICAS DOS TEMPOS COLCNIAES 

O supplicio do Chaguinhas 

NO mcio dos importantes acontccimentos occorridos em S. Paulo 
nos annos de 1831-22, que trouxerain a esta cidade o principe Dom 
Pedro, regente do Brasil, e deram occasiáo a que fosse dado nas col- 
Sinas do Ypiranga o brado patriotico de Ind~pendelzcia ou morte, pas- 
sou-se quasi despercebida dos historiadores a execuçáo da pena de 
morte applicada no largo cia Liberdade a um tal Chaguinhas, pelo 
crime de ter cheflado em Santos uma sediçáo mititar nos ultinios dias 
do mez de Junho do 1821. 

Realniente, o facto em si não tinha importancia alguma, porque 
a execuçáo de uma pena d6 morto, sob o regimen colonial, era coiisa 
por demais comniuni para attrahir a attenção de quem quer que fosse 
o Claa.quinRns náo era homem táo conliecido c de tal valor intellectual 
ou  moral que a sua morte, no cadafalso, causasse impressão dura- 
doura sobre o espirito daquella geraçáo convulsionada pelos graves 
acontecimentos precursores da nossa cruancipaçáo politica. 

Entretanto, a execução daquella sentença de morte foi rodeada 
ao tantas peripecias dolorosas para o paciente e para as numerosas 
pessoas que a ella assistiram e dt! tantas circumstanaias mysteriosas, 
e o nome do velho Martim Francisao apparece nella de um modo tão 
odioso para os coraçbes sensireis, e principalmente para os patriotas, 
que vale bem a pena dar-lhe alguns momentos de attençáo e empre- 



gar alguni esforço na tcnt,ativa de desvendar aqilelles mysterios Q de 

limpar a nien~oria d? grande paulista de qualquer tra.0 de odiosidade, 
que sobro clla tenha recahido e que o tempo ainda náo tenha conse- 

guido destruir. 
E' urna especie de relvindicaçáo historica que vou tentar, uni 

processo de revisão de um julgamento errado que tern sido transniit- 

tido de geração ern geraçáo até o presente, para que a boa fama da-  
quelle brazileiro illustrc passe a mais remota posteridade escoimadâ 
de unia iiijusta e odiosa imputaçáo. 

Para chegar, porem, a este resiiltado, preciso fazer algumas li- 
geiras refor.rncias ná0 s6mente B liistoria colonial de S. Paulo, como 
tambom aos movimentos revolucionarios da Europit e da America, que 
tanto ~ont~ribuiram para a divulgaçáo das idbaa libcrqes entro os bra- 
sileiros e para a realizayáo da independencia do Brasil ein 18'iS. Este 
ligpiro retrospecto servira para exj~licar a razáo de ser niuitos factos 
obsciirsoa e para mostrar o estado do espirito piiblico rni S. Paulo na 
occasiáo em qiio teve logar o siippiicio do Chaguirihas. 

Trataroi agora da eseciiyáo da pena do morte a que foi condem- 
nado o infeliz Chagiiinhas c depois, em outra clironica intitulada 
Martiwc F ~ a ~ z c i s c o  e n Berfzn~*cZa, terei occaeião de apresentar algu- 
mas versões sobre a parte que este iiiiistre paulista tomou naquella 
odiosa execuçáu. 

A proclaniaçáo da iiidependencia dos Estados Unidos da America 
do Norte cru 1776, seguida de uma guerra de sete annos e da victo- 
ria final dos Yankees, aiixiliado:: por Lafayette e outros enthusiastas 
da libthrciade, echoou em todo o mundo civilizado e produziu no Bra- 
sil a prematura e desastrosa Inco~zfidencia mineira, que levou Tira- 

C dentes ao cadafalso e tantos brazileiros illustres ao degredo perpetuo 
nas inhospitns regiões da rosta dlAfrica. 

D. Bernardo JosB de Lcrena era então o capitão general de São 
Paulo e eoni raz%o amrruava que os paulistas eram ainda bastante 
fieis ao rei e amantes da monardiia para se interessarem de um 



modo sympathico e positivo pelos acontecimentos que estavani se pas- 
sando na vizinha capitania de Minas Geraes. Assim era ainda, com 
effeito, e S. Paulo não tomon parte alguma naquelle nobre e patrioti- 
co movimento, iniciado pelos mineiros em prol da liberdade do paiz, 
comquanto nelle participasseru mais ou menos activanionte os dois 
irmáos paulistas Liiiz Vaz de Tbledo Piza e o padrc Carlob Correia 
de  Toledo. l'orém, a semente estava lançada pelos min~iros, deitou 
raizes em todo o paiz e devia germinar e produzir os seus fi3nctos 
em tempos mais opportunos. 

FarallaIu com a modesta cr tragica rebellião de Villa Rica e ain- 
da como 'epercussáo da independencia dos americanos e fiucto das 
doutrinas de Rousseau e dos encyclopedistas, rebentou cnl Paris a 
gigantesca revoluçáo do 1TXgC que comcçon arrasando a Baitiiha, fa- 
mosa fortaleza e prisão de E-tado, verdadeiro symbolo do despotis- 
mo real que pesou sobre a França por tanto. seculos, c acabou der- 
rocando todas as relhas inbtitui(;óes franrczas e creando uma nova 
ordem social e politica, baseada nos inalienaveis direitos d o  hr~mem 
coiiio cidadão. 

Durante as saneuinarias guerras quo se seguiram por uni quarto 
de seculo os exeicitos victoriosos da Repiiblica Franceza c do liri- 
meiro NapoleBo levaram a todos os recantos da Europa as novas 
idéas de LIBERDADE pelo regimen representativo apoiado sobre a 
soberania popular, da EGUAI.O\DE de todos perante o diveito, e de 
BRATERNIDAUE dos homens oriundos da mesma raça, falando a mes- 
ma lingua, professando a mesma religião e vivendo sob as  mes- 
mas leis. 

Todos os governos se agitaram para a sua defesa commum con- 
t ra  a inva.ác> do jucobinzsmo fraricez. Portugal e Hcspanha, não 
obstante a s  barreiras naturaes do oceano e dos Pyreneu., foram fl- 
nalmsnte arrdstados a lucta e invadidos pnr tropas extrangeiras, e 
a peninsula iberioa transformou-se por seis annos em campo de san- 
guinolentas batalhas entre os francezes e os naturaes da terra, se-' 
cundados pelos inglezes. 

As numerosas colonias hespanholas da America aproveitaram-se 
d a  anarchia que dominava a metropole para sacudirem o seu jugo, 



tres vezes secular, e entrarem no vonvivio dos povos livres e inde- 
pendentes. 

A Bolivia foi a primeira a levantar-se, em 1808, luctoii heroica- 
mente por muitos annos e só consegui11 assegurar a sua liberdade 
em 1824, depois da estroridosa victoria do generzl Sucre scbre o s  
hespanhóes ein Ayacuco. Auxiliado por seu isolamento no interior 
da Amoiica, vem de p ~ r t 3  O Paraguay, que proclamou a sua indc- 
pendencia em 1809 e firmou-a em 1814, sob a chefia do celebre 
dietador Francia. O Mexico, capitaneado por Hidalgo, rompeu a lu 
cta pela liberdade em 1810 e só a terminou em 1829, com a brilha;- 
t e  victoria de Tampico. Nova Granada, Venezuela e Equador move- 
ram-se em 1811, sob a direcçao do grande Bolivar, e fizeram-se livres 
em 1819. Buenos-Ayres, rebcIlada em 1821, já no anno seguinte 
estava desembaraçada dos seus oppressores e enviava o seu illiistre 
general San Martino acudir ao C'hile, que estava a braços com o s  
hespanhóes desde 1810 e cuja independencia flcou affirmada em 1820, 
pelas g r a d e s  victorias de Chacabuco, Maypú e Valdivia. O Perú 
começou tarde o seu movimento, pois só entrou lia lucta em 18-21 ; 
porêm, soccorrido por Bolivar, flcou livre em 18-4 pela victcria deei- 
siva de Junin. Toda a America Central tambem se libertou em 1821 
e só restaram á Hespanha, de todos os seusvastos dominios no Novo 
Mundo, as ilhas de Cuba c dc Porto Rico, que agora acaba de perder 
ern seguida a uma rapida e desastrosa liicta com os Estados Unidos- 

O Brasil foi um tanto retardatario nesto movimento libertador da 
America latina, porque a família real portugueza, fugindo em 1807 
deante dos exercitou invasores da França, tinha vindo se installar n o  
Rio de Janeiro e com a sua presença entre n6s a situaçao geral dos 
brasileiros melliorou consideravelmente. A aspiraçáo á independencia 
tinha de alguma f6rma sido satisfeita porque, de facto, a colonis 
agora ja  náo era mais a Brasil, mas Portugal, visto que a rainha aqui 
residia e do Rio de Janeiro eram expedidas as ordens para as diversas 
partes do reino, na America, na Europa, na Asia e na Africa. O mo- 
vimento revoliicionario de Pernamhuco, em 1517, que custou a vida a 
Abreu e Lima, Domingos Theotonio, Barros Lima, padre Tenorio e 
outros, foi de caracter regional e náo teve roporciisSo &ria na  maio- 
ria das provincias. 



Uma ve.5 livros Portugal e Hespanha das invasões francezas e 
sem receios de novos perigos, porque Napoleão cahiu para sempre em 
Waterloo e foi remettido para SantaHelera, onde ficou até sua morte 
sob a segura guarda do governo inglez, voltaram as velleidades reco- 
noiizadoras destas duas nações ibericas. Tratou a Hespanha de re- 
conquistar pelas armas as suas coionias sublovudas e Portugal de re- 
haver a familia real e de recollocar o Brasil no seu antigo estado de 
feitoria explorada até o martyrio em proveito da metropole. 

Entretanto, o sentimento da liberdade e o h m o r  ao despotismo, 
implantados naquellas duas naçóes pela influencia da Revolução Yran. 
ceza ou pelos eireitos reflexos das revoluções das colonjas americanas, 
tinham irisadido as metropoles e contaminado os seus povos, de tal 
forma que, em 1820, a Hospanha e Portugal estavam em plena revo- 
lução liberal para a adopç.30 de governos constitucionaes. 

As C6rtes reunidas cm Lisboa organizaram as bases de uma ccn- 
stituiçáo politica, que foram acceitas por D. João VI, quando ainda resi- 
dia no Rio do Janeiro, e mandadas jurar e executar por decretos de 24 
de Fevereiro e de 10 de Março de 1821. Em seguida as  mesmas $artes 
"hamaram para Portugal o rei João VI, náo sómente para que Lisboa 
voltasse a ser, como dantes, a capital da monarchia, mas tambem para 
que a presença da familia real livrasse o reino d> jugo dos inglezes, 
que vinha se prolongando desde 1808 e se tornara intoleravel com o as- 
pero e dcspotico Beresford. 

Partiu João VI para Lisboa em Abril de 1821, deixando no Rio 
de Janeiro o prineipe D. Pedro, seu filho, cono regente do Brazil, que 
ainda continuava a ser parto integrante do Reino Unido de Portugal, 
Brasil o Algarves. Este facto transtornou uma parte dos planos das 
Cbrtes portuguezas, que não contentes com a transferencia do governo 
do Rio para Lisboa e com a posse do rei, ainda por um decreto de 31 de 
Outubro do mesmo anno, ordenaram que o principe D. Pedro tambem 
s e  recolhesse para Lisboa sob o pretexto de que prescisava de se ins- 
truir, viajando pelas capitaes das grandes nações européas, mas de 
facto para retirar do Brasil toda a apparencia do governo autonomico 
e fazel-o voltar ao velho regimen colonial. 



Entre a partida de João VI e a chaniada do principe regente 
teve logar em S. Paulo a depcsiçáo de Joao Carlc s Augubto de Oey- 
nhausen do cargo de capitão general, que exercia, desdc 1819, e a 
eleição de um governo provisorio, que foi acclamado pelo povo e 
pela tropa aqui aquartelada. João Carlos jii havia governado regular- 
mente bem as capitanias do Ceará e Matto Grosso e desta fci remo- 
vido para o governo de S. Paulo quando as idéas liboraes iam se 
tornando familiares a to Ias as  classes sociaes e o sentimento, ainda 
um pouco vago, da independencia estava latente em todos os corações. 

A revolução liberal do Porto, em 1820, e a adopçáo de um pro- 
jecto de constituipáo, relativamente livre, qne foi logo acceito e ju- 
rado em todo o Brasil, vieram levantar o sspirito abatido dos paulis- 
tas e fazel-os pensar seriamente na organização dum novo governo 
que fosse mais consentaneo com o estado polittco da nossa sociedade 
e satisfizesùe as suas justas aspirações á posse de um regiinem mais 
humano e menos arbitrario. 

<Desde entáo, tornando-se geral a fermeutaçáo, só faltava que 
apparecesse alguem que fosse bastante arrojado para dar o primeiro 
impulso e realizar a suspirada mudança de governo., Esse alguem 
bastante arrojado appareceu na pessoa de José Innocencio Alves Al- 
vim, neto do historiador Pedro Taqiies, moço de muito talento e de 
boa instrucçáo, e liberal extremado, que tocon o sigual de alarnia no 
sino da cadeia, reuniu o povo e a tropa e realizou a idéa do se- 
guinte modo : 

Estacionavam nesta capitsl um batalhá0 de caçadores sob o 
coxumando do coronel Lazaro .Tose Gonçalves, um de cavallaria mili- 
eiana sob as ordens do coronel Antonio Leite Pereira da Gaina Lobo 
e um de infantaria de milicia, cheflado pelo coronel Francisco lgnacio 
de Souza Queiroz. Havia festas na cidade nos dias 21 e 2-2 de Junho 
de 18'21 e, sendo costume as  ti80pas tomarem parte nellas, com revis- 
tas e exercicio-, estavam todas aquarteladas a de prornptidáo. No 
dia 23, antes que o povo se retirasse e a s  tropas deixassem o 
quarteis, JosB Innocencio e seu irm6o Joaquim Alvim, entendendo que 
era chegada a occasiáo de realizar o ideal revulocionario, que avas- 



sallava todos os espiritos, foram ao paço municipal, tocaram rebate 
no sino da camara e, com vivas B religião, ao rei e a constituiyáo, 
preparam a nec~ssidade da proclamação de um governo provieorjo. 

Os coroneis Lazaro Gonçalves, Gama Lobo e Souza Qiieiroz, 
apenas notificados do moviniento, correram com os seus rcspnctivos 
corpos a sociindal-o, emquanto o povo pelo seu lado não flrsva in- 
ditterente e vinha se juntar aos patriotas para a realizaçáo do seu 
nobro desiderat~im. Uma commissao foi logo enviada ao ouvidor D .  
Nuno Bugeriio de Lossio e Seilbz, convidando-o para qiio viesse assis- 
tir a reiinião; outra commiss8o partiu a proc:ira do juiz de fora Ni- 
c0180 de Siqueira Queiroz e dos ve ead0rc.s Alrito~iio Vieira dos San- 
tos. Joao Branco da  Rocha, dos6 de Alilieida ii.a~nos e Amaro José de 
Yoraes para que cornparecesscrii immmediatamente no paço da ca- 
mara, t-mquanto uma i o m r n i ~ ~ ã o  niilitar, conipasta de tres capitães, 
ia a casa de d, sB Bonifacio de Aridrada e Silva, que havia dois anrros 
tinha voltado do Europa. depois duma ausencia de iiiais de trinta 
annos, se achava residindo em Santos e estava de passeio nesta ca- 
pital, pjra convida1.0 a vir presidir U. reu:lião guiar os revolucio- 
narios nos seus primeiros passos tendentes ao estabelecimento de um 
governo popular. 

Rr*iinidos todos no edificio da Camara 3Iiiniaipa1, onde Jos6 Boni- 
facio foi recebido com salvas de palmas, estrondosos applansns e mui- 
tos e repetidos gritos : Viva o Selzico Conselhei:.~, assumiu ello a pre- 
sidencia e dirigiu ao povo uma curta e pstriotica fala, que convém 
reproduzir aqui : 

e Senhores, eu sou muito sensivel B honra que me fazeis, ele- 
gendo-me para presidente da eleiçáo do governo provisorio que pre- 
tendeis installar'. Pela felicidade da minha patria eu farei os mais 
custosos sacriflcios atb derramar n ultima gotta do meu sangue. Esta 
eleiçáo, senhores, 56 póde ser feita por acclamação unanime; descei 
B praça e eu da janella vos proporei aquellas pessoas que, por seil 
talento e pala opini&o publica j A  por vos manifestada, mc parecem di- 
gnas de ser eleitas.. 

Neste ponto foi José Bonifacio interrompido por alguns cidadgos, 
que protestaram contra a entrada no novo governo, que deveria sor 
liberal e generoso, de alguns homens que se tinham tornado antipa- 



thicos ao povo por terem sido partes dos governos tyrannicos ante- 
riores. Era prudente este alvitre, conio os factos vieram logo demons- 
t ra r ;  por6ni; JosQ Bonifacio, que nunca se tinha envolvido em politi- 
ca e vivera at6 então inteiramente absorvido pelos seus trabalhos 
scientiflcos e litterarios n8o sentia no seu coração do patriota os 
mesmos azedumes que affligiam o coraç5o do povo o por isso respon- 
deu aos protestantes nos seguiiltes termos : ' 

Senhores, este deve ser o dia da reconciliação geral entre to- 
dos. Desappareçam odibs, inimizades e paixões. A patria seja a 
nossa unica z i r a .  Completemos a obra da nossa regeneração politica. 
com socego e tranqiiillidado, imitando a gloriosa conducta dos nossos 
irmãos de Portugal e Brasii. Persuadido de que haveis posto em 
mim vossa confiança, acceitei o convite que mo fizcstes e aqui estou 
prompto a trabalhar pela causa publica. Si de facto confiaes em mim 
e estaos res01vidos a portar-vos como homens de bem, entáo eu me 
encarrego do procurar a vossa felicidade, expondo a propia vida ; mas, 
si outros são os vossos sentimentos, si o vosso fito náo se dirige só- 
mente ao bem da ordem, si pretendeis manchar a gloria que vos póde 
resulta1 deste dia e projectaes desordens, entlo eu me retiro, Ecai e 
fazei o que quizerdas.. 

O povo em massa resrondeu a esta energica e decisiva allocuqão 
protestando as suas boas intençóes e o desejo sincero de acatsr a 
opinião de Jos6 Bonifacio, em quem depositava inteira confiança. 

a Pois bem, continuou elle, descci então a praça e approvae da- 
quelles que eu nomear os que mais vos merecerem.n 

Desceu o povo ao laisgo, onde se mistiiron com a tropa alli esta- 
cionada, O ouvidor, o juiz de fora e os vereadores, com o estandarte 
da Camara, tomaram posiçáo em uma janella, emquanto Josó Bonifa- 
cio assomava a outra e dictava ao povo, agplomerado no largo, os 
nomes das pessoas que entendia estarem no caso de servir no go- 
Torno que se ia organizar. O primeiro nome lembrado por elle e ac- 
ceito pelo povo foi do ex-capitão-general João CarIos do Oeynhausen 
para presidente, exigindo em seguida a massa popular que elle pro- 
prio acceitasse o cargo de vice-presidente, ao que Jos6 Bonifacio an- 
nuiu. Acceita essa quasi imposiçáo e combinados os outros nomes, 
flcou o novo governo composto do seguinte curioso pessoal: 



presideir te-General João Carlos Augusto de OEJ nhausen. 
Vice-presiàente-José Bonifacio de Andrada a Silva. 
Secret~rio do Interior 0 Fazenda- Martini Francisco Ribeiro de 

Andrada. 
secretario da Guerra-Coronel Lazaro José Gonçalves. 
Secrctario da Marinha-Chefe. de Esquadra hIigiiel José de Oli- 

veira Finto. 
Deputados pelas Armas-Coroneis Antonio Leite P ~ r e i r a  da Gama 

Lobo e Daniel Pedro Muller. 
De~utados pela Agricultura-Dr. Nicolho Pereira de Campos Ver- 

gueiro 0 Coronel Antonio Maria Quartim. 
Deputados peIo Commercio-Brigadeiro Manoel Rodrigues Jordáo 

e Francisco Ignacio de Souza Queiroz. 
Deputados pelas Sciencias e Educação-Padre Francisco de Paulri 

e Oliveira e professor Andró da Silva Gomes. 
Deputados pelo Eccl~siastico-Padres Felisberto Gomes Jardim e 

Jo lo  Ferreira de Oliveira Biieno. 
Feita esta escolha do pessoal que devia compor o Gùverlzo 130- 

cisorio de S. Paulo e presidir ao inicio de uma nova era que todos 
esperavam que fosse de paz, de liberdade e do progresso, lavrou-se 
alli mesmo, em livro da camara municipal, um termo da eieição ac- 
clamada que se acabava de fazer, do juramento das bases da consti- 
tuiçáo, de religiosa observanoia das leis e de preito e vassalagem a 
D. Joáo (1, rei constitiicional de Portugal, Brasil e Algarves, e a 
dynastia de Bragança. 

No meio do maior enthusiasmo seguiram os vereadoros e alguns 
dos novos eleitos, acompanhados de muito povo, tropa e musica, todos 
caritando o hymno constitucional, para a casa do general João Carlos 
a communicar-lhe a sua eleição. Tendo este acceito o cargo de pre- 
sidente do novo governo, trouxeram-n'o para o paço municipdl. onde 
o general prestou o competente juramento nas máos do bispo D. Na- 
theus de Abreu Pereira, com tods a eolemnidade e em presença do 
muito povo. Passou-se dalli para a egreja da Sé, onde foi cantado 
Te Deum em agradecimento de tantos beneflcios. A' noite foi illu- 
minada a cidade e h ~ u v e  espectaculo do gaIa no theatro, que e r a  
mesmo em frente ao palacio, sendo representado o drama Disciplina 



Allilitnr no ~Xorte e o hyrrino conatitacional caritado por srnlioras dos 
ca1naroti.s acolupanhadàs pelo povo em coro lia piatOa. 

Peii-avam o.; paulistas terem deste inodo, sein dcrrainarem uma 
só gotta de sangue, sem o miuimo incidente desagradavel, quebrado 
para senipre os ferros da cscravidáo e coinpletado a obra da sua re- 
organizaçáo politica ; porem os factos se iiiciiiiibirani do de I onstrar 
que d obra estava ainda niuito eni começo e que sò dahi a cinco 
annos O que cllea entrariam na vida normal dos povos livres e inde- 
pendentes. 

O governo popular acclaniado em S. Paulo no memoravel dia23 
de dunlio de 1'421, como vimos, fico11 composto de quinze nicmbros e 
trnaia eru seli proprio seio o gerniom da sua diasolliiçi30, por ser 
m iito mdis nuineroso do que convinlia para a Iidriiionia e nnidade de 
siit scc;%o e conter em si os elementos mais heterogorieos que naqiiel- 
le iinportanto momento historico se poderiam encontrar nesta 'capital. 

Só a falta absoluta de conhecimento dos homens e das uousas 
politicas, a mais completa inexp~riencia da administração e uma re- 
quintada boa ;O, levada at6 a ingenuidndo e propria dos paulistas 
daquelles tempoa, O que poderiam ter produzido este inviavel mos- 
trengo politico, a que se deu o pomposo nome de Goverlzo Provisorio 
de S .  Poulo e sobre o qual depositaram os nossos avós as suas niais 
caras esperanças. 

O proprio José Bonifacio, que foi quem deu-lhe orig~;m, não 
tinha conhocimento dos homens clm quem estava tratando, poiico o11 
nada sabia (ias c~>ndições intollectuac!s e moraes do povo paulista e 
nao estava habilitddo a fazer uma justa selooç8o e collocar the right 
nann in ths right place. Nascido em Santos em 1753 e alli crescido 
até os desesote annos. em l i 81  foi enviado a Portugal, onde for- 
mou-se na universidado de Coiinbra, com grando reputaçao pelos 
seus vastos talontos litterario e scientiflco. Viajou em sâguida por 
quasi toda a Europa durante dez annos, instruindo-se principalmente 
em scieiicias naturaes, e voltou em 1800 a Portugal, onde ficou ainda 
muitgs annos, como lente de metallurgia na mesma universidade de 



Coimbra, e onde oombateu. a frente de um batalhá0 ac>adeniico. con- 
tra os francezcs durante a invasáo de 1807. A unica fiincçáo de 
caractsr politico que desempenhou durante a sua longa residencia em 
Poftugal foi a de chefe de policia da cidade do Porto ao tempo de 
invasáo do general Soult, em 1808. Esta c'~mmiss8o diiroi~ pouco tempo 
e foi de caracter mais militar do que politioo pela anarchia interna 
que teve de suffocar e pe!a invasão extrangeira que devia repelljr. 
Com ella pouca oxperiencia adquiriu sobre politica e administração. 

So em 18L9 foi que voltou elle a >  Brasil, depois de uma aiiscn- 
cia de trinta e oito anil 1s. durante 03 qiiaes 11 mundo civilizado tinha 
soffrido urna corupleta tratisformaçáo politica e social e havia surgido 
um mundo inteiramente novo das ruinas directa ou indirectamente 
produzidns pela Revoliiçao Franceza. Náo poderia elle neste longo 
periodo de tempo ter adquirido conhrcimentos especiaes do que Se 

passava na sua torra natal, já porque vivia muito occupado com OS 

seus tr'abtlhos soientiflcos, j.d porqiie os factos que sr3 davam na Eii- 
ropa eram por demais impt~rtaritos para tomarem o seu tempo nas 
horas vagas dos seus cstudos, já porque não havia eiii Porttigal e 
Brasil imprensa dosonvolvida que servisse de reflexo dos soffrinien- 
tos o necessidades dos povos, já porque eraiii raros os livros de 
viageris sobro o Brasil, com a narrativa dos costiimes e condiç6es 
politicas ti sociaes dos brasileiros, e jh, flnalmente, porque a nave- 
gaçáo maritima, comquaiito milito melhorada de i508 em diante, 
depois da chegada da farnilia real ao Rio de Janeiro e da abertura 
dos nossos portos a )  coni:iiersci~~ de todas as nações amigas, era 
ain l i t  muito limitada. niiiito deficiente, e foi por miiitos acnos emba- 
raçadir pelas guerras napoleonicas 

cheg,~tlo ao Rrasil, dos15 Bonifacio veiu logo se estabelecer em 
Santo$, sua torra nacal, o:ide continuou seus estados de historia na- 
tural e ondo tinha pouca opportunidade para fazer o conhecimento 
dos homens e das cousas de S. Paulo belo meio acanhado em que 
vivia e pelas poquenas relavúes entao oxist~ntes encro a piovin(:ia e 
o seu principal porto cominercial. E m  1829 fez, com scii irrtiao Mar- 
tirn Francisco, unia viagem polo interior para flns inteiramente scien- 
tiflcos e pouco se relacionou coin os seos patricios para se idrntiticar 
com os seus codtrimes e conhecar as suas necessid~dese aspiraqi3es. 



Náo foi elle chamado do Santos para vir a esta capital tomar a 
direcçáo do movimento politico que se iniciava ; mas, estando nesta 
c;idade, a passeio ou a negocio, julgarani os auctores dù movimento 
ser medida de prudencia e de sabedoria convidal-o para presidir a 
projectada eleiçáo do novo governo c assim cobrir o acto revolucio- 
nario que iam praticar com o nome jií illustro do grande sautista, 
muito respeitado e admirado pela propria familia real de Bragança. 

Náo foram, portanto, a experiencia da politica e da administraçáo 
e o profundo conhecimento dos homens e das coisas da sua patria 
que naqualle momento os paulistas admiravizm em JosB BoniÍecio e 
que os levaram a acceitar os seus conselhos e a siia direcçso na 
transformaçáo politica por que iam passar, mas sim o facto do ser 
elle um brasileiro nato e ainda mais brasileiro por sentimento, do ser 
um homem verdadeiro o honrado e possuir um nome já fcit3 e res- 
peitado tanto nci paiz como no extrangeiro. 

E andaram os paulistas muito acertadamente, porque, com.quanto 
os effeitos immedintos de intervenção do JosO Bonifacio na dirccçáo da 
politica em S. Paulo fossem de caractor um tanto negativo, visto que 
ella não trouxe a desejada harmonia entre os habitantes da provincia 
e muito menos ontre os proprios membros do Governo Provisorio e 
de11 o pretexto para o celebre motim conhecido pelo ridiculo nome de 
Bet-nardn de Francisco Iynacio, comtudo as consequcncias mediatas 
que dellas se seguiram foram de grande importancia e utilidade para 
o paiz, por isso que a sua entrada para o Governo Provisorio deu 
ensejo a que elle fosso enviado, como delegado especial, ao Rio de 
Janeiro para persuadir ao I'rincipe Regente a que desobedecesse as  
ordens das Cortes de Lisboa e que ficasse rio Brasil,-missáo esta que 
elle descmpenli~u cabalmente em Janeiro de 1821 e fez que elle fosse 
sem rlemora aproveitado por D. Pedro para ministro do Interior 0 de 
Extrangeiros, em cujo cargo adquiriu direito ao titulo que a posteii- 
dade lhe deu de patrinrcha da nossa independencia. 

MARTIN FRANCISCO RIBEIRO DE ANDRADA, irmáo mais moço e 
genro de JosB Bonifacio, nascido em Santos em 1774, foi tambem 
enviado a Coimbra, onde formou-se em mathematicas, e com o tempo 
tornou-se um distincto mineralogista e escreveu Memorias, que foram 



publicaáas na Revista do Instituto Historico Brasileiro e pelo Jouvnal 
des Mznes. Foi inspector de minas e bosques da capitania de S. 
Paulo, possuia conhecimentos de economia politica e foi o melhor 
financeiro do tempo da iudcpendencia. Como poucos annos se demo- 
rou em Portugal o passava quasi todo o tempo viajando pela capita- 
nia de S. Paulo, conhecia bem os paulistas e estava bom em dia com 
as suas condiçdes intcllectunea e moracs. Caractar atalhado pelo 
molde grego., patriota illustrado o altivo, profundamcntc brasileiro, 
rigorosamente honesto, corajoso na affirmaçáo das suas opinióes 0 

partidario convicto da independencia, era Prlartim Francisco no Gover- 
no Provisorio a personiflcaç'do do espirito paulista e como tal era elle, 
desde longa data, aborrecido pelos portuguezes em geral e especial- 
mente pelo capitão general Franca e Horta, que, cioso do seu merito 
e da siia altivez, o denunciára por diversas vezes ao governo colonial. 

Já pelo seu duplo parentesco Jom José Bmifacio, japela perfeita 
colformidade de idhas e de seotimentos, existia entre clles uma tão 
notavel solidariedade do vistas c de procedcr que, junto a alta capaci- 
dade iiitellectual o moral de ambos, fazia o desespero c s raiva, ora 
concentrada, ora mexoriqueira e tumultuaria, dos partidarios do re- 
gimen colonial. 

O BRrGaDerRo MANOEL RODRIGUES FALCKO era um paulista muito 
distincto por seu caracter, pela numcrosa e ilIustre familia a que per- 
tencia o pela sua grande furtuna, adquirida por herança e no com- 
mercio. Residia em 1823 na riia Direita n. 21, tinha 41 amos  do ida- 
de, era casado com uma filha do coronel JoeB Pedro Galváo, tinha um 
casal de filhos em tenra edade o um illegitimo J e  17 annos, estudante 
na occasião; sustentava cm sua casa uma cunhada solteira e um so- 
brinho moço. tambem estiidante e possuia desoito escravos de serviço 
domestico e a jornal. Era amigo particular de Ilartim Francisco e 
solidario com as suas idéas politicas ; partilhava por isso algum tan- 
to do odio que os absoliitistas votavnm aos irmãos Andradas e foi 
uma das victimas de A Bernnrda. 

O CORONEL LAZARO J O S ~  GOWÇALVES era portiiguez de nascimento, 
mas brasileiro de coração. Eascido em Jlisboa, de 41 annos do edade, 
casado, tinha uma filha, residia na casa n.0 1 na Travessa do Padre 



Capão, obscura rua do bairro da ('onsolaçáo, nas visinhanças da ac- 
tua1 chacara do majo . Benedicto Antonio da Silva, onde hoje osth o 
rescrvatorio de agua da Consolaç%o, e possuia sete escravos de ser- 
viço domestico. Foi um militar distincto e prestou excellentes seivi- 
ços ao Rrazil em varios tempos, principalmente no Rio Grande do 
Sul, e quando marchou para o Rio de .lauei o ír fronto da brigada 
dos Lenes Pnulktanos, em Janeiro de 1832, para defender aqiiella ca- 
pital e o governo do D. Pedri), contra as forças portuguezas alli esta- 
cionadas, que se  tinliam revoitado e se constituido em sedo perig, 
para a causa da indopendencia. Quasi sempre ausente desta capital, 
ora no Rio, ora em Santos, sempre em commissões importantes, pou- 
ca parte tomava nas resoluções do Governo Provisorio o nelle era 
tão hensivel a sua falta quanto era util a sua presnnça nos logares 
onde a ordem e a liberdade perigavam. 

0 CORONEL ANTONIO LFITE PEREIRA DA GAMA LOBO era ~ " l t ~ g U e Z  
de nasciniento, mas voiu ainda moço para S. Paulo, aqui casouse na 
importante familia A ~ o u c h e  Re~idon. e commandava um corpo de ca- 
vailaria miiiciana. Tumou parto activa na proclamação do Governo 
Provisorio, aiixili u efficazmonto o coronel Lazaro Gonçalves na con- 
ducc;áo da brigada dos Leaes Paulistanos ao Rio de Janeiro e esteve 
presente no Ypiranga ao grito de ~Ind~pendencia  ou morte!. Militar 
em serviço activo e em frequente* commissóes fóra, o seu voto pesava 
pouco nos conselhos do governo, mas pendia prudente e cautelosa- 
mente para a causa da inrlependencia. 

0 PADRE FRANCISCO DE  AULA OLIVEIRA era P P O ~ ~ J S O ~  e homem 
de pouco valor politico. Conio membro do Governo Provisorio era 
assiduo nas suas sessúes e, comquanto fosse um espirito liberal, como 
a maioria do clero paulista do tempo, a sua presença servia mais 
para fazer numero do que para resolver questões de alta e grave 
ponderação. 

AWDRÉ ~4 SILVA G NES era portugu~z, nattiral de Lisboa, de 68 
annos de edade, casado com Maria Gracia, paulista, tendo uma fllha 
solteirona quinquagonaria e dez escravos. Residia no pateo de S. 
Gonçalo n.0 7, era professor de gramm~tica latina, tenonte-coronel de 



milicias e muit? entendido em musica. O sen voto no govorno náo 
pesava mais do que o do padre Paula Oliveira, seli coiloga corno re -  
presentante das Letras e das Sciencias. 

O CONEGO JoÁo FERREIRA DE ULIVEIRA BUENO era um velho de 77 
annos, nascido e 3  S. Paulo, thesoureiro da 86, cspirito liberal e bom, 
Possuia grande e excellente fazenda de assucar uo actual municipio 
de  Capivary, fez viagens de catecheso de indios pelos rios Tiete e 
Paraná e escreveu Memxins,  que foram publicadas na Revista do Insti- 
tuto Historico Brasileiro. Residia lia lua do Rosario, hoje Quinze de  
Novembro, n. 1, em companhia do padrsMarcelino Forreira Buono, de 
diversos agregados e de dez escravos. Como força politica pouco 
valia pela sua edade e por seli estado religioso. O seu collega padre 
Felisberto Jardim era natural do Rio Graride do Sul, espirito egual- 
mente liboral e honosto, porêitu o seu valor politico náo era superior 
ao dos padres Panla Oliveira e João Ferreira c de AndrB Gomes, e to- 
dos estes eram absolutamente incapazes de entrar em lucta com o 
elemento retrogrado 2 reaccionario, que procurava por todos os mcios 
assumir a preponderancia na dirccçáo do Governo Provisorio. 

NICOLAO PEREIRA DE CAWPOS VERGUEIRO era outro portuguez de 
nasciinentro e brasileiro do coraçáo, nascido em Lisboa, de 42 nnnos, 
formado em direito pela universidado de Coimbra, estabelecido em S .  
Paulo desde 1802 e aqui casado coiu D. Maria Angelica dovaeconcel- 
los, paulista, com cinco Alhos, duas aggregadas e nenhum escravo. Re- 
sidia na rua Direita n. 14. Espirito muito liberal e progressista, fez 
mais tarde saliente figiira na politica nacional, occupando os mais al- 
tos cargos a que um cidadão podia chegsr. inclusive o de regente do 
imperio dopois da queda do Pedro 1 ; porem, hxnorn ordeiro, modera- 
do e pacifico não inspirava rccoio nem temores aos advessarios da 
independenria e náo foi por elles arrastado a tomar parto na luota 
travada contra os Andradas. 

Eram estes os n~sinbros que representavam no governo o elemen- 
to paulista, f~voravel  á liberdade o íi indupendencia, o tinham como 
adherentes ás suas idhas, liboraes e adeantadas, o bispo D. ifintheiis, 
o notavel sacerdote Manoel Joaquim do Amara1 Gurgel, o conego 



1:defonso Xavier Ferreira, Joaquim Floriano de Tolede, mais tarde co- 
ronel e chefe de distincta familia, e a ja  illustre familia dos Silva 
Prado, representada pelo capitao-mór Eleuterio e seu filho Antonio Pra-  
do, =ais tarde baráo de Iguape . 

Porêm, Joaquim Floriano era ainda um cidadiío relativdmente 
obscuro e só mais tarde foi que adquiriu grande estima e considera- 
ção nesta capital ; a familia Prado era mais commerciente e Iinancei- 
ra do que politica e militar, o os clerigoa mencionados, inclusive o 
bispo D. Mathous, velho de 78 annos, eram todos muito liberam, mni- 
to  illustrados e de m u i t ~  merito, mas tambem incapazes de enfrentar 
com vantagem o elemelito militar e aristocratico que predomivava no 
partido portuguez, de cujos membros darei nina resumida noticia no 
artigo seguinte. 

O partido retrogado, o que continuava a embaraçar as medidas 
tendentes a desenvolver e fortificar no espirito publico a idQa da in- 
dependencia do Brasil, não era coziiposto sómente de portuguezes, m a s  
continha em seu seio muitos brasileiros, alguns dos quaes notaveis 
por seus talentos e outros pelos importantes serviços que tinham 
prestado, tanto capitania como ao governo geral da coloriia. 

O chefe reconhecido e acceico desse partido era o general JoBo 
Carlos Bugusto de Oeynuhansen, nascido em Portugal, filho de um 
conde allemáo e de unia fidalgs lisboeta, de boa oducaç50 literaria, 
intelligente e sagaz, ora affavel e insinuante por indole, ora brusco e 
aspero para apparentar energia que estava longe de possuir, sempre 
versatil, inconstante, fraco e ate pusilanime a ponto de nunca enfren- 
t a r  o perigo e sempre procurar ladeal-o. Formava assim um verda- 
deiro contraste com todos 9s capitáes.generaes que tinham governado 
S. Paulo por mais de um aeculo. 

Tinha servido antes como capitáo-general do Ceara e de Natto 
Grosso em Qpochas em que não so pensava siiriamente em liberdade 
e ind&@ndencia, e essas suas administraçoes, relativamente moderadas 
e justiceiras, tinham-n'o feito estimado dos povos que governou. Foi 



mais tarde senador do imperio pelo Ceará, marquea de Aracaty e 
valido de Pcdro I, a quem acompanhou a Portugal depois da revolu- 
ção do 7 de Abril e nunca mais voltou ao Brasil. 

Em 1821 a siia posição cm S. Paulo tornou-se oxcessivamento 
diflcil e espinliosa, porque de capit%o-general que era, governador 
unico da provincia que administrava com poderes absolutos e sem 
outras restricçóes mais do que as ordens emanadas dos absolutos 
ministros do reino, passou repentinamente em virtude de uma revo- 
lução popular, cuja legitimidade elle contestava, a ser por obra e graça 
de JosO Bonifacio o presidente constitucional de uma corporação po- 
litica, a que se deu o nome de Governo Proaisorio de S. Pazclo, e na 
qual o seu voto deliberativo náo valia mais do que o de qualquer 
outro membro e a sua influencia pessoal e voto consiiltivo eram mais 
do que contrabalançados pelos de alguns paulistas, como JosB Boni- 
facio e Martini Francisco, que lhe eram muito superiores eni capaci- 
dade intellectual e moral. 

Achava-se Joáo Carlos naturalmente deslocado naqiiella incom- 
moda posiçlo e, si  tivesse tido mais civisrrio e menos vaidade para 
devidatuentc encarar os acontecimentos de 23 de Junho de 1821, que 
aliás não poderia tcr impedido, dovia ter considerado aquelles factos 
como a sua formal deposiçáo do poder pelo povo e tropa em revolta 
e recusado a presidencia que José Bonifacio lhe deu do novo govor- 
no, partindo eni seguida para o Rio do Janeiro, onde poderia prestar 
ao principe D. Pedro outros serviços que estivessenl mais do accordo 
com o sea caracter, com a sua educaçso e com a sua dedicaç%o pes- 
soal B dymnastia de Bragança. 

Ficando na presidezcia do governo, sem força moral, sem prestigio 
pessoal, rodeado por gcnte que valia tanto como elle, só serviu para 
se  tornar o centro das intrigas e das macliiiiaçócs contra os paulistas 
e contra a s  idéas de liberdade e de indepcndencia, quo ganhavam 
terreno dia a dia. 

Deixou-se arrastar at8 o extremo de assumir a direcçáo espiri- 
tual dos vergonhosos acontecimentos de 23 de Maio do 1822, conhe- 
cidos na historia com o merecido nome de A Bernardn de Francisco 
Ignacio, e foz assim esquecer os serviços reaes que tinha prestado 
com os males que consentiu que outros praticassem sob a protecçáo 



do seu nome e sob a responsabilidade do seu cargo de presidente do 
Governo Provisosio. 

O papel que entáo representou náo foi inteiramente passivo, co- 
mo a alguns chronistas se affigura, mas profundamente dissumulado e 
hypoerita, porque, não possuindo a corragem precisa e o talento ne- 
ce?sario para abrir franca lucta com os Andradas e seus partidarios, 
nem a virtude d s  resignaçáo para acceitar com lealdade e sincerida- 
de a nova ordoni de oousas, estabelecida pelos movimentos revolu- 
cionario do tempo, tinha entretanto .o instincto da intriga, do enredo 
e do manejo secreto para inverter e desvirtuar as intenções e a c ~ õ e s  
dos outros*, e assim contrariar a logica dos factos e oppbr cinbaraços 
ir realizaçáo dd independencia do paiz. 

Quando houve necessidade de se enviar um delegado ao Rio de 
Janeiro coin o pedido dos paulistas para que D. Pedro ficasse no Bra- 
sil e se fizesse seu imperador, visto que a independencia era jíi ine- 
vitavel, foi o ?onera1 Joáo Carlos quem se lembrou que esse delega- 
do deveria ser um dos Andradas, dando elle preferencia a Xartim 
Francisco para essa cornmissáo porque entendia que Martim era niais 
para se temer do que o seu irmáo, visto que conhecia melhor a pro- 
vincia, estava familiar com as condições politicas e sociaes dos pau- 
listas, achava-se mais identificado com elles por uma convivencia do 
mais do 20 anuos e era egoalmente homem de muita energia e de 
muita acçáo. 

Foi, portanto, 3fartIm Francisco o nncarregado de desempenhar 
essa impoitantc commissáo politica, devcndo levar como companheiro 
o seu collega do governo coronel Gama Lobo; porem, á ultima hora, 
quando tudo estava prompto, a representaçáo a D. Pedro estava 9s- 
cripta e ate o discurso que \lartim devia pronunciar deante do Prin- 
cipe já tinha sido approvado pelos membros do governo, os Andradas 
descobriraiu o secreto move1 do general Joáo Carlos o combinaram 
que Martim cedesse a JosB Bonifacio a tarefa de ir ao Rio de Janciro 
entender-se com o Priiicipe Regente. 

Com effeito, na sessáo de 23 de Dezembro de 1821 votava o GO- 
verno Provisorio uma auctorizaçáo ao Thesouro para fornecer a Mar- 
tim Francisco o Gama Lobo o dinheiro preciso para a viagem e na 
de 3 de Janeiro de 1823 Martirn se escusava dessa eommissáo por 



motivos poderosos, que náo eram doenças, e era inimediatamente elei- 
to para ella J G S ~  Ronifacio que, estando prornpto, partiu sem demora 

para o Rio de Janeiro, onde chegou no dia 9 e dehempenhou tão ca- 
balmente a missa0 que levhva, qui, a 16 do niesmo mez era nomea. 
do ministro e iniciava logo as medidas que asseguraram a indepen. 
dencia, proclamada a 7 de Setembro daqiielle anno de 18'22. 

Ficou assim desfeito o plano do general JoBo Carlos para desfa- 
zer-ae do Martim Francisco. seu niais tenieroso adversario ; porem, 
este incidente sómente o levou a lançar mão de outros meios e de 
outros agentt8s para alcançar os seus f ln~ ,  momentaneamente burlados 
pelos Andradas com a troca de nm irmáo por outro naquella com- 
missão. 

Tendo sido chamado para o Rio de Janoiro por D. Pedro. a con- 
selho de .Tosi! Eonifaeio quu, finalmente, conhecera a duplicidade do 
seti caracter e suas secretas conspirações contra o elomento paulista 
e liberal, que dominava então a provincia, fingiu que obedecia aquel- 
la ordem, mas náo deixou a presidencia do governo e fez, por meio 
do enredo e da intriga que o povo ficasse crendo quc este chamado 
era equivalente á sua dep rtação de S. Paulo, aconselhada pela am- 
bição irrequieta dos Andradas, que pretendiam assim obter o dominio 
exclusivo da provincia. 

intriga, pestilento miasina da athrnosphora das Cbrtoe, disse 
um chronista do tempo, veiu ainda mais aggravar ebta situação difü- 
cil dos patriotas do 23 de Junho e privar a sua aiictoridade do pres- 
tigio da alta jus!iça que deve caracterizar a influencia dos altos func- 
cionarios,. Não havia entBo imprensa para discutir os actos do go- 
verno, esclarecer a opiniáo publica e trazer um pouco de luz e do 
ordem no meio da anarehia mental e politica daquella Qpocha; era 
evidente que faria mais proselytos entre as massas populares o par- 
tido que mais intrigasse, e quem tinha mais intereese em desvairar 

a opinião eram exactamente aquelles que, como o general Joao Carlos 
e seus partidarios, viam prestes a desmoronarem-se o poderio e as 
regalias de que os adeptos do regimen colonial estavam de posse 
havia já perto de tresentos annos. 

A épocha dos assassin~tos judiciarios a bem do prestigio da au- 

ctoridade estava passada com Rodrigo Cesar de Menezes e Martin Lo- 



pes Lobo de Saldanha e a dos assassinatos por conveniencias parti- 
culares e por vinganças pessoaes tinha desapparecido com Caldeira 
Pimentel e Eernardo José de Loiena. Começara ent%o a dos enredos, 
intrigas e mexericos coiu Franca e Horta e viera culminar no regi- 
men provisorio com o general Joáo Carlos de Oe;ynhausen, quando 
presenteou a hiatoria do paiz com o seu mais genuino producto - A 
Eernarda de E'1.ancisco Ignacio, de 23 de IiIaio de 1822. 

Incompatibilizado pela A Bernarda coni os paulistas partidarios da 
iudepondencia e mais ainda com os dois irmãos Andradas, victimas 
das suas secretas conspirações e omnipotentes niinistros de D. Pedro, 
partiu Joáo Carlos para o Rio de Janeiro, deixando a provincia anar- 
chizada e cheia de odios, liavendo mesmo municipios como Ytu, Porto 
Feliz, Sorocaba, Campinas, Mogy-mirim, Itapetininga e outros, quc se 
tinham dosmenibrado de S. Paulo para se constituirvm em uma ver- 
dadeira coilfederaçáo armada em defesa da independencia. 

A villa de Ytii, sob a influencia do energico liberalismo de Feijó 
e Paula Souza, tinha-se transformado em uma lerdadeira praça de 
guerra, guarnecida por forças reunidas pelos confederados, resistira 
honradamenle contra todas as tentativas de intimidaçáo e de suborno 
por parte do governo de João C'arlos, de quem um dos emissarios, o 
coronel Macedo, foi cxpulso da povoação pelo povo indignado, sendo 
que atO as mais rcspeitaveis matronas da localidade sahiram it rua 
para enxotal-o a pedradas. 

Tendo os confederados cortado todas relaçbes com o faccioso e 
reaccionario governo de Joáo Carlos para se collocarem sob as ordens 
directas e immediatas do Priricipo Repente e dos Andradas, deu este 
facto motivo prra se apressar a vinda, tanto annunciada e tanto re- 
tardada, daquelle principe a S. Paulo aflm de accommodar os aninios, 
acalmar as paixaes o conciliar todos os partidos sob uma s6 bandeira, 
sob um só programma, que era a liberdade dos povos. 

Tando o Principe Regente chegado a esta capital em 25 de Agosto 
foi-lhe facil apaziguar tudo com a demissiio do resto do Govcrno Pro- 
visorio e com o exilio momentaneo dos reaccionarios mais revoltosos 
para fóra desta capital. Foi então que, em viagem de Santos á S. 
Paulo, D. Pedro recebeu nos campos do Ypiranga os celebres despa- 
chos de Lisboa, que o decidiram a soltar alli mesmo o famoso grito 



de  &zdependefzcia otc morte,  que veiu coroar a obra de Inuocencio Al- 
vim, José Bonifacio, Gama Lobo o outros patriotas, e desfazer para 
sempre as ultimas esperanças dos reaccionarios. 

Passarei agora a dar algumas notas sobro os membros mais acti- 
vos do partido retrogcado e descerai mesmo a algunias minuciosidados 
ãneditas e curiosas, inas absolutamentc verdadeiras por serem extra- 
hidas de papeis officiaes do tempo. 

FRAXCISCO IGXACIO DE Souza QUEIROZ, membro do Governo Pro- 
visorio pelo Commercio, era nascido nesta cidade pelos annos de 1784 
o u  1783 e filho de fldalgos portuguezes. Herdou os gostos, inclina- 
@os, idèas e costumes da familia e bem assim uma boa herança 
que o fez regularmente abastado. Tinha negocio de fazenda na r u a  
Direita, com tres caixeiros, dos quaes nm era tenente e dois eram 
soldados milicianos não activos, e possuia nove escravos de serviço 
domcsticb. Era coronel de milicias em S.  Paulo, tendo antes sido 
alferes de linha em Portugal, onde aperfeiçoou as suas idéas retro- 
gradas. Casou-se nesta capital com siia prima d Francisca Miqui- 
lina de Souza, filha de seu tio o brigadeiro Luiz Antonio de Souza, e 
falleceu em Portugal em 1830, ainda moço, deixando duas filhas, que 
foram casadas, uma com o desembargador Albino Jos4 Barbosa de  
Olivcira e outra com o seu primo Luiz RIbeiro de Souza Rezende. 

Por scu nascimento, pela ediicaçáo que recebeu, pelo seu tiroci- 
nio militar e por seu casamento, era Francisco Ignacio genuino re- 
presentante do partido reaccionario, adversario das idéas l i b ~ r a e s  e 
pessoalmente hostil aos irmãos Andradas. Era, entretanto, mais ho- 
mem de acção do que de intelligoncia e movia-so cin 1821-22 em 
uma atmosphcra carregada de intrigas politicas sob a dirocçáo espi- 
ritual de José da Costa Carvalho, futuro marquez de Monte Alegre, 
que estava com elle em estreitas rolaçóes de parentesco desde que 
este se casára com D. Genebra de Barros Leite, viuva do brigadeiro 
Euiz Antonio de Souza e sogra do mesmo Francisco iguacio. 



Costa Carvalho foi a cabeça pensanto o directora e Francisco 
Ignacio ora o braço forte do niovimento reaccionario de 23 do Maio 
de 1822; este trabalhava para liada perder do terreno occupado peia 
fldalguia e aquelle para so abrir i i r i i  t:nn~ii~ho para o futuro. Os An 

dradae, o brigailciro dordão, Alvini, Paula Souza e outros liberaes, 
inti.~iisigentea com o despotismo colonial. eraiii tima ameava ás pre- 
rogativas de iim r sornbras que oaoureciam o caminho do outro. 56 

Martiru o Jordão o que estavam ao alcance no nioniento e contra eiies 
forani dirigidos todos os ataques. 

Assiiiuiu Francisco Ignacio, alias sem necossaria franqtieza e co- 
ragem, a da roacção de 23 de Maio contra os libe- 
raes pauiistas e indolevoltnrnte ligou o seu nomo illustrc aos cxtra- 
vagantes acouteciiiieritos que a historia marcou com o burlcsco appel- 
lid , do A Bernrcvrla de Francisc~~ Ignqcio. Soffreu menos do que se  
podia esperar da contra-reacçgo operada pelos Andradas, Iiomens 
energicos, orgulhosos o já ministros, visto qtic, deportado para o Rio 
de Janeiro, foi aitinistiado corii os seiis comp,tnheiros pelo doereto do 
23 de Setembro desse moamo anno. Eiii 1824, tendo acceitado os 
factos co~~suiitados serviu coriio cliofe da RepartiçRo dos Descontos 
desta capital e em 1833 fez, por causa de sua saude arruiriada, uma 
viagem a Portilgal c lá falleceii em p l e n ~  domitiio do clerical e ty- 
rano D. Niguel. 

AYTONIO &IA .IA QUARTIM era hespanhol, nascido enr Gibraltar, 
de 45 annos de edade. Em 1818 servia como almoxarifc nesta capi- 
t a l ;  eiu L822 era coronel o vivia dos seus soldos. Residia no becco 
do Barbas, hoje ladeira do Porto Geral ; ora casado com tinia eenho- 
ra paulista, D. Mathilde Florinda, e tinha entáo quatro fllhos menores 
e sete escravos. Porque o flzerani mctnbro do Governo Provisorio 
ninguem podeiá explicar, principalmente como representante da Agri- 
cultura ao lado de Vergueiro, que, alOm de grande cidadáo, foi um 
dos lavradores mais proeminente3 e mais progressistas que S. Paulo 
jámais tove. Como extrangeiro e militrir, sem raizes solidas no pais, 
n8o podia ser sympathico ao movimento da independoncia o de facto 
n%-, o foi. Fez-se satellite de Francisco Ignaoio o representou em A 
Bernarda o piipel que lhe foi distribuido. Foi por isso deportado em 



Jundiahy por algumas semanas, em virtude da contra-reacção andradina ; 
mas foi amnistiado com os ceus cumpliccs em 23 de Setembro e vol- 
tou depcis a exercor o meaino cargo de almoxarife. Possuia alguns 
conhecimentos dc botnniua e, eiu 1631, serviu como inspector do Jar- 
dim Publico, por0ru desappareceu da politica, para a qiio não tinha 
aptidão e na qual nunca devera ter entrado. 

O CORONEL UANIEI. PEORO M ~ ~ L L E R ,  corno o general Joáo Carlos 
Oeynhausen, era nascido em Portugal. de faniilia allemau, e possuia 
regular instruc~ão scientifica. 

Ti~iha 40 aiinos em 1822, era casado com D. Gertrndes Maria do 
Capnio. paulista, tinha um tilho, quatro filhas e dois escravos, o re- 
sidia na rua Tabatingiiera, n. 50, na parte chaniada Detrnz da Boa 
Morte. 

Coriiu era 'ealmpnte homem de merit 1,  eztava bem no Gov~rno  
Provisorio, ao lado do coronel Gariia Lobo, conio repiesentante das 
Armas. Prosto~i bons serviços ao governo na repressão da revolta 
militar de Jaiitos, tendo como seu companliei o o coroneJ Lazaro Josó 
Gonçalves e rno<trando-se arilbo5 excessivamente rigorosos nos casti- 
gos que applicaram dos sediciosos. 

Por :iascimento, por oducàção, por profisslto e talvez um pouco 
por intorea,ce estava ligado ao partido retrogado e era o homem da 
confiança particular do general João ('arlos, seu amigo intimo e seu 
duplo patricio por nacionalidade e por consauguinidade ; tomou parte 
em A Bernarda e, dcpnis da deposiçáo de Martim Francisco 
e do b~igadeiro Jordáo, ficou dirigindo os negocios pub!ioos ca- 
marnt-ian&ente c lm João Carlos e Oliveira Pinto I rimeiro e depois com 
o mesmo Oliveira Pinto, Fraricisco Ignacio e Quartim-todos do par- 
tido portiiguez, porque os membros brasileiros ou partidarics da in- 
dependencia tinham deixsdo os seus postos no governo em virtude dos 
faoxos de 23 de Maio. 

A reacçáo dos Andradas o fez deportar para Atibaya, oride dcou 
pouco tempo, porque a amnistia de 23 de Setembro fel-o voltar aos 
seus lares. Acceitou depois a independouria, prestou bons serviços ao 
governo provincial, executou bons trabalhos cartographicos e falleceu 
em 1842, com cerca de 60 annos de edade, estando reformado em 
marechal de campo. 



As suas filhas casaram-se bem, uma com o dr. Felizardo Pinhei- 
r o  de Campos, outra com o desembargtidor Figueiredo Rocha e outra 
com o general Beaurepaire Rohan. 

MIGUEL JOSÉ DE OLIVEIRA PINTO náo residia em S. Pau10,mas em 
Santos, onde a sua qualidade de marinheiro e o seu posto de chefo 
d9 eequadra podiam encontrar applicaçáo. Não tenho encontrado no- 
nhuma informação segura a seu respoito, mas conio offlcial quo e ra  
da marinha devi& ser portnguez c estava em commissáo em Santos. 
como intendente da marinha, quando foi aproveitado por Josi? Boni- 
facio, que com certeza o conheceu no exerci0 daquelle cargo, para 
secretario da Marinha do Governo Provisorio, onde foi um genuino 
sepresentante da pcor especie do ospirito retrogtido colonial, náo tre- 
pidando em descer, qiiando lhe aprazia, ao baixo mister do pasqui- 
neiro afiarchista. 

Tomoii parte activa em A Bemznl-da e, depois da expuls80 de 
Xartim Francisco e conseqiieiite retirada dos representantes da idéa 
da indcpendencia, assumiii no Governo Provisorio iiina posiçáo saliente, 
já como secretario com o goneral Joáo Carlos, já como presidente 
com Francisco Ignacio, Muller e Quartim. Demittido do governo com 
os seus companheiros, foi chamado ao Rio do Janeiro e desappareceu 
da  politica paulista, na qual nenhum acto praticou que o revornmen- 
dasse a gratidáo dos posteros (I). 

Foram estes os menibros do Governo Provisorio que representa- 
ram, na direcçáo da politica provincial, i ~ s  idéas de ret~ogradação ao 
puro regimen colonial de outros tempos. A sua escolha para táo alto 
cargo bem provd a falta de experiencia politica e administrativa do 
José Bonifacio e o seu nenliuni conliecimento dos homens com quem 
s e  ia haver no governo que eecolheu para S. Paulo. Káo somente 
estes homens eram. por nascimento, por educação, por id6as e por 
interesse, contrarios á liberdade do povo e A independencia do paiz, 
como o numero de membros do governo era excessivam'ente elevado 

(1) Foi aproveitado no Rio por Pedro I, quo precisava dos serviços de um 
homem deste quilate, e o 7 de Abril de 1831 reiu encontral-o occupando o cargo de con- 

selheiro de guerra, 



para a boa harmonia de vistas e unidade de acçao que deveriam pre- 
sidir os priniciros passos que os paulistas pretendiam dar na escura 
senda que os Icvriria. á liberdade e a independencia ou a volta ao 
despotismo colonial, ainda mais rigoroso em corisequencia da reacçáo 
victoriosa. 

Explica-sc a presença do coronci Lazaro Gonçalves no governo 
como secretario da Guerra, porque nao se p9dia presumir que a nossa 
emancipaçáo politica se realizasde sem resistencias, sem luctas e cho- 
ques, verdadeiras guerras intestinas, que obrigariam 0 gover2o a man- 
ter uma força armada e mes:co a Íazcr dclla energico emprego, como 
nos casos da sedição de Santos e do levante dos portuguezes no Rio 
de Janeiro, em cujas occc~siões Lazaro Gonçalves prestou relevantes 
serviços como secretario da Guerra. Alas, a creação de uma pasta 
da Marinha e a nonieaçáo do Oliveira Pinto para occnpal-a náo fo- 
ram sórnente uma inoífensiva inutilidade e sim um erro prejudicia! 
para a crtiisa que se tinha cm vista defender. 

A prorincia tinha um exercito que precisava de um chefe, mas 
não tinha esquadra para justifica:' a necessidade da esistencia de uin 
micisterio da Marinha. Podia havcr, e de facto lioiive, revoluçõcs em 
terra, desordens, que exigiram o emprego da força armada e justifi- 
caram a creaçáo de um ministorio da Guerra, porêm, nada poderia 
acontecer no mar em que n ac(iá3 do Governo Provisorio se fizesse 
efiicaz; as resistoncias no oceang só podoriarn partir do governo de 
Lisboa c estas só poderiam ser combatidas pelo governo do Rio de 
Janeiro, uníco que tinha ou viria a ter üxistencia internacional. Si 
tivesse ficado acephala a basta da iilarinha teria sido unia inutilidade, 
porém, terdo sido preenchida por uni dos peiores sequazos do regi- 
men colonial, tornou-se um elemento pernicioso no governo e um em- 
baraço a mais ria marcha do carro triumphal da independencia. 

Felizmente para o Brazil, Josó Bonifacio c Ilartim Francisco ainda 
eram ministros de Estado o souberam em tempo desenvolver energia 
o actividade bastante para inutilizarem todos os tramas e assalto dos 
reaccionarios, de fórrna que, quando foram ambos demittidos do mi- 
nisterio em Julho do 1823 e deportados para a Europa, já tinham 
elles imprimido na marcha dos acontecimentos politisos da siia patria 
o cunho de um táo accentuado brasileirisrro, que a reacção de 12 do 



Novenibro de 1823, a dissoluçáo da Assernblba Constituinte e a dis- 
persáu de grande numero de patriotas não puderaiii mais paralysar o 
movin~ento da independencia, qiie com pequenas dlfficuldades se com- 
pletou dois annos depcis. 

Representaram papel mais ou menos importante nos aconteci- 
mentos do 23 do Maio de 1822, varios oiitros personagens sobre os 
quaes convem dizer algumas palavras, tanto mais que alguns delles 
orsm homens de real m~recimento e fizeram antes e depois da indc- 
pendencia figura saliento na historia de S Paulo e do Brasil. 

JOSE DA COSTA CAKVALIIO, tutiiro marqiiez de Monte Alegre, de- 
putado, senador, ministido o rugisnte do Iniperio, ora natural da Ba- 
hia e forrnado em direito em 1619 pela universidade de c'oirnbra. 

Veiu Logo pard S. Pdulo c o m  jairi de fura, cargo que deixou 
pelo de ouvidor por decreto de H do hlarço de 1822 ; tinha entáo 26 
annos de edado, possuia algiim talento o sagaaidade e era domi- 
nado de natural ambição de so abrir caminho para uin futuro bri- 

lhante 
Tratoii logo de arranjar para si uma boa situa(;ão e fazerm in 

depondentu e o conseguiu, Ia pel s annos de 1820, desposando D.  
Genebra de Barros Leite, iespeitabili.qsima senhora, que pela edade 
podia ser sua mãe, filha do fidalgo parnahybano Antonio de Barros 
Penteado, irmá dos futuros barões do Ytu e de Piracioaba, cnnhada 
de Paula Souza, vinva do brigadeiro Lniz Antonio de Souza e sogra 
do coronel Francisco Ignacio de Souza Quoiroz, muito rica e m8e de 
cinco filhos. Alem de outros muitos bens, possuia nesta capital 
g r a n d ~  loja de fazendas na rca do Onvidor, n. 33, com caixeiros 
portuguezes, e treze escravos de serviço domestico e a jornal. 

Agora rico e relacionado por seu casarnent~ com tudo quanto S. 
Paulo tinha de mais illustre, estava Costa Cdrvalho bem encarreirado 
e em condiçBes de abrir lucta com os Andradas, não porque fosse 
contrario St ideia da indepedencia, n8o obstante o seu conservatorierno, 
mas porque via nelles rivaes temerosos por seu grande talento, por 
sua vasta instrueçáo, por ,sua energia viril, pelo vigor do seu cara- 



cter, por seu orgulho pessoal e, finalmente, por serem paulistas e 
estreitamente ligados una aos outros. 

Antonio Corlos não estava aqui, mas era aqui muito conhecido e 
jlt tinha dado mostra do seu valor moral quando, como ouvidor de 
Pernambuoo, envolveu-se na revolução daquolla provincia em 1817 e 
soffreu com firmeza e coragem quatro írunos de rigorosa prisáo, donde 
esperava a todo o momento ser tirado para subir os degraus do cada- 
falso, que devorou tantos companheiroi: seus, e donde enviou ao 
poder col~nial aquella famosa apostropho : 

Sagrada enaa~açáo da Divindade 
Aqui do cadafalso eu t e  sazido. 

Livre do carcere, náo tardou Antonio Carlos a ser eloito por S. 
Paulo, com Feijó, Paula Souza, Vergueir) e S. Leopoldo, depiitado its 
Cortes Constituintes de Lisbod, onde adquiriu reputação de grande 
orador e tornou-se antipathico aos portugnezks por sou intenso bra. 
sileirismo, sendo obrigado a fugir para a Inglaterra, donde voltou 
para a sua patria a se juntar com os sens irmáos e com elles conti- 
nuar na tarefa de libertar o Brasil dos forros coioniaes. 

Com tdes adversarios a lucta devia ser prudente por muito peri- 
gosa e a cautela aconselhava a ('osta Carvalho que se encostawe aos 
reaccionarios e se servisse deltes como instrumentos para a realiza- 
ç%o dos seus designios Rico pelo casamento, forte pnlas relações de 
parentesco, habil e sagaz, dispunha destes poderosos elementos para 
angariar adeptos. Como juiz ds fóra F. depois como ouvidor náo 
perdia occasiáo do levantar conflictos do attribuiçóes coni o Governo 
Yrovisorio, embaraçando assim a expodiçáo dos negocios e creando 
difficuldades ao governo para enfraquacel-o e desrnoralizal-o na opi- 
nião publica. orno padzstro afim do coronel Francisco Ignacio, ser- 
via se da grande influencia deste, como militar e como negociante 
rico e relacionado, para mover o militarisruo e grande parte do com- 
mercio em sei1 favor Secretamente ligado aos membros reacciona- 
rios do C i ~ \ ~ ~ r n o  Provisorio, era elle a cabeça pensante e directora do 
movimont I t-atrogrado entre o povo e tropa, com a acquiesrencia do 
general JUJO Carlos e setis coiupanhoiros, e foi o verdadeiro auctor 



do A Ber.~znviln, de que o c8oronel Franr:isco Igiiacio, seu enteado, se 
fez editor responsavol. 

Depois de A Bernn~dn,  chamado para o Rio de Janeiro, com Jo%o 
Carlos, Francisco Ignacio e Oliveira Pinto, ruembros reaccionarios do 
governo, nada soffreu da p ~ r t e  dos indradas pela sediçáo de 23 de 
Maio; pelo contrario, tornoii-se logo personagem proeminente nas in- 
trigas do palacio ; foi eleito pela Bahia dcpntado B Assembl6a c ons- 
t i t~ in te ,  na qual sw fcz uni dos mais violentos opposicionistas ao go- 
vern, (te Joçó Bonifacio e de 'rIartini Francisco c, quando estes dei- 

szram o poder, foi um dos qiie mais trabalharam pela dissolução 
claquella assembléa e pela deportayão dos Andradas e outros patriotas. 

e 3 famosa Domitilla, a Jlessalina da kpocha, estava já. na ampli- . tude do seu poder, rodeada de vis o baixos cortezóes aduladores e 
a imperando sobre o espirito do mel avisado principc que se achava 

u 8 testa dos destinos do Eri i~i l .  Por infl~encia desta mulher tudo 
se fazia, o ella vondid os SQUS favores por dinheiro a quem os 

e queria comprar. Os ( p o  se intitulavam rq~rbl ica~zos  tambem pro- 
a curavam e eompravarn os seus favores, sobretlido quando estes 
a wrain iiccessarios para satisfazer ama vingança. O imperador l i u  
e na ebrto qii9 faziam a esta miilhor os chamados republicanos um 

indicio de que até os mais cxaltados estavam bem dispostos a 
e siibinctterem-se h sua vontade, comtanto que dahi Ihes viesse algum 
« proveito. A Domitilla não foi, pois, extranlia ao projecto da diaso- 

1uçá.o da Assembléa Constituinte ; pelo contrario, era a rcpresen- 
tante assalariada dos republicanos nessa c~rijuração. Estes lovavani 
eni vista, na dissaluçáo da Constitiiintc, dois pantos essonciaes : - 

e 1.0 vingarem-se dos Andradas e seus amigos, os quaes e>m a dis- 
a solupdo deviam sor banidos ; 2.0 aproveitar a occasião de pertur- 
o baçao, quc a dissoluçáo dovia causar em todo o Brasil, para cx- 
e pulsar delle o I~npcrador e fundar a Republica. 

c Tudo estava preparado para a dissolue80 da Coiistituinte.. .. . 
a O partido portuguez e o republicano achavam-se para esc fim 

no mais perfeito accordo.. . . . . . . . .. . . .. . . . ... . ... . . . . . . ... . . .. . 
a Ambos ostoa partidos rodcarain ;L Doinitilla, o esta m ~ l h e r  em 

oimiliisritp con~iunctura foi o centro das cabalas e intrigas que de- 



.r ram em resultido a dissolução da Constituinte e a prisfio e depor- 
a taçáo dos seus mais terriveis adversarios. ....................... 

a Figurava ii testa do chamado partido republicaizo um moço sem 
talento, mas activo e rancoreso. Era fllho da provincia da Bahia e 
nascido do pais humildes e pobres. Exercendo um cargo subal- 

a terno da magistratura na provincia do S. Paulo, i ~ h i  casou-se com 
e uma viuva rica. A riqueza lhe auprnentou a activiclade, o n8o sei 
a si a violencia do caraùter tambem. Ligado com pessoas da familia 

de sua mulher,procurou influir e ser o arbitro da provincia em que 
.r residia. As suas idkas o levarani para o republicenismo, mas os seus 

interesses náo permittiam que se separasse dos portugiiezes. Era, 
* portanto, atO certo ponto repzcblicnno e portzcguez ao niesino tempo. 
a Depois flcou exclusivamente repzlblicn?~~ Nesta posição trabalhou 
a e contribuiu para a abdicaçáo do primeiro Imperador. Foi por isto ele- 
a vado depois della a membro da regencia trina. Nas horas do pe- 
8 rigo desertou o posto e voltou p u a  S. Paulo, recebendo sempre os 
.r proveitos dolla. L-go que alcançou posiçfio, elevado pelos seus 
a amigos, qno entre si distribuiam os altos empregos do Estado e ris 
a considerações honoriticas, mudou de parecer. Marquor, grã-cruz, 
a consellieiro do Estado, senador e ministro por varias vezes, incli- 
a nou-se mais para o absoliitismo do qrre para a monarchia eonsti- 
a tucional ....................................................... 

8 Tal era o homem que, por parte dos chamados republicanos, 
a mais activaniente trabalhou para a dissolucáo da Constitiiinte o 
u para a prisáo e deportação de alguns dos seus ndversarios. 

A Domitilla foi quem mais Ihc serviu nesta empresa. E' para 
mim caso averiguado que esta mulher, que tantos males causou ao 
Brasil, delle recebêra doze contos do réis sm premio do seu traba- 

6 Ihg. E' para niim caso averiguado porque vi, li com osmeus olhos, 
* uma carta escripta por uma rnáo augusta em que isto assim so 

relatava. Era uma carta eacripta pela excalsa e virtuosa Impera- 
* triz Leopoldina rt José Bonifacio do Andrada em IVovombro ou De- 
* zembro de 1 8 3 4 . ~  (1). 

(1) Vide A. H, V. Drnmmond, Snnu6a~õea, vol. SI11 dos Aniiaes da Bibliotheca Ka- 
cional. 



Eleito niembro da Assembléa Constituinte pela Bahia, qnando 
esta asseinbl8a foi dissolvida e os Andradas foram deportados para a 
Europa por varios annos ficou-lhe amplamente aberta e franca a 
carreira politica em S. Paulo, por onde foi e l e i t ~  deputado na? leyis- 

laturas de 1F26-29, de 2830-33 (em qne optou pela Bahia, por onde 
tambem fora eleito) o de 1838-41. Tornou-se reqente do imperio 
em 1831-33, director da Academia de S. Paulo em 1835, senador 
em 183 ), presidente d'esta provinoia em 1842, quando esmagou a re- 
volução liberal capitaneada por Tobias, Feijó, Gabriel e Vergueiro, 
conselheiro do Estado em 1842, ministro em 1848 e 1852, marques 
em 187.1, e terminou a sua activa e trabalhosa vida politica em 
1860, contando cerca de 65 annos do edade e deixando a reputaçso 
de pess.oalmente honrado e probo, dedicado e generoso para com seus 
amigos e parentes. 

Inteiramente destituido de dotes oratorios, incapaz mesmo de im- 
i 

provisar duas palavras em publico, e extrauho a provincia de S. Pau- 
lo, foi tanta a sua habilidade polit ca que se manteve constantemen- 
te  i10 alto da roda da fortuna o de tal modo cavalgou os aconteci- 
mentos que foi subindo e subindo sempre at6 chegar as  mais altas 
posic;ões, que os Andradas, tão talentosos como ellc e excellentes 
oradoic.~, porhm aenos sagazes c menos diplomatas, nunca consegui- 
ram alcanpar. 

Estos soffreram pela liberdade e indeperidencia do Brasil, porque 
os seus sentimentos patrioticos, os seus vastos talentos, as suas gran- 
des qualidades oratorias e a sua inquebra~itavel energia de nada Ihes 
valeram deante da ignorancia esrouvada e da caracter leviano o 
grossssiraniente ingrato de D. Pedro I, e forani todos tres expiar em 
longo e penoso exilio o crime do terem sido intensaniente brasileiros, 
honestos ate o sacrificio e orglilliosos até a insoloncia, de terem pre- 
ferido o Brasil-iniperio eo Brasil.colonia e do não terem sabido con- 
temporizar com os defeitos e os vicios daquelle a quem elles mesnios 
tanto tinham contribuído para fazer iniperador e defensor perpetuo 
da siia patria. 

Tambrm Feijó, que apesar de algumas graves faitas, era uma 
das nielhores pereonificaçóes do espirito paulista, daputado, ministro, 
rogente e senador, sacerdote, pobre o doente: Vergueiro mesino, o 



exemplo vivo da sisudez e da circumspecç%o o egualmcnte deputado, 
senador, regente e um dos grandes pugnadores das liberdades publi- 
cas e do progresso da agricultura nacional ; Rafael Tobias e G a ~ ~ r i e l  
Rodrigues dos Santos, dois eenuinns paulistas que tarito honraram a 
sua terra natal e tanto amaram a liberdade de seu paia, foram to- 
dos, em circ~imstancias bem diversas, é vordadc, victimas do seu fer- 
renho conservatorismo, assim como os Andradas já o tinham sido 
vinte annos antes. O seguinte documento é muito caracteristico. 

Illmo. Exmo. Sr. José Carloq Pereira de Alnieida Torrcs :-Acabo 
de receber o Oficio de V. Exc de hoje, em o qual me avisa, que 
S. M. o Imperador convoca extraordinariamente a Assemblea Geral 
Legislatiia, e que deve installar-se no dia 1.0 dr Abril do corrente 
anno, para que eu, em consequencia, me transporte á Corte do Rio 
de Janeiro a tomar o meu assento. Pode flcar V. Exc. certo que 
PONTUALMENTE SERAO POR MIM OBEOECIDAS AS ORDENS DE S. $1. 1- 
S. Paulo, 20 de Fevereiro de 1@23.-./ose' tis Costa Carvnlho.~ 

Convocado como representante da nação para uma sessão da assem- 
bléa a que pertencia, elle n%o acode ao chamado como delegado do 
povo soberano, encarregado de vigiar pelo cumprimento das leis e de 
conter os desmandos do poder, mas por obediencia po?ztual 6s ardens 

de S. Magestade. Eis aqui o politico retrogradq retratado por suas pro- 
prias mãos; tambem as leis reaccionarias e incon~titucionaes de 18/11, 
violadoras das garantias libcraes com tanto custo conquistadas pelo 
Acto Acdicional do 1834, encontraram som, re nelle um dos seus mais 
tenazes defensores. 

-F~.4~cIsco ALVES FERREIRB DO AMAHAL, era paulista, de 52 
annos de edade, solteiro e muito elogiado pelo capitáo general Mello 
Castro, por sua honestidade pessoal. Como Francisco Ignacio, era 
tambem coronel de milicias e coinmercianto ; tinha loja de fazen- 
das em 1818 na travessa da SO n. 9, que cedeu ao seu protegido 
Caetano Pinto Homem, e abriu outra no n. 17 da mcsma rua, e ainda 
possuia 19 escravos a jornal. Sustentava na sua casa um pessoal nume- 
roso, de que faziam parte quatro senhoras, já edosas, que parecem ter 
sido suas parentas, talvez irm%s3 Francisco Pinto, portuguez miliciano, 
e Caetano Pinto Homem, tambem portuguez e capitão de milicias, 



cora a esposd c tres fillios nionoros. Rcprosentou papel activissiino ein 
d E e r ~ ~ a r i l ~ i  coiiio aiisiliar (10 coronel Fran0isco Ignacio, conl qnoni 
aliás apparent;iva náfi estar de pcrfcito accordo, o cominandoii no dia 
2 j  dc Maio 117i corpo cle tropa arinada dc coinbinação cor2 Francisco 
Ignacio, C O S : ~  Carvalíio o brigadelr, hloraes IJCNC. 

Depois da dcrnissfio dos rcutos do Governo Provisorio c da dis- 
pcrs'ão dos reciccionarios, esteve algum tenipo deport~~do eni S. Ro- 
que c, quando mais tarlo ficou incli.ido na ainnistia de 23 do Setcru- 
bro, n5u fez inais figura na politica. 

JOACLL-IM Josk P I N ~ O  D e  \lonacs L ~ a m  crn natural desta cidade 
de 68 annos do edade, brigadeiro e fidalgo cio alta 1inIiago:n ; portcn- 
cia As mais illiiçtres faniilias paiilistas, quo vinliam fazendo brilha,nto 
figura na liistoria da capitaiiia desde o scculo XVI, e foi clle mesmo 
um militar distincto qiio prestoq bons serviços ao governo colonial, 
principalmente no tcrnpo (1 ) capitáo-qencral 3Iartim Lopes, quando, 
ainda moço, equipou á, sua custa uni corpo do voluntarios, a cujs 
frente marciioii para as gncrras contra os Iiespanlióes no Rio C-rantlc 
do Sul, eni i778. 

Ern 1822 residia no bairro da Liiz, no calnilzho da Ponte 
Grande, crs  casado coiu D. Pol~-ccna Ciistodia, pauliata das importali- 
tes farciliaa L w a  e Jforacs, tinha uina sO fillia, já casada com O ma- 
rechal de campo JosB Joaquim da Costa GaviBo o in5e do brigadeiro 
Bernardo Josf. Pinto GaviBo Peixoto, o sustentava cm sua casa duas 
sobrinhas soltoiras e já trintonas, unia senhora aggregada, uma mc- 
nina c dois meninos. Vivia d )  seu ssildo e dos fructos do trabalho 
de vinte c novo escravos que cntá, possliia. Fallccou em 1581, coin 
76 annos de odade. 

Retrograào por gosto c ror  educaçáo, orguliioso do si proprio c 
do siia asceridcncia, sufficientemcntc abastado para a sua pequena fami- 
lia, acostii!uado a mandar dospoticarnciltu o a obedecer passivamente, 
era iiin g nuino roprcsentante do cspirito colonial e conio tal era a r -  
dente advcrsãrio d o ~  Andradas e das idbas por ellos reprcsontadas. 
Tomoii parto das niais activas e111 A Be,-izwtla, (10 accórdu coni Fraii- 
cisco Ignacio o Costa Carvallio, o comicandou, com o coronel Francisco 
Alvos Ferroira do Amarnl, as tropas armadas que vieram dos quartnis 
para a rua no dia 23 de Maio. Victorioso no iiiomcnto com a depo- 



sição do Martim Francisco e do brigadeiro Jordáo, a contra-reacção 
cXos Andradas o drportoii por algumas scnanas para Parnahyba, ate 
qao a aninistia de 23 de Setcabro reiu restitiiil-o aos ssus lares, onde 
fal 'ec~u nove annos depois intoirmeiitc retirado da pol't' LI ica. 

~ D X O  T iaucs DE -\~-\:crna ALTIII, paulista, pertencia á s  mais 
distinctas familias da capi t~nia,  iilho d )  g<~arda-niór Yanocl Alves 
Alvim e neto do hisiorindor Pec',rc; Taques de Almeida Paes Leme. 
Ern 1822 era casado com D Jo..tq:iina Angclica, paulista, e náo tinha 
ainda filhos ou pelo nicii0s 11áo os tinlia em sua companhia. Residia 
na rua Direita, n. 6, com sua senhora, uiiia crenda e tres escravos, 
c na niesrna casa tinlia loja de fazendas, de qne vivia. 

Era um liomcni do 35 annos, riisgucnto, absolutista e profunda- 
mente roligios~ ; dizia que demzte d o  l e i  deve.se pôr um ioell~o em terra 
e deunte de Deus  os dois, e entretanto ora irmão de José lnnocelicio 
Alvos Alvim o de Joaqiiim Alviin, os dois moços liberaes que, no dia 
23 de dui~ho de 1821, depuzerani da) pocicr o capitão-general João 
Carlu3 0 fi~errtm eleger pplo povo o Goverrio Provisorio. Tinha o posta 
de capitão de milicias, ora f~rtemcnte 11gad0 aos coroneis Francisco 
Ignacic o Fcireira do Aniaral c tornoii parte importante em A Ber- 
~znrt ln,  chq:ando a sah'r armado a ruCt C andar pelas casas particularos 
de trabrico na mAo, intimando gent:: para comparecer nos giaeetings re- 
\7oltosos o assignar os termos de accusaç8o contra Martim Francisc;~ 
e brigadeiro Jordáo. Fui em consequericin deportado para I'aranaguá, 
.onde ficou algliinas seriianas, e qiiando amnistiado n8o se envolveu 
mais na politica da provincia. Falleceu 47 annos depois, em 1869, 
soffrcndo da? faculdades rneiitaes, e deixou filhos que figuravam nesta 
capital, como o dr ledro Taqiies de A!meida Alvim, jorilalista de grande 
i i i~r i to  e deputado provincial do partido conservador. 

Jose RODRIGUES PEREIGA DF O L I T ~ I I . \  era moço de 29 arinos, na- 
tural de S. Paulo, sol tc ir~ e capitão de ordetiançris, o vivia dos pro- 
duct 1s de um engenho de assiicaz o aguardente que possuia no m u ~ i -  
cipio de Ytií, sob a ad~ninistra~SLo de outrem. Filiou-se em 1822 ao 
;artido retrogaclo e no dia 2J (lu Maio andou pelas ruas armado, a o  
modo de Pcdro Taqiics, violentando a particulares e até aos vereado- 
res para qne tomassem parte eni -4 Beriacrrda. Esteve por isso de- 



portado por algum tempo em Porto-Feliz e depois da amnistia não se. 
int;omett~u mais em desordens, nem na politica da provincia. 

CAETANO PINTO HOMEM era portuguez, do 32 annos, casado com 
D. Maria Eugenia, paulista, de qvem tinha em 1822 quatro filhos me- 
nores. Em 1818 vivia com siia familia na casa do coronel Francisco 
Alves Ferreira do Ailiaral, de quem era inteiramente dependente ; de- 
pois estabeloccu-so por conta propria com loja de fazendas na Tra- 
vessa da SQ, n. 9 na casa de seu antigo protector. Era capit%o de  
milicias e como tal ainda mais subordinado ao coronel Ferreira do 
Amaral, a quem acompanhou no dia 23 do Maio, tomando parte activa 
em A G~rnarda, pclo que esteve temporarianiento deportado em Ara- 
çariguama. Deixou depois o negocio do fazenrlas 9 passou a ser, em 
1829, empregado do fisco na qualidade de commissario pagador. 

JAYXE na  SILVA T E L L E ~  era paulista, de 68 annos, rasado e com, 
tres filhos jA crescidos e soltoiros ; vivia dos rendimentos do um pe- 
queno siiio qne possuia no bairro dos Pinlieiros, ciietcado e lavrado, 
pelos filhos o quatro escravos. Xão tinha nenhuma iinportancia pes- 
soal ou politica e parece que tqmou parte em A Berna~(7a para agra- 
dar a amigos ou para ganhar posição depois da victoria dos reaccio- 
narios. Esteve deportado em Piracicaba, quo ainda nâo era villa, 
onde ficoii algumas semanas eóiilonte, porque a amuistia de 23 de- 
Setembro o fez voltar para esta Capital, onde depois da independencia. 
se tornon funccionario publico, empregado do Thesouro Provincial. 

ANT ?\TIO nE SIQUEIRA MORAES era natural de Jundiahy, onde a 
sua familia e iiiiportante até hoje, de 40 annos de edade. solteiro, 
com .loja (le fazendas na rua Direita, n. 1, nm caixeiro e cinco es- 
cravos. Erd tarnbein capitão de milicias, muito ligado aos coroneis 
Francisco Igriacio e F e r r ~ i r a  do Amara1 e com elles participou em 
A Bernnrda, pelo que andou tomando ares por algum tenipo em Na- 
zareth, por ordeni drs Andradas, ministros de Pedro I .  A amnistia 
de Setembro o fez voltar do eiilio e a sua incompetencia politica o 
fez recolher-se a completa obscuridade depois da independencia. 

Estc- forani os principaes personagws do A Ber~urcla, os exe- 
cutores dos planos combinados entre João Carlos e Costa Carvalho. 



Aquclles, meros instrumentos manejados por habeis máos para a 
ruiiiu dos Andradas e permanencia dos privilegias coloniaes, ciesappa- 
receram para sempre da sceua politica da  provincia depois da  inde- 
pendencia ; emquanto estes, conscientes o liabeis nianipuladores d a  
intriga e do en odo para fins politicos, foram subindo seiiipre, náo 
obstante a victoria final da liberdacic o da  independencia, ate as  mais 
a l tas  posições officíaes accessiveis aos cidadãos brasileiros. 

0 s  povos da S. Paulo, ao ternpo da vinda do principtr regente 
e m  1822, não estavam por consdguinte beni preparados e urianimeu 
para  receberem a iridependencia ; pelo contrario, iiavia entre elles 
grande desharmonia, profundas dirergencias e odios intansos, que n%o 
sómente dividiam em dois campos iriiinigoa os politicos desta cidade, 
como a té  deram logar a cxistencia de dois governos antagonicos-um 
nesta Capital, chefiado pelo general Joáo Carlos c sustentacio pelos 
auctores de A Bewzctrda, e outro zo interior composto dos municipios 
confederados, tendo o seu quartel general na  villa 11e Ytii, transfor- 
mada em praya de guerra para a defesa (Ia liberdade e da indepen- 
dencia . 

JA denionstroi que o militarismo foi uma das grandes  calamida- 
des  que afflgirani os paiilistas durante os tcrnpos coloniaes e que a 
foiça armada da  capitania estava inuito aciiiia das suas necessidades 
e dos SCLIS recursos financeiros. 

Com o militarismo vierarii o despovoniiionto (1'1 capitaiiia pala 
debandada dos homens para outras regiões, o abandono da  vida civi- 
lizada pela fiigida das classes pobres para as  rnattas, a decadencia d a  
lavoura, do comniercio e da indiistria, a s  exigencias exorbitantes do 
fisco o a falta de pagamento dos salarios dos empregados piiblicos e 
dos soldos das tropas aquarteladas ou em serviqos de cainpanlia. Aos 
funecionarios publicos a fraude, o peculato. a concnssáo e o suborno 
offerociam os recursos de que ficavani privados pela falta de paga- 
mento do seus ordenados ; porêni, aos soldados s6 restava o expodienta 
ida rebollitlo e do saque.  



JA em 1716 tres corpos da giiariiipo ila prata de Santos, cujo> 
soldos não eram pagos liavia varios annos, <e revoltarriiu c co~uctte- 
ram diversas violencias para obrignr Siiimotco Corréa do Góm, pro- 
vedor da Fazenda Real, a pag'ir-l!ics os soldos atrazados, o qnc foi 
feito mediante um emprestimo levantado com gn! antia do coronel 
Luiz Antonio de SA Queiroga, coi:iiuandciite da praya; porBm, rlepois 
de effectuado o pagainento c apaziguailo o tuiciiltc, os cabcças foialil 
presos e punidos em carcerc por tcre!~i, á 1n5o ariuada, forçado o pa- 
gamento daqui110 qze llies era devido havia ja tactos annos. 

As fcrças em serviço no Rio Grande do Sn!, nos campos do Pa- 
ra&, nas coloriias de Lages e de Ipiiateing c nüs fortalezaq da costu 
maritima eram pagas sem-re com atrnza de muitos me.:es o frcqlicii- 
temente com clemora do varios aimo;. 

Nas corrcspondencias dos capitaee goneracs, publicndas pela Ro- 
partição de Arcliivo de S. Paii!o, encontra-se a todo o moinento a 
con6ssáo desta clamorosa injiihtiçn, qiic veii: atravessando os seciilos 
e durou at8 a independencia. 

No dia 3 de .Tunlio de 18-71 uni bntn!liáo de ca;adorcs aquartelado 
nesta Capital se revoltou contra o cepit5o general Jouo Carlos do 
Oeynhausen por falta de pagamento clos seus soldos, influenciado tal- 
vez pelo fact, de havor dosegiia!dade entre os soldos das tropas bra- 
sileiras o das portuguezas em serviço no Brasil. Esta desegualdadc 
não existia sómento no valor pernuiario dos soldos. mas tambem no 
mcdo do seu paganie~to, que era scmpre feito ás tropas porliiguczas 
em primeiro lopar e si o dinheiro náo chegava para todas ficavam as 
tropas brasileiras a espera, indcfinidainento, ate haver com que so 
lhes pa,  asso. 

Esta rebellilo, que poderia ser do gravissimas consequencias por 
so ter  dado em tempo em que os espiritos estavam exaltados, im- 
buidos de ideas de liberdade o de independencia e cheios de odio 
contra os dominadores portuguczes, iláo teve outro resultado ruais do 
que animar os liberaes, dirigiòos pelo distincto e intelligento moço 
paulista Jose Iunocencio -4lves Alvini, a apressarem a deposição do 
capitão general Joáo Carlos c a e!eiçáo de um Governo Proako~io, 
que se realizaram no dia 23 daqiielle mesuio mez de Junho. 



Entretanto, si o governo de Joáo Carios o seus ageiltes nada 
softrerani, n5o foi porque as tropa,s revoltadas riáo tiveeseni disposi- 
$%o o desejo de os offonder e de pagar-so de sriiis soldos atrazados 
por suas proprias mãos, mas porque o capitáo Joaquim José dos San- 
tos, panlista distincto o imito energico, consegiiiu por inauditos es- 
forços abafar o iuovimento sedicioso sem o emprego de violcncias, 
serenar os animos com raciociriios e promessas, (3 dar ao inovimento 
outra direcqao, que foi aproveitada pelos liberaes para a transforma- 
cão politica que dahi a vinto dias se realizou. 

Eleito em 23 de Junlio da 1821 o Governo Provisorio pelo povo, 
dirigido por José Inriocencio Alvim e aconselhado por Jt sé Eonifacio, 
o pelas trdpas commandadas pelos coronois Lazaro Gonçalves, Gama 
Lobo c Francisco Ignacio, não tratou u novo governo de ordenar im- 
mcdiataniente o pagamento dos soldos do 1 . O  batalhão do  caçadores 
destacado eni Santos, qiic estava em atrazo de cinco annos. 

O exemplo da Capital, onde as tropas insubordinadas do 2.0 ba- 
talhão de caçadores fo:.am pagas dos sciis soldos atrazados sem que 
soffresseni castigo algum c ainda exercendo ostensivamente funcçóes 
politicas, tomando parto activa na derrubada do governo despotico o 
estrangeiro de Joáo Carlos e na eleigáo de um out!o, eni que o ele- 
mento nacional e paulista tinha grande influencia, foi contagioso para 
a guarnição de Santos, qiic apenas esperou uma semana pe!as zedi-  
das reparadoras do Governo Frovisorio em relaçiio aos seus soldos 
não pagos por varios annos. 

Na noite de 27 para 28 de Junho de 1821, alguns dias depois de 
eleito o Governo Provisorio, revoltou-se aquella guarniçáo, sahiu it 
rua e apossou-se da rilla de Santos. Arrúmbou a cadeia o soltou 
todos 08 presos, invadiu a casa em que se guardavam os materiaes 
bellicos e dolla tirou todas as armas o muniçóes de que podia neces- 
sitar, assestou artilharia nas ruas e no porto o fez fogo contra um 
navio de guerra portuguez alli ancorado. Em seguida, espalhando-se 
os soldados em grupos pelas ruas, prenderam as auctoridades, saques- 
ram os estabelecimentos publicos o particulares e mesmo puzeram a 
resgate os homens abastados que conseguiram apanhar. 

Tomados de surpresa os liabitantes náo puderam oppGr a menor 
resistencia ao levanto da soldadesca desenfreada e soffreram resigna- 



damente o saque e o resgate que se Ihes impuzeram, cu;os productos 
os revoltosos dividiram ente si ; mas em te1 ra estavam muitos mari- 
nheiros dos navios portugiiezes surtos no porto e com estes os rebel- 
des travaram lucta de que resultaram diversos ferimentos e algumas 
mortes. 

Lido em sessáo do Governo 'Provisorio de 2 de Julho um officio 
do governador da prbça de Santos, coronel Bento da Gama SSt, ex- 
pondo os factos alli occoiridos, declaroii-se o governo em sessão per- 
manente e tratou sem demora de remetter para Santos, afim de siif- 
focar a revolta e prender os seus chefes, o niesmo batalhão 2." de 
caçadores, que por identico motivo se revolthra em S Iiaulo no dia 
3 de 'unho. Este seguiu em marcha fo~çada sob as ordens dos c ro- 
neis Lazai30 Gonçalves e Daniel Pedro i\Iuller, membros do governo, 
e no dia 6 chegou a Santos, onde surprehendeu os sediciosos, os des- 
troçou e prendeu a muitos, inclusive aquelles que erani considerados 
como os chefes dos amotinados. 

Participada no mesmo dia para São P a ~ l o  esta importante no- 
ticia, o correio viajou toda a noite e chegou a esta Capital no dia 7 
cedo, c conio o governo estava em sessáo pormanente, publicou logo 
por Bando esta festival nova e decIarou benemeritos os officiaes e sol- 
dados que com tanta presteza puzorani fim naqiiella rcbelliáo e por 
um oiitro Bando felicitou aos santistas por se verem restituidos aos 
seus lares e antigo socego. Em seguida e sem demora vieram as 
devassas, os tribunaes militares e as  sentenqas mais ou menos rigo- 
rosas, conformo a intensidade da culpa de cada um. 

Lazitro Gonyalves o Mulier eram portuguezes e, coxqiianto o 
primeiro fosso sympathico h causa da liberdade e da independcncia, 
não podiam ambos deixar de ser parciaes e rancorosos contra os re- 
beldes de Santos, que eram brasileiros 6 representavam a reacçno 
pela violencia contra os desniandos, o despotinn,~ e as injustiças do 
governo colonial. Nestes termos, officiaram elles em 11 de Julho, ao 
Governo Provisorio propondo que os menos czclpados dos soldados do 
1.0 batalhão, que foi da praca de Santos. fossem dispersos afim de nüo 
infeccionarem os habitantes desta provincia, para o que julgavam con- 
veniente que se pedisse 6 C$:-te do R io  de Janeiro ,urna enzbarcaçüo que 
os conduzisse para os paizes que o governo julgasse mais conveniente. 



O Governo Provjsorio só podia ter recebido este officio no dia 
12, porque foi escripto a I1 e a distancia do S. Paulo a Santos ora 
pelo menos de doze leguae, que, com os peesimos caminhos daquelle 
tempo, por mangues e serras, não podiam ser viajadas em menos de 
doze horas. Entretanto, nesse mesmo dia 12 reuniu-se o governo em 
sessáo extraordinaria e depois de niadzc.ra reflexüo resolveu : 

Que feita quanto antes a separaçáo já ordenada, se passe a jul- 
gar os menos culpados, sobre os quaes este governo devia requerer 
a Sua alteza Real usasse de benignidade, commutando-lhes a pena ul- 
tima em que estão incursos, segundo o artigo 15 de Guerra, em car- 

rinho temporario e os malvados que commetteram mortes e ruubos e 
os cabeças do motim sejam castigados com a pena ultima para 
exemplo. 

2.0 

Que os do primeiro caeo, que merecerem clernencia, sejam logo 
conduzidos e divididos em magotes de 20, 15, 10 e 5 para trabalha- 
rem nos concertos das estradas publicas da provinc,ia, de S. Paulo a 
Santos, de S. Paulo ao Rio de Janeiro, de Mogy das Cruzes a S. 
Sebastião e de Corytiba a Paranaguá, sendo elles remettidos para as 
cadeias mais fortes das villas cieinhas dos logares onde trabalharem. 

Que depois de espalhados estes homens e a,pplicados aos ditos 
trabalhos, aquelles que com o andar do tempo se mostrarem mori- 
gerados, socegados e arrependidos, deverão ser trocados pelos solda- 
dos casados desta provincia que se acham na campanha do Snl ; e 
outros que forem casados ou possam casar, minzstrando-Zhes o gozerrho 
ou a Ikiisericordia um pequeno dote, serao empregados coiiio colonos 
nas povoações de Guarapuavs e Ararapira e na povoação abandonada 
do Tieté, fundada pelo gencral que foi desta capitania D. Luiz An- 
tonio de Souza. 

E'oi esta a sentença que o Governo Provisorio, depois de madura 
reflexão de alguns minutos, applicou aos menos culpados dos rebel- 
des e vot&ram por ella todos os membros do governo, com excepçáo 
apenas de Gama Lobo e Quartim, que se achavam em commiss%o no 
Rio de Janeiro, e dos dois eoroneis que estavam em Santos ' e  que 



natnralinente concordarani toiii ella porqiie ora iiicnos rigorosa do 
que o degrado para a Africa ou Asia que elles haviam proposto. 

O 1 . 0  destas resoluyúcs rrcomiiieiidn para os menos culpadas 
a conim~ltaçáo da pena de morte, em qtie estavam incursos pelo ar- 
tigo 15 de Guerra, cm carriiil~o ten~pora~io. Si o poder competente 
n&o c mniutassc a sentença, teriam estes incnos culpados soffrido a 
pena capital. que C a mais scvera de todas. Que pena deveria en:%o 
scr applicadd aos mais culpados, aos quc eoinmetteram roubos e as- 
sassinatos e aos cliofes da se<liçdo? Seria necessario inventar para 
estes uma pena mais rigorosa do que a de iiiorte eni cadafalto. o 
que seria contra as leis criitiiuacs existeiites, on p~inil-os tcidcs com 
a mesma pe:la capital sem attrnçáo Li gravidade do delictf) de cada 
um, o qno seria uma clamorosa in,justiça. 

Pela severidade da sentença proferida contra os menos culpados 
dos scdiriosos santistas, póde-se Som julgar do que estava sendo prepa- 
rado para os mais í:ompremcttidos e para os clliofes. Tiveram as suas 
sentenças do morte confirmadas pelo Governo Provisorio, em sessão 
ordinaria de 13 de Setembrn, com a presença e voto, sem discrcpan- 
cia, do onze membros, que foram Jorto Carlos, José Bonifacio, Mar- 
tim Francisco, Quartim, Andró Gomes, Francisco Ignacio, Gama Lobo, 
Jordão e padres Oliveira Bueno, Paula Oliveira e Felisberto Jardlni. Os 
coroneis Lazaro Gonçalves e IIiiller estavam ainda ein Santos e Ver- 
gueiro e Oliveira Pinto não vieram assistir a essa se5são. 

Náo lioiive recurso de graça para o poder moderador do Princi- 
pe Regente por ser este urn dos casos e m  &e tal recurso era dispe?lsavel. 
Os condemnados á morte foram o sargento Jos6 Correia, o furriel Joa- 
quim Rodrigues, os cabos Floriano Pires e FRANCISCO JOSÉ DAS CHA- 
GAS e os soldados JosC1 Maria Ramos, JosC Joaquim Lontra e Joaquim 
José Cotintiba. Deviam ser enforcados eiu Santos os que fossem na- 
turaes dalli on da beira mar, e nesta Capital os que fossem nascidos 
nella ou nas povoaçócs de serra acima, para exemplo dos parentes e 
amigos. 



Eni Santos náo havia mais forca e para n8o perder tenipo e di- 
nheiro na constru~çáo especial de uma para este firu, ordenou o 80-  

vorno Provisorio, por suggestáo dos coroneis Lazaro e JIi~lÍer, que os 
condeninados naturacs de Santos fossem imrnediatamente enforcados 
nas vergas da mesina ernbarcaçbo sobrc a qual elles tinham feito fogo 
nos dias da revolta e que o; primeiros siippli?iados fossem o furrirl 
Joaquim Bodrigucs e o soldado Jcsó Maria Ramos, c o ~ o  os mais cul- 
pados, segiiiiicio-se os outros José Correia, Floriano Pires e Joaquim 
I~ontra. 

Rcmettidos para S. Paulo os dous outros condemnados, Francisco 
Josb das Chagas e Joaquim JoaO Contintjba, foram cllcs, sem demora 
rccolllidos aos segredos da cadeia desta Capital, no dia 15 OU 16 de 
Setembro, por ordem do Governo Provisorio, que logo determino11 ao 
oiividor. D. Suno Eiigenio Lossio Scilbz: que tomasse conta dellcs e 
os transferisse para o oratorio. emquanto esperavam a execução da 
sentença qiie devia sor levada a effeito pclo juiz de fóra Costa ('ar- 
valho. 

Xesta Capital t:iilbern não havia forca em 1821, tendo pro vavel 
mcn;c se deteriorado e cabido a que antes havia. Por carta regia de 
'33 dc agosto do 1830 foi mandada installar eni S. Paulo unia junta 
de justiça, e náo se compreliendia então uma tal junta sem o seu 
necessado appendice-uni patihulo ; por isso, o governo, com a inexpli- 
cave1 dqinora de onze mezes, expediu em 2.3 de julho dc 1821 um 
aviso 6 (:amara Municipal para que mandasse levantar urna forca no 
logar mais publico e visinho do cemiterio geral, qiie ora chamado 
Campo da Boi.cn, e que ella fosse feita do madeira duradoura. 

Estando a forca promptz em agosto e recolhidx na cadeia desta 
capital os comdemnados Joaquim Josó Cotintiba e Francisco J6sé das 
Chagas, conhecido por Chagtttnhns, desdo 15 ou 16 de Setembro, cujas 
sentenças estavam conflrrnbdas desdo 10 desse mez, nada faltava para 
quo estes réos fossem sem demora executados, como o tinham sido 
os nascidos em Santos, tanto mais que já o ouvidor Niino Eiigeilio e 
o juiz de fora Costa Carvalho tinham ordens para isso Jesde 17 de 
sctclnbro e os condemnados já tinham até entrado em rotiro espiri- 
tual einqiianto esperavam que lhes chegasse o nomento fatal. 



Entri:tant,) os dias váo se passando seni qiio os réos sejair1 c s e -  

ciitados e diirarite este t ~ m p o  1). Siino Eiigenio Lossio Seilbz foi s ~ i s -  
periscr pelo Governo Provisorio, por portaria dn 26 de Setembro de 
1861, de cargo de onvidor, que passoli a scr  exercido por Costa Car- 

valho, ititoririameute, até do 6 de  iuaryo de 1822 e effectivaiuonte 
dessa data om doante. O prositleiiti? da  Parliara, Nicolaii do Siqiieira 
Qu~ i roz ,  ass~itiiiu o oxercicio das fuiicções de jiiiz de fora pela lei e 
oonio tal tiriha de presidir o acto da  csociiçRo doa delinquentcs depois 
de cuni;)rida~ pelo ouvidor todas as  forrnalitlades legaes. 

Porqiie tanta ilemora, siispensão e transferencia do pessoal, si os 
crin~itioeos estavam condsninados oni fóriiia, a sentença de  morte os- 
t a v ~  d.jvidaniente ooriíirmada, coili clispensa do roc~irso de graça a o  
Principe Iiegeilto, a forca estava, armada e prompta, os rbos confes- 
sadoa o ungidos e o oiividor e juiz do fóra eoni ordem para executar 
a scnteiiça ? 

Estas circonistancias, que nunca forani disc,utidas e clncidadas 
por  iientiuiii dos irivestigadores da  bistoria paiilists, *%o, entretanto, 
ds  grande iniportancia e nierecotii sei* csc larec id~s ,  porque se relncio- 
naiii coni algiins factos graves que então occorreram e de algum 
inodo explicatn certos acoiltecimcntos que nurica foram conii>rc.lieiidi- 
dos pelos paiilir-tas. 

A bistoria escripta e publicada náo conservou o iiorne o a lenda 
perdeu os trevos do cotidcmnado Joaqiiini Cotintiha o poucos sa l~em 
ao certo o que foi feito delle ; por6111, Cliaguinhas foi acoiiipa- 
nhado pelas synipatliias popolarce ate aos sciis ultimos nionicntos, 
delle sc? faz monyRo em todas a s  clironicas do tempo e sei1 apyellido, 
tornado objccto do contradictorias I-ndas, 4 a i ~ d a  hoje yronlinc,iado com 
dó e conip;~ixáo ;)elas pcssoas dotadas de sentimentos pios e caridosos. 

O qiie consta com certeza é o soguirtto: 
Levantado o cadafalso rio Gariipo (ia Fui8ca, no espaço ern cine 

estBo hoje o largo da Iliberdade e quarteirão contido entre esse largo 
e a s  ruas da  Liberdade, hmcrico de Campos o Galváo Buono, foram 
Cotintiba ti Lhagairihas levados a elle da cadeia, que era no Inryo 

3Iuriiciprtl e ficavs a cfirca do diizontos tiiotros da forca, e supplicia- 
.dos ou1 dia qiie nao Q sabido com curteza, mas qiie devo ter sido 
entro os mezes de janeiro e maio de 1 8 2 .  



Commiiiiicada a elles a sentença e feitas a s  exortações religiosas 
sóbem os pacientes os degrhus do patibulo. vestidos de caniisola ; s%o- 
lhes passadas a s  cordas aos pescoços, os braços atados e a cabeça e 
o rosto cobertos com um capuz, e exerce o carrasco a sua funcção. 

Reinovida a taboa sobre a qual pisavani os condeninacios, sáo 
ollcs dtirados ao  PspaCo. Cotintiba morre estrangulado; porêni a 
corda que sustenta o rei1 cori.panheiro não 6 sufficionteiuente forte, 
r e b e n t a m  com o choque e o cundemnado vem cahir no chão, a n ~  meio 
de  u m s  multidão de cspeetadoros attrrihidos ao logar, já pela curio- 
sidade, já pelo interesse e ~ympa th i a  que Ihes inspirava o desgraçado 
Chag~iirilias. 

Conforme o costumo do tempo, deitaram sobre elle a bandeira 
dc  misericordia, emquanto se con~municava ao governo o acontecido 
e o povo descia ao palacio e vinha pedir que o governo coiiimutaese 
a pena de morte em outra menor, om vista do antigo uso de se re- 
leval-a oni casos similnantes . 

Conv,lcados os mcmbros do governo c reiinidos eni palacio, coni 
cxcepção de José Ronifacio, q u e  já e ra  ministro e estava no Rio de 
Janeiro,  foi considerada a matoria o resolvi !o, principalmente pola 
influencia de Martim Francisco, que não s e  coinmiitasee a ppna c 
que Chaguinhax fosse outra vez levado ao cadafalso. Rxpedida a 
ordoin aos executores, voltou o povo ao Canipo da  Forca, comprou o 
carrasor, nova corda, subiu o paciente a escada e passou polo pro- 
c o s o  do ataniento dos braços e da coberta do rosto pelo capuz;  po- 
r8ni. abalada a taboa que o sustenta, rcbontou-se novamente a corda 
e exteiidcu-se o condeninado no chão. Outra vez foi ello coberto com 
a barirleira da misoricordia ernquanto o povo, soperstici~)so, horrorisado 
e in?ignadij, descia segurida vez ao palacio a exigir do governo a 
c o ~ n i u t a ç ã o  da  pena do infeliz Chaguinhas para quem nao Iiavia 
motivo de se fazer tão odiosa excepqáo ao tradiciünill costurne da 
relevaçáo da  pona oiii tal caso. 

Convocados e do novo reunidos em pa1aci.t. os membros do go- 
verno mantiveram o seu despacho anterior e reiteraram a ordem para 
a execu(fio do condemnado. As exigencias populares, aos clambres o 
protestos das almas bem forniadas u cai.idosas, respondeu Martim 
Frdncisco, de uma das janellas do palacio, reafirmando a decisão do 



gaverno c a reciisa de satisfazer o pedido dos rec~amantos. Foi, pois, 
tudo baldado e pela terceira vez Oliaguinhas subiu ao patibulo e foi 
entáo muito beni enforcado, náo inais coni corda ordinaria e quebra 
diça de cmbira ou do linho, Irias com um laço de couro trançado de 
a rnara r  bois, que se mandou buscar ao matadoiiro. 

O corniterio geral cra perto e o cadaver foi para lh conduzido e 
sspultado sem as cautelias medicas que presentemente se usam do 
exame cadaverico e da verificaç20 do obito. (1) 

Ko lognr do supplicio o povo crente Icvantoii uma crud de ma- 
deira, tendo a,o lado uma mesa rnstica sobre a qual se quciruavam 
todas as noites iluxnorosas velas de cêra que, segundo a tradiçáo, náo 
se apagavam eorn a acção dos ventos e das tempestades de chuva. 
A este sagrado lenho foi dado o nome de Snlzt-c C~zls  do 3nj;~i.cndo 
o com o correr do tempo a veneraçso popular foi-se augnicntando, do 
modo que tornou-se grande a concorrencia para o logar c nclle se fa- 
ziam rezas e festas religiosa; annuaes vorn o concurso de milito pcvo. 

O antigo Carnpo da Forca era. terreno pvrtencento ao p;~trinioni> 
da camara ~nunicipal o nello podiam obter c tirar datas todos qiiantos 
quizessem alli construir predio para moradia oii para negocio. Em 
algumas dezenas de annos o campo estava todo povoado de casas, 
com riias abertas em varias direcções e no ceiitro flcou o pequeno 
largo da Liberdade, tendo em uma das faces a cruz, urn pouco re- 
ciiaila para fóra (10 alinhamento do pateo. Casas forani construidas 
de lado a Iado, de fórma que formou-se entre elias uni becco som sa- 
hida no fundo do qual ficou a cruz. 

Ha cerca do vinte annos alguns nioradores da visinhailça resol- 
veram construir sobre a cruz uma casinha modesta que llie servisse 
de amrlaro contra as incleniencias do tempo e de agaaalho para aquel- 
Ias offertas de vblas, cera, flores e fitas que as almas pias alli vOm 
fazer para os serviços religiosos celebrados no logar 6 para enfeito 
da mesma criiz. 

Mais tarde ainda, depois di. proclamaçáo da Repiiblicn, o dr. Fre- 
derico Bbranches, Icnte da Academia de Direito desta Càpital e =o- 

(1) Deste facto se origiiiou a creu<& popnlnr o u  lenda d:. fuga do Chaguinùas, que 
se r6  narrada em oulra chronica intitulada 3í~rtii)i Ft.ancisro e -4 Uernorde. 



rador ao lado da  Crua, de accorcio com o r e r e r ~ n d o  cciiego Bicudo, actual 
vigario da Se,  construi:^ um outro edificio no legar do primeiro, mais 
so!ldo, iuais asseiado e de moliiorcs proporções, que é o qi;e Iioje existe 
c ainda conserva o snggestivo nonic de Santa Cszi; do R~zfoicriclo. 

Todas a s  noites ainda quem passa pelo largo da  Liberdade pode- 
r á  ver a fachada da  modesta capellinha illuminada pcla Icz de innu- 
mer s \-éias, trazidas pclos crentes de to(1os os  bsirros d a  cidade, e 
nella s e  celebrain festas rinnuaes no mez de Maio, com alguma pomr a, 
fogos de artilicio e i?~ui ta  concorrencin de povo do todas a s  classes 
sociacs 

I? assim venios que, si O nome do infeliz moço Francisco José 
das Chagas ficou por tantos annos esqnecido pelos chronistas do S. 
Paulo e ignorado das massas populares e so agora é restaarado om 
beneficio da verdade liistorica, a sua Ienlbran~a,  o ssu  appcbllido do 
Glzagui,iha~ e os ~ofiriiiicntos por que passou têm sido pcla lenda 
transiriitticlos aos poatcros de geração em geraçáo o periuanecem ainda 
hoje vivos na mcrnoria dos paulistas, oiici,e s&o gliardados coin res- 
peito e coinpaix%<; ; c talvez j i  r150 vcnlia longe o tempc cri1 que seja 
em parte reparada injustiça de que foi victima o a sua incmoria re-  
habi!ltada porque a j u s t i ~ ~ i  da  Bistoiiír, assiin conlo it jiistiya de  Deiis, 
muitas vezos tarda, porsm nunca fctlta. 



Martim Francisco e a Bernarda 

Ninguem soube explioar o papel apparentemente odioso que 
Xartim Francisco representou no supplicio de Chaguinhas e este seu 

procedimento, não esclarecido ate hoje, Q na opinião de muitos um 
desdouro para a sua memoria. 

A familia de C'hagiiinhas residia nesta Capital, na travessa das 
Flores, curt,o e escuso becco que communica a rua da Boa Morte 
com a das Flores. Era modesta, mas estimada e respeitada na cidade 
e ficou depois por muita gente conhecida pelo appellido de A fami- 
lia d,) concle~nnado, sem que por isso perdesse as  sympathias de que 
gosava . 

Foi penosissima a impressão que causou no publico em geral e 
nas classes inferiores em particular o suppliaio de Francisco José das 
Chagas, aqui nascido, aqui crescido, bemquisto por todos e de todos 
conhecido pelo appellido de Chaguinhas, e profundo foi o sentimento 
de horror na massa popular contra o Governo Provisorio pelo rigor 
da sentença e pela tciiacidade da negativa em commutar a pena de 
morte depois da dupla fractura da corda e das consequentes applica- 
ções da bandeira de misericordia, tanto mais que era opiniáo quasi 
gora1 que Chaguinhas nllo teve a parte que se lhe sttribuia na se- 
dição militar de Santos e nos saques e assassinatos que lá se prati- 
caram. 

JosO Bonifacio, que votou pela ~:orifirmaçáo da pena de morte em 
Setembro de 1821, estava no Rio desde Janeira de 18'52 e não assis- 
tiu as sessões do governo em que se negou a commutaçáo da pena. 
Martim Francisco havia passado a ser o vice-presidente do governo 



e m  logar do seu irmáo ausente e, já por sou merito iiitellectaal e 
moral, j h  por ter seu irmão e sogro como ministro, torn u-se o mem- 
bro mais influente d,i Governo Provisorio e a sua vontade pesava de- 
cisivamente nas reso!uyóes tomadas em conseiho. 

Era isto mesmo um dos inotivos para se açularem contra elle a 
inveja, o ciunie, a raiva e o odio dos rotrogado?, dos reaccionarios e 
dos portuguezes, receiosos da perda do seu predoininio na crilonia, e 
porqiie o brigadeiro Jordão, hc~mern de prestigio, era om tudo olida- 
rio com Alartiin Francisco, partilliava da animosidade de que este 
~iltimo era o alvo. 

O general João Carlos era a alnia da intriga dentro do priprio 
guverno, tendo coiuo companheiros Prlnller, Francisco Ignacio, Olivei- 
ra Pinto e Quartiin, e c6 fora Costa Carvallio era queni movia todos 
o s  cii~mes e odios e com muito tuais liberdade de acção e proveito 
para a causa commum porquc vivia mais em contaoto com o povo e 
náo tinha reservas officiaes a guardaiv. 

Convenceu se a tropa armada, convenceu-se a milicia, cofiven- 
ceu-se o publico em geral, todos ficaram convericidos pela intriga, 
pelo enredo, pela calumnia, de que biartim Francisco era o rcsponsa- 
vel pclo supplicio de Chaguinlias nas tristes condigões em que se 
deu, por ter si60 elle o principal adverzarii, da comm~itação da pe- 
n a ;  e, ainda mais, de que todas as medidas do caractrr violento e 
edioso, emanadas do governo, traaiaiii a responsabilidade do mesmo 
Martim, que preponderava nos con,ielhos por sen talento, porsua ener- 
gia  e pur seu orgulho intransigente. 

E como náo se lavraram actas das sessóes extraordinarias con- 
vocadas para se tratar do recurso de graça impetràdo pelo povo em 
favor de Chagiiinhas, até deste facto, alias extranhavel se tirou par- 
tido coi~tra ?,!artim Praneisco e Jordão. allogando-se quci foi para nllo 
ficar prova da sua responsabilidade pela persistente negativa da com- 
mutação da pona, tornando-se assim esss responsabiliclacio ngualmen- 
t e  partilhada por todos e até pclos clrrigos membros do governo, que 
como sacerdotes, tinham a missão de perdoar e de minorar os soffri- 
mentos allieios. 

Realmente, um tal procedimento da parte de Martini Francisco e 
Jordáo era mais do que injusto, era odioso c covarde, porque indi- 



cava que queriam ambos dividir com outros a responsabilidade d e  
sciis proprios actos sem deixar disso prova cscripta nas actas das 
sessõcs do governo. Em uni povo analpliabeto, sdpersticioso e sem 
meios de se esclarecer sobro 3 verdadeira situaçáo das cousas, uma 
tão hcm tramada e plausivcl intriga não podia deixar de produzir, e 
de facto produziu, promptos cffeitos. 

Xo dia 23 do maio de 1822, pouco tempo depois do supplicio dc 
Chaguinlias, revoltou-se a tropa armada desta Capital, sob a direcção 
do brigadeiro Joaquim José Pinto de hloraes Lenie, dos coronois 
Franrisco Iynacio dc Souzs (Jueiroz e Francisco Alves Farreira do 
Amaral e dos sargentos mórcs José Rodrjgucs de Oiivoira e Prancis- 
eo de I'aula JIacedo. A ella se junton logo o povo, sem distincçso de 
brasileiros o portugiiozes, e foram todos se postar no pateo de S. 
Gonçalo, lioje largo hf~~nicipal, exigindo em altos brados e voxeria 
que o general Jogo Carlos o Costa Carvalho ilão deixassem os car- 
gos que exorciain do presidente dc governo e do ouvidor, nem se re- 
tirassem desta Capital, e q ~ e  clcsohedccessem as ordens positivas do 
ministro Josi? Bonifacio, que, em nome do priricipo D. Pcdro, os ha- 
vis  chamado p%ra o Rio de Janoiro, por portaria de 10 de maio de 1832 

A osto tcnipo Jos6 Rodrigues do Oliveira, Pedro Taques do Al- 
nieidn Al~in i  o Jaymo da Silva Telles. armados de espada c pistola, 
andavam pelas ruas da cidade intimando com ameayas aos tjmidos 
para qne coneorresscm ao largo de S. Gonç~lo, com o flm de en- 
grossarem o niovimonto popular. e aos v~rcadores para quo se ren- 
nissem cm sessáo e so fi~essem o ócho dos sediciosos perante o g o  
verno. 

Emquanto a governo, om sccsão, resolvia n2to annuir 5s exigen- 
cias dos amotinados, porqun a ordem do 'principc, contra a qur?! re- 
clamavam, devia ser á risca cumprida, Marti:n Francisco fazia retirar 
a guarda do palacio para evitar um possivel conflicto com os sodicio- 
sos. Esta nicdida, prudente e ccrajosa, foi immodiatam ento desvir- 
tuada pela intriga e pelo enredo e os rcbeldcs passaram sem demora 
a exigir que Martim c Jordao dcixa;soni o govcrno e sahisscm desta 
Capital, para que se restaurasscni a paz o o socego publico ; invadi- 
ram o paço municipal c forçaram os vereadores a t~ansmittirem ao 
governo esta intimaçso das niassas revoltadas. 



Accedcrani Nartiin c JordRo a esta iinposi~%o o dcntittirani-se de 
mumbros do governo, rciisando-se o segundo para Santos o seguindo 
o primeiro para o Rio, escoltado p3r uina guarda que lho foi dadapor 
Jotio Carlos, apparcntcmente para lionral-o, mas do facto para o vi- 
giar atS sahir do territorio paulista. 

Com a retirada destes, os oiitros membros paulistas tambem dei- 
xaram o governo, que ficou cntre as  ni%os dos rcaccionarios. 

Martim Frazcisco, chogaiido ao Rio de Janeiro, foi logo depois no- 
mcado ministro da fazenda e, de combinaçclo com seu irrn80, demit- 
tin o rosto do csphucelado e incapaz Governo Provisorio e fez U. I-c- 
dro vir no mez de Agosto a S. Paul,) restaurar a li3rrnonia ciitre os 
paulistas desunidos c malqiiistos. Coa  a clicgatia do principc facilmente 
reconciliaram-se os habitantes desta Capital com os que faziam parte 
da confederação ytuana, para o que muito contribuiu a eleiqão de um 
novo govcrno, quo ficou con~posto do bispo D. Mntl~cus de Abrcu Pe- 
reira, do marechal Candido Xavier de Almeida c Souza e do dr. JosO 
correa Pacheco e Silva, novo ouvidor da comarca, nomeado em sub- 
stitiiição de Costa Carvalho. 

Fez.se uma devassa sobre os aconteciineiltos 6:) 23 de Maio e os 
chefes dos scdiciosos foram por algumas semanas cuilatlos para va- 
rias partes, at6 que foraru amnistiados pelo decreto dc 23 de Setcm- 
de 182'3, quando a independencia já estava proclamada e julgou-se 
conveniente esquece' todas as discordias intestinas n bom dos inte- 
resses do paiz. O principc D. Pedro, que aqui se demoron cerca de 
quinze dias, accommodou os povos, harmonizou-se e, de volta de uin 
passeio que foz a Santo?, teve occasiáo do proclamar a independcncia 
nos canipos do Ppiranga, a 7 de Setembro de 1823. 

João Carlos e Costa Carvaliio, chamados novaiiientc para o Rio 
de Janeiio, obedeccram e deixaram S. Paulo; lá adtieriram á indepcn- 
dencia e quando o iniporador abdicou a corda, em 7 do Abril de 1831, 
o primeiro acompanhoii-o p u a  Portugal e o segundo jn  tinha subido 
tanto na politica que foi niu dos membros (1s rcgcncia tsina cm nome 
de D. Pedro I!, ainda menor. 



Aqui chegando em 1803, depois de concluidos os seus estudos de 
mathematicas na universidade do Coimbra, Martim E'rancisco levou 
vidz activa o util B sua patria e foi invejado e aborrecido pelos ca- 
pitães-generaes, principalmente por Franca e Horta, pelo marqiiez de 
Alegrete e por Joáo Carlos. 

Foi calomniado, intrigado, enredado, por estes despotas e at8 do- 
mettido a bem (10 serviço pztblico de um cargo toclinico que exercia na 
fabrica de ferro do Ypanema, por intrigas do marqiiea de Alegiete e 
por ordem de D. João VI, que residia no Rio de daneiro, q u a ~ d t )  já 
antes, iricompatibilizado com este gcvernador, tinha e!le proprio pe- 
dido demiss8o desse mesmo emprego. Fez-se questão do deitar essa 
nota aviltante na sua fé de oliicio para molestar o sen melindre, aba- 
ter o seu orgulho e enervar a siia inqiiebruntavel energia. 

Pelo co~hocimento que tinha dos seus patricio~, pela experiencia 
que adquiriu oin viiite aniios de co!itacto com os capitaes-gcncraes de 
S. Paulo, por seu grande talento, por sua honestidade pes5oal e ató 
mesmo por seu euaggerado ainor-proprio, estava Vartim Fraticisco mais 
do que ninguem em conaiçócs do beni avaliar, pelas injustiças de que 
foi victima, os soffri:centos infligidos aos pa ulistas pelos delegados do 
governo portuguez e as  misedas produzidas por um fisco voraz e por 
um militarismo levado aos ultimos extremos c inteiramtinto fora de 
prop3rçóes com as forças Siiancoiras da capitania e com a sua dimi- 
nuta e esparsa população. 

Elle devia saber que sem o peculato, sem à prevaricação e o su- 
borno, os orpãos da jiittiça publica não podiam se manter e niiiito 
menos viver com a decencia necessaria aos seus tsa:.gos e garaiitir o 
futuro doa tilhos, porque os seus parcos ordenados 1120 o perniittiam 
e rarameiite oram pagos em dia, em visca do facto do erario publico 
estar sempre exgottadd pela insaciavel cobiça do fisco colonial ( 1 ). 
Chegoum ate a rrandar para S. Paulo magistrados solteiros com pro- 
hibição expressa de aqui se casarem sem Licenpa do governo de Lis- 

(i)  Sobre a corruliçio da magistratura colonial, vide Brchtao do Estado de 8. Paulo 

-correspondoncia dos capitles-generaes. 



boa, porque, não tendo fainilia a sustentar e prover, poderiam subsis- 
tir com os seus pequenos salarios sem sacriticio do dircito das partes 
e sem accresciiuo de despesas para a fazenda real. 

Como militar que era e coronel, devia Martim Francisco conhecer 
tambem os soffrimentos dos corpos arniados da capitania e saber que 
os seus soldos, pela mesma razão, eram pagos sempre com grande 
deiiiora e muitas vezes com atraxo dti cinco e mais annos, quando o 
rigor dos serviços militares náo se relaxava e os paulistas Q que fa- 
ziani, cm grande parte, as  guerras continuadas contra os hespanhóes 
e a defesa das nossas fronteiras do sul. 

Devia ainda saber que, exasperados os soldados paulistas com o 
peso dos serviços, com a falta de pagamento dos seus mingnados 
soldos, com a nudez, com a mjserja e zom a fonie, não saciada pela 
alimentaçáo com farinha pouca e m c f d a ,  com feijão escasso e ardido 
o com toucinho ranyoso, fructos da ganancià do fornecedores sem os- 
crupulos e da pobreza do erario da capitania, era natural uma inso- 
bordinaçáo 01: revolta de vez em quando, sempro que os soffrimentos 
chega~am a um maximum. 

Não se jiistificava ern caso algum a venalidade da magistratura, 
porque essa profisseo era livre e sómente devia seguil-a quem tivesse 
natural dibposiçáo para urna vida de sacriflcioa a bem da ordem social; 
porhm, explicava-se a insubordinaçfto dos corpos armados e ate em 
certos casos era necessario dar-lhe algi~m desconto e attenuar lhe a 
gravidade, porque o serviço era compulsorio, não exi$tia o direito de 
escolha de outra carreira e, a troco da completa renuncia da liber- 
dade e da vida qne se impunha ao soldado, era equitativo, justo e 
mesmo necessario que se proves e com alguma largueza As suas ne- 
cessidades physicas. 

O caso da sediçáo militar de Santos era um destes e por isso foi 
injusta e exaggerada a pena qrre se applicou aos culpados. O regu- 

l a m e n t ~  militar do conde de Lippe, coni toda a sua severidade, estava 
ainda em vigór e por concornitancia no crime foram todos considera- 
dos inclirsos na mesma pena ; porém, tendo ella sido commutada em 
carrinho temporario para os monos culpados, se conflrrnou, sem O re- 
curso de graça, a sentença de morte dos chefes da sediçáo, quando 

era o proprio Governo Provisorio quem reconhecia e confesssava em 



officio dirigido aos coroneis Lazaro Gonçalves o Miillor, que ee~.a 
,tecessavio 1 2 )  proces~o e jitlgat~?ento destes vizia aitendev a eflevoesce~~cia 
das  opi~tiões do telnpo, ao u b a n d o ~ ~ o  fm pie os deizavnnz os oficictes c a 
demora que haure em se lhcs pagar o soldi, qlce Szbn A!ictgcstade Ihes 

h n v i ~  conferido.. 
Devia aindn o governo ter attendido ao facto do navio dc guerra 

portuguez, ancorado em Santos, ter frequeritemeuto em terra a sua 
marinhageiu, que n%o perdia occasião de provocar conflictos c9m o ba- 
talhão, que era do brasil~iros, e que essa marinhagem, tendo seinpro 
dinheiro porque crn paga mais ou menos a tenipo, escarnecia dos sol- 
dados andrajosos e famintos, cujos soldos não eram pagos Iiavia jj. 

cinco annos. Forain ostes niarinhoiros, em boa parte, os provocado- 
res da scdiçáo, na qual alguns dellea f-ram inortos o outros feridos 
e o seu nario foi alvejado pela artilheria dos revoltosos em terra. 

Si muitos dos soldadcs eram vadios e criininosos agarrados para 
o serviço militar o ainda assim mereciam ser attendiùos, como con- 
fessou ainda o governo no citado offcio, alguns erzni de menor edado 
e outros, como C!lsgiiiillias, crani moços Iioi~cstos, bem procedidos, di- 
gnos de alguma consideraçzo, c rncrociani bom que o sei1 caso iossc 
sujeito ri apreciaçjo do poder moderndor do Principe Regente, ainda 
in~smo quo fosso um dsliielles eni que osta forina,lidade podia ser 
dispensada. 

Náo atttondondo a nada disto parece que o Governo Pro.iisorio, 
em que na occasião prciominavani a inflncncia c o voto de José Bo- 
nifacio, Martim, Jordáo e seus amiqos politicos, tcvo em vista con- 
descender com o clcmento retrogado, dando-lho assim uma espccic do 
satisfacçáo, e evitar que se atropellassem os acontocimontos com pre- 
juizo da idka latente naindependencia, que ganhara terreno dia a dia. 

Para aqu4la occasiáo era uma politica sem entranhas, inas Iiabil 
e proveitosa para a causa da indeperidoncia, o assim forain o princi- 
paes réus condemnados som recurso para o poder roa1 o alguns inime- 
diatamente enforcados r a s  vergas do mesmo navio sobre o qual tinham 
atirado e em presença daquella mesma mariiihagern portngneza que, 
por eeii mau coiuportamcnto, tanto tinha contribuido para a rcbellião. 

Trazido Chag~iinhas para S. Faiilo afim de ser si~ppliciudo aqui, 
por ser fiilio desta cidade, nindoii-se eonipletaniei~to o niodo de pro- 



ceder do Jose Zonifacio c do llartim Francisco. Desappareceu intcira- 
ineuto a pressa quo tinham mostrado durante o processo e na eaeeu- 
$do dos condemnxlos fillios da c o ~ t a  do mar. h sentença estava lavra- 
da  desde Julho e conrirmada desdo Sctcmbro de 18" 1; a forca estava 
armada o prompta desde Agoslo e o icu confessado o preparado desde 
Setembro ; mas sompro acharam os lliidradas algum moio, algum 
pretexto, para ser adiada a execiiçâo da sciitença c ganliareiii tempo 
para algum fim occulto, quo tratarei da expor, segundo a tradiçbo hoje 
corrente no meio de pessoas que tem tomado interesso pelo assumpto. 

C'haguinhas não estavn, de facto, tc50 envolvido o comprnmottido 
como parocia na sedição militar de Santos. O prccesso instauracio 
contra os sediciosos foi dirigido polos coroneis Lazaro Gonçalves e 
Xiiller, que, a l8n de serem militares da escola do condo de Lippe, 
eram poituguezcs que iiáo tinliani motivos pala guardar muita con- 
sideração para com brasileiros eivados de espirito liberal e sedicioso, 
c por isso foram todos os rebeldes condemnados pena ultinia, sem 
s e  attendcr ao grau de criminalidade de cada um. 

Entretanto, os Andradas rec~nlieciaiii a injustiça da sentença qlio 
eondomiiou Chagiiinlias á morto o ontencleram quo era preciso sal- 
val-o a todo o custo, sem cointudo provocar conflictos com os portu- 
guezes e rotr~grados do dentro e do fóra i10 governo, c para isso era 
neccssario adiar indefinidamente n cxecuçáo do r6u c dirlgir os acon- 
tecimentos, do forma que so pudesse cliegar ao resnltado descjado 
sem choques, nem attritos compromnttedores. 

O primeiro passo foi dividir os condemnados em dois griipos, 
dos quaes um ficou em Santos e lá foi sem damora enfoieado sob o 
pretexto de servir de exemplo para os fi!hos da costa do mar, porém 
de facto como satisfacçáo ao eleiueiito retrogrado, e o outio snbiu a 

S. Paulo sob o pretexto de ser aqui executado para exeiripIo dos po- 
vos de serra acima, mas de fdcto para esperar os acontecimeiites. 



Era evidente que a ex-cução realizada em Santos iiac servia clo 
melhor csc>nipio para os puvos do Igliapo, S. Sebast,iao c nutras vil- 
Ias nia,rinhas, que não assistiram a clla, do que uma execução nesta 
Capital. hssiiri taiubem o siipplicio de Cliaguinhas o de Cotiiidiba 
nesta Capital n30 irifliiia mais sobre o espirito dos poros da Franca, 
de CiiiSytiba o do Bananal e outras villas de serra acinia, do que si 
essa ~ X C L C I I C ~ O  80 desse eni qualquer oiitra localidade da prorincia. 

Em ~egiiida devriiios ilotar que o iiuvidor, que devia pieparar a 
sentença e dar r;s ultiiuas orden. para a execuyão dos coi~demiiadoe, 
era D .  Kuno 8ugcnio do Lossio Seilbz, retrogrado intransigente, em 
que111 não podiaru os Andradas ter a menor coriflança. 'l'aniben~, o 
jiiiz de fora, encarregado de estar presente no campo da forca e de 
presidir a cerinionia da execuçáo, era o dr. Jose da Costa Carvalho, 
que, si iiáo era retrogrado de idéas estava por convciiiericias ligado 
aos portugurzcs o reaccii~nario6, r ra  advcrsaiio dos Biidradas o 1120 

podia merecer destes a miniina contiaiiça. 
D. Kuno Eugenio foi suspenfo do cargo de ouvidor eni 24 de 

Setembro de ZS'?l, por conveniencia do socego publico, e se Ilie as- 
signou o prazo de dez dias para deixar a provincia; passou Costa 
Carvallió a exercer as iuncçóos de ouvidor c o presidente da camara, 
Nicolau de Siqocira Queiroz, assuiiiiii o exercicio do cargo de juiz de 
fóra. Estava dado o segundo passo, que era eliniinar aqiiello iiuper- 
tinente represctitante do poder colonia! e, fazvrido-o substituir por 
Costa Carvalho, prrmittir que a execução de Cliaguinlias fosse presi- 
dida por Kicolau de Siqueira Qiieiroz, que nã? era suspeito aos bra- 
sileiros, comquanto náo estivesse no segredo das combinaçóes. 

Eiu Outubro dosse mesiiio anno de 1821, aggravou-se a situaçáo 
politica no Rio de Janeiro, com as noticias alli oliegadas das exigen- 
cias das córtes de Lisboa relativas ao Brasil, o tornou.se difficil a 
posição dos Andradils no governo de S. Paulo Chegou, finalmente, 
a crise com a chamada do Principe Regente paraLisboa, por decreto 
das cdrtos, de 31 de Oiitiibro, e a effervescencia popular subiu ao seu 
auge. Representaçoes foram dirigidas de varias partes ao principo, 
para que desobedecesse Ltquslle decreto e ficasse no Brasil. JosB Bo- 
nifacio foi enviado ao Rio nos primeiros dias de Janeiro de 1822, 
como portador do unia representaçáo feita pelo Governo Provisorio, 



em nome dos paulistas, e 23 (lesse mesmo niez begiiiu tambcm para  
lá uni espleiidido corpo de 1.100 homens, dcnobiriados IEAPS PAG- 

LISTASOP, sob O co~rim~indo d IJazaro Gonçaives para ybarrecer  a 
Capital do Brasil e defendel-d ccntra os rebeldes poltuguezes, chefia- 
d s pelo general Aviilez 

Martini Francisco assumiir a vice-presidoncia do Governo Frovi- 
sorio e. comquanto ficasse privado do auxilio imniediato de seu irmáo 
t i u s a t e ,  a sua influeileia no governo cresceu pcrque n8o tinha rival 
em taiento. encrgia e rapidez de ac(:áo, e porque podia contar coni o 
apoio do governo geral por meio de José  Bonifacio, elevado a minis- 
t ro  a 16 de Janeiro de 1882 E a execuçáo de Chaguinhas conti- 
nuava a d ~ a d a  para nielilores tenipos. 

Passaram-se os mezes de Janeiro, kevereiro, l l a r ~ o  o Abril de 
182% os aaoritecimentos politicos caniinliavaru rapidanicntr para o 
seu dcsc,nlace natilral e nccessaric-2 j n d ~ p e n d e n c ~ a  ; a s i t i ~ a ~ < " , o  f o i -  

s e  üclarsndo H chegou a opportunidade do se txccutar a bentença que 
condemrioii Chagiiinha* a morte o de salval-o defsa i~unierecida 
pena (1) .  

E r a  no m t z  de blaio, entre os dias 12 e 18, i~aquella c s t a ~ á o  do 
anno erri que os dias já são relativaniente curtos e a s  manhas e s lu -  
r a s  de cerraçáo nos valles dos rios Tamanduatrhy e Ticté, que ba- 
nham a cidade do S. Paulo. Fhaguinhas foi levado d a  cadeia, sitna. 
d a  no largo 31unicipal, para  o campo da For a ,  que lhe f i cwa  pvrto. 
E r a  entre onze horas da manhã e uma da tarde o muita gente tinha 
affluido ao canipo para ver o triste espectaculo. Depois do c e r i ~ o n i a l  
já escripto, foi o réu atirado ao espaqo, tendo no pescoço fraca cor- 
da  amarrada ao  gancho do patibulo. 

Rebentou se  naturalmente a corda amiga e o padecente, cahido 
no cháo, foi coborto com a bandeira da  misericordia (9 ; eram duas 
horas da  tarde. O povo desceu ao palacio do governo para reclamar 
a còmmutaçáo da  pena, segundo o costiime do tempo. Martim Fraa -  

( I )  Aqui é a tradição quem falla. XPo h a  documento# comprobativos dos factos, 
mas tambeni não ha  provas em contrario a tradiçho. 

(2) A bandeira da misericordia e ra  atirada sobre o r4u pelos religiosos que onicia- 
vam iio acto da execupáo, sendo o paciente por elles recolhido em alguma casa vizinha 
até novos ordens. 



cisto, clirectaniente intcressar!~ no facto, se acliava crn palacio á es- 
pera clc noticia. &uanclo esta cliegou, forani co i lv~~ados  os outros 
membros do goveruo, residentes ern varias partes da cidaclc, c at6 
qua se reui:issem todos, ou a niaioria, di~cutisaem o caso c tomas- 
sem uma resoluçãc, foram-se niciis algunias lioras. Xcgada a com- 
itiutitçáo, eiii grandc parto pela infiiioncia c pclo voto de Rlartim 
Francisco, voltou o povo descontente para o canilio da forca; eram 
quatro horas da tarde ou talvez cinco. 

Procodcii.se a nova osccuçáo coin corda cova, qz6o cxanzinndn 
por pessocrs ente~tdidas ; (,sta, conlo a primeira, qiicbrou-se muito a 
tenipo para dcitar no chão o paciente cheio de vida. Veiu dc novo 
cobtil-o a bandeira do inisericordia, cn~qiuanto o povo, não sóniente 
commovido, mas indignado, lirrrorizado, descia outra vez ao palacio 
para parlailientear com o governo, qiie foi dc novo c,onvocado para 
considerar o eutrnnho caso. 

O povo exigiu c o governo não cedeu, aqucllc insistiu e este 
conservou-se inabalavel, e li\íart)im, qiie náo tiiilia deixado o palacio, 
clicgon niesnio a sahir a iinia janclla e dirigir-sc ao povo c.;m es -  
prcssóos uin poiico asperas. snstontaiido a resolução do governo de 
não alterar a pena, quc ficou inantida. Foram nmis dnas ou tres ho- 
ras e quancio resolvida negativamente a petiçho popiilar, voltou o 
povo ao logar do siipplicio, era já noitc avangada. rilartim Francisco. 
entretanto, tinha tido tenipo por meio de agentes secretos, dois dos 
quacs oram o carrasco e o carcereiro, de substituir na esciiridúo da 
noite o pacieritc Cliagoinhas por uma figura huniank bem prcparada 
para o caso. a qiial foi  pendurada i10 laço do couro, que ainda para 
ganliar teinpo se mandou biisc,tr ao matadouro publico, eniquanto 
Cliaguinli3s cra cautolosanirntc escondido na occasiho c mais tarde 
cra enviado om segredo para Porto Foliz, a embarcar-so em unia das 
monções fliíviacs que, nos mezcs cle Junho, Julho e Agosto, costii- 
mavam dalli sahir para Ciiyabá, c naquella distantc paragem ficou 
ellc selu nunca mais voltar a S. Panlo. 

O povo, porbm, ignorante dcsta siibstitiiiç&o c ayiilado pelas in 
trigas dos r~accionarios, nLlo perdooii a Vartiin Francisco o suppo.;to 
siipplicio de Francisco JosB das Chagas e alguns dias depois foi sc 
juiltar ,i tropa arlirada para dcpbl-o do porle- e cspuleal-o da pro- 



vincia-rcvcluç80 comica c= senc effeitos e por isso jnstamento al- 
cunhada A Bcrltng-dtr de Fra~icisco Ijnncio. E hlartini, quc tão injiis- 
tamente soKreu por uni octo que n80 praticou, soube guardar tão 
profiindo silencio a rcapeito, que nao consta que seus proprios fillios 
tivcsscm co~iliccimento cla realidade dos factos. 

Mas ello tevo amigos c cumpliccs que o auxiliaram na pratica 
desta caridoia fraudo, e si algiins giia~dbrani tambem absoluto silen- 
cio, outros transmittiram o segredo, sob reserva, aos so s herdeiros, 
do modo qne hoje a historit~ apparecc s ~ b  a forma de lenda o para 
muitos não merece credito. E.;a?iinaroi no artigo seguinte tudo 
quarito enc-ntrei escripto a respeito. 

O mais temeroso adversario dos Andradaç foi o padre Diogr~ An- 
tonio Feijó, psulista como elles, pessoalmento Iionrado como elles, 
cncrgico c jncohcrente como e l l ~ s ,  porêm menos orgulhoso e niais 
accossivel do que elles. 

Feijó residia em Ytú, qcc no ternpo tia indepl-ndencia era o 
maior centro do liberalismo paiil;sta, e alli eram ello e Paula Souza 
os chefes reconhecidos e acceitos dos lib~raes. Ein 1T3, qiiando D. 
Pedro, já imperador, tinha c'.iesolvido a Assembléa Coiistitiiintc e su- 
jeito 6 apreciação das ?amara. riiriiiicipaes o seu 11rojeci;o de ronsti- 
tniçáo, qiio foi juradt, a 25 de '\!arco de 1824, Foijó fez a camara de 
Ytli dar pzecer contrario a diversas disposições daquella consti'uiyáo 
o offcrecer uma serio de emendas, que, si náo foram approvadas pelo 
imperador, serviram ao nienos para pcztcntear o cspirito independente 
c libeial dos )tuanos c a indnencia qno FejjO exercia sobro aqiiella 

L L ~ v a .  gente corajosa o progreci' 
Eleito em 18.21, em p1ei.o Governo Provisorio, dcputado por S. 

Paulo ás cortes portiiguezas, com Antonio Carlos de Andrada, Jos6 
Ricardo de Andrada, Vergnciro, Paula Souza e Fernandes Pinheiro, 
esteve FciJO anecntc do S. Paulo todo o anno c!e 1822 e em Portugal 
esteve niais ou nieilos do accbrc',~ com Antonio Carlos no (lesempenho 



do seu mandato de dcputado, com ellc fugiu de Lisboa para a Ingla- 
te r ra  c I &  piiblicou o manifesto explicativo de siia sonducta politica 

A divcrgcncia entre Feijó e os Anrlradas deve, portanto, t a  s e  
originado depois da volta de Lisboa e nãc  tinha por base clifferenças 
profundas do vistas politicas, visto que na  occasiao só se tratava d a  
indnpend~ncia que era  defendida por clles, mas desaccurdo conipleto 
sobre o metliodo, sobre os meios de agir., de JosQ Bonifacio, riiinis- 
tro, com que Ii'cijó não podia s e  accoriinio ar. Dahi \eiu scr elle 
con:-iderado pelo ministerio Anilrada como lbomem anarchico e sedi 
cioso, di,qno cle ser conservado dt.lirciso da vnaiv sez7el-n r3igzlancicc para 
se evltar a stca penziciosa inf/tiei~-z,r entre os netts comavcõ~s. 

Por isto Feijó sentiu se niuito offeridido, mais do que dcviw por- 
que nsci tonioii devidaiiiente c.m cori%ideração o facto de não estar 
aindrt conipleta a indí~pciidencia. de não haver ainda unia constituicão 

garantidora dos d i r e i t ~ ~ s  r das opini6as do cidadão, e do governo ge- 
ra l  não passar aiiida de uma dictadura eeni outras restricçóes mais 
do q ~ e  a vontade do Principe Regente e dos seus omnipotentes mi- 
nistros. Eile ora muito intelligentc e su~tlcientemente instruido, para  
saber que é da natureha de todos os governos dictatoriacs e ainda 
mal firmado. conqiderar toda a opposiçso como anàrchia e todo o 
adversario corno uin inimigo. e que a indepcndcncia encontrava op- 
ponentes ns30 só nos portuguezes, senhores a t é  então do paiz, luas 
tambem eiitie iuuitos brasileiros affeiçoados ao regimen colonial. 

A Bentavdn de Francisro Ignacio e a victoria dos reaccionarios 
de  23 de maio de 1822 eram niuito recentcs para  estarem tisqucci- 
das pelos Andradas e nel!as tinham toniado parte activa miiitos bra- 
sileiros, distinctos por siia posiçáo social, para  justificar no ministro 
José Bonifacio a duvida e o receio sobre a lealdade de grande nu- 
mero do sens proprios patricios. 

A revolta do povo ytuano, amigo dc Feijó, contra o governo do 
general João Carlos e a eonsequente corift~de~uçáo dos municipios do 
interior para a defesa d a  liberdade e da  idéa da  independencia con- 
t r a  os ataques dos retrogrados, acaetellados no Governo Provisorio, 
com a qual & e  cortaram relações que foram ostabelecidas dirsctamen- 
t e  com D. Pedro e s e m  ministros, vierani ainda mostrar que o espi- 
rito liberal paulista, representado por aquella confcdoraçáo, formada 



em boa parte de amigos de Peijó, estava com Joeè Bonifacio e seu 
governo, de cujos erros e araitrios rião se cogitava naquelle momen- 
to deaute da grandeza e sublimidade da cansa que estava em jogo e 
que poderia sossobrar si não houvesse a necesearia vigilancia e ener- 
gia de acção. 

O proprio Feijó, quando ministro da Justiça durante a minorida- 
de de D. Pedro 11, foi algumas vezes energico ate a violencia con- 
tra aquelles que suppunha serem perturbadores da t ranq~i~l idade pu- 
blica e não devia extranhar que em um periodo de profunda transi- 
çáo polirica e social, mais grave do que o 7 de Abril, José Bonifacio 
o Azesse espionar como hoineni perigoso para o socrgo publico e para 
a boa niarcha da causa da independencia. Naquelle ternpo de ortho- 
doxia religiosa e de absolutismo por faltafde uma constituiy80, com- 
batia Feijó o celibato do ciero. sustentava idéas do mais avançado 
liberalismo e não queria ser qualificado do anarch sta e de perigoso 
para a tranquillidade publica ! 

Dissolvida a AssernblBa Constituinte, em 1823, e deportados os 
Andradas para a Europa, onde ficaram em exilio por varios annos, 
D. Pedro outorgo11 a coustitnição jurada em 25 de Março de 1824, 
rnas deixou por quasi dois annos de convocar as camaras lcgislativas, 
governando o ?ai2 dictatorialmente, fuzilando os confederados do 
Equador, que tinham reagido contra o seu golpe de ebtado, e prcpa- 
rando o governo absoluto permamente, para o que dispunha de boa 
força e de excellontes conselheiros. 

Mas, em 1825, rebentou a revolta da nbssa prwencia d.i Cisplatina, 
seguida logo da derrota dos brasileiros em Sarandy, que obrigou 
D. Pedro a fazer marchar para O sul todas as forças de que dispunha 
e a convocar a s  camaras para 3 de Maio de 1826, ffcando asbir.i frustrs- 
da a realizaç%o do plano do um goveri.0 absoluto, que ali& chegou 
a ser proclamado em Sauhat6, na Bahia e outros pontos, por Chi- 
chorro, Itaparica e outros sectariob do absolutisrno. 

Entretanto, Feijó, que muito se enconiinodava com os methodos 
de governo de Jos6 Bonifacio e Martini Francisco e com a espiona- 
gem e a d ~ v a s s a  estabelecidas por elles. cgmo meios de assegurar a 
independi~:~ . i&, deixou-se ficar varios annos om silencio, sem protestos 
e sem acvdo contra as violencias de Pedro 1, os fuzilaaientos dos 



peinamb!icanos, a tontativa de cstabeiccimeiito do iim govorno abso- 

luto, regalar e perniamerit6, e nao convocaylo dos corpos legislativos 
por tanto tempo. 

IGm carta dirigida ao inipcrador, em 12323, Feijó affirmhra a D. 

Podre : 
O B t n s i l  deve a e,ristencia politicn 6 , . L 'OSS~  ~nages t i~de ,  e a sua 

yvosl~evirladc e gloria no desiiztei.erse, 6 lifiernlidnile e á justiça i l e  vos- 
stz m<lgc.stade. >> 

a Sonlio o prazer do Ter roalisada ~ i i i  parte a iilinlia asserçao. 
T/-ossa )izngestade acaba rlc salucii. o Brnsi l  (Ia oppiesssd I on pite 

se a.ch(cun, e aiizdn espero só de vossa 11tagcst;zrle o complemento d e  ~10s-  
src feliciilade. . 

José Bonifacio, som ter unia constitiiiçáo a obedecer, lançoli ináo 
da espionagem e da devassa, como meios do governo, para assegu- 
rar  n indopendencia do paiz, mas náo fiizilou, nem enforcou ninguom, 
e isto uncommodclva ao eiistcro liborrtiismo de Feijó; nias D. Fedro, 
mesiilo depois de outorgada a constitniç80 feita por elio c i m ~ o s t a  
por ellc ds catnaras municipaes, náo convocava o corpo logislativo, 
espionava, devassava, xiiantinha deportados os Audradas e outros, fii- 

zilava. enforcava e, pur uma polifica inhabil, provocava arevolta da 
proviiicia Cisplatina, e P'eijG náo se encoiuniodara e deixava-se ficar 
em paz, plantando cannas do assucar eni Campinas 011 palestrando 
com os seus amigos em ytii. 

Tirilia avançado demais na carta lisoiigeira que dirigiu a D. Pe- 
dro para voltar atraa e confessar que O iiupcrador, que tinha j h  rei?- 
litntlo e m  yn i te  as asz;ei.~ões do mesmo FeijU, estava depois pondo ern 
pratica mctliodos ainda poiorc.; do que os de José Bonifacio e fal- 
taiido iritciramcnte ao cumpriniento dos seus deveres constitucionacs. 

Dizia iim inoralista que nunca se dqvia falar tsnto nial do uni 
in imig~  que náo se puC:esso fazer coin elle tima hourosa reconcilia- 
çáo, 110x1 dizer tailto beni de iiiii amigo que cá.0 se pudesse brigar 
com clle por iima csiisa justa. Fcijó falara tanto mal dos Andradas 
qiic ii:iia rccoriciliaçáo entre olles se tornou impossivel, por muitos 
annos quo ainda vivessaiu, c tinha cmittido opiiiiUes tão lisoiijoiras 
sobre os serviços prestados por D. Pe<'iro I e sobre as grandes quali- 
dades do sei1 coraçáo, jiisto, liberal e inagnaniino, que flcou iinpossi- 



bilitad, de reagir, como devia, contra os desmandos imperiacs. De- 
mais, os Andradas, a s  mais illuatres victimas desses desinandos, eraiii 
inimigos de Feijó e cstc facto ora uma attonuante para  o seu pro- 
longado silencio. 

Convocadas a s  Camaras Legislativas para 3 do l laio de  1U6, 
Feijó foi eleito supplentc e tomou assento n a  vaga do visconde de S. 
Leopoldo, eloito o escolhido senador, c foi rcelcito e m  1833 para a 
seguinte legislatura, emquunto oa Andradas continuararii deportados, 
-Antonio C'irlos e Martim Francisco, atS 1829, quando voltaram a o  
Brasil o inram presos e processad~s  por ordcm do governo, mas  ab- 
solvidos pela Relaçao do Rio do Janeiro, e José Bonifacio atb 1319. 

Pa ra  os Andradas nLo hsvia mais logar na  representação nacio- 
nal  paulista. José Honifdcio, eloito deputado pela Rahia, ern 1823, ri50 
aclceitava o cargo e retirava-so a vida privada, onde depois o impe- 
rador i a  procnral-o para o desempenlio das altas e dlfficeis funcçGes 
de  tutor dos prlncipcs rnenorcs; Martini Francisco e ra  cleito por JIi- 
nas  Geraes para o quatrienio tempestuoso e revolucioiiario de 1830 a 
1833, o Antonio Carlos, a maior gloria da tribuna brasileira, qiic 
soffrera quatro annos do prisáo por amar  a liberdade de sua patria, 
náo foi elcito por parto algiiiiia, ornqiianto Costs Carvalho, baliiano, o 
Yonteiro de Barros, mineiro, eram eleitos depctsdos por S. I'aulo. 

Jaa6 Ronifa-io o Antonio Carlo.; nLo sendo depiitxlos, 3lartim 
Francisco encontrou-se sósinlio em frente do Feijo c a iucta, inter-  
rompida em 1823 com a deportaçào dos Andradas, recomeçou com 
intensidade o azeciumc.. Feijó, qiio desde Julho de 1831 exercia o car-  
go de  niinistro da  Justiqa, dosenvolveu extraordinaria energia contra 
os  Andradas o o partido restaurador do Pedro I, e m  via de organiza- 
çSo, do quo se  dizia qno elles oriim chefes, e nesta Incta r) ministro 
niimoscsva os sciis adversarios com os mais feios epithetùs-intercç- 
seiros, perfidos, l~ypocritas, etc., e e ra  por clles retribuido com eguai 
liberalidade. 

Na srssão da camara do 10 do Maio de 1832 Feijij ayescnton o 
seu relatorio como ministro da  Justiça, fazendo-o aconipanliar d6 al- 
gumas palavras que n&o foram tomadas pelos tacliygraplios. Apenas 
o ministro acabou do falar, levaiitou-se Martim Prenc;sco e pronún- 
ciou as  seguintes p ' J a ~ r a s  : 



eSr. presiderite :-Levanto-me para pedir que, com urgericia, seja 
iomettid9 o relatorio do ininistro da Justiça As corninissões lembiaadas 
por v. exc., afim de que d8m o seu parecer com a riiaior brevidade 
poesivc1l, onibora ou conheça que alguns de seus membros são nossos 
inimigos notcrios, o q!ia C confirmado pelo apoiado de iim dclles, que 
eu pago ria niesma mmda, sem urdir-lhe calumnias, o que en n%o 
temo qualqiier que seja o furor d 1 seu odio gratuito. 

*Este relatorio encerra uma maligna accirsaçáo contra meu illus- 
re  irrnáo, o tutor, contra seus irriiãos e, disfarçaaainente, cont,ra ou- 
tros illu~tros deputados. E todavia v6s ouvistes o ministro de Justiça: 
esta bcn, ; novos Lafayettes, n6s nos entregamos de bom grado á 
voracidade de siniiihante abutre e sens comparsas ; n6s confutidire- 
mos a caliiinnia e, qualquer que seja o exito, o mundo civilizado, os 
contern;~oi~aiicos imparciies o a posteridade nos faráo jiistiça.. .. 

Ka P C I . P ~ O  de 12 de Maio, dois dias ifepois, ainda Pllartini Fran- 
cisco subiu á tribuna e analysou os actos do niinisterio em cori~para- 
pão coin os do ministorio dos Andradas, ein 153% S, qualificando-os 
de iliegaes, tyraiinioos, criniinosos e atrozes. 

Kas soss0ea de 19 e 20 tio Maio, os deputados Carneiro IieBo o 
Evaristc Veiga tomaram a defesa do iiiiniotorio e, em represalia, di- 
rigirar11 a blartim Francisco palavras pesadas, ent,re as quaes se no- 
tam a s~giiintes : 

eFcij6 hypocrita! Eis a apcusapáo mais jncrivel e fora de razáo 
quo sa possa ouvir e que todo o mnndo que o conhece de perto n%o 
poderá ac.reditar. Antes são hypocritas aquelles que em 1822, abra- 
çando-o ternaniantc na hora da sua d e ~ p e d i d ~ ,  ligavam iim espião aos 
seus passos para o vigiar como revoluciona rio.^ 

Estas pa1,ivras são de Evaristo Veiga e se referem a espionagem 
de Feijó por orderu do miriisterio Andrada, quando os dois irmãos, 
ministros em 1822, haviaiii tcrnainente abraçado o inesmo Peij6 For 
occasiáo de $na partida do Rio de Janeiro para S. Paulo, do volta 
dzs cortes pcrtiiguezas. 

Em resposta a Evaristo, na mesma sessáo, Martim Francisco 
dissera que não era hypocrita porque não tomia dizer o que sentia, 
que nunca niandára espancar cidsdaos adoptiros e que no tempo do 
ministerio dos Andradas não houve procedimento oficial contra Feijó, 



mas apqnas uma portaria & policia para que o fizesse vigiar, por ter 
o padre Feijd procurado JosB Bonifacio com certa obra que apregoava 
ideas repi~blicanas. Proseguiu ainda Martiin na analyse dos actos de 
Feijó corno ministro da justiça o falou eni prisóes deniora da pro- 
cessos, roubos e assassinatos, sendo que a segurança publica era táo 
pouca que até os tinteiros da mesa da Camarr? das Ceputados ti- 
nham sido roubados. 

A resposta de Feijó, dada na sessáo da 22 de Maio, e curio-a e, 
porque faz uma importante allus%o aos factos occorridos em S. Pau- 
lo em 18;22, julgo dever tranrcr fvel-a na parte mais interessante: 

<Sr. presidente, bem desagradavel 6 o espectaculo que está dan- 
do a Camara dos Depntados B naç8o brasileira. i t é  o presente ser- 
v.jm as injurias, ultrajes e insultos e nada mais!. . . 

aEu de proposito não res ondrrei as injurias de um sr. deputa- 
do, que desde os Aus da sese51 passada tem-se feito celebre pelo see 
a r  de escarneo e de ridiculo, que lança sobre todos a quem combate ... 

.Sr. preridente, outro sr. deputado (Martim Francisco) avançou 
que o meu relatorio era a hypocrisia e a ferocidade personalizada l 
E' m u i t ~  difflcil supportar similhdiito insulto ! Pois imputa-se hypo- 
crisia a um homem que faz gosto de dizer a verdade, quando aos 
mais custa tanto ?. . . Ser&, como disse, porque fal.4 em Providenc'a 
Divina? Náo sou atheu, náo sou impio, e me é dado recorrer 8 Pro- 
videncia Divina, reverencial-a e respeital-a. Senhores, o acto mais 
franco e sincero do meu reiatorio é para o sr. deputado a prova de 
minha hypocrisia! Pois quando eu declaro que iiao espero da As- 
semblba Geral resiedio aos males publicos, quando, em tudo, o meu 
relatorio não attribuiu á ella nem prudencia, nem sabedoria, sinao 
quando me refiro a lei de 26 de Outubro, e táo claramente affirma 
que o futuro que se me antolha e aiuda mais molaneholico si a Di- 
vina Providencia n8o dirigir os importantissimos trabalhos da pre- 
sento sessao, 6 quando sou taxado de hypocrita? Senhores, eu pre- 
via a marcha da Camara. Os excessos da opposição iiáo me eram 



dosconhecidos, o cada dia conheço que não mo enganei em ter  só 
recurso h Divina Providencia. Só ella poderá soccorrer o Brasil con- 
tra os esforços dos facciosos, e oxalá que eu me engano! 

Coinparemos factos e vojarnos quem 6 hgpocrita :--Despedir com 
abraços a um homem, cliamal-o patricio lionrado cm que se confia 
haja de promover a prosperidade do paiz para onde parte, o no pri- 
meiro correio m ~ n d a r  que esso rucsrno honiem seja vigiado por todos 
os meios occultos poiquo aos scntimcntos anarchicos o sediciosos uno a 
mais reflnada dissimulaçáo ; ist,> sim 6 hypocriaia. Feijó náo faz 
tanto ! . . :$ 

:O orador, fazendo a defesa do sou governo, prncura refutar a 
accnsaçáo de ferocidade, que atira sobro os seus adversarios, o se 
refere aos factos occorridoa em S. Paulo, em 1821-22, nos seguintes 
termos : 

<Sr. presidente, o qiie entendo por ferocidade 6 isto : 
a,llandar enforcar homens, teiztlo ninda 9-ec~irso legal contra a pri- 

vzeira sentença. Sr. prcsidonto, c16 v i  com meus olhos na minlza pro. 
vincia . R1.a o prinzeiro espect 1ç.ido ; a ct<~.iosiclade c1~amoz~-me dq.ieelle 
logar . O desgra~ndo pend urad ) ca l z i~  por Ijavel- se cortatlo a 8:oríla. 
Recorreu-se no governo da prouincia pedindo qne se demorasse a exe- 
cução einyuanto se implovava a clenze~zcia do principe I-egente. Alle- 
gou se não haoer corda propria para enforcar, nzc~ndou que se usasse 
laço de COILYO.  FOI-SE AO A Ç O ~ G U E  BUSCAR O LAÇO ; O INFELIZ F O I  DE 

NOVO PEXDURADO, MAS O INSTRUMENTO NÃO ERA CAPAZ DE SUFFOCAR 

COM PRESTEZ S .  CORTOU-SE A COnD.4 E O >IISER.4VEL CAHIU AINDA SEMI- 

VIVO ; JA' EX TERRA FOI AC.4RADO DE ASSASSINAR ! 
aSenhorcs, isto 6 que eu chamo ferocidade ! Eu nunca odiei e 

ainda hoje tenho horror do proferir este pensamento: *O sangue do 
inimigo Q rnui saboroso para beber-se de um s6 trago., Isto 6 que 
6 ferocidade. Xote-se qiie aquolles desgraçados foram julgados no 
consclho supremo náo dignos dc morte ( i )  ; mas jh  estavam mortos ! 
Sr. presidente, eu náo desejava at~lar-mo no charco immundo de re- 
ciproco~ insultos ; mas... 

(i) Faijó aqni esti  inteiramcnts enganado si se refere a Chaguiohas e outros sedi- 

ciosos de Santos, estavam condeninados a morte e com a sentença dovidamonte confir- 
mada por qunsi unanimidade do Governo Proviaorio. 



Passou em seguida Feijó a lzistoriar alguns factos relativos B 
revolta palaciana de 17 de Abril o a conspiraçáo do partido caramM- 

Y&, e proseguiu do seguinte modo : 
a Disse-se que se fez logo no theatro a cidadáos inermes, e serei 

criminoso pelos tiros que ouvi jit deitado na minha cama? Acaso eu 
ordenei, que se dessem? Si B pela approvaçáo que dei, segundo a ex- 
posiçáo do juiz de paz, na occasiáo em que esta Camara proccron 
instruir-se do facto? Mas si tal exposiçáo é verdade nenhum crime 
entáo se commetteu. 

s Disse-se que quando foram combatidos os rebeldes mataram-se 
homens que com as máos postas supplicavam a vida ? Acaso dirigi e u  
a acçáo ? Mandei eu que taes mortes se fizessem? 

« Algucni ja representcu simiihitnto injustiça? Porqus razao hei 
de ou carregar com acçóes alheias? 

Presumem alguns que a horrivel execuçáo que Feijó vtu com seus 
oilios foi a de Chaguinhas. Na narrativa que elle acima fez do que 
viu, esqueceu-se de dizer o anno, mcz, dia e hora em que o facto s e  
deu e o nome do condemnado, que parece ter sido um só, quando Ch- 
guinhas estava em companhia do um outro condemnado, Joaquim Co- 
tindiba, séti ciimplice na sediç80 do Santos. 

Faijó náo residia em S. Paulo, mas em Ytú, o tinha lavoura em Cam- 
pinas. Elle estava em S. Paulo de passeio, ou de passagem para Lis- 
boa como deputado 6s cúrtes portuguezas. Aqui estando e sabendo que 
havia exccuç8o no Campo da Forca, Ia foi por curiosidade, assim 
como quasi todo o povo desta Capital. 

O que elle diz ter visto com seus olhos parece mais ser effeito 
de um% illusáo optioa sobre um espirito fortemente impressionavel do 
quc um facto real, ou tambtim póde ser consequencia doesquecimento 
de um facto pouco importante em relaçáo a tantos outros factos gra- 
vissimos do agitado periodo de 1821 a 1832, porque 6 incrivel que os 
factos se dessem como foram por ello narrados, porque a historia dos 
Andradas não justifica tanta perversidade o porque nenhum chronista 
jamais mencionou taes circumstaucias. 

Disse Peijó que náo era responsz e1 pelas violencias do seus 
agentes, praticadas em iim t h e a t r ~  fluiuinense quando elle j& estava 
deitado na siia cama e que náo tem culpa de que se assassinassem 



rebeldes vencidos que, com as máos postas, imploravam miserirordia, 
I porque não foi elle quem dirigiu a acçáo e mandou praticar essas 

mortes ; mas quiz im?utar, A fina força, a hfartim Francisco a nao 
commutaç%o da pena ao condemnado depois da corda ter se rebenta- 
do, quando Martini apenas era um dos quinze membros do Govorno 
Pr~visorio de S. Paulo; e deu a entender que o laço de couro, appli- 
cadu no pescoço do enforcado nLo produzindo asphyxia iiumediata, 
Martim Francisco ordenára que o carrasco cortasse o laço e aca- 
basse no ch%o com a vida do condemuado, quando Martini náo estava 
no Campo da Forca, mas no palacio, a um kilometro dc distancia, e 
náo havia tempo para vir um aviso ao palacio e ir a ordem para 
o pac ente ser morto, no cháo, a faca ou por outro qualquer ins- 
trumerito. 

O ministro da Justiça de 1832 n%o era rc.sponsave1 pelbs actos 
dos seus agrntes nos morticinios do Rio de Janeiro, quando mesmo 
náo punia esses agentes ; poréiii, Martiin Francisco era responeavel 
a té  pelos actos dos carrascos, quando u Governo Provisorio se cc m- 
punha de 1.5 membros ! 

Dema s si tal racto produziu tanto horror no espirito de Peij6, 
a ponto de dez auuos mais tardo fazer elle a descripçáo que acima 
vimo . quando tsntos acontecimrntos iniportantes tinham occorrido 
nesse intervallo e de alguma fórrna deviam ter obliterado na sua 
memoria as circumstancia que o rodearam, porque guardou ello silen- 
cio por tantos annos o e6 veiu expandir-se em reprcsalias contra 
Martini Prancisco qiiando se tornou seu iriiirigo rancoroso? 

Está claro que ha en: toda esta accusaçáo do Feijó um grande 
fundo de despeito o do adio, que o tempo náo conseguiu apagar e 
que o acompanhou ate5 a sepultura. 

Parece pela nclrrativa por elle feita que o facto se deu antes da 
ena partida para Lisboa, em flns de ls21 ou nos primeiros dias de 
182, quando náo existo documonto official algum que prove que 
Chaguinhas fosse onforçado antes de Maio do 18.22, época em que 
Poij6 já estava em Lisboa, como náo era natural que o horror pro- 
duzido no espirito publico por essa execuçgo flcasso incubadzi por 
por tantos mezes para s6 explodir a 23 de Uaio de 1822, por ocea- 
aiao de A Bermrdn. 



0 s  historiadores e chronistas não fazem a narrativa do suppii- 
cio de Chaguinhas e qiiasi todos os que se refere111 A' Revr,nvrla di- 
zem que foi o effeito de dissensóes entre o general João Carlos o os 
Andradas. 

Americo Brasiliense diz que coin u ida do JosO Bonifacio para o 
Rio de Janeiro flcou João Carlos com mais liberdade de acç8o e cres- 
ceu.lho a esperança de manter a influencia portugiieza, que para bem 
Brmdr-se s6 precisava da eliminafão do Martim It'rancisco. Passa em 
seguida a repetir o que sobre A Bcrnarda disso Machado de Oliveira, 
no seu Quadro Historico, sem emittir um juizo critico, e nada diz 
sobre o suppliciv do Chaguinhas que para elle foi como si n%o tives- 
s e  tido logar. 

I'ercira d L Gilva, narraiiclo os factos de 23 do Rlaio, diz que 
João Carlos e Costa Carvalho oram allzados du ot~11osiçiZo libuctl pu- 

minei~se contra JosO Bofiifacio e náo permittiam que prepondeiassem 
em S. Paulo o voto e os intcre;ses dos Andradas, o que dalii veiu 
a chamada para o Rio do Janeiro de duBo Carlos e Costa Carvalho, 
pela portaria de 10 de  maio de 1*2?, que irritou o povo o ~iroduzin 
a expuls%o de Martim Francisco. Pião toca em Chaguinhas. 

Lopt~s de bloura apenas diz que, tendo havido em S. Paulo al- 
gumas desavenças entre Joáo i arlos e a ramilia Andrada, II. Pedro 
aqui veiu a rios campos do Ypirariga prorlamoii a independoncia Ar- 
mitage sómente diz que Martirn Francisco foi expiilso por decaveiiças 
com João Carlos de Ooynlians~n. i s  narrativas de Varrihagen e ds  
Fornando Diniz náo alcariçan~ o tempo de A B~rnarda. 

Abrou e Lima diz que, eni consequencia de dissensões ocrorridas 
entre o prosideiite da junta governista (Joáo Carlos) e Martim Fran- 
cisvo. partiti L). Pedro para 2. Paulo e aqui proclzmou a iiidepen- 
dencia. 

Rasilio do Magalháes, nas suas Licfões de Bistoriu do B ~ a z i l ,  limi- 
ta-se a dizer que tendo apparecido graves divergencias em S. Paulo, 
para aqui partiu o principe, que, depois de ter captado a confianga 
geral, proclamou a independencia. 

Constancio não fala na vinda do principe a S. Paulo, nem do 
grito do Ypiranga e menos zinda sodro d Bernnrda de F~ancisco 
Ignacio. 



Mello Piloraes, na sua Historia do Brazil, a5rma que Costa Car- 
valho e Francisco Ignacio de Souza Qiieiroz minavam os animos com 
insidiosas insiniiaçúes e agitavam a provincia, por rcrem representan- 
tes do partido reaccionario; porem, náo se refere a A Bernzrda. En- 
tretanto, deixando o seu papel de historiador para assnmir o de pam- 
phletista politico, diz que Jos6 Bonifacio não queria a inl~penden- 
cia de sua patria pelo receio de que seus interesses, conio pensio- 
nista do Estado, perigassem se adhcrisse a qualquer pronunciamento 
de separação, e para que concorresse para o movimonto que es- 
tava-se operando iio Rio de Janeiro foi instigado por seu irmáo 
Antonio Carlos, que não cessava de escrever-lho de Lisboa pedindo 
a sua franca intervenção em favor da causa da independcncia do 
Brasil. 

Esta affirmação de Mello Moraes é contestavel por mais de um 
lado. José Bonifacio era muito mais velho, mais instruido e náo 
menos habil do que Antonio Carlos e não 6 (!e crer-se que só agisse 
debaiso da influencia daquelle seu irmáo, que cra, mais moço, mais 
exaltado e menos prudente. Demais, Antonio Carlos estava ainda 
em viagem para Lisboa, em Janeiro de 1822, quando Josè Bonifacio 
partiu psra o Rio, levandg eilergica representação, afim de convencer 
o Principe Regente que ficasse no Brasil, e este pedido importava de 
alguma forma em um primeiro passo para a independencia, que era  
consequencia logica daquella rebeldia do principe contra os decretos 
das c6rtes coiistituintes de Lisboa. 

Machado de Oliveira, no seu Q~cndro Historko, citado por Ame- 
rico Brasiliense, apenas diz que oo denominado Chaguinhas, a qiicm 
se imputava a origem da aniruaçáo para o rompimento da r ~ v o l t a  de  
Santos e para todas as pliases criminosas que apparareram de en- 
volta com o seu andamento, foi trazido ti Capital e aqui suppliciado, 
em cujo acto occorreram tristes episodios, aproveitados acintemente enz 
accrescimo ú animadversão injusta em que incorrêra um dos membros 
proeminentes do governo. Adeanto accrescenta elle que os aiictores do 
A Bernarda tiraram partido da vaga imputação que se fez a Mar- 
tim Francisco do rancor que patenteou no acto da execuçáo do faii- 
tor da revolta militar do Santosa; mas, náo nos conta quando essa 
execnçáo teve logar. 



O dr. Paulo do Valle, que, como Machado do Oliveira, foi con- 
tomporanco dos factos e era dado a estudos historicos, foi egualmente 
omisso quando narrou os acontecimentos do 23 do Maio de 1822 e 
e6mento disse o seguinto em rel.ç%o a Chaguinhas : 

*O motim militar de Santos, de 28 do Junho de 1821, favoreceu o 
partido de Francisco Ignacio e proporcionou-llio mcios facois de con- 
jurar os paulistas contra Martitu Francisco. A execução capital do 
infeliz Chaguinhas, táo accuiuulilda do episodios tristes, excitou a 
piedade publica com essas mesmas demonstrações vivas e brilhantes 
que formam, por assim dizer, uma apothcose sontim~ntal a estas 
grandes victimas da auctoridade no generoso coraç8o do povo. 

Pelo que dizem estes dois chronistas devemos siippor que os 
retrogrados nao tinham, por si sOa, elementos para dsp0rem líartim 
Francisco do poder e qrie foi preciso que a indignaçlo produzida no 
espirito publico pelo s~pplicio do Chaguinhas viesse favorocer o seu 
intento o facilitar a realização de A Berizarda, que, portanto, devia 
ssr um facto recente e vivo na memoria do povo. 

Assim como as tempestades do mundo pliysico so t6n1 logar 
qnaudo a athmosphera esta carwgada do vapores e de electricidado, 
tamboril as oxplosóes popuiares s6 se d%o quando o coraç&o do povo 
ostá salrirado do indigiiaç80 o de horror e não mezes depois, quando 
o facto incriminado nso Q niais da actualidadc; e a impressúo que 
causou está jh  obliterada pela iufluencia do oi~tros acontccimcntos 
postoriores mais graves o do iiiaior alcanco politico e social. 

Coniparemos as poucas datas regijtradas polos chronistas o exa- 
niinoiuos si Feijó podia ter assistido ao supplicio de Chaguinhas para 
fazer dcllo a narração que acima vimos. 

As cbrtos constituintes de Portiigal foram installadas em 26 de 
Janeiro do 1521. Os drputados, que nellas doviain representar o 
Brasil, foram eleitos nesse mesmo anuo de l8-51, am varios mezes, 
conforme as ordens dos governos das diversas cirçumscripções poli- 
ticas em quo o paiz estava entáo dividido. 



Os deputados por S. Paulo eram Antonio Carlos, Vergueiro, Feij6, 
JosB Ricardo de Andrada, Antonio Paes de Barros e Antonio Manoel 
da Silva Buono, sendo cstes dois ultimos supplentes de Paula Souza, 
que náo foi tomar assento por docnte, e de Pernandes Pinheiro, que 
opthra pelo Rio Grande do Sul. 

Nenhum dos Iiistoriadores, I-hronistas e biographos, que tenho 
consultado, r os da os tempos das partidas destes deputados para o 
desempeniio dos seus mandatos. Pereira da Silva, quc 6 o mais mi- 
nucioso, eoniontc nos diz, na sua Historia cln Ftlndoçno do Itnpevio, 
que os primoiros que chogarani a Lisb a foram os representantes de 
Pernambuco, quo tornaram posse a 29 do Agosto de 1821, sendo se- 
guidos de perto pelo? do Rio de Janeiro, que tomararn assento em 
10 de Setcrnbro, e que na sessáo de 31 de Janeiro de 1822 Antonio 
Carlos e Verguciro fallaram pela primeira vez (1). 

Antonio Carlos e Vergueiro náo eram homens que estivessem 
em urna assenibléa poiitica corno aquella e se conservassem calados 
por muitos dias, principalmente estando em jogo as id6as do liber- 
dade e os mais altos interesses brasileiros. E', portanto. provavel 
quo elles tivcsscm chegado poiicos dias antes. em flns de Janeiro de 
18-21. X unica nota que encontro sobre a chegada do Foijó esta nos 
Apontanztsztss Historicos, de Azevedo Marques, pela qual se verifica 
que eile tornou assento om Fevereiro do 1822, sem se precisar em 
que dia do nicz. E' provavel qiie tivesse ido coni Antonio Carlos e 
Vergueiro e que, cançaào e cnfrarjuecido por uiiia longa e penosa 
viagem, tomasse alguns dias de reparador descanço para depois en- 
trar nas l~ictas parlamentares. Dalii a difforença de alguns dias en- 
t r ~  a sna posso o a dos seus dois companheiros \%I. 

As viagens maritimas naquellc tempo eram difficeis, demoradas 
e feitas eni navios de véla, e gastavam-se raramente menrs de cin- 
coenta dias iio transito do Rio de Janeiro 5 Lisboa e niuitas vezes 

(1) Pereira d a  Silva enganou-se : Antonio Carlos falo11 pela primeira vez em 
da ta  de 11 de Fevereiro, tendo tomado assento pouco antes. Vide Annaes da Consti- 
tuinte de Lisboa, 

(I) Antonio Carlos e \'ergueir0 eram praticos de viagens maritimas, emgnanto 
Reijó embarcava-se entáo pela primeira vez. 



dois. tres e mais mezes (1). A partida de Feijó de S. Panlo deve ter 
tido logar antes da ida de Jose Bonifacio para o Rio, ista é, antes 
do 3 do Janeiio de 18.22, para se poder explicar a sua prcsenva em 
Lisboa em Fevereiro desse anno, com a demora de cincoenta dias de 
viagem Quando muito tarde olle devia ter partido de S. Paulo a 1.0 
de Janeiro de 1822. 

PorOm, Feijó afflrmou que antcs de deixar esta Capital assistiu 
ao horroroso supplicio de um individuo. cujo nome não deu, e des- 
oreveo o facto de modo a indicar que se referia a Chaguinhas. Esta 
execuqão, portanto. deve ter-se realizado em Dezenibro de 1821 ou 
ainda antes. Seste caso, .los8 Bonifac o, que cntáo estava ainda em 
S. Paulo, deva  ter tomado parte nas tristes peripecias qne rodearam 
aquella execuçno, e Martim Francisco, que era incnos preominonte do 
que elle no governo, n8o teria representado tão grande papel nessa 
tragedia e náo teria sido o unico, com o brigadeiro Jord20,responsa- 
bilizado pelo odioso acontecimento, como o foi então e ainda mais 
tarde, ate a sua morte. 

AF vhronicas do tempo falam na presença de hlartim Francisco 
no palacio durante as longas horas da exccuçáo e a tradiçao até faz 
referenoias a certas palavras asperas quo elle, de nina das janellas, 
dirigiu ao p ~ v o ,  no largo. quando insistla no seu pedido 2e commu- 
taçáo da pena drr morte dcpois do duplo rompimento da corda ; poróm, 
nem nas chronicas, neni na tradiçáo, nem nas jnniimeras ac(*~isa~óe; de 
que Jobe Bonihcio foi victinia, se encontra a menor referencia it sua 
presença no palacio e á sua participaçáo na rpcusa do governo da  
coniniiitaçBo daquollo pena. Devom os entender, portanto, que Jos6 
Bonifacio jit não estava em S. Paulo quando ('haguinhas foi eriforcado, 
mas na Rio de Janeiro, e que Feijó jB estava em Lisboa oii em cami- 
nho para 18 e náo assistiu, como ee suppóe, ao supplicio de Chaguinhas. 

Ha ainda em favor desta hypothese o seguinte argumento, que 
me parece ser de algum valor historioo : 

O coronel Lazaro Jos6 Gionçaives era o commandante chefe dos 
caçadores, dos quae> o 1.0 batalhão estava aquartelado em Santos e 

( 1 )  Da esquadra que trouxe D João VI e sua familia, o navio mais rapido, chama- 
do Voador, vein de Lisboa ao Rio Janeiro em 46 dias; os outros navios gastaram mais 
de 50 dias. 



o 2.0 nesta Capital. Dissolvido o :.O batalháo, em consequencia da 
revolta de Santos o saquo daquella praça, os que foram julgadl~s in- 
nocentes pclo conselho de guerra, quo foz o sei1 processo, foram au- 
nexados ao 2.0 batalháo desta Capital. Os condemnados a carrinho e 
a morte, comquanto desligados do batalhão pela sentença, a elle conti- 
nuavam a pertencer pelo juramento da bandeira. Assim, as  medidas 
tomadas sobre estes sentenciados pelos poderes competentes eram 
communiczdas áquelle coronel para sciencia siia o do seus c;niman- 
dados. 

A 11 de Maio de 1822 expedia o Governo Provisorio um aviso ao 
mesmo coronel para que fizesse axecutar as sentenças passadss aos 
róus do seti batalháo pelos crimes comraettidos p ~ r  occasiáo tlo mo- 
t im de Santos. 

O aviso não nos diz quem eram estes rkus, mas entendo que 
não podiam ser outros sináo Chagiiinhas e scu companheiro Cotin- 
diba, porque os outros havia jir muitos mezes que ou tinham sido 
enforcados nas vergas de um navio portiiguez em Santos ou estavam 
applicados em trabalhos forçados nas estradas da provincia, e porque 
a sua execução na vespera do dia 23 do Nai?, tendo produzido ver- 
dadeira e profunda indignação popular, serviu de excellente instru- 
mento nas mbos dos roaccionarios para a realização d',l Bçrnnrda 
cle Francisco Ignaeio e consequentc deposiçáo do Rlartim Francisco do 
podor e sua expulsão de S. Paulo. 

As chronicas, os documentos officiaes que tenho compulsado, a 
comparaçfio das datas, já n;io falando na tradiçáo, tudo vai do en- 
contro as affirmaçóe, feitas por Feijó dez annos depois do facto, 
quando, chcio de indignapio o de odio, atirou no parlamento 6s faces 
de Martim Francisco aquella medonha objurgatoria. O suppliciado a 
quem Feij6 se referiu náo póde ter sido o Chaguinhas; depois de dez 
annos de violentas commoç6cs pessoaes e politi(:as, em que nao só- 
mente a causa püblica estava em jogo, mas tambom muito odio e 
muito despeito, era natural alguma confusão dos factos secundarios e 
dahi attirmaçóes incongruentes o inexplisaveis. E' verdade quc Martim 
Francisco defendeu-se mal da accusaçáo ; poróm Uma ruim defesa nem 
sempre qyer dizer qUCi a causa 6 m á  e, demais, elle devia sentir-so 
coacto para descobrir segredos que n%o eram sómente seus. 



h demissão dos Andradas de scus cargos de ministros de Es- 
tado, dovida em grande parte a perniciosa influencia que sobre PedroI 
exerciam a cortezã marqueza de Santos e a sua roda politics, cujas 
demasias clles tentaram reprimir, e a sua deportação para a Europa 
orido ficaram por tantos annos, deixando o paiz cntregue aos seus 
inimigos poçsoaes e politicos o ás leviandades estouvadas do Impera- 
dor, doviam tor croado para clles, na sua patria, uma atmosphera 
saturada de má vontade e de enredos diBcil de dissipar, e o seu 
proccdimento, de apparente inccherencia, depois da queda de D. Pe- 
dro I, do alguma forma veiu dar visos de verdade a muitas das %c- 
ciisações que contra elles se tinham levantado. 

Acciisados de despotas como ministros, em 18-52-03, quando o 
governo era absoluto, porque náo havia uma constituiçáo garantidora 
dos diroitos do cidadáo, ncm leis ordinarias que regulasseni a marcha 
da administração, as violencias que praticaram não revelam aquello 
alto grau de perversidade quo Feij6 attribuiu a bfartim Francisco, 
quando doscreveu a execução do uma pena de morte a que assistiu 
nesta Capital, nem foram de natareza tão grave como as violencias 
commottidas no Rio de Janeiro com a responsabilidade de Feijo, 
como ministro da Justiça. Entretanto, ein 18-52-23 nBo s6niento não 
havia constituiçlo o lcis regulamentares, como se tratava da grande 
causa da independoncia contra inimigos externos e internos, e em 
183'2 havia constituição e lcis ordinarias e as discordias eram pura- 
monte intestinas. 

Accusados ainda de incoherentes foram os Andradas porque pre- 
sos e conservados em exilio durante annos por Pedro I, se fizeram 
partidarios da restauração do imperador decahido, com inteiro esque- 
cimento das injustiças que soffreram. A iiicoherencía squi é mais 
apparente do que real, porque trata-ss mais de uma questão de factos 
do que de principios. Monarchistas accerrimùs antes da sua deporta- 
@o, continuaram a sel-o em todas os tempos, atei a sua morte, e 
estavam no caso de preferirem a ordem, com a restauração de Pcdro I, 
a anarcliia que se apoderou do paiz em seguida a rcvoluçáo d e  7 de 
Abril. 



Yest.2 terreno náo ora ai!ida Feijó o mais cornpet,ente para atirar- 
lhes censuras, porque nos deu o cxemi?lo das niais flagrantes incolie- 
rericias puliticas. Liberal exaltado cm 1821-23, a ponto de trazer 
da  Europa livros de ideas republicanas o leval-os a Jose Ronifacio, 
ministro, e de se irritar contra a espionagem exercida pelos Andra- 
das, coino meio de goverco cm uin tempo em que a formaçao da 
nossa nacionalidade estava em perigo, náo reagiu, riem protestou, 
contra os fiizilameritos, enfi)reamentoe, deportações e outras violencias 
de Podro I depois do promulgada a conetitui~ão de 1824; foz-se res- 
ponsavel, coriio ministro da Justiça, por muitas alrocidad s praticadas 
coiitra os sediciosos do Rio do Janeiro, cm 1831-32, e conio rogente 
do imperio, em 1835-37, abriu lucta contra tod,.s os principias libe- 
raes que antos professava, porque * o  seu caractcr duro c tenaz 
o conatitiiia em perpetuo antagonismo com o regimen representa- 
tivo. que O todo de ponderaçóes e de oquilibrio. &&o queria accei- 
tar  as consequencias do systema constiti~cionsl o a m a  presença na 
regewia devia ser uma lucta c,ontiaua coiii as exigencias parlainon- 
tare:: ( 1 ) ~ .  

Entretanto, descendo do poder, voltaram-lhe as  idéas liberao; 
ainda mais exageradas do que em 1832 e as Ieis reaccionarias de 
1841 vieram oncoutrrtr nelle opposiçau violenta, a ponto de fazer so 
chefe de rebelliáo armada e do assumir a rcsponsabilidacle moral 
e criminal do tresloucado e desastroso moviniento revolucionario 
de 1822. 

A tradiçso da fuga de Chaguinhas está hoje muito generalizada 
entro os vollios c rniiitos mo;os de São Paulo c Baritos o t ~ n 1 . m ~  
sido narrada por varias vozes e por diversas pessoa::, com pequenas 
variantes cni dotalhes sem irnportancia. Ouvi-a narrada pelo coronel 
Francisco Mai'tins d ts Santos, velho honrado e intelligerito, que mo 
garantiu q:ic essa fuga era conhecida do alferes Francisco Martins 
Bonilha, iiieu bisav6 o amigo dos Andradas; ouvi-a da bocca do rclho 
Paula Marques, empregitdo da Escola Normal deata Capital, que a 

( I )  Vide Escudos Historicos, de Homem de Mello. Este escriptor, paulista e admi- 
rador d e  Peljó, dii ainda a entender que Esaristo Ferivira da Veiga morreu de desgosto 
a3 vê1 que Fcijó, coino regente, não correspondeu de modo algum á espectisa do par- 
tido moderado, que o elegêra e do qual o mesmo Evar:sto e r a  o chefe. 



ouviu pcr mais de uma vez oontada pelo volho d r  Manoel José Cha- 
ves, leiite do Curso Annexo á .Academia de Direito do S. Paulo ; 
ouvi-a ainda referida pelo cidadáo P. C. de  Almeida Moracs, membro 
do Instituto I-Iistorico de S .  Paulo, negoi:iante e m  Santos o muito 
entendido om historia moderna de R .  Paulo, qile nie affiriuou t e l - a  
ouvido tbmbern do volho Buono, de S Vicente. 

E1eijO é o iiniro testoniunho do certo valor qn;: existe contra ella, 
m a s  a s  siias aErniaçóos se  rescntem do muita animosidado, de muito 
odio, o viorani muito tardiaiuoiit~> para rnerocerem credito. SO elle e 
m a ' s  niiiguoni viii o laço do couro nác ape tar bastante o po:coço do 
paciente para prodiirir a niorto por ssphyxia ;  s6 elle percebeu que  
u m  aviso disto fbra enviado a Martim b'rancisco, em palacio, a um 
kilonietro de distancia, e quo Nartim mandara ordeni ao carrasco 
para  quc cnortasse o laço e no cháo désse cabo da  vida do condem- 
nado B faca ou com qualquer outro instr~iinoiito, cujo nome n%o nos  
qiiiz transniittir ! 

A to Ias estas accueaçdos do prrversidade, anibiçjo o incoherencia 
o ainda a outras rio que os hnilrarlas forani victiiuaa, rcsponde ter- 
minantemente o iiltimo acto do Pedro I como impi,raiior do Brasil, 
mais significativo do que o niais eloquente panegyiico. Ao deixar 
para sempre os seus Alhos menores no paiz, que ficava entregue 
á revoliiçáo victorjosa e á anarchia, D. Pedro ri80 foi procurar 
a t1 . e  os que 1110 c,screviam cartas laudatorias, iieni entro os fa- 
bricantes de B c r n n ~ d ~ ~ s ,  nem entre ns que o ~conselharani  a 
dissolver a Asseniblí5a Consbitiiintt! e deportar varios dus spus  
membros, nerii entre os juizes de Ratcliff e os ci:rrascüs de Frei 
Caneca, uni homem de bein a qlieni contiasse a tutela e a educação 
das  inipeiiaes creariças ; nias foi buscal-o n a  pessoa do ,iosO B ~ ~ n i f a -  
cio, entro os Xndradas, entre ayuelles mesmos que elle, nial aconae- 
Ihado pelos aul ico~,  prcndêra e banira por tantos anr!os porque não 
tinham querido lisonjear a sua vaidade, nem sabido ccindescender 
com os seus desr~granicntos  e devassidões. 

E a grafidso nacional, quando tiic.io ~ e c u l o  depois, em uma praça 
publica da Capital do Imporio, levaiitou um monumento á memoria 
do P A T R I A R C H ~  DA I N U E P E S D Z N L I . ~ ,  veiu prbvar ainda urna vez qno 



os povos sabem soparar o joio do trigo, discriminar a verdade da 
calumnia e fazer aos bons servidores do paiz a justiça que merecem, 
jusiiflcando assim aqnella bcllissima quadra que Fagnndes Varella 
dirigiu aos paulistas : 

<Foi de teu selo que siirgio sublime 

Trindade eterna de heroismo e gloria, 

Cujas estatuas cada vez mais bellas 

Dormem nos templos da brasilea hist0ria.n 



O sertão antes da conquista 

(SECULO XVII) 

Findava o seculo XVI e com elle findavam as vacillaçócs, a ti- 
bieza, a descrença mesma com que atO então se trataram as empro- 
sas de descobrimento nos sertões da colonia. 

Ao longo da costa, quasi toda occupada, mas mui eseassamento 
povoada, tinha-se passado todo uni seculo do Iiictas obscuras entre a 
resistoncia do gentio, a siirpreza dos corsarios e a inclemencia do 
clima tropico que, para o européu, nem a belleza, nem a feracidade 
e abundancia da terra logravam mitigar. 

Entretanto, para a raça immigrada era jB transcorrido esse po- 
riodo doloroso o difficil da acclimaçáo que, em toda a parte, O o afe- 
ridor dds energias e da capacidade do povo colonizador. 

O portuguez, talvez melhor do que nenhum europeu, jk entáo 
cocseguira firmar p6 nessa Zona Torrida que aos antigos sempro pa- 
receu esbrazeada e inhabitavel. 

A colonia tinha j B  a sua populaçáo adaptada. 
Formara-se nella uma sub-raça pela acçáo do cruzamento. Os 

mestiços, os mamolucos como sc os tratavam ao modo dos indios, 
avultavam jk; e esses mestiços eram o que se podia chamar cs ho- 
mens de acçáo, os nervus dessa populaçáo nova que vinha depostan- 
do com os caracteres da independencia, da audacia e do amor pelas 
aventuras em terras distantes. 

O sertão, a despeito das muitas entrtrdas que já nello se fizeram, 
qu dava-:c desconhecido a como que envolvido numa obscuridade mys- 
teriosa e cheia d~ encantamentos, em que so comprazia a imagina- 
çáo e se alimentava a ingenua credulidade dos homcns de beira-mar. 



Das primeiras tentativas abortadas, algumas at6 esquecidas, não 
reetavani sináo leridas confiisas descrevendo os thesouros e bellczas 
do sertáo, em cujos valles imrnensos bem poucos penetrarani, mas 
cujas riquezas escondidas todos instinctivameiite advinhatam. 

Pareciam dissipadas as  energias desse povo de sonhadores. Dir- 
se-ia que o clima tinha-lhe? amollecido as  fibras derijos marinhejros 
de outr'ora. Um hisioriador coevo, por isao, escrevia penalizado :.Da 
largura que a terra do Brasil tem para o sertáo 1150 trato, poiqiie 
at6 agora não houve quem a andasse pur negligericia dos portuguezes 
que sendo grandes conquistadores de terras n8o se aproveitam dellas, 
mas contentam-se de 6s andar arranhando ao longo do mar como ca- 
rangueijos. 3 (1) . 

Entretanto, a uida na beira-mar náo era nem commoda nem assirs 
garantida para os proprios colonos. Pouco depois de passar o Brasil 
para o dorniuio da Hespanha como colonia portugueea que era, e cre- 
via Gabriel Soares que os moradores viviam táo aterrorizados que 
estavam sempre com o fato entrouxado para se recolhorem ao matto 
como o faziam com a vista de qualquer náo grande, temendo serem 
corsarios (2). 

O espirito de iniciativa cedo feqeceu aos primeiros insuccessos das 
expedições sertanejas, e com isso reinava a inercia ou o desanimo, que 
um historiador contemporaneo procurou explicar ou *por não haver 
gente na terra para commetter esta enipreza, ou tambem por negligencia 
dos moradores que se náo querem dispor a esse trabalho.* (3) 

Os proprios governadores, a quem n%o faltavam ordens, instru- 
cçbes e instantes recommendações para que mandassem descobrir os 
sertões, quedavam se tibios e compnetrados de que tudo eram esperan- 
ças vás. sem vislumbres de realidado. Thom6 dei Souza, com aquelle 
genio pratico e miduro dos que se n%o embalam com rumores ou 

versões imaginosas, escrevia para a C:orre a proposito de taes ompre- 
zas: «que náo falbria outra vez em ouro emquanto o náo mandasse 

(1) Frei Vicente Salvador, Ristoria do Brasil, pg.  8 

(2) Visconde de Porto-Seguro-Hist-do Braszl, vol. I, pag. 359. 

(3)  Gandavo, Tratado da  Ferra do Brasil, Noticias para a Hist. e Geogr. das Naçóes 
Ultramarinas. 



deveras e que, nas diligencias por elle, andaria com muito tento e 
pouca perda de gente e fazenda, pois que . . . . . . . pJr muito madru- 
gar não era que havia de amanhecer mais cedo*. Isto, decerto, se  
referia ao mallogro da expediçáo aos sertões de Forto Seguro, na qual 
tomara parte o josuita Padre Joáo de Aspilcueta Navarro, pelos arinos 
de 1551 a 1553 e cujo chefe ainda hoje se ignora quem fosse 

Ainda em 1618. o honrado governador D.  Diogo de Nenezes, 
justamente magoado com os favores demasiados concedidos a D . Fran- 
cisco de Souza, entáo nomeado supbrintendente das minas por desco- 
brir, escrevia a el-rei: <Creia-me V. M. que as verdadeiras minas 
do Brasil sáo assucar e pau-brasil de que V .  M .  tem tanto proveito, 
sem lbo custar da fadenda um só vintem.. (1 )  

Comtudo, o verdadeiro sentimento dominante na colonia não ora 
precisamente o da doscrençli, era antes o da inercia 9u incapacidade ; 
porque todos acreditavam nos thesouros escondidos nos sertões e todos 
murmuravam por se n&o darem os passos para descobril-os. 

Estavam todos na firme crença de que, sendo esta terra contigua 
com a do Per~í,  de que a náo dividia mais que uma linha imaginaria 
indivisivel, tendo lá os castelhanos descoberto tantas e tão ricas ini- 
nas, cá nem uma passada davam por isso e quando iam ao sertão era  
a buscar indios forros e. dizia entáo um historiador, r6  tanta a fome 
que disto levam que ainda que de caminho achem mostras, ou novas 
de minas, náo as cavam nem ainda as vem ou as demarcam (2) 

Depois,accrescenta o mesmo historiador, -não basta mandar el-rei, 
se os ministros náo obdecem, como se viu no das esmeraldas de Mar- 
cos de Azevedo.. 

A imagina980 popular ia todavia fazendo a sua propaganda em 
prol dos sertões, creando contos phantasticos, propalando versões ma- 
ravilhosas a respeito das terras occidentaes, pintadas como uma re- 
giáo de riquezas iucalculaveis. Contavam-se cousas estupendas. In- 
terpretavam-se as  escassas e obscuras indicações ministradas pelos 
indios como dados positivos e reaes ; e com isso davam pasto B cren- 
dice de uma popi1laç80, ali& para isso predisposta. Ouvindo se es- 

(1) Visconde de Porto Beguro, iiisloria Geral do Brasil, vol. I, pag. 3.59. 

(2) Frei Vioente do Salvador-Histwia do Brasil, p .  11. 



sas narrativas fabulosas, dir-se-ia que os thesouros do sertso estavam 
á merc6 de quem quer que fosse que com alguma audacia se delibe- 
rasse a patentear tão decantadas maravilhas. 

E não 6 sem importancia para a historia resumir aqui essas 
versóes imaginosas, em que a geographia, a gentilidade e as produ- 
cçóes do sertáo nos são apresentadas através de um prisma de encan - 
tamentos c de mystcrios, qiie bem pintam o estado d'alrna da popu- 
layáo em cujo seio essas lendas se formaram c se desenvolveram. 

No littoral do continente, devassado pelos navegadores e traflcan- 
tes, jir se náo encontram entre os selvagens aqciellas barras do ouro 
com que estes barbaros attraliira3i os marinhoiros de Pinzon, como 
nol-o referem Herrera e Gomara. Os homens agigantados, mais al- 
tos ainda do que os agigantados germanos, que, nas costas para alem 
do Cabo de Ia Consolacion, fizeram bater em retirada os companheiros 
do celebro navegador, desappareceram sem siquer deixar tradição* 
como tambein desappareceram os famosos patagóos de quatorze pés 
de altura vistos por PcrnSo de Magalháes ao norte da Bahia de São 

Juliáo. Pigafetta refere que estes barbaros eram tão altos que um 
homeni de estatura ordinaria lhe5 dava pela cintura. JA se não viam 
mais na ilha do Fernando de Noronha os lagartos de duas caudas de  
que nos da referencia Vespucci em um dos seus eseriptos, m entáo 
pouco os gigantes que o mesmo celebre navegador doscobriu na ilha 
de Curaçáo. 

Os monstros marinhos qne assolavam a s  costas da capitania de 
S. Vicento ninguem jámais tornou a vel-os. 

Falam os historiadores com enth~síasino da infinita caça e do 
infinito peixe que na terra havia. Descrevem os grandes recursos 
que por toda a parte a natureza exhuberante deparava ao homem 
extasiado. Falam da abundancia do peixe boi em quasi todos estoa- 
rios e rios da costa ; das grandes e numerosas baleias e tambem dos 
lobos marinhos e porcos marinhos que se criavam na terra o no 
mar. 

Frei Vicente do Salvador conta que nos mares do Brasil appare- 
ciam até homens marinhos chamados Hipupiaras, que jir foram vistos 
fóra d'agua correndo após 05 indios. de quem tinham por costfime 
comer-lhes os olhos e narizes. O mesmo historiador, com aquella 



candida singelleza e credulidade de Herodoto, nos refere que no paiz 
havia cobras que á noite vinham mamar no seio das damas, fazen- 
do-o com tanta brandura e suavidado como si foram as proprias cre- 
anças . 

O historiador Gandavo conta prodigios da giboiuçzi, a qual engo- 
lia um veado inteiro e arrebentava depois do farta, apodrecendo en- 
táo quanta carne tinha pelo corpo e s6 ficando no espinha~o com a 
cabeça e a ponta do rabo sáns ; c, dizia o historiador mencionado, . tanto que desta maneira fica, torna ponco a pouco a criar carne táo 
pe rfeitamonte como dantes.. . 

Do interior das terras nos transmitteni os historiadores ccevos 
as  mais abstrnsas e phantasticas versóes. 

O mesmo historiador Gandavo cscrevc que alguns honienü lhe 
afflrmaram terem visto nessas terras serpentes com azas mui gran- 
des e espantosas, bem quo sejam monstros iuui raros, e tambem la- 
gartos enormes cujos testiculos cheiravam melhor que almiscar. Ou- 
tro historiador conternporanoo cita entre as muitas riquezas do raino 
vegetal a arvore do sabão e a do vidro. (1) 

([Todo o sert%o, dizia Vitsoonoellos, esta foito um bosque, entre- 
talhade) como um cantoiro, da mesma xatureza, coni suas aguas., (2) 

Noç%o falsa que bem denionstra quão ignorada era essa parte do 
paiz ainda ao tempo do chronista da Ccrnpanhia de Jesus, no meia- 
do seculo XVII, e que provavelmento se originou do facto de se ter 
primeiro atravessado o continente pclo valie do Amazonas e de se 
tercm feito as primeiras entradas exa,:tamcnto na regi50 em que a 
matta littoral tinha mais larga expansáo, penetrando pelos vallcs do 
Jequitinhonha, do Mucury e do rio Doco até quasi ás chapadas cen 
traes. Ahi, de facto, a matta affecta notavel corpuleucia, exhibe-se 
como a uaractzristica da regiáo cnjos rios volun~osos, retalhando o 
paiz a pequeno trecho, so ligam por moio de braços ou furas, como 
o Amazonas e o Tocantins, corno o Jequitinhonha e o Pardo, ou re- 
cebem, como o Doce, tributo perennc de numerosas e extensas ala- 
goas. 

(1) Frei Vicente do  Salvador-liist. do Brasil. 
( 2 )  Simáo de  Vasconcelloe-Chronica d~ Co~npzn:ria de .J#si&s, das Coz~sas do Bra- 

sll, X I V .  



A litteratura, por6m, guardou indelevel essa falsissima noçáo e 
continuou a pintar o paiz com esse aspecto de encantadora poesia 
que tanto nos desvanece a n6s brasileiros e nos leva muita vez a 
cerrar os olhos a triste realidade. 

A verdade é que o paiz, conhecido entso sbmente ao longo do 
littoral. onde a frescura do solo dá-lhe uma vestimenta de galas, nas 
florestas virgens quasi impenetraveis, e onde os rios, ainda os menos 
consideravois, oxhibem largas emboccaduras e amplo estuarios, náo 
era avaliado senáo superflcialrnente e por esse processo quasi sem- 
pre falho em materia de observação: concluir do todo pela parte. 

Estendendo-se por detrhs da zona niaritima numa distancid va- 
ri'vel a partir do littoral, o scartao offerece um aspecto physico bem 
differento e bem distincto nas dnas principaes secçóes em que o paiz 
natiiralmentc se divide: a região-Norte e a rcgiao-Sul, mais ( u  me- 
nos limitadas pelo parellelo de 18: de latitude meridional. 

Em uma e outra regiko, o aspecto physico, a caracteristica do 
sertáo é um phenomeno em intima dependeucia coni o relevo e atti- 
tude das montarihas, a constituição d11 solo e o grau de humidade 
do clima continental. 

Para o Norte o relevo do paiz é muito menos accentuado; o so- 
lo, menos variado na sua constitiiiç%o geologica, se levanta secii gran- 
des e bruscos desnivelarnentos, assnmindo asmonranhas o aspecto das 
planicios elevadas ou chapadas de margens ingrcmes, que as  corren- 
tes fluviaes, nem sempre perennes, rasgam e atravessam, deixando 
de permeio as lombadas largas que a erosáo secular modelou. Aqui 
e alli, na planura que se desdobra a perder de vista, levantam-se ser- 
ros curtos, ponteagudos, espelhando o sol nas encostas núas, brancas 
da rocha quarta sa esreril. 

O paiz é, nu geral, socco e mono tono. A vegetaçilo, por vastissi- 
ma zona, é sempre a mesma, rachitica, espinhenta, retorcida, caracteris- 
ticamente accontuacia nas especies que constituem o typo da catinga, 
onde em solo pedregoso e quente sobresaem as acacias, os zizgphos 
e os cereus variadissimos. 

As chuvas sáo escassas no periodo annuo e por vezes faltam 
totalmente em annos successivos. Entáo, no solo privado de humidade 
e sob um c80 esbrazeado a vegetapáo parece morrer. As arvores dev- 



pidas das suas ranizgons parecem tostadas [elo fugo. As fontes sec- 
cam ; os rios são simples sulco's, onde apenas se distinguem signaes 
de que a agua por alli correu. 

Os grandes rios, que de longo vêm o cujas origens estanciam 
eni outros climas, atravessam como forasteiros essa terra reeeccada, 
assignalando a sua passagem nas longas Alas de uma vegetação mais 
verde como oasis numa planicie deserta. 

De longe em longe, as mdiislias de terrenos sal-ados, cobertas 
com o manto das ear)anhztbus no mais  formos^ agrupuniento, quebram 
a fatigante monotonia da paizagem, denunciando o assento de uma 
pequena população 1 or ontre o copado esphrrico das palmeiras. 

A catirlgn nãu é, comtudo, uma barreira irripenetravei. A vegeta- 
ção sui generis que a constitue dá-lhe antes o aspecto de um laoy- 
rintho, com a sua multiplicidado de veredas, de c!areiras sempre 
eguaes, e que s6 uma voz se tranforma, conio por encanto. pela re- 
vivescencia de um dia, se por ventura a chuva logrou vencer a in- 
clemencia do cho. 

Se o perigo da matta virgom O a solidáo sem veredas e sem sa- 
hidas, o terror da catinga h o desnorteaniento infallivél pela multiplici 
dade dellas. O bruto com o seu instiiicto rasga horizontes e vai ao 
seu alvo sem vacillar; O homem, por6m. que unia vez penetrou na 
catinga e lhe falhou a memoria na escolha da vereda, é uma victima 
que s6 um milagre salvará. 

E' esse o s rtão do Norto que se extende por ahi a16m, desde a 
Bahia at6 o hlaranhão ; q ~ e  transpóo o Vasa-Barris e o S. Francisco ; 
vinga as  montanhas dos Gariris pala além de Pernambuco; passa do 
Parahyba ao Potengy ; ganha as varzeas do Jaguaribe e do Acarahu, 
e do alto de Ibiapaba, descendo ao agveste do Piauhy, vai entestãr nas 
chapadas maranhensos, já visinhas da Hyléa Amazonica. 

Trezeiitos a quatrocentos mctros de altura media sobre o mar, 
pouco mais de mil metros nas altitudes extremas e raras, eis o ser- 
t%o da regiáo do Norte. 

Bem diversa h a zona do Sul. A matta do littoral vai ahi se 
fazendo mais estreita. As montanhas abeiram-se do oceano e em 
msis de um ponto mergulham em suas aguas as encostas alcantiladas 
que avançam em promontorio. 



O relevo do solo é aqui mais variado e, por isso mesmo, mais 
bello. As serranias muItiplicam-se e algunias elevam as cumiadas a 
mais de dois mil metros sobro o mar. 

Os Orgáos de Thcresopolis, o Lhdo de Deus, as Agullias Negrtis 
do Itatiaia, os picos do Itaculumi e do Itambé, entestando com as 
nuvens, as~ignalam as a1titiide.j maiores, dáo a nota pittoresca d s  
paizagem e demarcam as cabeceiras dos grandes rios, que não seccam 
jamais. 

Aqui, as granrles campinas elevadas avançam até quasi ao mar 
por sobre o dorso das serranias. Xa Bocaina, em Paranapiacaba e 
em Ciiritiba ha sempre um trecho do oceano no horizonte do obser. 
vador das campinas. 

Aqui, os caaipos nUs, cuja serenidade triste, os bosques de arau- 
caria apenas interrompeni, s%o regiões abertas que levam bem fundo 
no interior do continente. 

Aqui estáo de facto as portas dos sertões occidentaes. Kascem 
os rios quasi a vista do mar e se engolfam no desconhecido, condu- 
zindo no seu dorso a arnbiçáo insaciada dos conquistadnres, ao mesmo 
passo que as campinas iuterininas deixam ver o horizonte desempe- 
dido, amplo, como so quizessem significar a rendição muda do igcoto 
diante da audacia dos forasteiros 

Perante a funcçáo historica dos conquistadores do Xovo Mundo, 
a regiáo do Norte do Brasil é um tlioatro dos mais ingratos que se  
náo f6ra o Azazonas, a espansao brasileira por csse lado teria pa- 
rado no valle de S. Francisco. A regiáo do Sul, ao contrario, reunia 
as  condiçóes geographicas capazes de um dia assegurar na partilha da 
America para o don~inio lusitano quasi metade do coutincnto ausirai. 

No Norte do Brasil vem os rios ao mar em ainplissimos estua- 
rios, quo dáo accesso por 20 e 50 lcguas lcnge da costa at8 as pri- 
meiras cataractas. Desse ponto cui diante. as succcssivas quedas 
tornam qnasi impossivel penetrar nos sertões galgando o?i vencendo 
as  correntes fiuviaes. Por essa razgo é que o movimento colonizador 
hade ahi preferir o caminho do littoral á vereda do sertão através 
de cursos d'agiia cuja violencia Q preciso vencer ou através das ca- 
tingas estereis, tormentadas pela secca e que s6 o gado po7,de de- 
vassar. 



Ko Sul, o homem do littoral como que doinina do alto das suas 
montanhas o intimo dos sertões a que os conduzem os rios caiidaes 
descendo para o interior. Aqui. ainda que através de cataractas e 
de saltos, o conquistador desce sem esforço ; as aguas o levam d e  
feição; o sou trabalho B moderar a descida, impedir que a marcha 
s e  precipite. Depois, a regiáo C favorecida pela benignidade do clima. 
Não ha seecas, nem jamais o deserto se petrifica sob a inclemencia 
do cBo. 

O destino de cada uma das diias metades da colonia, diante do 
problema da conquista, estava pois perfeitamente assignalado n a  
eonstituiç%o geographica ?os respectivos territorios. O paiilists, pelo 
seu kabitat, tinha de ser o bandeirante por excellencia. A conquista 
dos sertóes estava no seu destino historico. 

VBde bem que em toda a hydrograpliia do continente do Sul, 
nenhum rio consideravel como o Ticté tcni as cabeceiras mais visi- 
nhas do oceano, nenhum permitte mais largo accesso polo interior 
através de um amplo systema fluvial como o de quo elle dopende. 

Zssa estrada admiravel que o TictB assim favultava ao movi- 
mento invasor s6 se equipara nos seus effeitos a do Amazonas no 
norce e a do Prata no sul. Mas nem unia nem outra excedia o Tieté 
nas condiçíjes propicias para uma expansáo guerreira, como tinha de 
ser a que os paulistas depois  realizara!^^. Por isso, o povoador do 
Amazonas vai corrente acima sem encontrar rcsistencia e s6 estaca 
ou se detom porque se enfastiou de navegar. Náo lia outrrt cxplica- 
$%o. O castelhano sobe o Prata e estaca dcantc das cataractas ou 
deante dos pantanaes; náo vai além do Gzcqyrcí, como náo penetra 
para cima dos Xarries ; mas depois te111 que c e d ~ r  terreno deante das 
bntzdeirns victoriosas que conquistam GuayrCt, que atravessam os pan- 
%anaes do Paraguay, ganham o Guaporó e por olle v%o ao Amazonas, 
ligando pelos sertóes os extremos da conquista que st, fizera pelo 
littoral. 

Xas no começo do seculo XVII, essa Iiydroçraphia, esses sertbee, 
como deixamos descriptos, n%o eram siiiáo um mytho para as popu- 
lações que cresciam h beira mar. 

Falsissimas noções corriam a proposito da origem e do curso dos 
grandes rios ciijas aguas arrojadas corriam doces mar em fora vinte 



lcguas, como o S. Francisco, segundo o descreve ffandavo. Era tido 
entáo oste rio como o mais celebro de quantos na colonia se conhe- 
ciam. Tinha o sou nascimento niirna famosa alag6a teila das ver- 
tentes de agnas (ias serranias do hili e do Perii, donde procediam 
tanibeni o Gráo Pará e o rio da Prata. A' niargem dessa famos:r 
lagoa afirmavam haver numorosss povoapóos, cujos moradores possuiam 
cabedaes ricos do ouro e podraria. Chamava-so Dozwnda essa famosa 
alagbn, que nos faz lembrar o El- Dourodo das cabeceiras do Orenoco. 

Tinha o rio enorme suinidonro de dose leguas de exteneáo, a no- 
venta leguas do mar. e mais de tresontas ilhas desde o sumidouro 
ati! a barra. Eram as siias margens habitadas por varias nayões 
gentias, algumas das quaes se ornavam com laminas de ouro. (1) 

Os arvoredos dcst s ribeiras vão-se ás nuvens, tudo e um bosque 
em miiitas partes tã11 fechada quo iinpeàe o ceo o a luz.* 12) Paus 
preciosos alii abundavam ; brnsil c ca?znafistula eram communs. As 
suas campinas eram outros Campos Eliseos, ferteis, amenissimoa e a 
terra toda abundante de fructas brasilicas. Corria eseo rio por ter- 
ras mineraes, ricas de ouro, prata salitre e taiito mais quanto mais 
iam entrando ao sertão. E assim continua o chronista a descripçáo 
deste famoso S. Prancisco tão poeticamente c com tantas galas que 
hoje ao lel-as ninguem diria que o rio das catingas do Norte, tão 
tormentado pela socca, táo ingrato em quasi metade do seu extenso 
valle, fosse outr'ora esse paraizo terreal creado pela imaginação dos 
cbronistas e historiadores complacentes. 

Do rio Parnahyba do I'iauhy, em outro tempo denominado Rio 
Grande dos Tapuyas, faziam se qnasi idcnticas descripçóes ; t'ambein 
tinha o nascimento em uma formosa alag0a de vinte leguas de ex- 

tensáo, na qual afflrrnavan~ os naturees haver copia de preciosas pe- 
rolas, noção acaso exaggerada da lag6a de Paranaguá transmittida 
pelo gentio. 

Em 16-37, Frei Vicente de Salvador ainda escrevia na sua Histo- 
ria do Brasil que o PinarB, Mcarim e Itapuaurú no Maranliáo proce- 
diam de miii perto do Peru. 

(1) Vasconcellos, Chronica da Companhia de Jesus no Brasil, Liv. I p. XLVII. 
(1) Idem. 



D~screvia.se o rio Real da capitania de Sergipe como um outro 
caudaloso S. Prancisco Em alguns mappas antigos fi~uram-no mes- 
mq romo um braço deste. 

Da mesma alagoa Dourada, com cidades e populações numoro- 
sas pelas suas ilhas e margens, donde o S. Francisco dimanava, ra- 
hia um braço para o grão rio das Amazonas, encaminhava-se outro, 
segundo aIguns, a de senlboccar no mar entro S. Vicente e a ilha de 
Santa Catharina. O Paraguay ahi nascia fambem e vinha misturar 
as suas aguas com as do rio da Prata. 

Descrevia-se o Salto das Sete Qiiedas, no Paraná, como uma for- 
midavel maravilha, tremendo a terra toda em redor com o estrondo 
das aguas, ouvido muitas loguas distante. Nas suas margens as  ar- 
vores pretiflcavam-so ; e tinhani a propriedade de tornar clara e har- 
moniosa a voz humwna as suas aguas es~iiruantes. 

Nos mappas do tempo fignra-se toda esta geographia phantastica 
de permeio com nm vocabulario barbaro representando os povos ha- 
bitadores desse paiz do maravilhas. Legendas, em latim, doecrevem 
em soguida a cada nome os costumes e habitos desses povos 

Na Anierica inteira a imaginação e a crendice humana correm 
parclhu com a mais arrojada phantasia. Quanta vez. p o r h ,  a propria 
realid,de das cousas n%o linha surprehendido e deixado muito aquem 
os sonhos imaginosos dos mais nrrojados corredores de aventuras? 

Qiiantas expedições eiistosas náo se orydnia3ra1ii estiniuladas por 
meros contos fabuloens 4 

Vêde Ponre de Leon a peregrinar pelo >lar das Antilhas á pro- 
cura dessa ilha mysteriosa com a sua fonte de (terna juventude. A 
sorte ingrata tinha-o ligado jn velho a uma dama de e~cantadora 
formosura e em plena mocidade. Elle julgou na A n ~ ~ r i c a  poder tu- 
do aspirar o dosejoii ser joven ainda uma vez, apagandc! da fronte 
encanecida o ultrago dos annos. Não nos diz a Historia se o Amor 
logrou já uma vez destes triiim, lios, mas a Geogrdpàia extendeu 
ainda mais os seus dominios no Novo Mundo acolhendo o velho peri- 
grino nas costas da Florida, no paiz dos Natchez. 

Vêde Orollana descendo d 3 s  Andes de Qiiito, atravessando pelo 
maior dos caudaes toda a largura do continente e vindo descobrir 
esse reino feminil das Amazonas que ninguem tornou a ver. 



V@de esse aventureiro de Inglaterra, Walter Raleigb, o mallogra- 
do descobridor da Virginia, a engolfar-se rias savanas do Orinoco 
para desencantar o E1 Doraclo na sua cidade resplandecente de Manha, 
assentada á margem de um lago de ouro e de riquissima prata. 

VBde Benalcazar partindo de Quito, Federmann de VeliezueUa, 
Ximdnes do Quesada subindo o Magdalona, o todos perseguindo a 
xesnia chimera, esse reino encantado das s~iidóes da Gugana. 

Para as regióes superiores onde estanciam as nascentes do Gráo- 
Pará  havia a imaginação dos aventureiros creado o riquissimo reino 
de Paititi, emulo do E1 Dorado, confundindo-se com este muita vez, 
como resto soberbo do que ioi o imperio dos Incas. 

Da inniimera e barbara gente que habitava os sertões corriam 
extranhissimas versões. 

Os Guayasis da extrema occidental eram anãos de tão pequena 
estatura que parece affronta dos homer-S. 

Os Matugfis tinham os pés para traz. 
Os Coruqz~eanas eram gigantes de quinze pés de alto, adornando- 

s e  com pedaços d'ouro os beiços e na~izes. 
Corria a noticia de uma tribu do Cearh que usava comer os ve- 

:hos para lhes poupar o trabalho de viver. 
Uma tribu dos pampns mcridionaes tinlia p e r n a  como as aves. 
A m6r parte de tão extranlia gentilidade era do uma feridade in- 

descriptivel . 
Xinguem ousava pcnetrar-lhes os dominios sem seqiiito numero- 

s o  e respeitavel. 
Os grandes tliesonros do sert9o guardzvam-se assim por monta- 

alias alt ssiriias, por caudaes ininiensos e invadiaveis, por tribus Ee- 
sozes e por monstros do terrificaiite aspecto. Nem jamais á ima- 
ginação dos homens appareceram thesoiiros que náo fosseni dcfendi- 
didss por monstruosidades horrendas. 

Na America, como na Colchicla, os velocinos d'ouro ou El-Dorado 
guardam-se por monstros, dragóes trilingues ou serpentes aladas, 
mas sempre rn~nstroa . 

Era crença em voga entre os colonos haver um que de mysterio- 
s o  impediiido o descobrimento das riquezas do sertão, e que a morte 
e r a  o castiga inevitavel do indiscreto que ousava revelar-lhcs o se- 



gredo. Frei Vicento do Salvador nos transmitte essa crciidice popular, 
talvez originada dos repetidos insuccessos com que se coroaram a s  
primeiras tentativas. 

Dc certo, uma tal ou qual desdita agourontava os mais bem com- 
binados tentamens. 

Aleixo Garcia não logrrira tornar da sua jornada, táo arrojada 
que por muitos se considerou fabulosa. Pero Lobo perc!cera trucida- 
do nas margens do Parana, em 1331, com toda a sua numerosa comi- 
tiva. A expodiçáo de quo fez parte o Padro ilspilcuota Navarro, em 
1532, nnáo teve exito. A galé de commando de Miguel Benriques, quo 
ThomO de Souza euviitra a explorar o rio S. Francisco, nunca mais 
tornhra. Sebastião Sourin1.0, se logrou ver a serra das Esmeraldas, 
náo trouxc provas cabaes dellas. Antonio Dias Adorno, ~ercorrendo 
os mesmos sertões, n%o logrou melhor fortuna. Sebastiáo Alvarcs nos 
sertóes do S. Francisco ; Luiz Alves de Espinha nos dos Ilhéos ; Fran- 
cisco de Caldas em Pernambuco; Diogo Martins Cão, por alcunha o 
Nata-Negros, o Marcos de Azevedo no Espirito Santo representam 
outros tantos insuccessos. 

Todavia o seculo XVI, que findava sem poder rcvclar os thesou- 
ros do sertão, náo legava ao novo seculo uni sementeira de dcsoren- 
ças ou de desaninio, conio era facil dc prever de tão repetidos infor- 
tuuios. As pequizas redobraram. 

João Coelho de Souza, antes do ISSO. levára tres annos a por- 
correr os sertões das cabeceiras do Paraguassú o morrera em táo 
ingrata jornada em sitio ignorado, legando a Gabriel Soares, seu ir- 
mão, o capital, não de ouro que o não logrou descobrir, ilias de ex- 
periencia para novas e mais arrojadas tentativas do deseobrimer,to. 

Gabriel Soares, de posse dos roteiros que lhe deviam dosvendar 
a elle os segredos das minas que o irm;to n5o logrhra exp!orar, parte 
para a Europa, vao B Corte (10 Castella, solicita favores, prommette 
compensal-os com valiosos descobrimentos, consegue niercfis e bene- 
ficio~, obtem por fim que lho mandem dar armas, munições e gente e 
regressa ao Brasil. 

Kão foi, romtudo, mais afortunado o inrlito autor r10 Roteiro c10 
Brasil .  Gabriel Soares, chegando a Baliia, depois de haver naufra- 
gado nas costas de Scrgipe, retira-se para o seu engenho, B margem 



do rio Jaguaripe, a reunir gente, e toma socios para a empresa que 
se lhe afigurava aiispiciosa. Parte emfim, penetrando nos sertões do 
Paraguassú pela vereda d:, mesmo Jaguaripe. cujo valle remonta atO 
proximo ás cabeceiras; passa pela serra do Guareiú, onde está hoje 
a povoação da Pedrh Branca, e ahi levanta uma casa forte ; segue a 
atravessar o Paraguassíi abaixo do logar onde se  fundou mais tarde 
a povoação de JoRo Amaro e ahi proximo levanta oiitrn casa iorte ; 
envereda para o noroeste entranhando se nas catingas ao oriente da 
serra do Orobó. 

Faz 1 utra casa forte no m ~ i o  destes sertões, entre os Payayás, e 
prcsegue a runio de noroeste atravessando o rio de Jacuipe e attin- 
ginrlo as cabeceiras do Itapicurú, proximo do logar onde depois se 
fundou Jacobina. Explora as serras convi~ir~has , descobre indicios 
de oiiro e prata na Pedra Fiirdda e dahi, galgando a chapada, pene- 
tra nas campinas altas (10 valle superior do rio do Salitre e por ellas 
vao até o Morro do ChapAo, ciijos sertões põe-se J percorrer em to- 
dos os sentidos quando a morte o collii~u a elle e a m6r parte da sua 
comitiva em sitio que ficou até hoje ignorado. 

Dos despojos da mallograda empresa ficou para a historia a vaga 
tradiçáo que OS annos engrandecerani e transfiguraram na mais fa- 
mosa lenda da nossa Historia - as wiinas de prata. Melchior Dias 
Moi.&a, destemido sertanista das margens do Rio Real, apparece ent8o 
após oito annos de continua das pcaquizas pelos mesmos sertões, com 
esse lendario descobrimento cujo segredo a ningiiein jamais transmrt- 
tiu. Solicitaçóes, rogos, ameaças, prisões, nada o demoveu da reso- 
luç%o quo tomhra de não deixar Fassar a extranhos as  glorjas, as 
honra? e beneficios que para si pedira eni troco do seu segredo, uma 
flcçáo talvez, uma chimera, mas quem sabe tambem se n%o um se- 
gredo verdadeiro, quo valia a s  merc6s que a c6rte lhe negkra? 

E assim passaram B posteridade como um enigma indecifrado 
essas miltas de prata de Roberio Dias (nome de um dos successores 
de Melchior,) minas mais potentes que as do proprio riotosi, mais ricas 
que as de ferro de Bilbáo, e coni as quacs ~e poderiam calçar todas 
as  ruas de Madrid, segundo o asseverava o mallogrado aventureiro. 

Era a prata o metal de estimaçáo mais commum nestes tempos. 
A America depois da conquista do M~xico e do Perú tinha-a espalha- 



do abundantemente por toda a parte. Alterosos galeões conduziam 
para a Europa todos os annos riquissimos thesourus. Estavam no 
ange da sua producçáo as  milias de prata de I'otosi. descobertas em 
1542 no Alto Peru e de que o Brasil se náo separava sináo por uma 
linha imaginaria. 

Dahi a crença geralmente ospalhada de que a America Portugue- 
za tambem possnia muita prata, e então pelos seus sertões se pro- 
curavam vestigios della. Do ouro quasi que se não falava. A s  
chronicas e escriptos do tompo, como os contos imaginosos do povo, 
davam á prata maior valia. Toda de prata era a encantada cidade 
de Manõa, cujos reflexos á noite simulavam no c60 a via lactea. 
Tambem de prata eram as minas que ficaram para sempre em segredo 
do obstinado aventureiro descendente do Caramuni. De prata cram 
ainda as serras respãandescentes dos sertões de Porto Seguro e que se  
tornaram lendarias com o nome de Itnberábussú. 

Eis como o historiador Gandavo nos conta a origem dessa famo- 
sa  legenda. 

.A esta Capitania de Porto Seguro, diz o citado histori,~dor, che- 
garam certos indios do Sertão a dar novas de umas pedras verdes, 
que havia numa serra muitas leguas pela terra dentro, e traziam 
algumas dellas por amostras, as quaes eram esmeraldas, ruas não de 
muito preço; e os mesmos indios diziam que daquellas havia muitas, 
e que esta serra era mui Iormosa e resplandecente.* Esta serra res- 
plandecente, que o gentiu, em sua lingua, dizia Itáberábu-oçú e que a 
corruptela em labios ~iortuguezes transiormou em Tabernboçú (I) e 
mais geralmente em Sabaráboçú, vai sar por todo o seculo seguinte o 
alvo das mais arrojadas expedições sertanejas conduzidas de S. Paulo 
em direcção ao vallo de S. Francisco, das quacs n%o poucas vararam 
os sertões em busca de Porto Seguro ou do Espirito Santo, donde 
lhes vinha a longinqua tradiçáo da serra das Esmeraldas. (2) 

(i) Monsenhor Piearro, nas suas Jlemorias, escreveu ainda Tabaraboçzi. 

(2) O Dr. Orville Derby, na sua monographia a respeito de Lima das primeiras 
Landeiras paulistas, assim o explicou tambein quando a proposito da vinda de D. Francisco 

de Souza a F.  Paulo, em 1599, die que «era0 objecto principal da sua vinda promover a 
exploração d r  minas e muito especialmente. conforme contam alguns historiadores, pro- 

curar uma rrira chamada Sabaraboss~i, reputada mni rica de prata e da qual elle tinha 

recebido noticia estando no governo da Bahia., 



A lenda de SaLnraboçú vai ter larga repercussão entre os ma- 
melucos de S. Paulo. 

Começa aqui esse periodo das pesquizas sertanejas do que a ex- 
p e d i ~ % ~  de 1602, do commando de Nicolao Barreto, 6 uma das pri- 
meiras e mais mcmoraveis, mas cujos feitos s6 se salvaram para a 
Historia nas nctas de viagem de avoniiireiro extrangoiro (1). Co- 
meça esse periodo das expedições longinquas para descerem indios 
para as  lavouras ou para buscarem minas cujos thesouros, s6 um so- 
culo depois de por6adas tentativas, se desvendam. Um seculo inteiro 
a bater os sertões atrhs de uma chimera.. . 

E seria acaso uma chiinera para os contemporaneos de Cortez, 
do Cabral, de Pizsrro c do Alv-rado correr aventuras, dar a las  a 
imaginaç50, crear Potosis em todos os sertões, e E1 Dorados onde 
quer que o deschonhecido lhes podia deparar a elles os mais assigna- 
lados prodigios ? 

A historia 6 testemunha de como a humanidade se tem excedido 
a si mesma perseguindo uma chirnéra. Colombo nos deu a Amerjca? 
um mundo novo, correnao atrhs de uma phantasia que a realidade 
náo conBrmou. Cortez destróe a uossibilidade do regresso queimando 
os proprios navios para impor a certeza da victoria. O seli souho havia 
de  converter-se Cem realidade porque o destino o flzera conquistailor. 

Sebastiáo Tourinho, Dias Adorno, Ciabriel Soares, PIIclchicir Dias 
D. Franciscc de Souza são os obreiros inoonscientcs da Geographia 
dos nossos. sertões quando, ao trav0s do liorizonto inflnito e mudo 
do deserto, persegilindo a sua chimbra, descem aqui ao profundo dos 
valles para desencavar minas de prata, e alem galgam pincaros do 
serranias para lobrigar no longinqiio horizonte os reflexos dessa 
waontalzha resplanilecente quo jamais appareceu. 

Sonhos, chimtiras, flcçóes innumeraveis, tudo 6 vão e pratica- 
mente incomproliensivel, o todavia e com isso que o mundo caminha. 

S. Paulo, 21 de Julho de 1899. 

(1) Roteiro de Guilherme Glimmer, puùiicado por  Pizo e JíarograT, em 1645. 



Evaristo Ferreira da Veiga 

(CO&IMEMORA~ÃO HLSTORICA) 

Quando estudamos a mentalidade e o patriotismo do povo brazi- 
leiro, naqiielles de sciis filhos, que, em tempos idos, se salientaram 
nas lettras, nas sciencias e na politica, observamos o mesmo pheno- 
mcno quo tem occorrido e occorro no evoliiir do um povo, quanto t4 
cultura intellectual dolle, sompro qiio o trausumpto de todas a s  suas 
aspirações, de todos os seus ideaes em nenhuma outra cousa consis- 
te  senao na liberdade. 

Os povos sáo como os individuos : logo quo attingem á maiori- 
dade, diEcilmento suyportam a dominaçáo ou a tutola, e quanto mais 
se desenvolvem e se esclarecem as suas faculdades, tanto mais nelles 
esse instinoto, que tende para a emancipaçáo com a insistencia do 
primeiro rebento da planta, em biisca da luz e do carbono, se robus- 
tece, se avigora e se expande. Quem jámais poude suffocar esse in- 
tincto, sem o tornar mais violento na sua intensidade o no seu im- 
pulso ? 

E essa paixáo pola liberdade, incendendo a imaginaçáo, tem pro- 
duzido todos os vates, todos os grandes philosophos e principcllmente 
todos os athletas da tribuna-verdeiros enviados do ceu, ou verda 
deiros desvairados da terra. que só apparecem nos momentos mais 
solemnes e agitados da vida humana, isto P ,  quando elles vém servir 
de orgáos potentisaimos especialmento dos humildes e dos fracos, que 
constituem a maioria; quando encarnam, por assim dizer, o espirito 
de todos esses em lucta coiu a materia, as  aspiraçbes á liberdade em 
lucta com a fatalidade do mundo physico-eterno contendor do Iio- 



meni-, o bem ern combate com o mal, iis luzes em pugna com as 
trevas. E' de notar, porem, que esses genios sempre surgerri dos re- 
cantos mais obscuros, de berços humilimos, porquo não lia com cer- 
teza eechola mais edificante do que o lar: ahi 6 que so escutam bem 
os gomidos e os suspiros da maioria do genero humano, que padece 
todos os vexames, todas as angustias e miserias, resultaates, entre 
varias circumstancias mais, da prepotencia de uma classe de indivlduos 
privilegiados, que o sentimento do egoismo o do orgulho crêa, e que 
todos oii yuasi todos toleram, uns por pusilanimidade, outros por cal- 
culo e ontros ainda, em maior numero, porque esperam resigriados 
a1p;iima reforma. Mas essa reforma s6 se opera de ir.arieira por de- 
mais lenta e imperfeita, porque nem sempre concorre para ella a so- 
Zidrcriedade,-aliás uma lei historica,-de tal sorte que Hobbers vai 
continuando a acertar, quando diz : cHoino homini lupus,. E assim 6, 
assim não póde deixar de ser o ser& talvez para todo o seirpre, por- 
que não existe uma logica porfelta entre os principias eetaticos e 
os dynamicos, que presidem ao evolucionismo no mundo physico e 6 
conservação e a ~iropagação das idbas no mundo moral. As evolu. 
çóes da materia, em geral, operam-se regnlarmente, quanto á ossen- 
cia, quanto ao modo e ao tempo ; ao passo que as  do espirito se 
realizaiu de modo incompleto, ás  vezes aspora e bruscamente, assu- 
mindo assim proporçóes de revoluçáo, ou em epocas demasiado tardias. 

Desde o alvorecer da razão e o despertar da consciencia do lio- 
mem até ao grau de cultura, a que attingem, nesta hora do scculo 
XIX, qiiasi a expirar, quantos esforpos supremos, quantos n~artyrios 
náo tem custado o ovoluir das idéas para a perfectibilidade, que B a 
nossa felicidade sonhada.-estrella, ou lampejo de cstrella, que tanto 
mais se aparta de nossos olhos, quanto mais a seguinios ! O progres- 
so do espirito é indefinido, o evoluir das idéas é interniino, ao passo 
que, no mundo physico, a niateria gyra dentro de um circulo vicioso: 
em quanto a chrysalida, por exemplo, depois de ter volitado no cs- 
paço em f6rmn de borboleta, volve ao mesmo ovulo, donde irrompera 
a larva, as ídbas dominantes em dada epocha, não volvem nunca mais 
a ser as mesmas que as precederam. 

D'ahi v6-se quáo gigantesca deve ser a lucta. em que se em- 
penham todos os reformadores, quáo agitada a epoca, em que ellas 



surgem, e como, pois, o espirito humano opera prodigios ein as suas 
variadas nlanifestações. Este phenomeno deu-se nos tenipos roloniaes, 
om que o B-azil, chegado a sua maioridade, entrou a desenvolver a 
sua wiergia o actividade para sacuiií o jugo da metropole bragan 
t ina;  este phenomeno accentuou-se ainda mais após a nossa indepen- 
dencia. durante o primeiro reinado. Foi então que sc deram a co- 
nhecer ao mundo individualidades privi!egindas romo JosO R3uifaci0, 
Antonio Carlos, Martim Francisco, Josh da Silva LisbSa c. mais taia- 
de, Evaristo Ferreira da Veiga, quc, por se destacar de~itro todos, 
como o consolidador de nossa independencia do mesmo modo que 
em nossos tcmpos distinctos democratas o têm sido da Republica, 
mantendo com heroismo nunca visto c tactica politica pouco viilgar, 
o principio da auotoridade constitiuda. será o objecto do presente ns- 
tudo. 

% 

* * 
Nasceu Evaristo Ferreira da Veiga, na cidadc do Rio do Janeiro 

a 8 de Outubro de 279) .  Fadad*~ :orno Mirabeau para as glorias da 
imprensa e da tribuna o, tendo um pae cnorgico e inflexivel como o 
do irnmortal orador fiancez, jB no lar paterno recebera unia educayiio 
esmerada qiie lhe acrysolou todos os nobres sentimentos e lhe eiiri- 
jon o caracter, nunca desmentidos nos momentos mais difflceis e pe- 
rigosos de sua vida. Ainda muito joveri (I), tendo por niestres o P.e 

Marcelino Pinto Riiceiro o outros, dedicou-se ao eatndo do francez, do 
inglei, latim, italiano. philosophia, historia e rhetorica, tornando-se 
mui versado nesta ramo dc conhecimentos, com os quaes logrou de- 
pois, no socego de sei1 gabinete, alcançar outros mais complexos e 
transcendentes, avantajando-se a não poiicos dos que passaram pelas 

(1) NOTA.-Aos 19 annos de idade concluiu Rvaristo o curso de humanidades e era 

seu intento lanrear-se na Universidade de Coimbra-o que nRo logrou fazer, pois não- 

podia abandonar o velho livreiro-seu pae ; precisava auxilial-o nesse genero de traba- 
lho, como se verifica do Elogio Recitado pelo Tenente General Yanoel Joapiiim Pereira 

da Silva perante a Sociedade Amante da Instruccáo, no Rio de Janeiro a 12 de Agosto 
de 1837. Náo tem, pois, razão o cJornal do Cornmercio", quando em sua edição de 1 2  

de Maio do corrente anno assim se exprime sobre esse ponto : ". . . que (Rvaristo). eu 
tretanto, não qniz se empenhar na conqniùta, em verdade , mais vaidosa e futil do que 
imprescindivel e ardua de nm pergaminho". 



Acadcmi,is. Já Bra chegado o mo~ncnto, osso momento em que, ao 
agitar-se um povo todo pela sua liberdade, os grandes talentos sur- 
gem dos seus dcsconhocidos tugurios, quaes leóes que irrompem do 
seus f ó j ~ s  c se lançam a arena do con~bate. Evaristo foi um desses 
athlotas, qiiiçd o m3ior dcllcsl que na epoca da indepondencia do 
Brazil e na occasiáo em qi:~ estavamm c!il riscos de a perder liic- 
taram por ella, com a, penna c com a palavra. 

Comcçou ello a sua inissii? de escriptor politico, escievcndo al- 
gumas brocli;iras anonymas, qiic a siia iiatiiral modcstia n8o permit- 
tiu fossem c o n h ~ ~ i d a s  alem de um circulo niiii l imitada do amigos. o 
nas quacs. atravez da apostroplics. da bollcza das iinugens e dos con- 
coitos, se reveloii o jornalista enicrito, o tribuno pnjante, que lisvia 
de appareccr com a .Aurora Fluiiiincnsc~ orn 1827 e nas scssóes par- 
lamontarcs dc 1830, porquo nessas brorliuras, como no «Essni s u r  le 
rl<%l~otismaw o nas .Lettres de  cacl~et e les Prieons cl'Etcitn de i M' ira- 
beau, explode (, amor ardcnto da libordade, qxo dcspoitou ncllc tam- 
bem o scntimento poctico. 

Siin, Evaristo cra tlotailo de u:un or;anixaçáo intrl!ectiv,z fora do 
commum, era t8o malleavcl o seli talento, que at6 na poesia--a mais 
bclla das ruanifcstaçóca da a~tc-pudera tornar-se ciiiulo dos nossos 
vatcs mais distinct~s e consagrados, si tivesse propendido cxclusiva- 
mente para as niusas c náo :iniitasso as  suas prodiisçócs neste go- 
nero a algiins Iiyninos patrioticos, dentro os qnacs so destaca o vul- 
garmente conliecido por-Brnva gente brctei1ei1-a. 

Esto liymno que tão agradiivelmcnte impressionou o Dr. Walsh, 
secreiario :c Strangford, enibsixador de S. Y. Britannica, por sua 
cadencia c harmonia, passou durante dez annos como producto do ta- 
lento dc Pedro 1.0, a qucin o Viscondc de Cagrú cmprcsta o ospirito 
d~plicada dos antigos yhilarmonicos da Historia heroica. - Tl~eophilo 
e dmphiüo, conformo se evidcncia do artigo quo inseriu no aDiario 
cio Rio de Janeiro, de 10 de Sctcmbro de 1533, s~ibscrcvondo-o com 
o psoudonymo de-Jtwista. Esse cortczáo laborava, poritni, nulu erro 
deploravel, porquo o hgmno era da lavra de Evaristo. E qual náo foi 
o scu desaponto, quando, depois quo elogiou tanto essa coniposiçáo 
poctica, o verdadeiro antor dclla, reivindicando dcsprotencioso o mo- 
desto o seu dircito de proprierladc, cscrovcu pclas brilhantes colum- 



nas da [ ~ A u i o r a ~ :  ((Essa hymno, acceito pelo povo da Cbrte e provia- 
cias, estampado na obra do Dr. TlTa1sh e elcvado, emíim, a tantas 
Iionrarias, como as que cloqucntemente refere o Jurista, é sal~iilo do 
hzcinilrle balcCo e prodzccçüo da nossa p~imeii-a mocidade. Em quc d0- 
stistrado engano foi caliir o nosso antagonista:) Sem duvida terá de 
desdizer-se ante o povo caranzurzi,aizo de todos os seus louvores hy- 
perbolieos, e de fazer solcmnc protestação de que esses encomios todos 
eram prodigalizados, porque ello suppiinlia s9r o pobre Iiyrnno obra do 
Sur. D. Pedro I. Náo sendo assim, o Jzcr.lsta da o dito por náo dito, 
o declara pueril, chôcho, mal metrificaclo e a t é  jacobino e digizo da 
forca ! w 

E não foi sú o mallogro, sinão tniul.cili :t contradic.;áo, e111 que 
elle cahiu, respondendo a este topico do luminoso artigo de Evnristo : 
a-tu disseste, náo cuo-o que importd numa conflss50. 

Nem é de admirar tal geito ou eysterna de critica: em regra, os 
jiiizes litterarios fazem seus estiidos e proferem suas sentenças Acerca 
das producqórs do espirito hiimaiio, tendo, mais em vista a pessoa do 
productor que a couza produsida; jiiigaiii da obra [elo a ~ t c r  de!la. 
Dalii qiiantas injustiças ! As i~iediocridades decantadas, erguidas ao 
fastigio da fama e d s  gloria c os talentos do elcii.ão iri~~rgulliados na 
obscuridade, morrendo muita: vezos rí, fome ! 

O Viqconde de Cayru não co i i t~~to i i  s aiictoria do 11ymno ao re- 
dactor da cAurora., o quando o Azessc, ja  Iiojc a postoridado resta- 
beleceria, vingaria a justiça violada, indicando, como documentos ir- 
refragaveis, os azcthographos ou originaes daqiiclla prodiicçáo poetica, 
como do outras mais, existentes no archivo do Instituto Historico o 
Gcographico do Rio do Janoiro. 

Deixemos, porém, o po0ta c vamos tratar do publicista, d~ politico, 
pois o theatro de suas glorias, consoactc o disse e com inoontostavel 
verdade um seu parente, consistiu aiia imprensa, na Sociedade 
Defensora da Soberania Nacional e na Caiuara dos Depiitadosn. 

* * 
Corria o anno do 1822, quando em virtude do Decreto de 29 do 

Setembro do 18" cornanado das Cortes portuguozas, D. JoZo VI, que 
se havia refugiado com a sua farnilia em nossa Patria. teve que re- 
tirar-se della. Todos sabemos quacs forani as palavras quo o regente, 



ao regressar para a velha metropole, dissera a seu filho-D. Pedro I : 
8 i  o Rrazil sd ha de separar antes soja para ti, que m e  hns d e  res- 
peitar, do que para algum aventureiro.. í1) 

Aqui ficou o filho com todas as vaidades e tresloucamcntos, de 
quo o accusam os liistoriadores, pensamnnto constantemente Axo 110 

horizonte da patria primitiva, agora tão longo.. . alOm da vastidáo 
do Atlantico, o corayáo magoado de saudades dolla e de seus paes, 
que haviani partido. 

Siiii, ficou aqui osse homem, que havia do trazer o brioso povo 
brazileiro illudido por milito tempo antes, corno depois da indepen- 
dencia, poryusnto, violando os principi 3s do Direito piiblico, promet- 
teu oictor,qnr a Nayáo unia Carta Oonstitucional, como se dependesse 
isso dos principes e n50 fosse uma emanaçáo da ~oberania  do povo, 
e siibmetcttel-a a Assombléa Nacional, sem cuiiiprir a promessa. por- 
que jiiroii a Con-tituição em : 5  de Xarço, prescindindo daquelld con- 
d~iç80. 

-Ora, para o grito de cInr/epende?zcin o u  morte* que a 7 de 8e- 
bnibro lhe rompera dos labios nos campos do Ypirariga, concorreram 
varias causas e circuinstancias, menos, absolutamente menos a sua 
boa ventado, os seus intuitos 

Unia escravidão de tres boculos, a cujo 1 oso estevs a gemer este 
paiz; a liberdade dc commercio ioaritinio que se iniciou em 1808, 
entre ello e as demais nações; a fundação de escolas supoqiores, de 
tribiinaes, etc : a elevaç8o do Brazil h cathegoria de Reino o? ex- 
cessos e despotismo das Cortes portuguezas, exercidos sobre o povo 
brazileiro, cm cujo peito naturalmente pulsava um coração patriota- 
eis c111 rwinio, os eleiuentos principaes que determinaram a celebre 
representayão redigida por Jos6 Boiiifacio, derois do terem dado jA 
logar c'm &fina. Cieraes r no Rio de Janeiro a um movin~ento bastante 
pronunciado tendente a omanuipaçáo. D. Pedro I, porbm, 6 que náo 
havia de concovrar para ella, sina0 quando Ih'o conviesso; antes Q 
mais certo que se lho manifestava avesso, como se o verifica polo 
documento para aqui transcripto e por seus actos posteriorcs ao ju- 
remonto da Constituiçáo. Eis o que escreveu olle ao pae a proposito 

(1) Pereira da Rilva-Os Varões illustres. Tom. I1 pag. 2C0. 



das tendencias emaucipadoras do povo brazileiro: .Qiieriarn-me e di- 
zem que me querem acclamar imperador. Protesto a Vossa Magesta- 
de que nunca serei perjuro, que nunca lhe serei falso; e que elles 
far lo ezta loucura, mas será depois de eu e todos os portuguezes es- 
tarem (I) feitos em postas, o que juro a Vossa Mage~tade, escreven. 
do nesta com o meu proprio sangue ostas palavras: Juro sempre ser 
fiel a Vossa Mayesetade 6 h a ç ã o  e á Gonstituição Portugzcezn*. 

E esse tresloucado e quixotesco principe, dopois do 7 de Setem- 
bro. iniciou um reinado todo de lisonjas e de distiucçbcs honoriflcas B 
sirnilhança do de seu pai ; um reinado todo de divertimentos c dissipa- 
çdee, buscando dest'arte captar as  symyatliias populares, cscravilar 
niesmos os seus subditos, porque decerto se inspirara nas paginas. 
oxide se refere a bella historia de Cesar-tantas vezes heroe, tantas 
endeosado e uma s6 e para sciupre apunhalado diante da &atua de 
Pompeu no recinto do Senado. E comtudo, o povo deixou-se enga- 
nar e nello confiou, at8 que os seus actos iilterioros viessoiii pbr em 
relevo a siia indole c o seu caracter. 

Conio quer que a rodacçáo do Taw~oyo e a da Sentinelln, despres- 
tigiando os portuguezes, censurassem a ordem que elle-D. Pedro- 
expedira ao Governo Provisorio da Bahia, no sentido do se remette- 
rem para o Rio de Janeiro todos os prisioneiros de guerra portiigue- 
ses, que estivessem tlispoetos a se engajar voluntariamento no servi- 
c;o militar, dous of8ciaes patricios do principe espancarani barbara- 
mente a David Pamplona-redactor da Sentinellu. A Asscmbléa ('ous- 
titizinte, reunida a 23 de Abril, em cujo seio se distinguiam os An- 
dradas, alarmou-se e, protostando contra similhante selvageria, re- 
clailiou providencias. 

D. Pedro 1.0 não attendeu a essa justa reclamação, mar;, ao en- 
vez disto, exigiu por seu turno uma sstisfacção para os otIiciaes por- 
tuguezes e para a sua augil.ita pessoa, reunindo em palaoio a força 
armada, cujos intuitos não podiam ser sinso hostis. A' vista de tal 
attitude, a Assemblba declarou-se em sessáo permanente ; mas o prin- 
cipe, apoiado nas tropas. exercendo verdadeira dictadura, dissolv0u-a, 

(1) Talvez seja nm lapsus ealami. 



e entno os bencmeritos da patria, os irmáos Andradas, i\lontezuma e 
outros foram prosos e desterrados. 

Em 1816, diz Armitage, morreu D. Joáo VI, e D. Pcdro, no in- 
tuito do coliocar no throno sua filha I). Naria 11, depois do celebrar 
o deprimente tratado do 28 do Agosto de 1828 com Buenos-Ayres, 
em virtudo do qual perdemos a provincia Cisplatina (li, recorreu ti 
intorvenyão da Inglaterra, de accordo com o seu gabinete secreto, que 
um historiador taxa do irrespo~zsnvel, i?tco~astitucional, ~ Ó s u ~ c l o  e libcr- 
ticidn. Em sumnia, esse homsni, quo alias não dcvemos condcmnar, 
porqile era afinal de contas uma prodostinaçáo historica e sociologiea, 
marchava nesto caminho do desatinos, de anibiçóes sein limitcs. de 
erros e impr~dellcias ; a patria brasileira, exhansta em snds finanças, 
dilacerada por infrenes luctas partidarias. jazia immersa numa escii- 
rid&o profiinda, sem saber que rumo seguir' quanr:o em 1827, simi- 
lhante no sol quo rompe no horizonte a vivificar as  plantas com o 
seu beijo quanto, a alegrar a natureza toda com as inunda~ócs de 
suas luzes, snrgiu um jornal rcdigido por Evaristo da Veiga! Bem 
vindo quo foi elle o bem adequado o titiilo que trouxbra ao de cima de 
suas columnas : <Aurora Fluniiuense.. Dahi, como do alto:da tribuna 
parlamentar, para ondo o envio71 a entao provincia de Minas Geraes. 
como scii representante, Evaristo pugnou sem descanyo, porém com, 
afan, sem tibieza, porQm com energia e denodo, pola Constituiçáo e 
pelos direitos do povo, contra a politica despotica e imbecil do governo. 

E a sna conducta, no descmpcnho dessa patriotica e nobilissima 
missão, foi precisamente o que concorreu para a abdicayso cio prin- 
cipo a 7 do Abril de 1831, porque a revoluçBo desse memoravel dia 
jámais se  effectiiára, como se effectiiou, si elle seguisse extremos, A 
maneira dos partidos que entso s e  digladiavam. 

O liberalismo moderado e auctoritario era a politica salvadora, 
~iaquelle tempo em que o libcralisnio democratico seria um mal para 
o povo ignorante, atrazado e inca?az do tirar proveitos reformas 
que o interessassem directa e immediatamente, como fosse, por euem- 
plo, a federaçao (21, cuja consequoncia havia de ser desde logo o 0s- 

( 1 )  &e Brésil, por C. Reyband. 
(2) Idéa, pela qual pugnaram com violencia o nRepuBlico~, o Luao Brasileiro, o 

uTnbnuo e outros orgams da imprensa ultra-liberal. 



tabelecii~ento do govorno republicano ern cada uma das antigas pro- 
vincias. quando a não poucas dentre ellas, escasseavam, falleciam 
mesmo, recursos proprios e outras condiçóeç iniprescindileis a orga- 
niza:%~ de um Estado federado. Liberaiismo, sim, que refoiniasse o 
que a expericncia estava demonstrorido náo convir mais e. yoib, não 
dever subsistir, por6m moderado, que c.oii.ervac-se o que fosse preci- 
so permanecer ainda. Eis a sy!ithesc do prosramma politico de Eva- 
risto da Voiga, tal como e licito deiluzir->c dos seus ekcriptus e dos 
seus discursos, ungidos sempre desse boiii scnso, desse criterio que 
distingueni as doutrinas de Benjamin1 Coilstant, do Diinoj-er, do Droz, 
de Benjamim Franklin e outros publiclstas, até hoje apreciados por 
seu eccletismo c pela pureza de sua moral. O trecho segiiinte do bri- 
lhante artigo quc Evaristo escreveu a proposito da attitudo doi, sepa- 
ratistas. ap6s o assassinato de Libero Badaio, prova sufficientcmente 
o quc acima acabamos de a f i rmar :  

<Quando uin povo geme nas cadeias (te leis oppressoras c não ha 
meio algum por onde a illiistraçáo se dcrrariie, então todos os osfor- 
ços sáo razoaveis, todas as impr~ùe~icias  permittidas. Mas, logo 
que ha reprosentaçáo do pais, representação especial das Piovincias, 
impionsa livre e garantias do cidadáo, para que C necessario apres- 
sar aqiiillo que hade vir tranquillamer te, sem violencid, si acaso a 
mudança das coisas o exige? Para qne desejar que a mudanqa se 
opere eztro perigos, no meio do frenrsi dos partidos, e talvez se 
veja friistada pela mesma acceleraçáo t:os que a pretendem, quando 
o tempo, o derramamento das luzes poiiticas a trariáo, caso fosse 
necessario ? D 

Com muito acerto e propriedade seus biographos e quantos o tom 
glorificado, tecendo-lLe merecidos elogios, o comparam a Benjamim 
Fracklin . 

Si ha, 3a historia. dois homens perfeitamente assimilaveis, per- 
feitamente parecidos, sob quasi todos os pontos de vista, esses dois 
homens s5o com certeza o immortal redactor da <Aurora*-a encar- 
naçáo viva do 7 de Abril de 1831, e o celcbrd philosopho e estadista 
americano. Similhantes no vigor da iutelligencia, na rigidez do ca- 
racter c na pureza dos sentimentos, ccmo parecidos foram na condi- 
çao do nascimento, no modo de servir a Patria e at6 no de morrer 



por ella, pois que ambos descendiam de paes huniildes, que nBo pu- 
deram ministrar Lhos mais que os primeiros rudimentos das lettras . . . , 
sem embargo disto, lograram tornar-se notaveis pelo saber, reivindi- 
cando para o seu povo as  liberdades perdidas, ingerindo-se nos go- 
vernos,-dos quaes nunca acceitarain nenhum provento at8 morrerem ! 

Si um delles, como disse Turgot, eripuit caolo fulwtelz, do outrc?, 
bem podemos n6s dizer : evipuit scrptrum lyrannis! 



O Tenente General Arouche Rendon 
A- 

'., 

O tenente general José Aronclie de Toledo Rendon, nascido nos- 
ta  Capital aos 14 de Março de 1736, foi uiii pnulista doa mais distin- 
ctt~s, já pela familia illustre a que pertencia, já pelos rclevantes ser- 
viços que prestou 8 sua terra natal 

Tinha dois irmáos mais velhos do que dle, a saber: 1.0-Prancis- 
oo Lean iro de Tolodo Rendon, nascido em S. Paulo em 1750 e for- 
mado em Direito pela universidade de Coimbra em 1779: foi ouvidor 
de Paranaguh em 1783 e fallereii em 1810, deixando do seti casa- 
mento coni D. Anna Leonissa de Abelho Fortes, pertencente á rlistin- 
eta e historica familia Pinto do Rego, desta eapitania, descendencia 
illustre que faz honra a S. Paulo até o presente, conio sejani os 
3 f e n d e ~  de Almeida e outros. 

2.0 Diogo de Toledo Lara Ordonhes, nascido em 1752 e tambeni 
formado 9m Leis pela universidade de Coimbrn. Voltando ao Brasil, 
serviu alguns annos como ouvidor de C'uyabá (1) e 1à foi multo con- 
siderado como magistrado honrado. expedito e justiceiro. Regressando 
a S. Paulo em 1791, fez em 1793 uma vizgem a Portugal, !h foi no- 
meaio socio correspondente da Academia Real das Scieucias de Lis- 
bba e obteve daqnella associaçac que tossem pnblicadas na Imprensa 
da Academia as  Memorias pura a hktoria da  ('apitaflia de S. Vicm- 
te, de F .  Caspar da Madre de Dena. De volta ao Brasil, foi dezem- 
bargador do Paço e membro da AssumblBa Constituinte, onde 1150 to- 
mou assento. Falleeou solbiro em 1826, deixando grande parte dos 
seus bens B Banto Casa de Misericordia, desta Capital. 

(1) Gemin em Cayrba como j n i  de fora e onvidor desde 1785 até 1790, deixando 
entre os cuyabanos muitos .amigo6 e admiradores, Vide Chronfeas do Cuyoba. no vol. 
IV desta &vista. 



Tinha o general mais sete irmãs, que foram Anna Theresa, ('ae- 
tana Antoiiia, Pdclieria Leocadia, Maria Rosa, Joaqiiina Liiizaj Ger- 
trudes Genefra e Beduzinda de Toledo. A primeira falleccu ainda 
moça e as outras todas flcaram sempre em estado do solteiras. 

Estas scnlioras residiam todas juntas na Travessa do Collegio, 
em uma casa que, em 1822, tinha o numero 11, e eram conhecidas 
na  cidade pclo appellido de nzocinhas da Casa : possoiam bens 
do fortuna o tinham cerca de quarenta escravos a jornal o em ser- 
viços domesticos e agricolas. 

Azevedo Marques, nos seus A~10~1ta1~~ento.s Historicos da Pl.ovz~zcia 
de S. Paulo, e o dr. Joáo Mendes de Xlmeida, nas suas Notas Genen- 
logicas, sc referom a este appellido das moças sem nos darom a 
suit razão do ser, ficando o leitor com o direito de suppõr que a ca- 
s a  om que residiam nesta Capital era externamente pintada de verde, 
quando a verdade 15 que ellas possuiaxn nos arredores da cidade uma 
propriedade agricola chamada Casa T7e)-cle, na qual, al6m dos gcne- 
ros alimenticios, cultivavam o caféeiro e já no seculo passado colhi- 
am alli café bastante para o consumo da familia o para presente aos 
parentes o amigos (1). 

Todos os dPz irmáos foram Alhos leg timos do mostre de campo 
Agostinho Delgado Arvuche e do D. lilaria Theresa do Araujo Lara, 
paulistas das mais distinctas familias da capitania, cuja ascendencia 
remonta aos tempos heroicos do Portugal e dos diversos reinos em 
que ostava dividida a Hespanha, na edade media, como se pude vcri- 
ficar pela Nobilen~chia Paulista)in, de Pedro Taques. Ler a histori:. 
dos antepassados desde casal 6 passar em revista todos os factos oc- 
corridos na capitania de S. Paulo desde os tempos do Martini Affon- 
so at8 o fim do seculo XlX, jB pela propria proeminencia, já  pelas 
suas relações de sangue o de amizade com tudo quanto a capitania 
teve de mais Adalgo e mais distincto. 

E' verdade que o casal tinha nas suas veias um pouco de san- 
gue gzcaywí, porque descendia de Piquiroby, cacique de úrurahy no 
começo do seculo XVI ; porém, este facto, como bem disse distincto 

(1) Esta propriedade agricola existe ainda ; 6 situada alem do rio Tietd, entre a 
oreqnezia urbana de santa Anna e a suburbana de Nossa Senhora do O', pertence hoje 
s familia Rndge e conserva atE agora a nome de Casa Verde. 



cscriptor nacional, em nada prejudico11 a sua posiçáo social porclue a 
fillia do Piquiroby, convertida ao catliolicismo com o nome de -4nto- 
nia Rodrigues e casada com o portuguez Antonio Rodrigucs, e a sua 
descendoucia alcançaram a bemaveniurança da uiultiplicaçáo c de 
succcssivas nobilitaçóes pelo entrelaçamento com muitas faniilias de 
al ta  fidalguia. 

Ainda mais : *Esta multiplicaçáo foi tão vasta, tão extensa, quo 
bojo abrange todos os Estados da  União; o c~uzamento foi tão ge- 
ncralizario c deu-so em tantas direcçdes que já a Xobiliarehin Pazc- 
listana, oscripta ha  seculo e meio, náo O mais do qiio a historia dos. 
t a  vastissirna prole. Nem desmerece esta descendencia a mistura do 
sangue da filha de Piquiroby ; pelo contrario, mais a illustra, por- 
quanto sem ella as  familias mais illustres desta parte do Brasil se-  
riam, sim, brasileiras p3r terem nascido aqui, porem faltar.lhes.ia o 
sainetci b~nsiiico que s6 o sangue daquella princeza selvagcm foi suf- 
ficicnte para dar-lhes, não cxistindo at6 hoje na siiccessáo de tantas  
geracõcs outra raiz, além dclla, que as  prenda ao solo brasileiro (I)., 

Formitdo tambem em Direito pela universidade de Coimbra, a 13 
do Julho do 1779, foi JosB Arouche por algnm tenipo advogado nesta 
Capital, ondc ainda era pequeno o numero dos diplomados, c teve 
ocoasiáo de exorcer os c,argos de juiz de mediçdes, juiz ordinario, 
juiz dos orphams o de procurador da coroa, em que se mostrou sem- 
pre proficiente c honrado. 

Sentindo certo gosto pela vida militar, como era proprio da E- 
dalguia paulista. assentou praça no estado-maior do oxercito, já com 
o posto de capitão por ser homem egregio, e a sua folha corrida on 
fé de offlcio, muito honrosa para elle e até hoje inedita, diz o se- 
guinte : 

(1) Havia ainda uma outra raiz, que foi Bartira Tebiriçá, fllha de Tebiriçá, cacique 
guayaná de Piraiininga. e casada com o portoguez Jogo Rmalho, a qual tem ainda 
hoje descendentes mnito dictinctos em S. Paulo. 



Teritritr-General Ja:è irouehr. (Ir Toledo Rendon 

tAsscntou praça de capitão aggregado ao 1.O Reginiento de Infan- 
teria de Milicias, hoje Batalhão de Caçadores n. 32 de 2.' Linha, por 
patente de 13 de Janeiro de l789; passou a mestre de campo do 2 . O  

Terço Auxiliar, hoje Batalhão lz .  33 de  Linha, por decretro de 2 
Setembro de 1795; passou a inspector geral de Mili~ias desta provin- 
cia (1) por decreto de 15 de Novenibro de 1808; passou a brigadeiro 
graduado, ficando dispensado do cctrnmando do Regimento e continu- 
ando no exercicio de inspector, por decrete, de 17  de Dezenibro de 
1813, e a effectividade deato posto na arma da ('avallaria, por decreto 
de 6 de Agosto de 1817 ; passou a marechal de campo graduado por 
decreto de 1.j de Maio de 1819 e a effectivo por decreto de 13 de 
Maio de 1822 e apostilla de .5 de Agosto de 1823. Foi dispensado do 
enipreco de inspector geral de ?lilicias por decreto de .20 de Junho 
de 18% e provisáo do Conselho Ultramarino Nilitar dt: 10 de Outu- 
bro do referido anno. Passou a tenente.genoral graduado por decreto 
de 18 de Outubro de 1829. 

<Por attestayaes dos Governadores e Capitáes-generaes Antonio 
Manoel de Mello Castro e Antonio JosB da Franca e Horta (9 próva 
que a sua custa concorreu com bandeiras, caixas e instrumentos de 
musica para o seu Regimento, o qual conservava no melhor pB de 
disciplina; que no emprego do inspector geral de Milicias se portava 
com tal imparcialidade, regularidade e intclligoncia que se fazia muito 
recommendavel no dito exercicio, tendo sido tambem incumbido de  
muitas deligencias, mesmo em grandes distancias da Provincia. 

<Por attc~staçao do brigadeiro chefo da Legião mostra que, serido 
encarregado do re~rutamento para aquelle corpo, enviou 141 recrutas 
e tez reoonduzir 8 soldados desertores. Pelo Governador e Capitáo- 
General desta provi~icia Marquez de i',. J o á ~  da Palma (3) fid encar- 

(I) Deve-se ler capitania e 1150 proulncia. 
(2) O primeiro governou a capitania de 8. Paulo de 1797 a 1802 e o segundo de 

1802 a 1811 . 
;R) Foi governador de 8. Paulo de 1814 a 1817. Tenho em meu poder o attestado 

passaao por Franca e Horta e tambem as cópias das patentes de brigadeiro graduado e 
erectivo, passado peio Priocipe Regente. 



regado da organizaç%o de dois corpos do voluntarios de Milicias a 
cavallo, que no anno de 1817 marcharam para a campanha do Sul, 
cuja cornmissão cumpriu de maneira que nada deixou a desejar, se- 
gundo attesta o mesmo exmo. Marquez. 

<No anno do 1810 foi commandar as vilias do norte desta provin- 
cia por ordem do Exmo. Marqnez de Aracaty, entáo Governador e 
('apitá0 General (I), para obstar qualquer invasão e desembarque de 
tropas extrangeiras, em ciija comniissáo se conservou desde Outubro 
daquelle anno até Janeiro de 18.0. A jniportaneia desta comiiijssáo e 
a maneira por que se ct~mportou nella. domoiistrou por fflcios do 
mencionado Governador e C'ayitáo General. 

eE4c marechal tem do serviço 40 annos e 8 mezes; destes 24 
annos c 11 mezes em 2.a Linha e 15 anrios e If mezes em 1.a Linha 
at6 15 do Setembro do corrente aniio de 1829,s 

E' o qiie consta da sÚa fé de offlcio militar ; mas náo pararam 
ahi os grandes serviços que prestou á sua patria. 

Em 1798 foi encairegado pelo capitáo-general Mello Castro de 
jnspeccionar as aldeias de indios existentes na capitania e de prover 
ao seu beni estar e do~envolvimento, e neste posto tomou muitas 
notas que mais tarde, em 1,423, serviram de base para uma interes- 
sante Memoria sobre a s  aldeias de indios d a  provincia de S. Pazdo, que 
foi publicada no volume 4.0 da Revistu do Instituto Historico Brasi- 
leiro. 

Liber.il e patriota. adheriu francamente B causa da independencia 
e foi enviado, em Janeiro do LR22, ao Rio corno de l~~gado  da camara 
municipal de S. Paulo para. pedir ao Principe Regente, D. Pedro. que 
de~obeiuocssc aos chaiiiadoa das C6rtes de Lisboa e íicaese no Brasil. 
Nesta conin1iss80 teve como companheiros o cbronel Gania Lobo e 
tambem Jos6 Bonitacio. que foi por parte do Goveroo Provisorio, e 
o seu resultado foi flcar no paix D. Pedro, que alguns mezes depois 
voiii a S .  Paulo e fvx a proclaniaç%o da indeliendencia nos campos 
do Ypiringa. De volta a esta 1 apita1 foi, por seus bons serviços, in- 
tolligencia e provada fidelidade, nomeado comniandante das arnias 

(1) Capitáo general dê S. Paulo de 1819 a 1821 e presiaente do Governo Provisorio 
de 1821 a 1823; chamava-se JoAo Carlos Augusto de Oeynhansen' 



desta provincia, por decreto de 20 de Maio dc 1822, quando o espi- 
rito publico se achava profundamento agitado c havia inconciliaveis 
divergencias entre os liberaes e patriotas, chefiados pelos Audradas, e 
os reaccionarios e retrogrados, dirigidos pelo general Joao Carlos de 
Ocynhausen e Costa Carvalho. 

Convocata a Assembléa Constituinte, foi o general Arouclie eleito 
deputado por S. Paulo, cora José Bonifacio, Antonio Carlos, Paula 
Souza, Vergueiro, JosB Ricardo do Andrada, Pernandes Pinheiro, Vel- 
loso de Oliveira e Diogo Ordenhes, seu irmão já mencionado, qne nãt) 
toniou assento e foi substituido por José CorrBa Pachceo u Silva. 
Nesta assembl6a sustentou, com Rlartim Francisco, Ve1:oso do Oliveira, 
Fernanrles Pinheiro, Antonio Carlos e Verguciro, a idéa da fiindrtçáo 
de um curso juridieo em S. Paulo, que s6 quatro annos mais tardo, 
om 1827, Ioi levada a effeito por Fernandes Pinheiro. então ministro 
do Imperio. Prudente e nioderado, não toinoii parto nas discordias 
que lavravam no seio da  Constituinte e não foi envolvido nas vio- 
lentas medidas de ropressáo e de deportação adoptadas por Pcdro I 
depois da dissolução. 

Eleito a i n d ~  deputado geral para a Iegislatura ordinaria delSl6-29, 
náo quiz tomar assento porque se achav:~ jn vollin o a~loeritado e foi 
substituido pelo brigadeiri Ignacio JosO Viccnte da Fonseca ; porcm, 
retirando-se da politica geral e deixando-se ficar em S. Paulo, conti- 
nuou a prestar bons sarviços nos conselhos do governo c em outros 
ramos da actividade humana e a influir beneficamentc na politica da 
antiga provincia. 

Foi, com o volho Brotero, o organizador dos cursos juridicos desta. 
Capital e o primeiro director da nossa academia de Direito,-cargo 
quo exerceu por varios annos e do qual so exonerou em 1833. Não 
leccionava cadeira alguma; havia já trinta o nove annos que tinha 
trocado a carreira do Direito pela das Armas o devia estar intoiia- 
mente esquecido dessa ecieneia para onsinal-a e muito avançado em 
edade para voltar a ostudal-a de novo. Durante seis annos qiio di- 
rigiu a academia, do 1827 a 1833, foram nomeados o t~niararn posse 
os sogiiintes lentes : 



1 . O .  José Maria de Avellar Brotero, que leccionoii até 1871 o fal- 
leceu em 1873. 

2 . 0 .  Ralthazar da Silva Lisboa, quc serviu somente dois annos, 
de 1838 a 1830, e demittiu-se do cargo. 

3.O Luiz Nicoláo Fagundes Varella, que funccionou por tros an-  
nos scimente, de 1828 a 1831, porque falleceu neste anno. 

4.0. Padre Antonio Naria de Moura, d e  1838 a 184'2, anno em 
que falleceu. 

5.O. Carlos Carneiro de Campos, depois visconde dc Caravellas, 
de 1829 a 1858, anuo em que foi jubilado. 

6.0. Jose Joaquiiii Fernandes Torres, de 1829 a 1833, anno em 
que demittiu-se c foi figurar na politica de Miiias. 

7.0. Prudencio Geraldes Tarares da Veiga Cabral, nomeado eni 
1829 e jiibilado em 1801. Foi genro do gcnoral Arouche e teve o 
seu casamento anniillado por um procosso judicial que euchcu o ge- 
neral do desgosto e abreviou os seus dias. 

8.0. Lhomaz JosB Pinto de Cerqueira, que tomou assento em 
1830 e demittiu-sc em 1834. 

9.0. Joáo Candido de Dons e Silva, que serviic sómenta um an-  
no, de 1830 a 1831, e doinittiu-se do cargo. 

10.0. Cleiucnto Falcão de Soiiza, qorneado em 1830 e jubilado 
em 1864. 

Por deoroto de 11 dc -\gosto de 18-77 foi crcada a academia de 
S. Paulo e por outro decreto da 13 de Outubro desse mcsiuo anno 
foram nomeados o general Arouche seu primeiro dircctor e o velho dr. 
Brotero sou primeiro Icnto. A inauguração tevc logar a 1.0 de Março 
do 1828, c ~ r u  niuita pompa grande concorreucia de povo e presença 
do miindo oficial, ecclesiastico e iiiilitar. Os frades franciscanos ha-  
viam cedido uma parte do odificio d - ~  seu convento para o funccio- 
namento da academia, reserrand ) o resto para a siia habitaçáo e exer- 
cicios rcligiosos; porem, ou porqiio o espaço cedido polos roverendos 
frades fosse pequeno aeinais para as necessidades das festas da aca- 
demia ou porque houvesse algum abiiao. ci,andg-sc á concessão maior 
elasticidade do que a qiio estava na intenção dos mesmos frades, o 
que é certo 6 que para a s  festas da inauguraçáo das aulas se occu- 
pou maior e s p a ~ o  do qiic o concedido e invad'u-sn até a clauzura do 



convento, coni grave vexame dos reverendos que alli residiam. Dahi 
veiu o seguinte protesto do puardiáo, que por ser curioso e inedito, 
reproduz0 aqui : 

aExm.0 e Rvm.0 SenhC)r :-V. Ex.a Rma. a quem o SENHOR collo- 
cou a frente desta Igra Paulistana Iiaja por sua bondade de attender 
a s  ra~óes,  q' humildemente dirijo a sua respeitavel presença, como 
Zelador, e conservador das Constituiçocns Apostolicas : 0 fonte donde 
deve diuianar a perfeita moral, e observanuia da Ley de U. S Jesus 
Christo. 

.Em consequcncia da Portaria de 27 de 9br.O de 1827 em quc 
Sua Magestade o IMPERADOR foi servido honrar-nos com a eleição 
deste Convento p.a se principiar o Curso Juridico n6s proniptamente, 
e com toda a satisfaçáo aprezentamos os lugares, q'. mais ioráo do 
agriido de Sua Exa., o Snr' actual Presidente. Este mesmo Snr'. nos 
tem honrado muito jA com sua estima, já fazendo ver ao Minirterio, 
q'. tiiihamos tido toda a attençáo com os seus sabios desejos donde 
resultou, q'. Sua Nageetade o Imperador mandasse agradecer aos Re- 
ligiosos a boa vontade, q'. tinháo mostrado em executar suas Impe- 
riaes ordens. Transcrevo aqui o Offlcio do lllmo. e Exmo. Snr'. Pre- 
zidente para V. E x a  Rma. ver nso s6 o qto. devemos a bondade do 
mmo. Exmo. Snr'., como táobem o pate~nal  corayáo de Sua Magestade 
O IMPERADOR. 

COPIA 

.Sua Magestado O IMPERADOR. tendo tomado em Sua Alta 
Consideração a boa vontade, e psrticular satisfaçáo, que os Religiu- 
sos patentearani em ceder no edificio do seu Convento as cazas pre- 
cizas para o estábelecimento do Curso Juridico nesta Capital ; me 
ordena, que Ihes louve no sec Augusto Nome esta deciziva prova do 
generoso interesse, que tonião pela felicidade da Naçáo, contribuindo 
de t&o bom grado piira aquelle vantajozo estabelecimento: o que Ihes 
participo para sua intellipencia. Ds. Ge.  etc. Palacio do Governo 
de S .  Paulo, 1.O de Fevro. de 18-28. 

a 1  homnz Xavier Garcia de Almeicla. D 
'Daqui se vo taobem E x m O .  e Rmcl Snr', que o Curso Juridied 

foi estabelecido dentro do Convento, o por consequencia deutro da 



Clauzura. A Ciauzura est8 demarcada pelas Constituiçoens Apostoli- 

soas, e náo pode ser mudada a arbitrio de qualquer particular. Gre- 
gorio nono na Biilla-&uo elo.qati, 28 de ibrO. 1230 diz Nornine 
Monusterii vol~~rnu.ls Glaustruin, D,)rnos, et O@cinns interiores intrlligi ; 
,e pelas mesmas palavras se euplicáo Innocencio 4.0, e Alexandre 4.0 

nas suas Bullas q'. priiicipiáo-01,dinurn uestru' . 
.Entretanto consta de certo, que as  Senhoras vem assestir den- 

-tro do Convento a abartura do (:urso Jiiri<iico. Eis aqui o que im- 
{plica corn as  Bullas, com o dacoro do Convento, cor11 o systema da 
nioral. Kós dèmos lngares imra hoiiiens estudarem, e serem uteis 
hurn dia A Nriçáo ; porem foi seriipre na ideia de q'. se  giiaritarião 
a s  Leis q', não implicando coin os seus estudos, e aproveitamouto, fa- 
zem hurua grande parte do Systema da Ileljgi%o. Xinguem pode ce- 
der daquillo, q'. lhe hó de ultima necessidade, e muito principalmente 
,quando penas fortissimas teni de ligar ao* vio!adores. X6s n8o po- 
deuios ceder do nos utilizar da mcsma Portaria, q'. servo de entrada 
aos Snrs. Estudantes, ao ruerios rias oras, q'. não sao dos seos Estu- 
ados : pois h6 de ultima diticuldade o servirnos , r.a Coufissoens, e es- 
molas por huma porta no fundo do Quintal. 

Podemos promiscuamente utilizarmo-nos da mesina porta : pois 
não h6 coiitraditorio, antes muito rarional, e decoruso Os snrs. Es- 
Budantes acharão nos Religiosos todo o agazallio, e affabilidade, e nos 
terernos a satisfação de sermos estimados de todos. Sal h6 a idéa. 
,e plano, q'. formo, e q'. a cxperiencia demonstrarh. Os snrs. Es- 
tudantes não precizão do Claustro, e nos precizamos náo s6 para dar 
sepultura a nossos Irmaos, como táobein para as Procissoens em dias, 
q'. não se encontr8o com os seos Estudos. Esta li6 certanionte a 
Vontade de Sua Magcstade Imperial. Nem nos devemos esperar 
,outras do tantos Senhores bem eciiicados, e de tão Sabi vs eoverna- 
dores, e Lentes, q'. nos vem honrar nesta Casa de S .  Francisco. 

" Não ha nttoessidade alguma do q'. as Senhoras venliSto asses- 
tir â, abertura do Acto, den t~o  do i'onvonto, e entáo poder-?e-hia fazer 
.a Abertura com mais pompa na Igreja, e depois hirerii ,)ara Iium bom 
Consistorio na Ordem . a e toiiiarem hurn copo de agoa, sem q'. t,odo 
este  povo entrasse em Iiurna forto murinuraçáo, sem que hoiiver-sqrn 
,bastantes peccados pela falta de caridade q', rezu!ta das quostoens, 



q'. se rnoveni em taes circumstaucias, e sem q'. nos mesmos fosse- 
mos o alvo do muitas settas. YBo ha de faltar (como ja vai appa- 
recendo) 4.m deffcnda, e quem attaque oste pr~jccto. 

" A Bulla de S. 'r'. 5.0 ( i ) ,  que principia-Regularium persona- 
rum, 2 1 8br.0 156 j diz-ilfotzc proprio, et ex certa scientia, ac de Apos- 
toliccc potestatis plenitztdine, omites, et singzdas faczcltafes. ac liccntias 
ingrenrlieitrli Monusteria, nd Domos Carthilsiensiz~nz, at aliorz~nt qzbo- 
rum cunnyue Rcgz~lariz~nz Ordinzcm, etiam Mendicantiunz, et nl~tlierzbus 
eujus czwque stntacs, gradics, orilinis, conditionis, et quaczcntque digni- 
tate, ac prarninentin prced tis ctiam Comitisiis, Marchzonisis, Ducisis, 
aub quibz~sci~ntque verborum tenorlbzts, et fornzis, et cunz quibuscumqzce 
etiam derogatoriarum derogatoriis, crlikpzce fortloribus eficncioribus. et 
i n  solilis clausulis, nec non irritaiztibus Decretis ab Apostolica Sede 
gzcinzodocumque concessas, quarum tenores, perinde, ac si de verbo nd 
verblcnz prasentibus insererentur, i~aberi colz~nzus pro expressis, tenore 
presentium revocamzu, et ca.ms, irritas, et inanes esse decerninzus. dis- 
tricte prohibentes mulieribzu qzcidem praditas facziltates, et licentias 
pretentientibtcs, slcb ez-comrnzcnic.ationis lata setentin: przna, postqzcanz ha- 
rum litterarzcm notiliam habuerint, ci pua aon possint absult~i, ci Nobis, 
awt Ronzano Pontifice, qui pro tenlporn fucrit, prcet~rquam in mortis 
articulo, nec dictus Domos, et iMonasteria ingredz aiccleant. Ipsis vero 
Monasteriorztm, ct Conventaztm Abblatibus, Prcrpositis, I'riorzbus, et 
aliis Prwsidentibus puoclcmque vocentur, et eorzcm blonarchis, Canonicis, 
et Pratibus, sive Mendicantibus, sive non Mendicantibus, sirb priaationis 
oficiorum, que in prasentia obtinent, et inhabilitatis in  posterzcin ad 
illa, et alia oinnia, et s~cspeiztionis & D~vinis, ipso facto sine alia de- 
claratio~ae, inczcrrendis pcenis, ne ens introrlzccere, admitterevéprcrs~~mat~ 

aRop'~ portanto, e supplico liiimildemente a V.  Exc. 3evm.a cxu 

nome de Nosso Eeraíico Fatriarcha, da S.ta 86 Apostolica, e m.rno de S. 
Magestnde o Imperador, q.' se digne promover a Inviolabilidade destas 
Leis, o fazer com q.' as Snr.as om tal cazo assista0 na Igreja ao T6 
Deum Laudamus, q.' faremos em Acçáo do Graçns logo depois da 
OraçBo de Abertura. 

Zl) 850 Pio V ,  papa de 1565 a 1.572. 



D.s Nosso Snr.' derramo sobrú V. Exçr. milhares do Graças, c 
òeiioflcios. 

26 do Fcvr.0 dc 18%. 
Do V. Exç." 

Siibdito m.+o attento, o rospeitador 
J r .  Jozd de St.a Delfina. 

O.='"'' 

Foi attendida a rcclamuçáo do escrupiiloso guardiáo; as familias 
não penetraram no interior do conventù, ficou salvo o systema da 
moral, mantida a inviolabilidade da clausura e as festas foram na 
sacristia da ogreja de S. Francisco, unida ao convento onde se in- 
Stallou o curso juridico de S. Paulo, quc alli funcciona atO o presente. 

O general Arouchc foi um zoloso protector da Santa Casa de Mi- 
sericordie desta Capital e na qualidade de seu provedor fazia lhe doa- 
ção dos vencimentos que recebia como director da faculdade de Di- 
reito,-factos estes que multo abonam os seus sentimiintos caridosos. 
Foi tambem um dos contructores da egreja de Santa Ephigenia, a que 
fez importantes donativos. 

Retormou-se no posto de tenente-general effoctivo o falleceu a 26 
de Junho dc 1834, com 78 annos de edado. 

Do s c ~ i  casament, com d. Maria Thereza Rodrigucs de Moraos 
náo deixou descondencia ; mas. tinha uma filha natural, cliaiiiada Jla- 
ria Benedicta, havida em tempo do solteim o legitimada, a qucm dei- 
xou como lierdoira do seus bens. Esta casou-so, mas náo teve filhos 
e nella extinguiu se a geração do paulista illiistro que tanto honrou 
a sua terra natal. O largo do Arouchc, formado em terreno que foi 
de sua propriedade, pcrpctúa a sua memoria o um seu retrato a oleo. 
conservado na Santa Casa de Misericordia, relembra os grandes bwe-  
flcios que fez áquella pia instituição. 

Azevodo Marques, nos seus Apontarizentos Historicos, o o dr. Joao 
Mendes de Alnieida, nas suas Notas Genealogicas, não dizem a que 
familia pertencia d. Maria Thoreza, esposa do general. Era filha do 
cirurgião-ni6r deronynio Rodrigues e de d. Maria Potencia Lcite de 
Moraes, nota paterna de outro Joronymo Rodrigues, do Portugal, e 



neta materna de João Leite de lvloraes e de d. Maria de Lara e AI 
meida. Foi casada em primeiras nupcias com o ajudante Victorino 
Pinto auedes e, torcando-se logo viuva, casou-se em segundas itu- 
pcias com o general Arouche nesta cidade, en 1791. .leronymo Rodri- 
gues, sogro do general, na sua qualidade de cirurgiao-mór, prestou 
servivos ao governo portuguez e remetteu, por Martim Lopes, a Lis- 
boa os documentos desses scrviços para obter a rpcumpensa ou fs- 
vores a que tivesse direito. Este direito f9i transmittido a siia fllha 
Maria Thercza e annos depois era ainda dofendido pelo general, que 
desposou aquella senhora. 

D. Mar a Benedicts, a filha leqitimada do general fez um casa- 
meiito desgraçado com o dr. Prudencio Geraldo Tavares da Veiga 
Cabra!, lente da nova academia, de quem atraz já se fez mençáo. 
Um tal enlace náo era do seu gosto; o noivo era um homem nervo- 
so o passava por ser um tanto estroina e mesmo inaluco ; mas per- 
tencia á academia, era lente, tinha uma boa posição social e pareceu 
ao general que era uni bom partido. Fez-se o casamento ; porém. na 
mesma noite das bodas, quando os convidados se retiravam, o noivo 
arrependia-se do que pratirhia e passeava em unia sala, todo agitado 
e repetindo as palavras : - « Qiie fizeste, Cabral ? » 

Deixou a casa nessa mesma noite, nessa mesma hora, para nunca 
mais lá voltar. Por parte da noiva foi proposta acçáo de nu!lidade 
do casamento, que foi julgada pelos trihunaes do paiz na partc civil 
e os respectivos autos ainda existem nesta cidade, sendo conrideraflos 
como verdadeira curiosidade juridica, jit pela proeminencia dos liti- 
gantes, já pela raridade da especie. Pelo lado religioso a niateria foi 
levada até ao papa, em Ronia, que concordou com a nullidade pro- 
posta e romoveu os ultimos escrupulos dd farnilia relativos a este 
lameiitavel acontecimento. Nenhum delles jamais se casou outra vez. 
Elle continuou a reger a siia cadeira de lento até 1861, quando jubi- 
lou-se, e fa:leceu em 1852, e ella legoii toda a sua fo, tuna 5i familia 
Rego Freitas. O bellissimo e populoso bairrc da cidade, chamado 
Villn Bunrqzca, está todo edificado em terreno que foi de sua proprio- 
dade. \ .  



Amigo sincero da monarchia constitucional representativa, flcou 
o general Arouchc desagradavelmente impressionado com o plano de 
alguns reaccionarios de proclamar o governo absoluto de Pedro I, que 
passou dois annos depois de outorgada, em 1834, a constituiç80 poli- 
tica do imperio eern convocar o corpo legislativo nacional. Para mui- 
tos este plano era scimente dos cortozáos e dos ietrogados, n8o tendo 
D. Pedro parte alguma nblle, nem favorecendo de qualquer modo a 
sua realizaçáo. Entretanto, o proprio ministro da Guerra, José Cle- 

mente Pereira. não fazia rnyaterio desse plano, no Rio de Janeiro, e 
o comiiien~iador llanoel da Cunha Azeredo Coutinho dc Souza Chi- 
ch rro cliegou a agir no sentido do rcalizal-o em aubaté e om ou- 
tràs villas do valle do Parahyba, onde servia o cargo de juiz de fora. 

O general Arouche, monarcliista sincero c dedicado á dynaatia 
bragantina, pertencia ao numero daquclles que acreditavam na loal- 
dade de Pedro I e na sua desifiteressada adhesáo ao regimen consti- 
tucional que decretíira e fizera jurar a 2.5 de Março de 18:'4. Entre 
os papeis velhos por elle deixados á sua familia t! por esta a mim 
confiados, encontrei um rirotcsto manuscripto contra o commendador 
Souza Chichorro e contra as carnaras municipaes da sua circumseri- 
pç80 judiciaria, que por servilismo, bajulaçáo, medo o11 ignorancia se 
pro,,uzeram a auxiliar a realizaçáo do governo absoluto de Pedro I 
Transcrevo em seguida esse protesto como um elemento a inais para 
o conhecimento do caracter do general e para o estudo da historia 
do curto e agitado governo do primeiro imperador. 

. Lendo no Diario Pluminmse, de 24 de Maio, os documentos que 
dizem respeito ás  sediciosas siiggestóes do Juiz de F6ra de TaubatB 
o mais villas da sua dependencia. cm S. Paulo, para proclamar alli o 
governo absoluto, náo pude deixar de me mortiflc:ar, muito particu- 
larmente por me Lembrar que a Provincia que mais se distinguiu na 
proclamaçáo da liberdade politica do Brasil se v6 agora manchada 
cem uma tentativa em opposiçáo SL liberdade civil, náo obstante que 
tal infarnia n8o devo transcender além do sr. C'hicorro. Sim; a his- 
toria não se encarregará dos nomes dos membros daquellas camaras 
sináo para recomtnendar ao despreso a sua nullidade. 



.Voltando ao sr. C'hicliorro, estou certamcntr persuadido, qualquer 
que seja a sua pervcrsidadc, que ellc nlesmo não pcsou o nial que 
se dispunha a fazer ao nosso Hcróe e ao Brasil, segundo a ignoran- 
cia que dit a conhecer naqucllo manejo e no sen offlcio do Maio, náo 
obstante quo seja capaz o sr. commendador do sacrificar a gloria que 
toca ao nosso Augusto Imperador de ser o fundador do  primei,^ im- 
perio livro do mundo a troco de qiialquer casaca com que cffoctiva- 
mente cobriria o L-eu corpo t) dc:,cobriria a sua infamia (I) 

<Este attcntado paroce provir da henevolencia o pouca scveridado 
das repartiçócs do Imperio para com os cnbildantes de JIontevidéo, e 
mesmo as  suas portarias do 13 do Maio desapprovam os passos do tal 
commondador Juiz do Fora e111 nome das camaras c0111 tanta docili- 
dade, quo a n;lo serem as medidas tomadas eru Conselho mal podia 
o farçnnte sentir o liorror do scii crime. Bcmdicto seja tito illustrado 
Consclho c abooçoado seja para senipre, coin toda a sua progenic, o 
imiaortal Defensor Perpctuo e Imperador Constitucional do Brasil, que 
cão O capaz do aberrar do caminho da justiya, nem com as sedições 
de todos os hypocritas, coino o sr. Juiz dc IJora de tres villas. 

c<So eu fosso a fazer reflexões sobre a materia iria longo, concluo 
entáo com uma observação sobro aquclla parte do dito ofiicio : Si se 
declurar a vontade da cupitnl coazo eu espro, o Aósso Augusto Impe- 
rador re-elztrarci no goso dos scus innzfferzceis Direitos de DIonarchn 
A ~ S O ~ Z L ~ O .  

aDa-so maiar pedsntice! O sr. Juiz de Fora ju!ga Sua iilapestade 
Imperial constrangido ? NBo sabe a historia de Henrique IV, da In- 
glaterra, quc por sua viciosa declaraçáo de direitos lançou a sua pos- 
teridade e a naçáo em uma serie infinita de calamidades:) Ignora que 
o nosso Augusto Imperador tem por seu mais Iionorifico titulo, eterno 
e inauferivel-UNANI~TE ACCLAII~AÇ.IO DOS POVOS:) Náo sabe que o nosso 
Herde despresa a memoria dos Caligiilae, Nerts c Caracalas o que 96 
quer se parecer com os Henriques 4.os, de França, coni os Titos, An- 
taninos e ?&arcos Atirelios ? 

(1) Aqui traz o manuscripto a seguinte nota : 
*Lu mssma capa yue i e  ewtutre lu mlsma te des~lrCre», disse Philippe I1 ao carni- 

ceiro que encontrou em Lisboa vestido a caval]eiro». 



*A proposito 1embra.m~ uma anccdota. :-Jacob I, rei da Inglater- 
ra, entretendo-se Si. mesa eni companliia dc dois bispos, Andrewes o 
Neile, poz o rei (1) em qucstáo si náo podia seni as  formalidades do 
Parlamento tomar o dinheiro dos seus subditos quando tivesse neces- 
sidade, e excusando-so o pritnciro com o especioso prctcxto de náo 
ser versado em materias parlamentares, acciidiu o segundo mui lam- 
peiro: -Senhoi, ~zós núo respiranaos outro a r  qzce nüo seja por Vossa 
Mugestade; que dzwida pódr, pois, 7~acer que o possaes fazer.-Jacob, 
eomtudo, que n%o tinha bastante fó na dccisáo do um táo vil lison- 
geiro, insistiu com o honrado Androlr-es para quc dósse a sua opi- 
niáo, ao que o bispo satisfez do modo seguinte: -Senlior, eu creio 
que sem offender lei ulguma Vossa illagestnde pode tomar o dinheiro 
aqui do meu co~zfrade Neile porque elle sol-o oferece. 

gR'o mesmo caso conformo-ine com este parecer c, o11 o $r. Juiz 
de Fora seja tolo ou velhaco, bom será fazel-o ser governado dcspo- 
ticamente, náo por um principe just I, que perderia nisso a sua digni- 
dade, mas sim por um carcereiro por tortos os dias da sua vida.. 

Este protesto náo tcm, de c e r t ~ ,  a liiiguagein floreada e a elo- 
quencia arrcbatadora de muitos panipliletistas motlernos, Torres.Ho- 
mem, Landulpho, Amar21 e outros, e nicsmo t. obscuro quando se  
refere ao cabildo de Monteviddo: mas ó sincero o nclle se reflecto 
todo o sentir do paulista lionrado e simples que ainda acreditava na 
lealdade constitucional do primeiro imperador. A ailcdocta dos dois 
bispos inglczes e a sua applicaç%o ao caso do commelidadur Chichor- 
ro mostram que o general tinha não s6mente patriotismo o amor ás 
instituiçóos liberaes, mas tambeni milito espirito e uma certa malicia, 
bem combinados com o bom senso e com a profunda aversáo ás  for- 
mulas. do despotismo. 

VI 

Náo obstante as  suas multip!iis occupaqóes, jSc como advogado, já 
como magistrado, j á  como militar, crb o general um homem de negocios, 

( I )  H ~ n r i q n e  IV, rei  da  Inglaterra dc 1400 a 1418, foi nm usorpador violento e deu  
por seus actos origem á longa e derastross Gzicrra das D~cas Itosas cntrc a s  casas r e s e s  
de Lancaster e de York. Jacob é conhecido n a  historia por Jainie e e ra  filho da  des- 
graçada, Maria Ftuart, rainha da  Escossia : succedeu á rainha Elisaheth n a  coroa d a  In- 
glaterra gorernou mal de  1603 a 1BYZ e foi pae do re i  Carlos I, deathronado e enfor- 
cado por Crommell em 1649. 



previdente quanto ao seu futuro beilr estar, methodico e systematico 
at6 nos iilpnores negocios. Possuia e l ~ e  nesta capital um bom nume- 
ro de piedios, scndo 7 na antiga rua do Pdncipe, hoje Quir~tino Bo- 
cayiiva, 3 na rua do Qiiaitel, 4 na rua da Freira, hoje Senador Feijó. 
unia na rua de S .  .losti, hoje Libero Badaró, unia na rua Alegre, hoje 
Brigadc>iro Tobia~,  e uma na rua do Jogo da Bola, mais tarde rua da 
Princczh o hoje Benjamin Constant-total, 17 casas, sendo unia de 
sobrado. 

De cada uma destas casas conservava elle escri, turação especial, 
em fórnia do coiita corrente, coni os nomes dos i~quilinos que nellas 
residiam, importancia do aluguer, datas dos pagamentos e despesas 
da sna conservaçáo. Transcreverei algurnas dessas notas, náo só- 
mente por serem cilriosas, como para servirem de base de compara- 
çá.0 eritre a cidade do S. Paiil 1 de s ~ t c n t a  annos atraz e a prospera 
capital d? hoje : 

-Rua do Piincipe, n .  !O, alugada niensalrneiite aFrancisco Lou- 
reiro por 1$600, em 18'24, passando de 1825 em deante a 2$000 por 
mez ate 1% 29. 

-Rua do Pi-incip~, n .  11, alugada men~alrnente a Gertrudes Maria 
de Jesus, miilhcr parda, por 1$600, passando de 18-5 eni deante a 2$OOO. 

-Rua do Principe, n. 12, aliigada a ;Marccllino Motta, mensal- 
mente por 1$600 e depois de 182; a ($000. 

-Rua do Quartel, n. 14, aliigada a viuva Portilho, menbalmente 
por 5f.0C0, sendo fiador o coronel Francisco Alves Ferreira do Amaral, 
em 18.24; entregou as  chaves em 10 de Fevereiro do 1825, ficando o 
Sr. coronel a d e v ~ r  um mez e dez dias. Passsou a ser occupada pelo 
escrivao da camara Benedicto de Toledo, a 68400 por mez; ficou a 
dever 20 mezes, de que passeou credito em 14 de Março de l b 2 7 .  
Recebeu entáo as chaves o sargento-mór Dioga Josb Machado, que a 
tem pago até 22 de Outubro de 182'1, quando aforei ao sr Queles, a 
quem hoje pertence. 

-Rua do Quartel, n . .  . . ., alugada em 15 de Julho de 1829 ao 
sr. Carneiro de Campos (1) a 128800 For mez. Recebi tres mezes at6 

( I )  Foi nm dos primeiros lentes da Academia de S. Paulo, e seu direceor de1833 a 
.1%5 : jubiloii-se em 1858 com i 9  annos de magisterio. Foi depois o Visconde de Cara- 
vellas . 



15 de Outubro. No dia 15 de Dezembro entregou as cliaves estando 
a me dever .21$3;;0 ; mandou-me uni bilhete :e 50fi000 para pagar-me 
e dar lhe 288670 de troco, que niandai pagar pelo Barreto. Tomou 
as  chaves Joaquim José Preire da Silva em 6 ( :e  Dczenibro de 1829 
e entregou-as em 1.5 de Maio de 1831, ficando a der7er i i n ~  anno de 
aluguer, pelo qual o filho se obrigou. A 18 de Maio foram as chaves 
ao estudante Rapliael de Araujo Ribeiro a pedido do sargento-niór 
Godoy . 

-Rna do Jogo da Bolit, casa ooni quintal mi i rad~  e portão, alu- 
gada ao c,irrurgiáo-mór Tolzdo em 1825. por 1$000 mensaes. Dei 
ordem ao meu procurador Borges para que não recebewe ou alugue- 
res do sr. Toledo. 

-Rua da Freira, i ! .  20, alugada ao mostro sapateiro Francisco 
de Paula, mensalmonte por 1$931, eiu 1823 ; pagou 3.0 prt)curador att; 
17  de Janeiro de 1626 ; mas oegro selliaco, foi executado e penhura- 
ram-lhe a s  bagatelas ; recebi as chave? eni 24 do Junho de lh:',, coiu 
4$000, ficando oiitros 4fi000 par4 as custas. Entrou então na casa 
Cariota Joaqiiina com flança de D .  Gertriidos Peijó, que mando,-iue 
como penhor uni annel do pedras brancas, que lhe restitiii quando 
saldou e conta. 

Sobre a casa n .  22, da rua da Freira, alugada em 1824 a Anna 
Polycena por 5 patacas mensaes, encontra-se h. seg ,inte nota : 

a Foi aforada a Domingos Carlos Percira a I2 de Novembro de 
1869, ficando Bnna Polycena a dever desde 1.0 de Agost,o de 1828 
at6 a data do aforamento. Domingos Carlos, com o mcu consenti- 

a mento, passou o f6ro a Henriquo Stocliler e este, vendo-se perdido, 
criminoso de morte e preso, fez t:essão do f6r0, e eu recebi as cha- 

a ves, que entreguei ao sargento-mór Antonio Savier de Miranda, em 
20 de Dezembro de 1831, pelo modico aluguer de 29560 mensaes., 

Esta nota é um tanto suggestiva : Libero Badaró foi assassinado 
nesta capital na noite de 20 de Novembro de lb30 e segundo rezam 
as chronicas do tempo por tres allem%es, dos quaes um se chamava 
Simão Stock. Com a facilidade de se corromperem os nomes ex- 
trangeiros, como Tach para Taques, Leims para Leme, etc., é possivcl 
que o verdadeiro nome do assassino fosse Stockler, que Q bastante 
commum em S. Paiilo e Minas, e pela nota acima vemos que-cin 1830 



o general teve como inquilino em sua casa n. 22, da rua Freira, um 
individuo chamado Kciirique Stocl;ler, que nesse tempo se tornou cri- 
minoso de morte e foi preso. Não haverá alguma relação entre osto 
Henrique e aquelles allemiies, assassino de Badaró ? E' um ponto im- 
portante da Iiistoria paiilista, deixado até hoje na obscuridade e quo 
aquelle general bem podm nos ter csclareoido. 

Por estas minuciosas notas, que representam apenas uma peque- 
lia parte do livro do quo foram extraliidas, veiuos a attençáo que O 

general dava aos seus negocios, c? era táo cuidadoso qiie tinha cscripta 
especial para lima casa da rua do Brigadeiro Tobias, alugada por tres 
patacas por mnz e para despesas atO de 63 reis feitas nos seus predioa. 

Conlo documento do valor para as suas qualidades de ho- 
mem do nogocios e tanibem como amostra das suas relaçócs com seus 
irmãos, transcrevo abaixo unia carta particular por elle dirigida ao 
sou irmao Diogo Ordoniies, que se achava em Lisboa em 173-1, depois 
6e ter estado alguns annos em Cuiabh como niagistrado. Para apre- 
ciar a liiigliagem da carta o o dom um tan-co paternal que a caracte- 
riza, deve-se levar cm vista o facto de Iliogo Ordonhcs ser quatro 
annos mais edoso do quo o general, como elle formado em direito em 
Coinibra e magistrado de alta capacidade iiioral o scientifica. A car- 
t a  diz assini : 

4Iaiio Uiogct :- Tenlio recebido as vosszs cartas, a excepção da pri- 
meira, que cá não chegou. Estimo que passes bem, j B  livi e de molestias. 

Esta vae pela corveta que brevo desferra do porto do Santose 
dc que é capitão o Piedade, moço, boni rapaz, c muito melhor para 
ouvir os seiis disparates. Esteve aqui cru termos dc ir tourear de 
capinha, iiias toniou melhor accordo a conselhos dos interessados na 
sahida do barco. 

Hontem me appareceii aqui aquelle vosso F. Henriqiies. que 
veiu do Cuiab6 e parto j h  para Santos para ir na mesma corveta, no 
rancho do contra-mestre. Por elle vos envio cinco cannas cardosas, 
das que pedistos; sáo as que pude apromptar depois da vossa carta 
de 31 de Aposto passado. Uma tinha eu, tres tinha s mana D. Cae- 
tana e uma a Sra. D. Marianna ; cllas gostosamrnte as  offeroccrani qcan- 
do souberam que as  querieis. Jd as eilcorumendei para i oritiba e 
qiiando vierem mais vos iráo. 



c Neste mesmo navio vos vae um caixote de ca é da Casa-Vtrde. 
Estamos a espera do Santos-~Martyres o do navio dos Preire, segun- I 

do diz a praça dc Santos. Deus queira que venham logo e que me 
tragam os ornamentos de q71e tanto se doscnidou o I~acerda, e já  
vejo que nãu servc para corresporidente. 

a Esta corveta em poucos dias carrega, pois a praça de Santos 
está atacada de genoros de einbarquo. Eu podia nella mandar o res- 
to do vosso dinlieiro em algodóes, quo o capitão queria levar na ca- 
mara, e elles se acham promptos; comtudo não o faço visto qiio vds 
tanto clesconfiastes da corveta, não s6 em razão do barco, como por 
causa dos fraucszes. Portanto, como elles se acham promptos, isto 
6, os algodões, podeis ficar certo do quo h50 de ir no primeiro navio 
que sahir, que ha de ser um dos àois que so esperam, e VOS si qiii- 
zerdes podeis segurar, para o quc com esta ir8 a conta. 

a Creio que jiL Ia esta a salvamento o navio Cysne, que bom 
cuidado mc da, a mim e mais a Jos6 Antonio. Si os gcrieros estive 
rem ainda com o valor quo vos informaes a Jose Antonio, n8o per- 
dercrnos o trabalho e lucrareis na partida de couros que foram por 
vossa conta. 

c A nossa gente anda toda boa. A cidade está ha muito tempo 
em uma revoluçáo de Festas Reaes, bem atrapalhadas com as chuvas 
Comtndo ollas se tem feito com mais aceio e grandeza do que per- 
mittiam a pobreza e pequenez da terra. Pi'o fim vos irá uma relaçáo 
flel de tudo. 

a: As minhas rocommendaçõos antigas supponho estareni muito 
na vossa lernbrariça e por isso não as repito. 

« Quando maiidardes o brazáo deve vir um em meu nome para 
ter cada um o seu. e mandae-ine um slnoto em prata, com a conta 
da despeza que me pertence. 

« A Lacerda recommendei muito quo procurasso nas máos de 
Antonio Lobo uns papeis e serviços do fallecido meu sogro, qne 
Martim Lnpes tinha levado, conio consta das cartas do mesmo, que 
de lá escreveu. Vêdo si podeis arrecadar esses papois e guardae-os, 
mandando a minha custa tirar uma copia por qualquer amanuense, 
ou resumo, para me mandardes e eu assim saber o que ha, pois cá 
n2lo ficou nada e cuido que foram os proprios originam. O vosso 



dinheiro, que parava em minha mão, eram 604$800, e abatendo 4828.1'10 
que foram importando os 300 couros que levou o navio Cysne, ticam 
122#400, que hão de ir em algodões; e como estes foram comprados 
com caroço e mandados descaroçar, vos vao inais baratos do que n6s 
comprámos os que foram pelo navio Cys~ze. Podeis spgurar 3 011 32 
arrobas mais on menos, que para completar os saccos ha de ir mais 
alguma coiisa, segundo me parece; mas ao depois irá a conta. 
- Adeus, que o Ilenriqi~es vem buscar esta carta para partir 
amanhã Recebei uma viva saudade minha e de toda esta casa. São 
Paulo, 26 do Fevereiro dc l i94  

Vosso Irmáo Ame. 
José.  8 

VI1 

José Antonio, a quem o general se refere, era um negociante em 
Santos, com relações em Portugal, e comrnissario exportador dos ge- 
neros que e gencral remettia ao seu irmão em Lisboa. Lacerda era 
um amigo da familia, em Portugal, e sorvia de correspondente ao 
general, cujas ordens cumpria mal. D. Cuetana era a mais velha das 
irmás vivas do general e unia das mocinhas da Casa-Vwde, já mencio- 
nadas acima. I). Marianria era uma lidalga paulista e asbignava se 
Narianna Ang~11c.a Fortes do Biistamante Sá Leme; era filha do dr. 
Antanio Fortes de Bustaiuante Sá Leme e irmá de D .  Joaquina Jo- 
sepha Pinto da Silva e de D.  Anna Leóni+sa de Abelho Fortes, es- 
posas que foram do dr. Francisco Leandro de Toledo Rendon, irmáo 
mais velho do ge leral. . 

Martim Lopes, mencionado na carta, foi o celebre capitão gene- 
ral que infelicitoii S. Paulo de 1773 a 1782, perverso, quasi lcuco, 
devasso, e assassino do infeliz musico Caotano José da Costa, conhe- 
cido por Caetaiiinho e her6e de um drama muito a reciado em S. 
Paulo em outras éras. Ailtonio Lobo, tambem mencionado, era um 
moço borracho, turbulento, Alho do capitão-general Martim Lopes e 
seu companheiro de orgias. Foi olle quem, em uma festa official dada 
por frades benedictinos na fazenda de S. Caetano, na estrada de Santos, 
na  qual ao vinho e ao deboche se juntava uma representap&o theatral, 
a que assistia o i,apit%o general, atarracou-se de unhas com o musi- 
co Caetano e foi por este ferido no pescoço com uma faca, estando 



ambos um tanto embriagados polo generoso vinho dos santos frades. 
Por este ferimento, aliás levo e som consequencias para o offendido, 
foi o pobre Caetaninho sujeito a um simulacro de processo perante 
juizes eseolhidos ad-koc e nd rem, condomnado á niorte e enforcado, 
para exemplo do* povos e manutenção do prestigio da autoridade do 
capitão general. 

Nos tempos coloniaes os que prestavam serviços voluntarios ao 
rei tinham direito a uma certa recompensa, que em regra não pas- 
sava de um posto na milicia, de um offlaio de justiça ou de fazenda, 
de uma commenda de Christo, com tença ou pensão annual de 50$000, 
ou inesmo de uma semples carta de agradecimento firmada pelo pro- 
prio rei. Não era grando cousa, mas jiilgavam os paulistas que era 
quanto bastava para d sua riobilitação e para satisfazer o seu amor 
proprio. Assim, ossos sorviços eram consid~rados como bons da for- 
tuna e quando quem os fazia náo recebia a devida recompensa, le- 
gava-os a seus herdeiros para que a houvessein do governo portu- 
guez. Daqui vinha a ordem do general i\rouche para Lacorda arre- 
cadar do Antonio Lobo uns papeis e serviços do seu fallecido sogro, 
que Martim Lopes tinha levado quando deixou o governo de S. Paulo, 
em l i82,  e que deviam estar ein poder do Alho Antonio Lob:, ou so- 
pultado por tantos annos nos archivos do Conselho Ultramarino de 
Lisboa 

E' para extranhar que na carta acima transcripta o general n%o 
diga uma s6 palavra sobre a politica e sobre os negocios publicl:s da 
capitania, para informar a seu irm'do, que estava em Lisboa havia 
mais de um anno, do que aqui se passava, nem se mostro ciirioso de 
sabor delle noticias politicas de Portugal e de toda a Europa. nesse 
tempo oonvulsionada pela Revoluçáo Pranceza e pelas guerras que 
della resultaram. 

Esta indiftorença sobre o que estava se passando na capitania 
pode ser explicada pelo factu de nada ter occorildo de anormal e 
importanto, que merecesse especial ni~n7'do; porem o silencio sobre a 
politica europ8a parece mais calciilado do qiie casual. Homem de flna 
educaçao, diplomado em Direito e official de alta patent J do oxerci- 

to, não pcictia elle de niodo alguni deixar de so interessar pelos acon- 
tecimento~ da Ei~ropa;  porem, como rebento que era de uma velha 



aristocracia. conscrvador o inodorado por indolc, parece que elle pre- 
feria ingnorar por emquanto os estragos produzidos pela revolução do 
89 e os horrores do reglmen do terror, entáo em pleno vigor, tanto 
eni Paris como e u  todas as  cidades da França, a estar se incoinino- 
dando coni a s  consoquencias daquellas sanguinarias luctas sem poder 
oppor-llies ii1r.s barreira ou ao menos moderar a sua violencia. Seria 
uma ospecio do fatalismo musulmanico, o que tem de ser ha de scr, 
mas porfcitamoiitc e.'plicavel e niesino acceitavel neste caso. 

O brazão de armas, cuja copia o general pediu ao seu irmáo, 
foi-lhe romcttido do I~isboa e existe entre os papeis velhos que cst9o 
em nieii poder. E' iiui documento interessante, dosconhecicio da iuo- 
derna geraçáo, e por isso o transcrevo aqui: 

BRJ-ZXO DE ARMAS 

<Dona Maria, por graça de Deos, Rainha de Portugal e dos AI- 
garves, daquem e dalém mar em Africa, Sonhora de GuinO, e da 
Conquista, Navegaçao e (Jommercio da Ethiopia, Arabia, I'ersia e In 
dia, et ccí-tem :-Faço sabcr aos que esta minha Carta do BrazRo de 
Armas de Kobie~a  e Fidalguia virom qiio o Racliarol Jose Arouche 
de Toledo Rendon, llestro do Campo do Segundo Torço Auxiliar de 
serra acima da Capitania de S. Paulo, do onde 1115 natural, mo fez 
petição dizendo quc pela sentença de justiflcaç8o da sua nobreza, a 
ella junto, proferida o assignada pelo meu Dczcmbargodor o Corre- 
gedor do Civel e Casa da Supplicação, o Doutor JosB Antonio Pinto 
Donas Boto, subscripta por Antonio Jos6 de Souza, escrivao do mes' 
mo juizo, e pelos documenios incorporados nolla, se mostrava que 0110 
h6 fllho logitirno do Agostinho Delgado Arouche, cidadão da mesma 
cidade, Guarda.Mor das Terra* e Aguas Xineraes da villa de Parna- 
hyba e Mostro do Campo do Terço AuxiIiar da villa de Paranagua, 
da moama Capitania, e do Dona hlaria Tlioreza de Araujo Rendon ; neto 
por parte parterna do Sargento-Mór Francisco Nabo Freire o de Dona Ma- 
ria Pires de Barros : neto pola parte materna de Dioge de Soledo Larat 
Capitáo Mor que foi o Regente dos minas do Paranapanoma, que descobriu 
a sua custa, o Doiia Angola de Siqueira e Quevedo; bisneto por parte 
materna do Joáo de Toledo Castelhdr~oa e de Dona Maria de Lara, filha 



de Louronço Castanho Taques, governador que foi da lcva do descobri- 
mento das Minas Geraes, pelo que recebeu honrosissirnas (.artas do 
Senhor Rei Dom Podro Segundo, e de Uona Maria de Lara;  terceiro 
neto pclo mesmo lado de Dom Simão do Toledo Piaa, natural da ci- 
dade do Angra, de onde, depois de militar nas Armadas e Presidios 
de Castella, se passou para a rcforida cidade de S. Paulo, onde foi o 
tronco o chefe da tamilia do seu appellido, e do Dona Maria Pedrosa ; 
quarto neto pelo mesmo lado de ont o Dom Simão do Toledo Piza, 
governador qiio foi do Castello de S. Pilippe, da cidade de Angra dos 
Reis, e de d. Gyacia da E'onseca Rodovsllio ; quinto iieto pelo mesmo 
lado do Dom Joáo do Toledo Piza, fidalgo da illiistrissima Casa do 
Silva dc Torrnea, Duques de Alva e Condes de Orepéza, e Dona Anua dc 
Castolhanos ; bisneto por parto materna de Francisco Natheus Ren- 
don o do Dona Maria de Araujo, fllha de Pedro Taques de Almeida, 
fldalgo da minha Real Casa, Capitão-Yor. Governador e Alcriide-316r 
da Capitania de S. Vicento e S. Paulo. e Administrador geral das al- 
deias do Real Padroado da mesma Capitania, e de d. Angela de Si- 
queira; terceiro neto de Dom Pedro Matheus Rendon o do Dona Maria 
Moreira Cabral; quarto neto do Dom Cuão Matheus Rondon, illustre 
fldalgo da Casa de C'ora, no reino de Leão, donde se passou com dous 
irrnáos para o Brasil, militando na arniada de Castella qiie, com a de 
Portugal, foi restaurar a cidade da E;ahia do poder dos hollandezes, 
em praça de soldados e vencendo tres escudos al6m do soldo, o dalli 
se  passon 8 mencionada cidade de S. Paulo, onde dopois do estabele- 
cido levantou a sua custa lima companhia de infantaria para a res- 
tauração do Fernambuco, e de Dons Riaria Bueno da Ribeira, filha do 
Amador Bueno da Ribeira, Capitão 1\.16r e Governador da Capitaniado 
S. Viccnto o S. Paulo, e na mesma Ouvidor e Provedor da Fazenda 
Real ; quinto neto de Dom Pedro Matheus Rendon, fidalgo de vingar 
quinhentos soldos, segundo o foro da Hespanha, e Regedor que foi 
das Justiças pelo estado de fldalgo da villa de Ocanha, e de Dona 
Maria Magdalena Clemente de Alarcão Cabeça de Vacca. Os quacs 
seus paes, avós, e mais ascendentes foram pessoas nobres, das fami- 
lias dos bppellidos de Toledo e Rendon, o dos mais do seus appellidos, 
quo neste reino s8o fldalgos de linhagoin, cotta de armas e solar co- 
nhecido, e como taes so tratavam com cavallos, criados, o toda a 



mais ostentaçáo propria da Nobreza, servindo no militar os postos do 
,governo por sereiii os prineipaes das serras onde v iv~ram,  sem que 
eni teiiipo algum commettessem cririies do lesa-magestade divina ou 

lilimana, pelo que me pe-lia elle mesmo supplicante, por nicrcê, que 
para a riiemoria dos seus progenitores não se perdcr, e clar.cza da sua 
antiga nobreza, Lhe mandasse dar minha Carta de Brazão de Armas 
das ditas familias para dolla tambein usar na forma que as trouxe- 
ram e foram c:oncedidos aos ditos seus progenitores. E vista por mim 
a dita, sua pctiç80, setirença e documentos, e constar de tudo o refe- 
rido e que a elle conio descendente das niencionadas familias lhe 
pertonco usar e gosar de suas armas, segundo o meu Regimento e 
Ordeiiaçóes da Ariiiaria, Ilic mandei passar esta Carta de Brazao 
dellas na furniã que aqui 1-80 brazonarlas, devisadas e illuminadas 
com eores e mctaes, segundo se acháo registradas i10 livro do Rcgisto 
das armas da Nobreza e Fidalgiiia destcs meus reinos, que têm em 
Portugal iiieu principal Rei de Armas, a saber: 

Gm escrido partido eni pala; na primeira, as arrnas dos Toledos, 
que são O campo xadrezado de prata e azul, de tres peças em faxa 
c cirico ctn pala; n a  segunda, as dos Rendon, que são unia banda de 
ouro 5ahindo das boccas de duas cabeças de serpentes verdes, sendo 
o campo alto vermelho e o baixo verde, orla vermellia carregada de 
troze bezantes de ouro; olmo de prata aberto e guarnecido de ouro, 
paquife dos metaos e c6res das armas; timbre dos Tolrdos, quo é unia 
íigara de anjo com a tunica xadrezada conio o escudo e por diffcren- 
ça uma brica verde com uma banda do ouro. 

O qual escudo e armas poderá trazor e usar tão sóniente o dito 
Bacharel José hrouclie de Toledo Rendon, assim como os trouxeram 
e usaram os dito* nobres o antigos fidalgos seus antecessares. e com 
elles poder8 entrar eiu batalhas, caniyoi, reptos o escaramuças e exer- 
citar todos os mais actos licisos da guerra vu da paz. E assim mes- 
mo os poderá trazer em seus firmaes, arineis, iirietes e divisas, pol-os 
em suas casas, capellas e mais editicios, deixal-os slibre a sua propria 
sopultura, e finalmente se poder8 servir, honrar, gosar e aproveitar 
delles em tudo o por tudo como á sua nobreza convem. Com o que 
quero e 1116 praz qiie haja ~Llo todas as  honras, libcrdados, graças, mer- 
c6s,isençóes e franqnezas que hão e devem, haver os fidalgos e nobres 



da antiga linhagem, e como sempre de tudo uzaram e gosaram os ditos 
seus antepassados ; pelo que mando aos meus Desembargadores, Cor- 
regedores, Provedores, Ouvidores, Juizes e niais Justiças do meu Reino, 
e em espe~ial  'aos meus Reis de Armas, Arautos, Passavantes e quaes- 
quer outros officiaes e pessoas a quem esta minha Carts for mostra- 
da e o conhecimento della pertencer que crn tudo a cumpram e guar- 
dem, e façam cumprir e guardar como nelle se contém, sem duvida, 
nem ernbai,gc, algum que a ella seja posto, porque assim é minha 
mercé. A Rainha, nossa Senhora, o mandou por Blanoal José Qon- 
çalves, escudeiro cavalleiro de sua Real casa e seu Rei de Armas 
Portugal. Bernardo JosB Agostinho de Campos, escrivao da Nobreza 
destes Reinos e suas conquistas, a fez eiu Lisboa aos 22 dias do mez 
de Outubro do anno de nascimnnto de N. S. Jesus Cristo de 1796. 
E eu Bernardo José Agostinho de Campor a fiz e s11bscrevi.- R e i  cle 
~ r m a s  de  Portz~gn1.-Registada no livro 5.0 do Registo dos Brazóes 
de Armas da Nobreza e Fidalguia destes Reinos e suas Conqulstas, a 
fls. 154. Lisboa, 24 de Outubro de 1796. - Bernardo José Agostinho 
cle C'arnpos. 

O Doutor João de Mattos e Vasconcellos Barbosa de Magelháes, 
do D~sembdrgo do Sua Magestade, seu Corregedor de crime do bairro 
de Alfaiua, que de presente sirvo de Juiz do India n Mina e das Jus- 
tificaçóes ultramarinas, etc. :- Faqo saber que rue constou por fé do 
escrivão que esta subscreveu serem os signaes retro do Rei de Armas 
Portugal e de Bernardo José Agostinho de Campos, o que hei por 
justiflcado. Lisboa, 16 de Novembro de 1796. E eu, Lourenço Agos- 
tinho Leite, a subscrevi.- João de i io t tos  e Vasconcelb~s Barbosa de 
Maga1hQes.-E náo se continha mais cousa alguma cm o dito Brazáo 
de Armas, que por parte do coronel José Arouclie de Toledo aqui 
bem e flelmente fiz registar do proprio, ao qual me reporto e o tor- 
nei a entregar, que recebeu, de que assignou commigo depeis de ler 
e conferir, e por achar em tudo conformo, sem cousa alguma que 
duvida faça o subscreveu, nesta cidade de S. Paulo aos 33 dias do 
mez de Junho de 1798, e eu, José Xanool da Luz, que o subs- 



crevi, conferi e assignei. - Jos6 Manoel d~ Luz. --- José Arouche de 
T o l e d o ~  (1). 

VI1 

Quando estudanto em Coimbra, tendo então 21 annos do idade, o 
general começou, o continiioii até se formar, a escrover em um livro 
do lombranças, que intitul iu Mentorina, os principacs acontccirnentos 
que iani se dando ao ludo dos factos niinimos da sua vida acítderni- 
ca. Eato livro e s t j  em meu podt:r, coníiadu psla familia, o, exami- 
nando-o, tive o desprazor do verificar que está estragadissinio por 
agua e irnças c que !lie falham algumas folhas no Am. Está, por- 
tanto, incomploto, do difficil leitura e do impossivel restauraçao. En- 
t re tan t~ ,  pretendo restnural-o na parte que me for possivel e mo pa- 
recer mais interessarite, ein beneficio do Instituto Historico, e como o 
quo o livro contém são notas para o seu uso particnlar, as suas pa- 
ginas refiectem todas as faces do carac'cer do goneral o todo o 
fundo da sua organização moral. O livro começa do seguinte modo : 

6 Fevereiro.-A 23 deste mez inorrcu D. José I da molestia das 
pernas (-2) ; e por causa desta mosma doença ontregou o governo a 

sua mulher por um decreto, em Noveinbro do 1776 ; morreu em do- 
mingo e na seutafeira antocedentc casou o nosso principe D. José 
coni siia tia, repentina1nr;nto. O Rei, desenganado que morria, tirou 
do uma gaveta a dispensa o os fez casar deante de si. Pouco antos 
de morrer mandou soltar todos os presos do inconfidencia (3), entre 
os quaes saliiu o bispo D.  Illiguel quasi nu. 

iilarço.-A 4 deste mez foi mandado rocollier para Pombal o 
marquez de Pombal por decreto da senliora Rainha, siicccssora do 

( 1 )  Este registo foi feito no livro competente da CaInPra municlpnl d c  S .  Paulo. 
(2) Algnus historiadores dBo a morte do rei D. Josè como occorrida em 24 dc Fe- 

vereiro. 
(3) Em Pcrtng:~I dava-se o nonie d e  acrirnes d c  inconfidenciar> aos delictos praticados 

contra o rei ou contra o Estado. Uahi Tem chamarem-se ainda hoje «inconfidentes» a Ti- 
radentes e seus companheiros da reùelliio mineira. 



reino e mulher do senhor infante L). Pedro (1). Dizia o decreto que, 
attendendo B estimaçáo que seu pae fazia do dito marquez e it sua 
p t içáo ,  Ihc eencedia por estar jh cançado o recolher-se para Pombal, 
e que juntamente :he fazia mf:rcé da commenda de Santiago de Bra- 
ga. Dizom qiio sahiu de Lisboa esto desgraçado s6mente acompa- 
nhado dc tres criados e de cinco soldados, que lho concederam para 
o Iivrarom de alguns insultos, e os quaes ello mesmo pediu por ver 
qoo pouco antes, schindo do Paço, um seu genro em uma sego do 
dito marquez, foi apedrejado de sorte qua lhe foi preciso clamar que 
náo era  o marquez de Poinbal, e dizem mais qiio sempre levou uma 
pedrada na cara. Temendo isto, pois, o marquez pediu cinco solda- 
dos, mas r180 segiiro coiu isso, dizem, mandou sua sego adeante e foi 
atraz crn uma caleça de aluguel. Por quasi todos os logaros por 
onde passou o descompunha o povo, ctiamando-o de ladráo para cima. 

6 Foi mandado prender na sila niecniit sclla, pela senhora Rainha, 
o geral dos Bernardos, mandando-se-lhe que rosponilesse as culpas 
de quo o accusavani, isto é, de quebrador de claiizura, alcoviteiro e 
ladrão. Com offeito 116 constante que elle costiimava entrar rio con- 
vento de Odivellas, junto com o conde do Oeyras, por uma porta fei- 
ta para esse fim e falava com as educandas que queria r2) ; o que 
não podia impedir a abbadessa como seu gora1 que era e amigo do 
niarqucz de Pombal. - - . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

c A 14  doste mez se fez em c'oimbra a cclobre fiincçáo do que- 
bramento dos escudos ; o que consistiu em um grande prestito d a  
homens de casaca e capa de estudcnte por cima, e na cabeça u m  
ch:haa>éo dcssbado com fumo cahido, c diante de todos um cavalleiro 
do mesmo modo, trazendo nas máos unia bandeira com as armas co- 
bertas de fumo, o o cava110 tambem todo coberto de fumo. Chega- 
ram ao pateo da universidade e o cavalleiro disse certas palavras que 
nao ouvi, o voiu outro com as armas reaes dizendo : Cl~orae pobres, 
elaorae ricos o vosso Rei, e a s  quebrou em um assento feito para isso 
no meio do pateo. Isto, em logar de tristeza, causa riso., 

(1) D. Maria I. filha do rei D. J o d  e esposa de Pedro li!; foi mZe de D. João VI, 
perdeu o juizo e falleceu no Rio de Janeiro em 1816. 

(2) Este conrento de freiras era celehre no reinado anterior de D .  JoBo V, que 
ali praticava as suas afamadas orgias. Conde de Oeyras foi o primeiro titulo do mar- 
quer de Pombal. 



Por estes trechos das APemoyias pode-se bem avaliar da sua im- 

portanc,ia, comquanto o auctor, estando em Coirnbra e náo em Lisboa, 
nem sonipre narre os factos de scieccia propria, mas por ouvir dizer. 

No Archivo do Estado encontram-se muitos documontos officiaes 
relativos aos sorviços qiie o general prestoix ao governo em varios 
tempos c em seu itrchivo particular, hoje cm meu polcr, existem 
muitas notas ciiriosas sobre a agricultura, a flora e a fauna de S. 
Paulo, que si tivessem sido em tempo publicadas teriam prestado não 
pequeno auxilio a:, estudo da nossa historia natural. Essas iiotas são 
hoje do 1 oiicu valor ein vista do progresso das seiencias naturaes 
nestes ultinicls oitenta annos, assiin conio a H f s t o ~ i a  ATiztz~rnl de Buffon, 
um dos mais bellos monumentos do saber hunianc no seculo passado, 
pouco valor tem hoje em compzraçáo com os graiidcs e aperfeiçosdos 
trabalhos do Cuvier, rnint-Hilaire, Darwin e outros. 

Foi elie quem introduziu a cultiira do chá [,in S. Paulo e sobre 
ella escreveu uma monograpliia qiio existe em rnanusc,ripto e nunca 
vi publicada ; por seu exemplo e por seus conscllios o cultivo do ch8 
generalisou-se por toda a provincia do S. Paulo, ha meio seculo, e 
ainda Iiojc! que a cultura do car6 excluiu todas as outras, ainda en- 
contram-se nas velhas fazendas evidentes signaes das grandes plan- 
tações de oiitras eras. 

O seguinte documento, que se refere a este facto e prova o rcs- 
peito e consideração de que gosava pelas suas qiialidades intellectuaes. 
e moraes, foi extrahido do arc,hivo da camara iuunicipal de S. Paulo: 

-*Approvando S M. o Imperador, pela portaria cxpedida pela Se- 
cretaria cio Estado dos Neg,cios do Imperio, em data de 8 do cor- 
rente, que se continúe o flnalize a obra do Jardim Botanico a que se  
dera principio nesta capital, devendo nomear-se para didgi1.a uma 
pessoa dotada de zelo e patriotismo, a qual se corresponda com o 
director do Jardim Botánico da Lagoa de Rodrigo de Freitas, e con- 
correndo estas e outras distinctas qualidades no Exm.0 Sr. Marechal 
de Campo José Aroucha de Toledo Rendon, sendo bastante para or 
fazer reconiiiieridavel o ter introduzido nesta proriricin a plantaç80 do. 
chLt o iz sua prcparaçáo de maiieirb qne 6 do esperar que ein breve 
tempo vcniia a mesma a tornar-se abundante desta pianta exotica 
n%o s6 para o seu consumo, mas tambem para a exportação: o pro- 



sidcnte da referida provincia, ouvido o Consellio do (icverno, ha por 
bem de o nllnlear director da referida obra, persuadido de qiic, dada 
as  necessarias providencias kara andamento deila, a fará proscguir 
com aquelle acerto, perfeição e regularidade que afianyam o seu re- 
conhecido zelo e conhecimentos ; auctorizando-o a noroear feitor o tra- 
balhadores, na certeza de que serão pagas pela Junta da Fazenda 
todas as despezas por elle referendadas.-Palacio do Governo de S. Paulo 
29 de O ,  tubro de 1815.-Lucns A?ztonio Monteiro de Calros. 

Alem dos escriptos já mencionados deixou o general algiins outros 
traballios de pliantasia, entre os quaes tenho um manuscripto sobre, 
A Superioridade das Lcttran sobre as Arnaus, isto é, dos E'ilhos de 
Minervn sobre os /Ilumnus de Marte ; entretanto elle n2lo vacillou em 
trocar a carreira das lettras e sciencias pelas das armas,-pequeno 
traço do incohoreucia antro a thêoria e a pratjca, que não desdoura0 
seu caracter robusto, nem destróe a logica reguladora dos valiosos 
serviços prestados ao seu paiz. 

Alguns dos grandes fidalgos paiilistas do teiripo eram homens de 
a n t e s  quebrar do que torcera, intransigentes e aferrados aos privi- 
l eg io~  o regalias que lhes assegurava o regimeri colonial. O brigadeiro 
Joaquim José Pinto do Moraes Leme, pa~l i s ta  illustre por muitos titulos 
dedicado servidor da monarchia, dois anno, mais edoso do que o ge- 
neral Aroiiche o com elle aparentado, era o representante em S. Paulo 
do velho e rotineiro espirito colonial, auctoiitario e inaccessivel ás 
id6as novas emanadas da Revoluç%o Franceza, que avassallaram tudo 
durante o tergo do seculo de 1790 a 1825 e cujos efteitos não se complo- 
taram no Brasil com a proclamaç8o da independencia a 7 de Setem- 
~ r o  de 1833, nem com o juramento da constituição outorgada por 
Pedro I a 25 de Março de 1824, nem ainda com a reuni80 da pri- 
aeira assembléa gora1 legislativa em 1826, mas sómente a 7 do Abril 
i e  1831 com a queda do primeiro irnporador e a elevaçáo ao poder 
lo elemento puramente nacional, cheflado pelo illustre patriota Eva- 
!i$to Ferreira da Veiga. 

O general Arouche, porbm, espirito coriciliador e bem pr'eparado 
)ara receber com sympathia e acceitar sem repugnancia as  influencias 
íberaes da época, moderado, prudente e progressista, soube ir tran- 
sigindo sempre a tempo e a hora, sem quebra da sua dignidade, com 



as necesidades politicas da occasião, de tal fórma que se torrioa, jun- 
tamente com outro distincto paulista, o general Candido Xavier de 
Almeida e Sonza, n2o sómente um poderoso elemento de ordnm em 
um poriodo essencidltuente revolucionario, como tambcm um presti- 
rnoso auxiliar na grande obra da constru6çáo da nossa nacionalidade. 

Aesim serviu elle, entre I I ~ S ,  de solida ponte Iunçada sobre o 
abysmo que separava a pujante, orgulhosa e dominadora fidalsi-a 
de outr'ora da modesta burguezia de 1514, oriunda do suffragio qnasi 
universal e da egualdade de todos perarite a lei, estabelecidos pela 
constituição do novo imperio ; e por isso niesmo,   elos sa.crificios que 
fez pela liberdade do sua patria, assim como de Sruto s e  disse que 
fgi o t~ltimo dos Rontanos, tambem delle podenios ,,dizer com acartc 
que foi «o ultimo dos fidalgos paulistas~. 

S. Paulo, Agosto de 1899. 



Reflexões sobre o Brasil 

Cnpitáo Van Vlier~elt ,  eommaiidailte da  galeofa Tromp 

Tradiisidas de um maniiscripto hollandez pelo socio E. Holleiider 

e por elle offerecidas ao Instituto 

Os francozes aypareceram um momento no Brasil. Tinham 
intcnçao de tomar este prtiz de Portugai porque este nenhum caso 
delle fa/ia.  

E' proprio mesmo de Portugal, dcsta naçáo levistna e inconstailte, 
começar uma empresa coni enthiisiasmo e terminal-a com frieza'. A 
Hollanda j& era uma potencia c, portanto, ciumenta da prosperidade 
do outros paizes ; formon, por isso, sobro o Erasil um plano mais 
seguro, mais methodico, e resolveu apropriar-se delle. 

De todos os c~ imes  de que está chcia esta sciencia chamada Po- 
Eiticn, nenhum 6 tão grave como este plano. Fazem-se leis que as- 
segurem a propriedade dos cidadáos e, entretanto, nenhuma exiete 
qiie garanta as  nações contra a usiirpação. Uma sociedade inteira 
vale mais do quc a propriedade particular, mas não tem grandes ca- 
nh6cs e um governo, que faz a guerra, tem eempro niuitos. 

Portugal tinha mudado de rei :  Philippe I1 tinha usurpado esta 
coroa (1). assim como o Brasil. Era niais uma razão para a Hollan- 
da apcderar-se desta colonia. A Hollanda s6 poderia adquirir força 
e pcder enfraquecendo a Hespanha, a sua flgadal inimiga. 

(1) A descendencia p o r t u p e z a  legitima do rei D. Manoel extingiiiu-se coni D .  Bebas- 
tiáo. Philippe I1 era  neto legitimo do rei D. Manoel e apoderou-sepela força daqnillo 
q u e  por direito lhe pertencia. (S. da R.) 



Apenas apparcceu na Ainerica a frota das Provincias Unidas, ficou 
o Brazil em perigo; c.ntret,anto, não era mair do que uma conipanliia 
de negociantes quem dirigia esta enipreea militar, o que fez que ella, 
a principio, se mallogra~se . Alg:ins ariiios depois r.enovou-se a ten- 
tativa com bom exito ; o general Henrique Lonck começou a con- 
quista e b3aiiricio de Xasrau a terminou. 

Então as riquezas do Novo Mundo, em vez do seguirem para 
Lisboa, toinaraiii o caniiniio do Amesterdam o osta cidade tornou-se 
o primeiro dos ernporios cornrnerciaes. Portugal, que, a principio, ti- 
nha considoi,zdo o Brasil como um paiz inutil e ciijo dominio tinha 
resolvido abandonar, fez então prodigiosos esforços para o recon- 
quistar. 

Eao se tratava mais desta o lonia, mas sim dos hollandozes, que 
eram pessoalrnenie odiados e cujo jugo era preciso sacudir. Basta 
um nome para reaniiiiar o ardor das naçóos :-o dos romanos pro- 
duzia um efteito prodigioso sobre os carthaginezos e o de Luiz XIV 
tornava os ingleses furiosos ; bateram-se durante trinta aiinos para 

"'ens. apagal-o da momoria dos ho., 
Levantaram, pois, os portugueses de Lisboa um grande oxer- 

cito, ptizerani no mar uma frota consideravel e juntaram djnhe~ro para 
uma guerra em que iam entrar mais por ostentaçao. Si a corte de 
Lisboa tivesse feito eg~ial despesa para restabelecer I'ortugal, este 
reino ter se.ia tornado poderoso. 

Os portuguezes, irritadissimos contra os hespanhóes, collooaram 
no throno o duqiie de Bragança. Este senhor teria preferido que o 
deixassem na classe dos cidadáos particulares, porque, comquanto a 
amb'ção seja a paixão dominante nos homens, comtudo alguns ha 
cuja philosophia lhos oleva a alma acima das coroas. 

A revoliição portugueza mudou a politica da Europa (1). O novo 
soberano firmou um pacto de dos annos com as Provincias-Unidas, a s  
quaes, entretanto, Acaram senhoras das suas possbssóes no Brasil. A 
republica hollandeza escolheu dentre os seus cidadáos trez reis para 
dirigirem o seu novo imperio :-um era um mercador de Amsterdam, 

(1) Revolu~áo de 1.' de Deeembro de 1640, que expulson os hespanhóes e e l e~ou  
w throno o duque de Bragauça, D. 3050 IV. (N. dU R.) 



outro um ourives de Harlein e o terceiro um campina de Xiddelburg. 
E' assim que nas republicas chega-se ao poder supremo. 

Horilcns educados atraz de um balcão não t e u  as qualidades pro- 
prias para o governo de uin Estado; podem possuir as virtudes eco- 
nornicas, porem faltam-lhes totalmente as qnalidades politicas. Estes 
reis, occ)!pados com lucros e proveitos e absorvidos por detalhes com- 
merciaes, deixaram caliireni em ruirias as foi'tiíica<;Ó's das cidades e, 
pensando somcrite no dinheiro, 110s mcios de adquiril-o e nus mono- 
polios para obtel-o, tiaeram com que a c lonia se revoltasse. 

Tonion as armas João Fernantles Vieira, portoguez de nascimen- 
to obscuro, porem de muitas virtudes. pdz-se á frente de um partido 
formado as pressas e sem porda de tempo catiiu sobre os hollandeses 
e os derrotou totalmente. Por6ni, a paz trouxe um novo mal : para 
obtel-a Portugal obrigoll-se a payar oito milhões ás  Provinc,ias-Unidas; 
e ra  saliir de uma servidãlo para entrar ein outra. 

Livre (10s liollaudezes, a corte de Lisboa procuyou c,ivilizar as  
naçóes ainda barbaras do Brasil o diminuiu as taxas e mais imíos- 
tos;  mas era muito tarde; nas naçóea pobres, onde as artes não es- 
tão introdrizidas, tudo depende da opportunidade. Pela descoberta da 
America os sclvagcns conheceram logo os gosos e comrnodidades da  
vida; não era prec,iso mais nada para corrompel-os. Para homens, a 
quem basta o iiecsssario, náo é coiiveniente que se lhes dt: o super- 
fluo, porque isto faz nascer uelles novos desejos que sãlo a fonte dos 
vicios. 

Vestiram estes selvagens que deviam ter deixado riUs ; niuguem 
imagina quanto a vestimenta intlue sobre os costumes de um povo 
que nunca andou vestido E' prodigiosa a influencia que este luxo, 
novo para elles, produz sobre as suas almas ; unia ceroula, uma cin- 
ta, produz o mesmo effeito eobre elles que iima moda nova nos eu- 
rop6os. Alojaram-n'os em choupanas mais commodas do que aquellas 
que d'antes tinhzm, deram-lhes aguardente e elles não puderam mais 
passar sem estas commodidades. 

Os portuguezos conheceram então o rio Amazonas, cujo nome 
deu origem a tantas fabulas. Para se estabelecerem sobre suas mar. 
guns foi necessario fazer guerra a varias tribus tao fracas que fo- 
ram tomadas por Amazonas, raça de mulheres que somente existiu 



na imaginação dos homens, assim clmo tantas cousss que náo tivo- 
ram existencia mais real. Este rio conduziu os portuguezes ao Rio da 
Prata (I). 

Dizia-se que Portugal, qiie muito tinha perdido de sua antiga 
actividado no Velho Mundo, queria cncontral-a. no hovo. Na Europa 
n&o encontrou estiniulos para alargar algumas das suas fronteiras do 
lado da Hespanha, mas na Ainorica occupava-so iiiiicaniente com lon- 
ginqiias expediçóes e descobertas. Eis os governos, eis os liomens, 
sempro em contradicção comsigo mesmos. 

De todos os erros de Portugal no Sovo-IIundo o maior foi não 
dedicar-se á cultura dos productos do Brasil, os quaea por si sós po- 
diam dar-lhe riquezas superiores áquellas que eni outros tempos tinha 
tirado das Indias. Bastava o assucar para eririquecel-o. A colonia 
já protluzia bastante assiicdr para o consumo da niotropole c de va- 
rias naçóes extrangeiras e o fumo, luxo universal, potlia augmentar 
consicieravelmente as  rendas do Estado ; era aperi,lb iiec~ssario aug- 
inentar a plaiitaçáo e dsl-o mais barato que outros prodlictores para 
obter a preferencia. E' sempre da barateza que dopeiiùe o consumo. 

O cacáu, que B produzido em varias partes do Brasil, som cul- 
tura alguma, náo dB outro trabalho ao colono siriúo o do colhel-o. 
O seu algodao, superioi. ao das Indias, bastaria para alimentar uni 
commercio dos mais proveitosòs. Todos estes genero- primam pela 
siia abundancia e boas qualidades. Quando tima colonia tem produc- 
ções iinicas póde impôr a lei ás nayóes que dellns precisam. Um 
Colbort ter-se-ia aproveitado do tacs vantagens ; porkrn Portugai, qiie 
sempre teve habeis almirantes, nunca teve bons ministros. 

U:ii luxo prodigioso acabou por destruir as f o r t ~ n a s  que o com- 
mercio apenas tinha começado a construir. E'  uma especie de mo- 
lestia propria dos paizes novos quererem seus habitantes viver 
com mais luxo do que os das naçóes antigas, 0x1 porque os colonos 
qiiereni assim se indemnizar da perda das vantagens de qiie pode- 

eue a essa os- riam gosar no seu paiz natal, ou porque o cllma oliri, 

(i) Esta expresslo náo pode ser tomada litteralmente porque seria um disparate 
geographico. Deve-se antes entender qne o dominio sobre o r i o  Iinaeonas iiiduaiu os 
portu-upzes a extenderem-se a té  O rio da Prata,  hypothese esta justiricada pela funda- 
çáo d i  Calonia do Saerainento e depois pela conquista de llontevidéo o seu districto, 
annexados ao Brasii até 16%. (X. da H.) 



tentaçgo ou por outro qualquer n~otivo. O certo 15 que em todos os 
tempos viram-se no Brasil portuguezes, que tinham nascido na Euro- 
pa na obscuridade e na pobreza, viverem em um luxo e grandeza 
que os primeiros fidalgos de Lisboa r,ão teriam ousado ostentar na 
c6rte. 

h corrupçáo dos costumes, inseparavel das riquezas, alastrou-se 
então no Brasil por todas as classes, porque todas precisavam se 
distinguir por um grande luxo. O amor, que em todos os paizes 
qiientes é a delicia e o veneno da vida, foi ali sempre acompanhado 
desta devassidáo que o torna despresivel. Entretanto, a curte de Lis- 
boa podia reparar todos estes males por uma melhor politica. Sodas 
as colonias s8o susceptiveis de refornias ; basta corrigir os seus vi- 
cios no seu nascedouro. E' o qve aquella curte ia fazer quando tudo 
mudou de face no Novo-Mundo com o descobrimento das minas de 
ouro. Este acontecimento teve conscquencias terriveis ; tudo ficou 
perdido e náo houve leis, nem regulamentos capazes de prevenir a 
influencia deste funesto metal. Si quando este desc.obrimento foi 
feito estivesso no throno de Portugal um grande rei, talvez esse Ino- 
narcha tivesse procedido como aquelle sabio imperador da China, a 
queni offereeeram similhante thesouro 0 qile o recusou, dizendo que 
não queria empregar os seus vassalos em UIE trabalho que nem ora 
o da alimentação nem o do ves:uario. 

O homem é fraco de mais para náo fazer mau emprego de ouro, 
sobro tudo quando o tem em primeira mão o não lhe custa outro es- 
forço maior do que o de extrahil-o do sólo. Um povo que, por meio 
deste metal, tem recursos para entregar-se 6s suas paiuóes, só pro- 
cura satisfaxel-as. Dahi veni a preguiça, a ociosidade e o abandono 
da lavoura e das artes,-vicios cstos que em todos os tempos foram 
caracteristicos das nações mineiras. Quanto mais ricas forem suas 
minas maiores seráo os seus vicios. 

Nada prova melhor a cega fatalidade que preside aos destinos 
deste mundo do que o descobrimento deste metal. Foi o acaso que 
fez esse descobrimento e foi esse mesmo acaso, de que ninguem po- 
dia prever os efieitos, que mudou a sorto de Portugal. Algumas pa- 

lhetas de ouro no chão fizerem crer que devia haver minas de oura 
escondidas em algum logar do continente. Procuraram-n'as por toda a 



parte e a força de trabalhos e de penas descobrirani-n'as. Os negros 
destinados em todos os tenipos a serem o instrumento do luxo portuguez 
e de alguns Estados da Europa, foram applicados ao trabalho das 
minas com a obediencia propria da oscravidáo. 

Entretanto o proveito das minas diminuiu; para tirar o ouro e 
applicar-lho as iiecesearias preparações era preciso fazer despesas 
que estavam na razáo de 1 para 64, e quando o dinheiro duplicou 
em qiiantidride, perdendo metado do seu valor, a despesa passou a 
estar na razáo de 2 para 64. 

Assim as frotas, que levavam para Portugal a mesma quantidade 
de ouro, carregavam, na verdade, uma mercadoria que valia metade 
do seli antigo valor e custava o dobro das despesas primitivas, o prose- 
guindo neste raciocinio, de deducçáo em dediicçáo, chega.se a achar 
a progressáo decrescente da importancia desta riqueza. 

Eis, pois, a situação de Portugal, causada por suas minas de 
ouro. 



C, Processo Vimieiro-Monsanto 

Entre os papeis deixados pelq tenente-general Josó Arouche de 
Toledo Rendon e existentes em meu poder enrontrei um cuiioso rua- 
nuscripto, um tanto estragado por agua e miiito devorado por traças, 
com o seguinte titulo : 

RELACXO 

v DOS 

Capitães laco-tenentes que  governaram a caaitania de S. V i a n t e .  uns riompa- 

dos pelos verdadeiros doratarios e outros pelos intrhscis 

O manuscripto náo traz data nem a~signatura, o n8o tem as pa- 
ginas numeradas ; entretanto verifica se pela leitura do texto quo náo 
Ilie faltam folhas. 

Nas primeiras paginas vem a relagáo dos capitács-móres de S. 
Vicente, numerados todos desdo o primeiro até o ultimo, porém com 
um salto seni explicação de sete numeros do 41.0 ao 48.0, quando 
náo ha intervallo de tempo snfficiente nem para utn só capitão-m6r 
intermediario com a jiirisdicçáo ordinaria de tres annoa. 

segue-se a lista dos capitáes-móres da capitania rle Itanhnen, 
nome que tomou a donataria de S. Vicente durante o longo litigio 
havido entre os herdeiros de Martim Afionso de Souza pela posse das 
donatarias de Santo Amaro e de Itamaraca depois da extincç%o da 
familia de Pedro Lopes de Souza, primeiro proprietario destas duas 
donatarias. 

Vem depois algumas paginas em branco seguidas de quarenta e 
tres Notas Avulsas, bastante interessantes para a historia coloniaI de 
S. Paulo e de grande valor para consulta. e termina o manuscripto 
com uma arvore genealogica da Martim Affonso e Pedro Lopes, gros- 



seira, obscura, mas de não pequeno valor para o estudo do litigio 
havido entre cs seus herdeiros. 

Este resumo basta para demonstrar a importancia do ruaniisc~ipto 
e justificar a sua inclusáo nas publicaçóes da Revista do Instituto. 

Fazendo a copia verifiquei que ha niuitas palavras e alguns alga- 
rismos devorados por traças, qiie julguei não dever supprir por inter- 
polação, preferindo dsixar os respectivos espaços marcados com pon- 
tinhos. Além de algamas notas existentes no original, quc transcrevi 
no rodapé, me pareceu util accrescentar algumas notas minhas, que 
vão marcadas como sondo da redacção da Revista, de que sou mem- 
bro. 

Logo na primeira pagina, tratando de Gonqalo Monteiro, que foi 
o primeiro capitão-mór de S. Vicente, diz o auctor do oscrilito que e 
filho de I). Anna de Siqueira do &Iendocça. Esta simplos e appargn- 
temente obscura explicaçáo 6 suffiriente para se descobrir quem é 
esse auctor. 

A familia S ip i e i ra  de Mendonça era táo numerosa. e iirportante 
que mereceu servir de assiimpto para um capitulo especial da aobi- 
liarchia Paulistaria, de Pcdro Taques; porém este capitulo, como mui- 
tos outros daquella grande obra, est8 psrdido o delle só se encontram 
referencias nos capitulas publicados. Entretanto, como a familia era  
importante, entrelaçou-se por casamentos com muitas outras da capi- 
tania e algiins de seus membros figuram na parte publicada de Abbi- 
liarchia Pa~ilista?za. 

No ~ o l u m e  35 da Revista do Instituto Historico Brasileiro, cor- 
respondente ao anuo de 1872, B pag. 319 e seguintes, tratando da 
grande familia dos Lemes, se I6 que Anna de Siqueira e Mendcnça, 
filha de Luiz Dias Leme, casou com Cypriano Tavares, que mais tardo 
foi capitáo-mór de S. Viconte e figura na relaçáo com o numero 53.0, 
e que teve cinco iilhos, dos quaes destaco José Savares de Siqiieira, 
que era o terceiro em edade e casou crn Santos coin Isabel Maria da 
Cruz, natural do Portugal. 

Deste casal nasceram quatro filhas e um filho, sendo Anna do 
Siqueira e Mendonça a primogenita. Esta nasceu em Santos em 1692 
e alli casou se em 1712 com Domingos Teixeira de Azevedo, bisneto 
de Amador Biieno da Ribeira-o acclamado. Vivia ainda cm 1767 o 



era mái de seis filhos, cntrc os quaes se conta Gaspsr Teixeira de 
Azevedo, quc mais tarde toniou ordcns sacras, tornou-se monge bcne- 
dictino e fez-se notavcl como escriptor nacional com o nome cle Fr. 
Gaspar da LIVaclre rle Deus, fallccido nu anno de 1800. 

O niannscri;~ o, portanto, é obra de Frei Gaspar e o sei1 valor Iiisto- 
rico augmcnt.~ cr~~isideravelmente por ieso ; e esta prosumpçác; se torna 
em certeza q r , i , : i o  quando se observa a precisáo com qiie sáo cita- 
das as data.: (. 'L, paginas dos livros de registros de 8. Vicente, onde 
elle residia. 

Nas ,Votn< '1 ~*ulsns são mencionados factos até do anno de 1783, 
época em qoe Pr .  Gaspar ainda estava em estado de se entregar a 
ostiidos Iiistoricos, tanto do seu gosto e inclinação. Nas suas Dltmo- 
vins para n Hktorza da Capitaltia de S.  Vicente, á pag. 30, 5 63. Fr. 
Gaspar coiita que ú fllho de D. Anna de Eiqueira e Nendonça o, rc? 
fcrindo-se á fazenda Sant'Annn, emprega quasi as mesmas palavras 
iisalas no manuscripto qiiandri trata do capit50-mór Gonçalo híonteiro. 

Fala o auctor do manuscripto cm capitács-nióres, nrio s6mente 
da capitania de S. Vicente, mas tambcm da capitania de Itanlicten, e 
como esta capitania do Itanhaen foi cousa que nunca teve existencia 
legal, julgo devcr entrar em uma pequena divagaçni? historica para 
explicar o emprago daquella expressão e collocar o estudante da his- 
toria paulista eni condiyóes de entcndel-a na sua. verdadeira significa- 
çao. 

Pelos grandes serviços prestados por Nartim Affonso do Souza e 
seu irmáo F'odro Lopes de Soçza, foram elles recompensados pelo rei 
João 111 com a doaçáo de vastos territorios no Brasil, inteiramento 
despovoados e qiiasi desconhecidos ao tempo c111 que foram doados. 
3lartim Affonso recebeu terras na extens8o de 100 loguas do costa 
maritima, divididas eni duas secçóes, sendo a primeira secção de 53 
leguas desde o rio Oorupacé ou Jupuiriquerè, a16m de S .  Sebastião, 
para o norte atP Macahé, e a segunda secçáo de S. Vicente para o 
si11 até doze leguas albm de Cananéa, de 45 leguas. Pedro Lopes sO- 
mcnte recebeu 83 leguas de terras, medidas ao longo da costa e di- 
vididas em tres secçóec, sondo a primeira de 10 legiias do rio Coru- 
pacú para o sul até encontrar terrzs de Yartim Affonso em S. Vi- 
oente; a segunda de 40 leguas, contadas de doze legiias além do 



CananBa para o sul atb a Laguna, e a terceira de 30 leguas nas cos- 
t as  de Pernambuco (1). Todas estas secçóes abrangiam os respecti- 
vos sertóes, rara  o poente, até encontraram os doxíinios castelhanos 
e eram chamados clonntarins, sendo os seus proprietarios chamados 
donatarios,-nomes estes que convem conservar. 

A donataria de hlartirn Affonso denominava-se 8. Vicente e as  
duas st.cções do Sul da donataria de Pedro Lopes chamavam-se San- 
to Amaro. A razão desta, apparentemente, extravagante e caprichosa 
divisão das donatariaç em sccções intercaladas umas nas outras, jit 
foi dada pelo dr. Theodoro de sampaio e bases-se no facto de ser 
conhecida pelos dois irmãos a noticia da existencia de minas de me- 
taes preciosos no interior e (ia divisão assim reita evitar a possivel 
injustiça de ficarem essas minas incluidas em uma s6 donataria. 

hIartim Affonso fun ou logo a villit de S. Vicente para cabeça 
da sua donataria e tomou sem demora diversas providencias para o 
seu povoamento, emquanto Pedro Iiopes, taIvez mais interessado no 
comniercio do pán-brasil da sua secção de Pernainbuco, descnrou 
complet imento das duas secçóes do sul, que ficaram por muitos an- 
nos em abandono, até a sua morte. 

Crescia táo vagarosamente a donataria de Martim Affonso, ou 
de  S. Vicente, não obstante todos os esforços empregados para de- 
senvolvel a, que em fins do seculo XVI s6 existiam nolla quatro vil- 
las, pequenas e pouco prosperas, quo eram S. Vicente, Santos, S. 
Paulo e Conceição de Itanhaen, cujas respectivas fundaçóes datam de 
1532, 1546. 1554 e 1561, e serra acima os doininios dos portuguezes 
n&o iam alOm d~ Parnahyba e Cotia, cerca de 35 kilometros ao 
poente desta capital (2). 

Pelos annos de 1610, quando havia, muito tempo que eram falle- 
cidos hlartirn Affonso de Souza e seu irmão Pcdrn Lopes, suscitou-se 
entre os seus herdeiros um grave litigio pela 1 osse de S. Vicente, 

(1) Vlde Hisloria da Capitania de S .  Vicente, por Pedro Taques de Almeida Paes 
Lcme, Revisfa do Instituto Historico Brasileiro, vol. IX, pag, 154. A sccçio de Pernam- 

buco tinha o nome de Ifamaraci  e uso é considerada neste escripto, 

(.2) Vide São Paulo no f im do seculo XVI, peio dr. Theodoro de Sampaio, vol. IV 
da fieuista do Instituto Historico de A .  Paulo. 



Santos e S. !'aula, oriundo da má coinprehensáo das linhas diviso- 
rias das duas donatorias. 

Entendiam os herdeiros de Nartim Affonso e seus delegados em 
S. V conte que a secção de 10 leguas da donataria de Pedro Lopes, 
sendo medida ao longo da costa, da foz do rio Corupace o;i Juque- 
riquer6 para o sul. não passava aquem da barra da Rertioga e nfio 
podia, 1 ortanto, alcançar Santos e S. Vicente, que ostavam a cerca 
de quinze ou deseseis leguas mais para o sul, nom abranger S. 
Paulo que não flcava no seu respectivo sertão ('1. 

Os herdeiros de I'edro Lopes (a), pelo coritrario, entendiam que 
os termos das concessões das donatarias n2io podiam ser tomadas ao 
pO da lettra ; que a costa logo ao sul da f6z do rio Corupacé cor- 
rendo quasi directamente para o poente, a concessão das 10 leguas 
de costa com o respectivo sertso tornava-se illusoria porque esse ser- 
tão não passaria de uma ostrcitissima tira de terra até as fronteiras 
dos dominios hespanhóea, e que para o sertáo ter 10 leguas de lar- 
gura, de aacordo com o espirito da doaçáo regia, era necessario to- 
mar a projecç2io da costa sobre o meridiano da f6z do rio CorupacB 
e sobre este ineridiano medir as 10 legiias, de modo que a donatari3 
flcasse contida entre dois parallelos de latitude distantes 10 legnas 
um do outro. 

Isto seria realmente mais conforme ao espirito da doapáo regia 
e tambem mais eqnitativo e justo ; porem, sendo assim entendido, 
não somente as  villas de Santos, S.  Vicente e S. Paulo, mas tam- 
bem a de Itanhaen, ficavam todas contidas na secçso de 10 leguas da 
donataria de Pedro Lopes e perdidas para os herdeiros de Matim Af- 
fonso: 

Durou annos o litigio e por meio seculo ficaram os herdeiros di- 
rectos de Afartim Affonso privados da posse de Santos e S. Vicente, 
porque como divisa estava co siderada a barra de S .  Vicente, que 6 
a terceira ao sul, em vez da barra da Bertioga, que 6 a terceira a o  

(1) Vide Histwia da capifania de S .  Vicente, por Pedro Taqnes, no vol. IX da Re- 
vista do Instituto Historico Brasileiro, paz. 172. 

( 2 )  Herdeiros de Padro Lopes aqui USO quer dizer seus decendentes, mas aqnelles 
que herdaram seus direitos sobre estas d0oatfUiab depois da extincção da sua familia 
na pessoa de D .  Isabel de Lima, soa ultima descendente. 



norte;  e para n8o deixarem de ter na sua donataria uma povoaçFia 
que lhe servisse de capital e séde das auctoridades, derani esta re- 
galia á villa de Itaiihaen, o dahi veiu se chamar capitania de Ita- 
szhaen aqui110 que náo era mais do que a mesma capitania de S. Vi- 
conte, somcntc despojada de alguma villas duranto o longo processo 
sobre a s  suas divisas. 

Fr. Gaspar, nas suas Alemorias para a Historia cla cupitania dc 
S .  Yicente, parece-se mais com um advogado analysando as  poças 
de um processo de que com um chronista historiando os factos acon- 
tecidos na capitania; o seu systema é o da exclusáo e tanto elie es-  
clus que quasi nada resta da historia colonial de S. I'aulo. E' an- 
tes um polemista do que um historiador. Na pag. 41 da sua obra 
0110 confessa que nunca se applicou ao estudo da Genealogia e qno 
por isso os seus conhecimentos sobre esta materia s8o muito limita- 
dos. Náo admira, portanto, que a arvore genealogica de Martim 
Affonso e Pedro Lopos, desenhada por ello, seja t8o imperfoita e con- 
fusa que precisasse do correcç80 para servir de auxilio ao estudante 
na  descoberta da verdade sobre o litigjo entre os herdeiros dos dona- 
tarios. Essa arvore geuealogica, intercalada na Relaccio dos capitães- 
snóres de S .  Vicente e de Itanhaen, bem se conforma com o que mes- 
mo Fr .  Gaspar escreveu nas suas J!íemorias, j B  mencionadas, mas  
e sM em desaccordo com o que diz o chronista F'edro Taques na His- 
ioria da capitania de S. Vicente, quando tracta da grande demanda 
entre aquelles herdeiros. 

O proprio Pedro Taques, quo fez da Genealogia o objccto cle es- 
tudos especiáes por mais de cincoenta annos e escreveu a Nobiliar- 
chia Paulistana, verdadeiro monumonto de paciente sabedoria, é obs- 
ouro e incompleto quando, na Bistoria da capitania de S .  Vicente, 
tracta das relações do parentesco entre o herdeiros de Martim Affonso 
e Pedro Lopes. Diz elle, por exemplo ('), que D.  Dingo de Faro e 
Souza, sexto donatario da capitania de S. V-cente, cedeu e traspas- 
sou esta capitania em dote de casamento ao conde da Ilha do Prin- 
cipe, e cita um documento firnlado por este conde, no qual se 18: - 

Dou podar a Luiz do Almeida para por mim tomar posse da capi- 

(1) Vide Iieaista do Instituto Historico Brasileiro, rol. IS. pags. 301-302. 



a tania de !O0 Iegua-s pela renuncia do Sr. D. Djogo de Faro e 
Souza em parte do dote da condessa sua prima e minha muito pre- 

a sada e estimada mulher. . . 
Aqui não se disse donde voa o parentesco do Diogo de Faro 

com a condessa da Ilha do Principe, que são primos segundo affirma 
o proprio conde ; entretanto, Pr .  Gaspar, na lista dos capitaes-m6res 
de Itanhaon, diz que Roque Roballo foi confirmado no posto de capi- 
tão-mór do Itanhaen por ter sido indicado para osso cargo por D. 
Diozo de Faro e Souza como tutor do seu sobrinho menor, Francisco 
Luiz Carn?iro, filho de sua irmã a co~zdessa da Ilha do Principe. 

Estas duas affirmaçóes são contradictorias e pareco que não ha- 
via motivo para um tal desaccordo, porque Pedro Taques e Fr .  Gds- 
par eram primos e intimos amigos, dedicavam-se ao estudo da liis- 
toria paulista, communicavam entre si as  suas idéas e opiniõos o at6 
sujeitavam os seus escriptos a uma reciproca apreciação. A Hktoria 
da capitania de S .  Vicente, de Pedro Taques, foi escripta em 1772, e 
Fr .  (:aspar, que s6 talleceii em 1800, devia tel-a lido para evitar de 
dizer que a condessa da Ilha do Frincipe era irmá de D. Diogo de 
Faro a Souza, quando é o proprio conde, marido dessa senhora, quem 
nos diz que era prim't. Na arvore genealogica do Kr. Gaspar a 
condessa e D. Diogo de Faro figuram ainda como irmãos. 

Ha duas hypotheses aqui a presumir :-ou Pedro Taques errou na 
copia do documento firmado pelo condo, tomando por prima a palavra 
irmd, ou Fr. Gaspar enterldeu que não era natural que um primo 
dotasse noia prima com uma vasta capitania e dahi concluisso que 
D. Diogo do Faro e a condessa eram irmãos. O facto é que a con- 
dessa assignava-se Xarianna de firo e Souza o pelo nome mais pa- 
roce ter ~iYo irm% do que prima do Lliogo de Faro e Souza. 

De um confronto das duas historias da capitania do S. Vicente 
se oollige que neste desaccordo de affirmaçócs é Fr. Gaspar quem 
parece estar com a razão. O facto em si não é de somenos iuiportan- 
cia porquo na proximidade do parentesco esth em grande parte ba- 
seado o direito de herdar ; esse parentesco foi que dou origem ao liti- 
gio, e o litigio aflectou profundamente a historia colonial de S. Paulo. 

Nonhum destes dois illustres escriptores se lembrou de incluir na 
sua hiatoria da capitania de S. Vi«ents a escriptura da doação feita 



por D. Diogo de Paro  a D. Marianna de Faro de todo o territorio das 
donatarias de Santo Amaro e de Itamarach, escriptura essa que elu- 
cida a materia, declarando que são irmaos, como diz Fr. Gaspar, e 
hão primos, como diz Pedro Taques. Tenho em meu poder uma copia 
dessa escriptura, extrahida dos archivos da villa de Angra dos Reis 
por Balthazar da Silva Lisboa, o transcrevo.,. adoante para esclarecer 
de modo decisivo este ponto da historia de S. Paulo, 

Nas ilZemo~~ius para a historia da capitania de S. Vicenie, diz Fr. 
Gaspar que os condes de Monsanto nao contestavam os direitos dos 
condes de Vimieir) sobre a capitania de S. Vicente, comquanto fos- 
sem olles descendentes de Martim Affonso, porque pertenciam d linha 
feminina qnando os Vimioiro descendiam da linha mascnljna. Martim 
Aflonso teve um casal de fllhoa :-Pedro Lopes de Souza (I;, de quem 
descendiarn as condessas de Vimieiro e da Ilha do Principe-ramo 
masculino,--e D. Ignoz de Piinentel, casada com I). Antonio de Cas- 
tro. que deu origem B farnilia dos condes do Monsanto e marquezes 
de Cascaea-ramo feminino 1 2 .  Não havia, portanto, duvida alguma 
entre a s  duas familias relativa á posse das 103 leguas contidas na 
donataria de S Vicento porquo os Monsanto-Cascaes reconheciam os 
pireitos dos Vimieiros sobre estes extensos territorios. 

Porêm, tendo-se extinguido a dssoendencia de Pedro Lopes de 
Souza, irmão de Martim Affonso e proprietario das 80 leguas das do- 
natar as de Santo Amaro e de Itamarach, a sua nota e ultima herdeira, 
D. Isabel de Lima, legou seus diroitos sobre estas duas donatarias ao 
se i primo Lopo de Souza, neto de Martim Affonso pela linha mascu- 
lina e terceiro donatario de S. Vicente, ficando assim concentradas 
nas mãos de Lopes de Souza 150 leguas continuas de costa maritima, 
desde Macah6 at6 Laguna, e mais 30 leguas em Pernarnbuco, tudo 
com oi respectivos sertbes atb as fronteiras dos dominios hespanhbes. 

A esta suocessão foi que se opp6z I &. Luiz de Castro, conde de 
Monsanto. f!Lhi) de D. Ignez de Pimentel e noto de Martim Abonso, 
allegando que a successao neste caso não devia ser pela linha mas- 

(1)  Deve o leitor ter sempre em lembrança que houve dois Pedro Iiopes de Souzn- 

um irmã;o de Martim Afonso e donatorio de Santo Amaro e de ltamaraori, e outro filho 
de Yartim Affonso e segando donatario de 8. Vicente. 

2) Ob. citada, pag. 187. 



culina, mas por parentesco e primogenitara; quo elle era mais velho 
de que o seu primo Lopo de Souza e que, c m o  este. era tambem 
primo-segundo de D. Isabel de Lima. 

A elle, portanto, deviam caber a herança desta senhora e a posse 
das donatarias de Santo Amaro e de Itamaracá. 

Cotueçada a demanda neste terreno, falleceu Lopo de Souza sem 
deixar herdeiros legitiinos e na posse de sua herança entrou sua ir- 
má, D. Alariauna de Souza Guerra, condossa de Vimieiro. Com esta 
continuou a demanda, qiie passou ao seu filho D. Sancho de Faro e 
Souza e ao seu neto D. Diogo de Paro e Souza. 

Fallecendo este ultiino sem descendencia passaram a sua heran- 
ça e o litigio a D Marianna de Faro e Souza, condessa da Ilha do 
Principe, que Pedro Taques diz ter sido prima do fallecido D. Diogo 
de Faro e Souza e que Fr. Gaspar afflrma ter sido irmá. 

Com o fallecimento do D. Loir do Lahtro, o iniciador da demanda, 
foi esta cmtiniiada por seu filho D. Alvaro Pires de (:astro e depois 
por seu noto D. Luiz Alvares de Castro, que ao seu titulo de conde 

de Monsanto juntou o de marqiiez de Cascaes. Este venceri a questzo 
e ficou senhor das donatarias questionadas, sendo as duas secções do 
sul annexadas a cor0a portugiieza ein 1711, mediante a indemnizaçáo 
de quarenta mil cruzados que recebeu o niarquez de Cascaes. 

Sem liquidar a questão de limites entre as donatarias de S. Vi- 
cente e de Santo Amaro, o governo portuguez considerou a barra de 
S. Vicente como linha divisoria e assim S. Vicente, Santos e S. Paulo 
flcaram incluidos na compra frita ao marquez de Cascaes e aiinexa- 
dos aos dominios da coroa. Yais tarde o marquez de Pombal reega- 
tou tambom a capitania de S. Vicsnte (I) e annexoii-a aos dominios 
reaes e assim desappareceram as duas antigas donatarias e as  ques' 
tdes sobre a sua posse e divisas. 

Azevedo Marqiies, que é das molhores auctoridades sobre a his- 
toria paulista, nos seus A~~ontamentos Historicos: dá uma lista dos 
capitães-móres das capitanias de S. Vicente e de ltanhaen, que não 
se conforma com a lista organizada por E'r. Gaspar. E' verdade que 
Azevedo Marques náo garante a inteira veracidade da relação que 

(1) Por actos de 1753-54. 



apresonta, pela confusáo em que ficaram as donatarias o pcla exis- 
toncia simultanea de varios capitães-niórce, porbm, O tambem verdade 
qiio eIlc proprio confundiu as donatarias ainda antes do litigio e deu 
como capitã3-mór de S. Vicento a Antonio Rodrigues do Almeida, 
que exerceu esse cargo na dona toria de Santo hmaro. 

AtC o fim do seculo XVI não tinha havido questão alguma entro 
os herdeiros de Martim Afíonso o dc Pedro Lopcs sobre a posse das 
donatarias o suas divisas. A donataria de S. Vic~nte comeqou logo 
a ser povoada pelos esforços do seu proprietario, porém a de Santo 
Amaro pernianoccu por muitos anncs em abandono c esqiiccimento. 
Na primeira Iiavia já as villas de S. Vicen~e, Santos e S80 Paulo 
quando D. Isabel de Gamboa, viuva de Pedro Lopos, pensou seria- 
nientc P O  povoamento da segunda. 

E' verdade que em 1542 nomeou ella seu proc:urador a Christo- 
vam de Agiiiar, que já era capitão-inor do S. Vicente como delegado 
da Martim Affonso ; porém, accnmulando este cargo nas duas donata- 
rias, o inesm" thiistovam s6 zelou dos inleresees da de S. Vicente e 
pouco ou antes nada fez pelo dceenvolviiliento da de Santo Arnaro. Só 
em 1567 foi que a inesnia senhora deu poderes de capitão-m6r ou 
loco-tenente a Antonio Rodrigues de Almeida, tidalgo portiipiien que 
viera a S. Vicente em 1547 e havin regressado ao reino, om 1556, 
em bnsca de sua  familia, que lá tinba deixado. PIáo tendo onde re- 
sidir na donataria de Santo Amara, que Ilic era confiada, porque era 
ainda um deserto, veiu ello se estabelecer em S. Vicente e dali con- 
cedia sesmarias o praticava antros acto; de jxrisdic~áo nLs territo- 
rios daquella donataiia ; porém, niinca foi capitão-niór de S. Vicente, 
como aiürma Azevedo Marques. O mesmo se póde dizer de Gonçalo 
Affonso, que foi ouvidor de Santo Amaro o n%o capitáo-mór de S.  
Viconte. Tambem, durante o litigio sobre as donatarias houve alguns 
eapitáes.móres cujos nvines Azovedo Marques não dá, mas que fi- 
guram na relação de Fr. uaspar. 

Com estas explic.açóes, qiie váo como prefacio, entrego o escri- 
pto de Fr. Gaspar á apreciação dos estudantes da Iiistoria patria. 

S. Paulo, outubro de 1899. 



Escriptura de dote 

4 0  CONDE DA ILHA DO PRINCIPE (') 

João Blau, capitão-m6r desta capitania da Senhora Condessa da 
EIha do Principe, diz que lhe é nocossario o traslado do AlvarB que 
passou Sua Magestade El-Rei Dom João IV, que Deus tenha em 
gloria, á Senhora Condessa do doação das torras quando se casou 
com Dom Luis Carneiro, Conde da Ilha do Principo, o qual Alvará 
está  no livro da camara, pelo quo pede a Vossas-merc6s mandem 
dar  os traslados que pede e receber80 mcrc6.-Çoino podo.-loncei- 
çso em camara, 9 de Abril do 1689.-Sebastiúo Ltciz Nartim do 
Gosta-Custodi o Barroso-Jeronymo Gcila~~s-.inigzcel Gonçnl~cs. 

TRASLADO DA E S C R I P T U R ~  DE DQTE QUE SE I)EU AO COSDE DA ILHI 
DO PRISCIPG, PEDTDO NA P E T I Ç ~ O  ATRAZ.  

Em nomo do Deus amen.-Saibam quantos esto instrumento da 
contracto do dote, arrhas e obrigação virem que no anno do Kasci- 
monto de Nosso Senhor Jesus-Christo de mil seiscentos e cincoenta e 
quatro, em 5 dias do mez de Janeiro, na cidade de Lisboa, junto ao 
convcnto do S. Francisco, nos apesentos de Dum Affonso de Faro, 
'estando ahi presentes partos u saber :-de uma L ~ i z  Carneiro, Senhor 
d a  Ilha de Santa Helena e de Santo Antonio e da do Principe, Conde 
della, e do Conselho de Sua Magestade, e da outra Dom Diogo de 
Faro e Souza, filho de Dom Sancho de Faro, que Deus tem, hcrdeiro 
e successor do suei casa e morgado do Vimieiro e Alcoentro, e de 

1 Manuscripto antigo, um tanto estragado por agua e traças, tambem encontrado entre 
e s  papeis do general Arouche. A. DE TOLEOO PIZI. 



Dona Izabel de Lima e Carcome, sua mãe, que Deus tem, e bem 
assim o Dito Dom Affonso de Faro, ssii tio, tutor e curad~r ,  e de 
Dona Marianna de Faro e Souza, sua irmã, o seus sobrinhos nienores, 
em sou nome e no de cada um delles, e outrosim estavam presentes o 
dr. Pedro Paulo de Souza, De~ernbaga~dor dos Aggravos e Casa da 
Supplica~Bo, e o dr. Francisco d't Cruz Frcire, nomeados procuraduros 
pelo dr. Francisco Ferreira Encerrabodes, juiz dos orpháos e um das 
repartições àesta cidadn e dos ditos menores, que tanibem estavam 
presentes, para assistirem e darem anctoridadc a este contracto e ca- 
pitiilaçóe~. Disse logo por elles 1)om Diogo de Faro e Souza e 
Dom Affoilso de Faro, como tutor e curador dos ditos seus sobrinhos 
menores, foi dito a mim tabelliáo, perante as  testemunhas adeante 
nomeadas que estão contractados para, coni o favor divino; mo,iante 
agrado d I Espirito Santo e comprazimonto de Sua Mapestado, por 
seu Alvará ao deante trasladddo, haverem de c a m  a dita Da na Ma- 
r imna de Faro e Souza, sua irmll e sobrinlia, com elle Conde Luiz 
Carneiro, e que havendo o dito casamento seu real effeito e serido 
recebidos por palavras de presente na fórma do  sagrdo Concilio Tiiden- 
tino, a c.onsurnando-ae o rnatrimonio, o contracto qu ebte Dom Diogo 
de Faro o Souza dá e dota a ditd Dona Zil.irianna do Faro, sua irmã, 
coni auctoridade do dito Doin Affonso de Faro, seu tio e curador, e 
por bom do AlvarS q11e te111 de Sua Magestade de supprimento de 
edade para este dote e casamento e bom de todos ; que outro sim ao 
deante era trasladada a sua capitania de S Vicente, de cem leguas 
de tivras, no Ebtado do Brazil, districto do Rio de Janeiro (I), du que 
elle 6 capitao, senhor e goveriiador perpetuo, e toda a sua jurisdi- 
cçáo. direitos o rendas, absini e da maneira que a tem e llie pertence 
por sua doacãaj e dote, em estimação e valor de vinte mil cruzados, e 
assim mais lhe dá, e dota a dita Dona Narianna sua irmã, duzentos 
mil reis do renda cada um anno em valor de dez mil crua~dos consi- 
gnados e constituidos em todos os reodinientos do morgado do Rio 
Maior, sito no tcrmo de Sa:i arem assim da malmira que o; possue e 

1 A capitania autonnmica de S. Paulo s6 foi ereada 55 annos depois, em 1709. e ins- 
tallada a 18 de Jiinho de 1710, dla em que tornou posse o primeiro capitão general 
Antonio de Albriquerqua Coelho de Carvalho. 

A .  DE TOLEDO PlZA. 



lhe pertencem por qualqiier via que seja, o n%o bastante todos os ren- 
dimentos tudo o que faltar para o cumprimento dos duzentot mil reis, 
e elle dotador é contente se prefaça dos sessenta mil e quinhentos e 
oito réis de juro que tem na alfandega desta cidade. E porquanto 
Sua Magestade t -m concedido a elle Dom Diogo de Faro que possa 
dotar estes ditos duzentos mil reis de renda cada anno no morgado 
de Vimieiro, se obhga elle Dom Dibgo de Faro  a haver a apostilla 
no dito Alvará do dito Senhor para a consignação dos ditos duzentos 
mil reis em todos os rendimentos do dito .~orgado  de Rio-Rlaior e 
sessenta mil quinhentos e oito reis de juros na dita alfandega em- 
quanto se não alcança a dita apostilla, 6 contente elle dotador que 
fiquem sempre seguro.; os ditos duzentos mil reis de renda do dito 
morgado de Vimioiro e Alcoentrc na forma do dito Alvará, que ao 
deaute esta inserto nesta nota e seus traslados, com declaração que 
a todo o toinpo que ello dotador ou succesores da dita casa e mor- 
gado quizc~om rernir os ditos duzentos mil reis e seu valor ou derem 
renda bastante equivalente, qiie bem os valha, o poderão fazer; o 
outro sim por morte da dita Dona Marianna, falleccndo tlla e 
seus descendentes, flcar%o os ditos duzentos mil reis liv*es aos 
ditos morgados conforme ao dito Alvará 0 este contracro, o assim 
mais dá e dota o titulo de Conde da  Ilha do Principe, que elle Conde 
Luiz Carneiro tem em sna vida, o qual titulo, e assim dota, houvera 
por Alvará de duas vidas mais nos descendentes destc matriomonio, 
estimadas as ditas duas vidas do dito titulo de conde em outros dez 
mil cruaados, porquanto elle dotador tem já alcançado Alvará do 
titulo em uma vida. Das duas promettidas e dotadas e tambem 
adcante ora trasladado para os descendentes deste motrimonio, esti- 
mados nos ditos dez mil cruzaaos, declara elle dotador que não al- 
cançando Alvará da outra segunda vida para neto e descendente :este 
matrimonio dentro do tempo dc ci~ico annos, começados do effeito do 
dito matrirnonio em deante, elle do,ador se  obriga a dar no fim dos 
ditos cinco annos a quantia de cem mil reis cada anno de renda em 
bens livros, ou de morgados que bem os lenda, estimados no valor 
de cinco mil cruzados, que 6 a respeito dos ditos dez mil cruzados 
dotados por titulo de conde das ditas duas vidas, e para a dita renda 
dos ditos cem mil reis elle dotador obriga desde logo todos os seus 



kons o rendas livres, havidos e por haver, e os rondimentos de seus 
morgados, para o que haverá Alvará de Sua Magcstade para segu- 
rança dos ditos cem mil reis de renda, e a todo o tempo que elle do- 
tador ou seus succcssares alcançarem o dito Alvará da dita segunda 
vida da rnerc6 do titulo de conde ficar& cessando a obrigação dos di- 
tos cem mil reis de renda, e desta nianeira se entenderá e competir& 
este dote que elle dotador dota a dita Dona Marianna, sua irmã, nos 
ditos quarenta mil cruzados que leva comsigo, porqiio nesta quantia 
e valor elle Condc a acceita sem poder allegar lez%o, erro ou ongano 
algum, porque neste valor das ditas causas estáo conformes, e Q =ais 
declaração deste oontracto que todos os adquiridos que se adquirirem 
durante o matrimorio, assim por qualquer maiioira, ou por doaçáo, 
Lerança ou contracto, ou por outra qualquer via, a titulo lucrativo 
ou oneroso, que p ~ r  qiialquer dollos so adquirirem ou por outro qual- 
quer que zeja, se houveram por adquiridos communicavcis e partes 
entre ambos (I), e no tocante a Capitania de 6 .  Vicente dotada elle 
dotador se obriga a entregar as  contas de doaçáo e titulos della para 
por ~ l l e s  a dita Dona Mariauna tirar carta de successáo cm sua cabeça 
ou para os descendentes deste matriruonio, conforme o .'llvará de Sua 
Magostade ao dearite trasladado e niais declaração deste contracto, 
que todos os bens deste dote que a dita Dona Marianna de Faro e 
Souza leva comsigo terão e seguirão a natureza dos bens dotaos sem 
se poderem divertir, traspassar, vender, alien~ir, neni obrigar por ne- 
nhuma via que seja, e oste dote promettc e obriga elle dotador fazer 
sempre bom aos ditos dotados assim do maneira que neste contracto 
se cont0n1, de ta1 maneira que o hajam e logrem c possuam assim e 
do modo que nesta escriptura se conte~n, pela q ~ a l  tira e aparta de 

(i) Este treclio e alguns outros do nianuscripto s50 mal redigidos e obscuros. A 
doaçáo fei tr  em Lisboa em 1 6 2  teve uma copia trazida para Conceiçáo de Itanhacn e 

alii registrada no livro da cailiara, dest,a se  tirou iiriia copia qiie foi lerada para Angra 

dos Ileis e aili registrada rio livro dn, caniara: desta foi tirada unia iiova copia por or- 
dem de Ralthrizar da Silva Lisboa, que csteye eiii Angra dos Reis fazeno correiq5o em 
1797, como juiz de fb ra :  desta, foi tirada a copia que tenho em nieu poder, da qual ex- 

trahi  outra para n prelo. E' provavel que grande parte das phrases obscuras e erradas 

sejam productos dos copistas. A letra deste manuscripto é 116s e muito legivel. 

9. T. PIZA. 



si e seus herdeiros e deacendcntes todos os ditos bens que toda e todo o di- 
reito c accão que atB agora nelles teve e adiante podia ter e haver e todo o 
procedo e traspasse nos ditos dotados e siicccssores deste matrimonio e pt r 
elle Condo foi dito que acceita este dote dos ditos quarenta mil cru- 
zados da mão delle Dom Diogo de Faro com aiictoridade do dito 
Dom Affonso de Faro, sei1 tio, tutor e curador, na forma dita, e que 
a respeito dos ditos quarenta niil cruzados assim de todos se obriga 
cllo Conde a dar a terça parto do arrlias, conformo a ordenação, a 
dita Dona Marianna de Faro, siia tutova ruulher, consignados e cons- 
tituidos a provimento destes dotadoies em bens seguros e abonados. 
porquanto conforme a este contracto clle Conde promette e dit em 
nome de arrhas e doação i dita Duna Marianna de Faro a terça 
parte d ~ s  ditos quarenta niil cruzados do dito dote, que são treze 
mil, trezentos e trinta e trcs cruzados, consignados o constituidos em 
bens equivalentes seguros A satisfação delles dutadores; e outro sim 
so obriga, solzcto rnatri~izo?zio, a segurar o dito dote que pecebcr e des- 
tas arrhas a metade dos ditos adquiridos ; o por ellc Conde foi mais 
dito que a dita segurança o restituicyão e consumamento do dia fies- 
de que llie fora entregiie, e assim mais das ditas arrhas promettidas 
obriga todos os seus bens assim livres qao por qualquor ii~aneira lhe 
pertençam como do morgado patriinonial e quaesquer outros que 
hoiivcr em particular para as  ditas arrhas, as bemfeitorias do seu 
moIde sitas nesta cidade por detraz da egreja de S. Paulo, que im- 
portam em muito mais, as quaes bemfeitorias consignadas ao paga- 
mento das ditas arrhas s80 livres e sem vinciilo algum como está 
declarado om uma sentença que se deu no juizo do civel desta cidade 
pelo licenciado Manoel Tenreiro do Gouvea, de qiie 6 escriv80 Do- 
mingos Rodriguez, a que se refere, e sempre elle Conde as fara !i- 
vres e desobrigadas com todos os seus rendimentos equivalentes aos 
treze ditos mil, trezentos o trinta e tres cruzados de arrliaç e rendi- 
mentos do todos os mais seus bens e pelo melhor parado de sua fa- 
zenda, !ivres rendas, e para esta obrigaçáo e hypotlieca de bens de 
morgado haverá para mais segurança Provisáo e Alvorá dc Sua Ma- 
gestade, conforme aos que por sua parte houveram os dotadores para 
a obrigação doste, e uns e outros assim livres como do morgado, 
corno a dita licença quc for necessaria para a sua validado e segu- 



rsnça fiquem desde logo em seu vigor. com mais declaraç2io que fal- 
lecendo a dita Dona Marianna com fillios deste matrimonio ficar80 a s  
ditas arrhas vinculadas ao morgado do filho e successor deste nia- 
trimonio para accrescentamento delle ; e é mais declaraç80 deste con- 
tracto qne sendo caso que elle Conde falleça primeiro que Dona Ma 
rianna de Faro ella ficara em posse e cabeça de casal com todos e 
quaesquer bens que ficarem de qualquer sorte e seus rendimentos até  
com eff~ito ser entregue do todo o seu dote, arrhas e a metade dos 
adquiridos inteiramente; emquanto lhe náo forem pagas as ditas ar- 
rlias haverá cada anno duzentos e cinccientà mil réis dos rendimen 
tos de todas as casas do dito molde, qne é a quantia que vem a ser 
a razão de juros os ditos treze mil, trezentos e trinta e tres crnza- 
dos das dit:~s arrhas o a mais condiçao e declaraçso deste contracto, 
que vencendo em aias a dita Dona M~rianna do Faro a elle ( onde 
ella logrará e comera as ditas arrhas em sua vida e assim mais os 
ditos duzentos mil réis de renda consignados nos ditos bens c rendi- 
mentos dos ditos morgados ; assim as ditas arrhas como os ditos du- 
zentos mil rtiis comera em sua vida, quer fiquem filhos e successores 
deste matrimonio quer náct, e d mais declaração desta escriptura que 
cada um del!es partes a s i m  dotadores corno dotados poder& havtr  de 
Sua Magostade a licença e Aivara que foreiii necessarias para a validade 
deste doto e contrancto delle, e para tudo elles partes dotadcres e 
dotados assim cumprirem todo e cada cousa disseram que obrigavam, 
e de feito logo obrigaram. todos os seus bens e rendas livres, havi- 
dos o por haver, de juro e de morgado e mclher parado delles, e 
por elles Dom ARonso de Faro, tutor e curador, e doutores Pedro 
Paulo de Sol~za e Francisco da Cruz Preire, ciiradores, e o doutor 
Francisco Ferreira Encerrabodtw. Juiz dos orph%os da dita repartição, 
foi dito que ellos approvaram e patifican~ este contracto de dote e 
dam a ellc sua outorga e consentimento para que fique firme e va- 
lioso e tenha seu real e cumprido effeito, assim e da maneira que 
nello se contem e pela melhoria que em direito possa ser, e outor- 
garam de respondoreni elles dotadores e dotados por todo o aqui 
constituido nesta cidade perante os corregedores da Corte, corregedo- 
res e juizes do civrl della, onle e perante quem este instrumento for 
apresentado e se pedir e requerer seu cumprimento ahi se obrigam 



a responder e de se fazer todo o cumprimeuto de direito o justiça, 
citadas por suas cartas citatorias prccatorias e sem ellas, para o que 
disseram que renunciavam e cadd um renunciava juiz de seu foro e 
da terra e logar onde ao tal tenipo estiverem e morarcm, e todos oe 
mais privilegios, liberdades, leis, direitos, ordenac0es, distincçóes, fe- 
rias geraes e especiaes, e tudo o mais que por si e em seu favor 
allegar possam, que do nada se poderao valer, salvo tudo cumprir 
pelo modo sobredito ; e declaram elles partes que no que toca ao 
pagamento dos cinco mil cruzsldos, om que está estimada a segunda 
vida de titulo de conde no caso em que esto Dom Diogo o não haja 
de sua Magestade nos ditos cinco annos pagará a ~ l l e  Conde os ditos 
cinco mil cruzadrs dos bens livres que tiver e pelos rendimentos e 
rendas de seus morgados sem. . . (I). . .mais nos ditos morgados este 
que assenta sobre as rendas e nos rendimentos delles, e que para isto 
se haveriam as licenças necessarias, como atraz fica dito e declarado, 
que esta se outorgou em nove dias do dito mez de Janeiro posto que 
continuada em cinco do dito mez, e em testemunho da verdade assim 
o outorgaram tedos elles outorgautes e pediram que se fizesse este 
instrumento nesta nota e que se dessem OS traslados nocessarios, que 
acceitaram, e eu tabelli50 o acceito em nome de quem tocar ausente 
como pessoa publica, estipulante e acceitante. Testemunhas que furam 
presentes: o dr. Thom6 Pinheiro da Veiga, Procurador da Coroa de 
Siia Magestade e sou Dosembargador do Paço, e Manoel Rodrigues 
croado delle Dom Affonso de Faro, e Amador de Abren, careado delle 
Conde Luiz Carneiro e todos conhecemos a elles partes outorgantes, 
dotador, Conde dotado, tutor, ciiradores e juiz serem os proprios aqui 
conteudos, que na nota assignaram com as testemunhas. Antonio Pinto 
de Lemos, tabellião, o escrevi.-Cfinde da Ilha-Dom Diogo cle Faro 
e Souza-Dom Aff mo dr Faro-Pedro Paulo de Souza-Francisco da 
Cruz Freire -Francisco Ferreira Encerrabodes - Ihome' Pinheiro da 
Veiga -Manoel Rodrigues Cabreira-Amador de dbreu. 

1 Aqui havia no mannscripto de Balthazar da Silva Lisboa um trecho que o sopis- 
ta náo cntenden e qua copiou do seguinte modo: <sem fuir ou'ro graso minha mais. .  .a 
todo com letra boa e muito legivel ! 

A .  T. Piza 



1.0 ALVARA' DE QCE A T R I Z  SE F A Z  ~ ~ I E S Ç ~ O  (I) 

Eu Bl-Rei faço saber aos quo este Alvara virem que havendo 
rospcito ao que por sua petiçáo mo enviou a dizer Dom Diogo de 
E'aro o Souza, por seu tio e tutor Dom Affon o do Faro, pedindo-mo 
lhe conrodosse licença para dotar a sua irmã Dona Narianna de Fa- 
ro e Souza, que estit contrartada para casar com o Condo da Ilha do 
Principc com as 100 leguas do terras qiro tem na costa do Brasil, 
com suas povoações e titulo de capitão o governador, com suas juris- 
dicçóes e rendimentos, o que lho passo carta de successão em nomo 
da dita sua irmã na forma que a ello Ilio esta mandada passar, sup- 
prindo.llie o ser menor para fazer o dito dote, o vistos os casos que 
allcga e as informações que se houve pelo dr. Pedr o Paulo de Sonsa, 
Uescmbargador dos Aggravos o da Casa da Supplicaçáo, de que consta 
que ouvira o supplicante e seu tutor o immediatu successor do mor- 
gado que 6 a dita sua irmã dotada que o juiz de Orphãos lhe dera cu- 
rador lottrado por ser menor, o todos consentem no doto referido, e a 
~csposta  que sobre tudo deu o Procurador de minha Corda, hei por bom 
e me praz quo, tendo feito c dito casanicnto, se passo carta a Dona 
Marianria de Paro e Souza das com leguas do terras de que so trata 
na forml quo estit mandada passar ao dito Dom Diogo, a quem hei por 
siipprida a idade para poder f.izer o dito dote, ~ u ù o  como em siia pe- 
tição podo, e este Alvaril se cniuprira como nello se contem e valer8 
posto que O seu effeito haja do durar mais de uín aniio, sem embargo 
da Ordenaçãe do livro segundo, titulo quarenta, em contrario Mano01 da 
Costa o fez em Lisboa a dcseseto do Sotembro de mil seisontos e 
cinzonta c tres annos. Jacintho Fagundcs Bezerra o fez escrever.-RKI. 

( 1 )  Para ficar completa a prova sobre o parentesco de D. Diogo e D. Marialina re- 
produzo um dos alsarás regios, relativo a doagio por aquelle feita, a esta, e tamhem 
porque iutaressa a historia da donataria de S. Vicente. O outro alvará trata do dote 

de duzentos mil reis anonaes tirados do morgado de Viiiiieiro e uito interessa a historia 

de S. Paulo. 
A. T. Piza 







Rel . a q ã ~  dos Capitães loco-tenentes que 
governaram a Capitania de S. Vicente, 
uns nomeados pelos verdadeiros do- 
natarios e outros pelos intrusos.. 

GOSÇALO SIOXTEIRO :-Era sacerdote quando veiu na armada de 
Martim Affonso e aqui flcou por vigario de S. Vicente e depois por 
vigario de Santos. Quando era vigario do S. Vicente governou a 
capitania como loco-tenente de Martim Affonso por nomeaçáo do sua 
mulher e procuradora, D. Anna de Pimentel, segundo consta da car- 
t a  de sesmaria das terras de Iriripirnr~ga que o dito Gonçalo Mon- 
teiro concedeu ao meirinho João Gonçalves, em S. Viccnte, aos 4 
de Abril de 1535, na qual attestx o capitao Antonio do Valle estar 
registrado no livo do tombo um instrumento do poderes escripto em 
Lisboa pelo tabelliáo Antonio do Amaral, pelo qual D. Anna Pimen- 
te1 constitue seu procurador e loco-tenente, em seu nome e do seu 
marido, a Gonçalo Monteiro . 

Deste capitáo, que fui o primeiro, existcm muitas sesmarias. 
A mencionada sesmaria vem na escriptiira do troca quo o meirinho 
Joao Gonçalves foz com Antonio do Valle, e 6 o titulo das terras do 
Santn-Anna que foram de minha máe D. Anna de Siqueira e Men- 
donça. O mesmo consta da sesmaria que concedeu a Joáo Ramalho 
aos ?O de Dezembro de 1500 e tantos (1). Já governava no iiltiruo 
de Dezembro de 1576 porque nesse dia passon a sesmaria de Este- 
vão da Costa. 

(1) O escriptor deste trabalho é Frei Gaspar da Madre de Dcus, apesar do manns- 
crIpt3 nLo trazer assignatura, nem data. E' curioso que elle cite a data do mea e nfio 
saiba com certeza o anno da concessão feita a Joáo Ramalho. 



ANTONIC DE OLIVEIRA :-Cavalheiro fidalgo ; por provisáo de D. 
Anna Pimentel, pa~sada  em Lisboa aos 16 de Outubro de 1338. JB 
governava no primeiro de Setembro de 1539. Ha muitas sesmarias 
deste capitáo. 

3.0 

CHR~STOVAM DE AGUIAR DE ALTERO : - Cavalheiro fidalgo, creado 
por D. Anna Pimentel eni Lisboa aos 20 de Dezembro de 1542. To- 
mou posse em S. Vicente aos 28 de Xarço de 1,543 ; consta do livro 
1.0 das vereaçóes da camara de S.  Vicente, na vereação do dia. 
Notc-sc que n%o aponto as folhas por náo serem nume~adas (1). 

B R ~ Z  CUBAS:-Cavalheiro fidalgo, creado por provisáo de D. 
Anna Pimentel, passada em Lisboa aos 26 de Novembro de 1544. 
Tomou posse em S. Vicente aos 8 do Junho de 1343. Consta do 
livro citado, na vereaçáo desse dia ; e supponho quc hoave alguma 
duvida a respeito da sua posse porque nào se achou presente o ca- 
pitão que acabava, como era estylo. 5eu antocessor tomtira posse 
em Março de 1543 e como ainda lhe faltavam muitos mezes para 
ajustar o triennio, pode ser que Braz Cubas tomasse aposse mais 
cedo do qiie devia e que por isso náo Ih'a quizesse dar Crhristovam 
de Agiiiar. 

5 .o 

ANTONIO DE OLIVEIRA, 2.a vez :- Por provisão de Martim AfTon- 
so aos 28 de Jan-iro de 1549. Apresentou a sua carta em Santos 
aos 27 de Maio de 1549, donde infiro que tomou a posse alguns dias 
antes, porque costumavam tomal-a na camara de S. Vicente e ao de- 
pois se registrava a patente em Santos. Tudo consta de lima certi- 
dão passada pelo escriváo da camara de Santos, Francisco Lopes, aos 
2 de Abril de 1562. Archivo do Carmo de Santos-maço 15, n. 6. 

(1) O costume de não numerar as folhas era geral nos seculos passados e o anotar. 
que disso se queixa, tambem náo numerou as paginas desce manuscripto. Christovam de  
Aguiar era capitão-mór das duas capitanias, de 8. Vicente e Santo Amaro. 

N. da R. 



BRAZ CURAS, 2.a vez : Foi creado por Martim Affonso segundo 
attesta o escrivâo, mas náo declara quando lhe passaram a provisilo, 
nem o dia da posse. A primeira sesmaria que tenho visto, passada 
por elle, tem a data de 23 de Janeiro de 1355 e a ultima a de 2 de 
Março de 1555. 

JORGE FERREIRA :-Cavalheiro fldalgo (1). Declara nas sesmarias 
qne era capitao em ansencia de Braz Cubas, com poderes do gover- 
nador geral D. Duarte da Costa. Passou uma sesmaria aos 20 de 
Julho de 1556. I'asson outra sesmaria aos 9 de Agosto do 1557 sem 
fazer menç%o alguma de Braz Cubas; nem elle podia estar ausente 
nesse tempo porque a carta de R de Agosto foi registrada no livro 
da Fazenda Real nesse mez pelo cscriváo Alborto, que o constatara 
com o provedor Braz Cubas. Jorge Perroira ainda governava em 
primeiro de Fevereiro de 1558, com poderes do governador geral, 
porque nesse dia passou r m l  sesmaria na qual declara a fonte de 
onde manava a sua jurisdicç80. 

FRANCISCO DE MORAES BARRETO :-Da carta que lho escreveram os 
camaristas do S. Vicente para o effeito de o dopor com o fundamento 
de ter concluido o scu triennio, consta que Martim ABonso o provera 
por tres annos, que tomara posse aos 30 de Abril de  1558 e que tinha 
governado at8 o 1." de Maio de 1551, dia em quo lhe escreveram a 
carta, a qual so acha rogistrada no archivo da camara, livro das ve- 
reações, que piincipia em 1561, a fls. 16. Avisaram ao Capit&o que 
si tinha outra provisáo a mostrasse para lho darem cumprimento ; 
alitis, fariam sua obrigação, a qual era juntarem-se com os camaris- 
tas de Santos e elegerem capit8o. 

(1) Era casado com Joanna Ramnlho, fllha do portnguez João Ramalho e neta de 
Tibiriçá, cacique goganh de Piratinioga no tempo de Martim Affonso N. da R. 



PEDRO GOLLATO :-Cavalleiro fidalgo ; consta do livro citado, fls. 
17, quo aos 11 de Maio do 15G1 estovo presente na camara desse dia 
o capitso Pedro Collaço. Não se acha o auto de sua eleiçáo, neni o 
&e s11a posse; nias infere-se da carta citada que as  duas camaras o 
elegeram logo depois do notifirarom a Francisco de lloraes quo tinha 
acabado. Vi sosmarias suas de 15 do Junlio, 26 de Agosto o 26 do 
Novembro de 1352. 

10.0 
PEDRO F E R R ~ Z  BARIIETO :-Com podcrcs do Martim Affonso passou 

semarias aos 5 do Outubro do 16G2 o aos 20 de Janeiro de 1567. 

11." 
JORGE FERREIRA, 2.a vez :-Passa sesinaria aos 10 de Junlio do 

1567 e nianda cumprir outra, sondo ainda capitáo em 1371. Em todas 
declara que governa com poderes do Nartim Aít'onso. 

Ou csto capitáo governoii muito tempo 
ou náo lia mcmoria de seus siieccssorcs, por- 
que vai muito tempo do anno do sua posso 
até o tempo de Jerongmo l~eitáo. 

12.0 
JERONYMO LEITÃO :-Irmão do Domingos Leitão, fidalgo da casa de 

Sna Xagestade. Foi provido pelo segundo donataria Podro Lopcs de 
Souza, filho do Martim Aff~nso de Sonza. Isto consta de muitas ses- 
marias. Não apparece a sua provis%o, nem o auto da sua Fosse ; 
consta, porêm, do termo da vereaç%o de S. Viconto, ein 3 do Novem- 
bro de 1579, que elle j h  era capitão nesse dia, e do tormo da vcrea. 
050 de 22 de Março de 15'12 consta que ainda governava nesse dia por- 
que deram posse ao tabelliáo Francisco de Torres, nomeado por elle ('). 

( ' )  Aqui traz o in.zniiscripto a seguinte nota : 
uSi ,lerooymo Leitão governou a té  Ilaio d e  1;>91>, como podiam noiiiear por sou suc- 

eessor eni Marco desse mcsmo anno ?m 
P a r a  s e  entender esta nota é preciso suppor que o terino de  verençZo, mencionado 

no texto com a data de  22 de dfaruo de  1592, tenha a data de 22 de Jfaio, que o anctor  

corrigia para 22 d e  Março para combinar com o que adeante s e  diz do capitáo-mór Jorge 

ConSa. E m  sub-nota se diz que J. Leitão tomou posse a 14 d e  Agosto de  1580 em no- 

me de  Pedro l~opes.  (A? da X.) 



Daqui por deante é escripto ocatalogo pelo doutor juiz de fura 
Uarcellino Ferroira Cleto. 

13.0 

JORGE CORREA :-Consta do livro 6.0 da csmiira de S. Vicente que 
foi nomeado por Lopo do Souza, terceiro donatario, o tomou posse 
aos 33 de Março de 1592. Serviu até 14 dc Xarço dc 1.593, segundo 
consta do livlBo 7.O, no accordam desse dia. 

JoÃo PESEIRA DE SJUZA :-Tomou posse aos 14 de Março de 159;- 
Foi nomeado pelo governador D. Francisco de Souza para servir o 
cargo do capitao-mór com os adjunctos SlmBo Machado e João Ba- 
ptista . . . . . . . (I), mandando suspender a Jorge Correa e cha- 
mando-o B cidade da Bahia por capitiilos que do cá deram contra elle, 
dos quacs ruandoii devassar. Consta do livro 7.0 da camara de S. 
Vicentc. 

1.5.0 

ROQUE B.$RREPO :-Sonicado por Lopo de Souza ; apresentou-se na 
camara do S. Vicente aos 19 de Outiibro de 1595. 

DIOGO ARIAS DE AGUIBRE :-Tomou posse de capitáo de S. Vicente 
aos 18 de Dezembro de 1638, Cor provisão l o  governador geral do 
Estado, D. Francisco de Souza, na qual dctcrminava quo governaria 
somcnte cmquanto ~ l l o  governador na0 chepussc a esta capitania, para 
a qual ficava de partida, suspendendo interinametite ao capitao e loco- 
tenente legitimo, som culpa, Roque Barreto, como consta do livro 8.0. 

ROQUE BARRETO, 2." vez :-Consta do livro 8.0 quo Roque Barreto 
servia outra vez do capitso aos 13 de Julho de 1600, porque nesse 
dia concedeu foros de villa a povoaçáo de S. Joáo de CananBn em 
nome do donatario Lopo de Souza. 

(1) O terceiro nome estii devorado por trecas. (Af. da R.) 



D ~ O G O  LOPES DE CASTRO : Cavalheiro fidalgo ; aos 24 de Feve- 
reiro de 160? fez registrar uma provi~%o do governador ger61 pela 
qual o creava capit%o-mór de S. Vicente. Consta do livro 8.0 Foi  
suspenso. 

19.0 

ROQUE BARRETO, 3.a vez :-Aos 27 de Julho de 1603 registrou 
uma provisão do governador geral Diogo Botelho, pela qual o creava 
capit%o-m6r de S. Vicente, suspendendo ao dito Diogo Lopes. 

ANTONIO PWDROSO :-l'oi nomeado por provisáo de Lopo de Souza, 
passada em Lisboa aos 30 de Outubro de 1602, para capitáo com a 
clausula de que, náo querendo ou n&o podendo servir este posto, ser- 
viria seu irmão Pedro Vaz de Barros. Resta saber si tomou posse 
nesta occasiáo o dito Antonio Pedroso de Barros. (I) 

PEDRO VAZ DE BARROS :-Consta do livro 8.0 que aos 18  de Agosto 
d e  1603 servia de capitáo e ouvidor por Lopo de Souza, o qual ainda 
servia em 24 de Fevereiro de 1605. 

PEDRO CUBAS :-Moço da camara de Sua Magestade e alcaide-mór 
das capitanias de S. Vicente e Santo Amaro; em 11 de Jullio de 1605 
foi chamado pela camara de S. Vicente para servir de capit%o-m6r da 
capitania, segundo consta do livro 9.0. Parece que nso o reconhecia 
por capitão a villa do Santos e isto pouco carece do exame. 

(1 ) '  Parece haver contradieçlio entre os 5s 19 e 20, ou ent8o havia conflicto entre o 
donatario Lopo de Sonza, que n3meava qualquer dos dois irin.íios Antonio Pedroso e Pe- 
dro Vaz de Barros eni Outubro de 1602, e o governador geral, que nomeava Roque Bsr- 
reto em Julho de 1613. 

;N. da R.) 



ANTONIO PEDROSO DE BARROS:-Tomou jiirameuto para servir de 
capit8o das capitanias de S. Viceute e Santo Amaro aos 20 de De- 
zembro de 1606, por ter sido nomoado por Lopo do Souza, segiindo 
consta do livro 9.0 Ainda servia aos 9 de Setembro de 1607-livm 
citado. Iiesta examinar si antes desta posse tinha governado. (1) 

GASPAR CONQUERO :-Tomou posse e juramento para servir de ca- 
pit%o e ouvidor da capitania de S. Vicentt, aoa 6 de Outubro de 1607, 
por estar nomeado pelo donatario Lopo de Souza. Consta do livro 9.0 
Passou uma sesmaria a 20 de Fevereiro de 16.. . (2) a Antonio Fer- 
eira-livro 2: de registro de sesmarin, png. 86. Manoel Antunes 
passou duas sosmarias como capitáo e loco-tenente do Lopo de Souza, 
uma aos 2 de Outubro de 1611 e outra aos 20 de Dozeinbro do dito 
anno, que so acham registradas no livro 3.0 dellas ; porem o escrivao 
na  margem p6z a nota de que neio tinham effeito porque o dito nun- 
ca  fora capitão. (3) 

(1) Bqui traz o mannscripto a seguinte nota : 
-Consta do mesmo livro que deram posse dos logaros de capitão e ouvidor a Anto- 

nio Pedroso aos 21 de Dezembro de 1606, em virtude de lima provisão de Lopo de Souza; 
conutando do mcsoio livro que tintiam da60 posse de ouiidor a Zuzarte Lopes aos i 0  de 

Dezembro de 1606 por cas.. . . . qne nelle flzera o dito Antonio Pedrosc, a quem tinham 
dado posse de capit.50 nesse mesmo dia 20 de Dezembro, A' margem vinha uma cota 

que dizia nLo valer o termo da posse dada a Znzarte Lopes. 110 requerimento, a fls. 

300 do mesmo livro, que fez o procurador da camnra de S. Vicente aos ?O de Janeiro de 

1607, consta que na villa de Santos não reconheciam por capitSo, nem por ouvidor, a 
Antonio Pedroso e que alli servia de ouvidor Sebastião Peres e de capitáo Gonçalo de 

Pedrosa., Ha nesta nota uma palavra devorada por traça, que vai com pontinhos. 

(2) O resto da data está devorada por traças. 
(3) Aqui trar o manuscripto a seguinte nota : 
<Conservo as pecias confusas de ter achado que o douatario lhe concedéra a fa~nl-  

dado de passar sesmarias no termo da Ilha Grande. CapitBo nunca foi, como com r a 5 h  

advertiu o escriváos. 
Esta nota, mal redigida e obscura, está bem conservada e tem a letra bem Iegivel. 

Parece que o auctor ficara perplexo por ter verificado que o donatario facultára a Antn- 

nea conceder sesmarias sem ser capitão-mór. (h'. da R.) 



Lurz DE PIIEITAS MATTOSO :-Era capitáo em 3 do mcz de Jiillio 
de  1612, nomeado por D. Luiz de Souza, governador geral da Repar- 
tiç%o do Sul, por morte de seu pae D. Francisco de Souza. Neste 
dia passou Freitas provisáo de ineirinho da correiçáo a Bolehior Ro- 
drigues, cuja provisdo se cumpriu na caniara do S. Vicerite aos 5 d a  
Agosto do dito anna, segundo consta dolivro 11 das vereaybcs de S. 
Viconte. 

26.0 

NUNO P E ~ E I ~ A  F R E I R E : - F ~ ~ ~ ~ ~ o  da casa de sua  Magestado, no- 
meado capitão da capitania de S. Vicente por D. Luia de Souza por 
provisáo de 15 de Julho de 1612. Consta c10 livro I ~ . o  

FRANCISCO DE SA' SOTTOBIAIOR :-Nomeado càpitáo-niór da capita- 
nia do S. Vicente por D. Luiz de Souza aos 6 de Jnnlio de 1613, a 
qual foi cumprida aos 19 de Junho do dito anno. Livro 11.0 

PÍo~7.1 :-Este D. Luiz assistia nesta 
capitania c por isso estava nomeando capi- 
tães annuaes contra o estylo antigo, cujas 
provisões eram por tres annos. 

DOMINGOS PEREIRS JACOME :-Tomou passe de capitáo di, cepita- 
nia de S. Vicente aos 5 do Setembro de 1613, por nonieaç8o do de- 
sembargador Mmoel Jaconie Bravo, com poderes bastantes que para 
isso e outras cousas lhe liavia concedido o governador geral do Es- 
tado, Gaspar de Souza, por provisáo passada aos 24 de Agosto 60 
dito anno. Domingos Pereira Jacomc nomeou para o substitriir, aos 
28 de Fevereiro de 1614, a Pedro Cubss, moço da camarn, aleaido- 
m6r e provedor da Fazenda Real, durante a ausencia quo desta ca- 
pitania fazia em serviço de Sua blagestado. Teve para o mesmo ef- 
feito provisão do desembargador Manoel dacome Bravo, passada aos 
4 de Maio do dito anno, e tomou posse Pedro Cubas aos 31 do dito 
mez e anno-livro 11.0 



P-~ULO DA ROCHA E SIQUEIRA :-Cavallieiro fidalgo ; foi nomeado 
capitáo da capitania de S .  Vicente por provisão do governador geral 
Gaapar do Souzn, datada de 18 de Setembro de 1614. Tomou ho- 
menagem nas mãos do governador geral aos 25 de Setembro do dito 
anno. Serviu at8 ser suspenso e preso por provisão do mesmo go. 
vernador geral, datada de 12 de Jullio de 1615, que se  cumpriu na 
camara de S. Viconte aos 13 de Novembro do dito anno-livro 10.0 

30: 

BALTH.IX\R DE SEIXAS RBBELLD :-Foi nomeado capitáo e ouvi- 
dor da capitania de S. Vicento por provisáo do governitdor geral 
Gaspar de Souza, passada aos 12 de .lullio dc 1615 e cumprida aos 
13 de Noveinbro do 16!5 na eamara do S. Vicente. Tomou posse 
nesse dia-livro 10.0 

31 .O 

GONÇALO CORREA DE Si:-Fidalgo da casa do Sua Mag~stade, 
norneacto per D -  Lniz do Souza, govornador geral do Estado, por prc- 
v i ~ ? ~  passada em Olinda aos 4 de Fevereiro de 1617. Tomou pcsse 
no 1 . 0  de Julho dito anno-livro 12: (1). 

&IARTIM CORREA DE SA' : -Fidalgo da casa do Sua blagestade, no- 
moado capitão da capitania de S. Vicente por alvará dc Sua Magestade 
de 2 de Fevereiro de 1518, com n expressa clausnla do que serviria 
por tres annos, si tanto durasse o iitigio que havia entre os donata- 
rios. Foi cumprido o mandado registrar o dito alvara na camara rle 
S. Vicentc aos 11 de Pioveinbro de 1630. Consta do livro 1 2 O .  

Yetlro Cubas. moço da camara de Sua Alagestade e alcaide xuór 
da aapitauia de S.  Vicente, foi nomeado capitáo da diia capitania por 
Martim de SA durante o tempo da sua auscncia por provisão de 20 

(1) A ~ i i i  vem a seguinte nota :-.Ausentando-se para o Rio de Janeiro passou pro- 

visão a Pedro Cubas para governar, na sua ausencia, as dias da Marinha.» 
Esta nota não 6 de jnia de fora Pereira Cleto, mas do dono do manuscripto, que 

assim o declara. Vide S 1.0 sobre Gonçalo Nodeiro. (N. da R.) 



de Uezembro do anno de 1620, a qual foi ciiinprida e registrada no 
dito dia e aniiu na camara da dita villa ( L ) .  

(1) Vem aqui a seguinte nota, com palavras de'oradas por traças e suhstituidas 

por pontinhos : 
<Pedra Cuhas não tinha dado juramento ua camara d e  S.  Viccnte, quando a ella 

veia Ilairoel Rodriguel de Moraes tomar a injnsta posse da capitania de 8 Vicente em 

nome do coridc de Jlonsnnto. D. Liiia de Bouza, com a provisão que por elle mandou, 

ordenando oua caiiiai.iit:ts de S. Viceiite e niais justiças que Ilie desseni posse, escreveu 
camaia de ;z 1-icente que nada alterasse a respeito do governo da capirania. 

<'Poretn, 11x0 ol~staute pretendeu 3rIanoel Rodrigues tomar posse de capitfio-mdr sem 

provisão do conde de Xonsanto, nem do governador geral, e com o iinico fundamanto de 
que a constitiiinte e o coiistituido faziam uma só psssoa: e como El.Rei, na confirmação 

da sentença, d k i a  qiie o conde.. . (a) ... capitão e lhe dariam.. . . . . .. . . . ... . . . . .. . .. . .. 
. . . (h) .  . . siia praciir:i~Ro com este argumento persuadir ao vereadores que sendo elle 

procurador &avia scr  capitão. Replicaram os ditos veredores que o governador geral 
mandava ça i i s~rvar  tudo como estava. Respondeu que a provisgo de Slartim de Sá t ra-  
zia a claiisiilw j:i referida c c('nio com a posse do condc cessára o litigio a t a r a  conclui- 

do o tenipo 6% sua jurisdicç2o e governo. Mais assegvrou aos camariatas que o gol-er- 

iiador geral ~nandára  a di ta  ordeni por ccmprazer com Martim de s i ,  que elle n8o podia 

fazer os negocios do conde sem sor capitão, que lhe dessem a posse e elle acommodaria 
ao governador geral. 

u Com offeito, foi-lhe dada posse de c.upit8o-múr e, fszendo n cnmara aviso a .Mar- 

tim de SR, que se  achava no Rio de Janeiro, e elle ao goverernador geral, este ordenou 

que del>ueessein a Manoel Rodrigues de lloraes e obedecessem a llartim de Sá. Em 

conseqiiencia desta ordem foi chamado Pedro Cubas á camara d e  S. Vicente, onde deu 

juramento e ficou goycrnando com grande sentimento de llanoel Rodrigues, qne preten- 

deu que o conservassem e por lhe não fazerem o gosto alterou razões com tanto fiu-or 

que chegou a empunhar a espada na camara, desordem pela qual o autuaram os cama- 
ristas, cujos autos remetteram ao governador geral e ao donatario. Tndo consta das 
cartas que os ditos camaristas escreveram a D.  Lniz de Souza e ao conde de Monsanto. 

No mesmo livro, onde vem as ditas cartas, acha-se nm requerimento de 4Ianoel Rodii- 

gues, no qual elle s e  queixa de que, indo fazer um requerimento a Martim de Sa, este 

o tratára mal do palavras e lhe dissera qne o não reconhecia por procurador do dona- 
tario. 

<Disse bem Martim de 86, porqne a capitania de S. Vicente não pertencia ao donata- 

rio de quem elle e ra  procurador. Isto pensava o governador, a meu ver, o qual, se- 

(a) Aqui esta estragada uma palavra que acaba em t a ,  parecendo ser  daria ou teraa 
ou serta, de poucas syllabas porque o espaço é pequeno. 

(b O nianuscripto aqui est8 roto e faltam diversas palavras, de modo que o quese  
segue  não faz sfntido, nem parece ter  ligação com o que vem de t r a ~ .  

N. da R. 



JoÃo DE MOURA FOGAÇA :-Tomou posse de capit%o o ouvidor da 
capitania do S. Viccnto por ter sido nomeado pela condessa de Vi- 
rniero, D. híarianna de Fouza, donataria perpetua da capitania, 
aos 22 de Outubro do anuo do 1622. Consta do dito livro 120 (I). 

34.0 1 

ALVARO LUIZ DO VALLE:-Em 21: dc Julho do I624 era capitão 
de S. Vit:erite pclo conde de Monsanto o ci,riio tal nomeou Lucas Ro- 
drignes do Cordova alcaide-mór da capitania do S. Vicente. Constn 
do dito livro 12" (2) .  
-- 
gundo eu  supponho, mandou conserrar o governo no mecnio estado, temeroso de qne o 
capitão-mór, dito Martim de Sá, se  oppuaesse posse injusta, e . .  .(a). . . de . .  .(b). . .si o 
depuzessem do governo. O dito Martim de A a  nomeou [tar;~ o substituir eni sua ausen- 

cia a Fernko Vieira Tavares, por provisão datada no Rio do Janeiro aos 9 de Abril d e  

1622. Cumpriu-se e registrou-se na  camara da vllla de S. Vicente rio dia 1.0 t e  Xaio 

d e  162.2-livro 1to.u 

(1) Aqui vem esta outra nota : 
c E' neoessario examinar este livro, porque ilellc achei uma provisilo do governador 

geral  Furtado, na qual dia que prov8ra á Pogaça. E' certo que a condessa o mandou 

por seu procurador, com o cargo de capitLa, e supponho que elle usou da iridustria de ir 

A Bahia e pedir provisão ao governadcr geral Mendonça Furtado, porem apresentaria n a  

camara a prnvisão da condessa. O dito governador levantou a homenagem a. JIartim 
e mandou que Pernão Vieira lhe entregasse o governo (c). Este RernZo Vieira se  consti- 

tuiu requerente do conde de hlonsanto, cujo direito foi solicitar á Bahia, e vindo de l á  

fe i to  provedor da Fazenda Real fez as  partilhas por ordem da Relaçilo como lhe propu- 

se ram o seu odio e desejo de vingar-se». 

(2) Aqui traz o maniiscripto a nota sogninte: 
« Estc foi o primeiro capitao nomeado pelo conde de lfonsanto, e o que entrou a 

governar depois que Fernão Tavares repartiu as  duas capitanias pela terceira bar ra  
mais austral, fiindando-se em que este era o rio de A. Vicenter. 

a )  Falta uma palavra devorada por traças em parte e tambem estragada por agua. 

b) Idem, idem, que entretanto parece ser U .  Luia. ' c) A expressão levantou a homenagem a .Vartirn e ?,&andou q?&e Fernão Keira lhe 

entregasse o governo está contradictoria, porque não se  levanta a homenagem de um de- 

legado na occasião de entregar-lhe o governo. A provisão do governador Furtado d e  
Mendonça E de 16 de Setembro de 1622, levanta a homenagem a ambos, blartim e Fer- 

USO, e manda entregar o governo por treù annos a João de Xoura Fogaça. Vide Xota 

n. 40, adeante. ( N .  da  E.) 



P E D R ~  DA MOTTA LEITE. -Criado do conde do Monsanto, alcaide- 
mór e capitão-riiór, loco-tenente da capitania de S.  Vicente, nomeado 
por D .  Alvaro Pires de Castro, conde do Jlonsanto, por provisão do 
18 de Abril do 1628. Veja-se o.. . (1). . .79 .  Assignou sesniadas em 
26 de Julho do 1G31. 

36.0 

ANTONIO DE AGUIAII BSRRIGA: - Capitlío-mtr da capitania do S. 
Vicente em.. . ( 2 ) .  . . do blaio de 1640. Foi crcado por provisá2 do 
conde do llocsanto, D.  Alvaro Pires do Castro e Souza, de 21 do 
Oictztb~o de 169.9, como consta da provi~iio de João Luiz Mafra. 

JoÃo Lurz MAFRA :-Cavalleiro fldalgo da casa de Sua Magestade, 
foi craado capitáo-mói, governador e loco-tenente do conde de Mon- 
santo por provisáo dello D. Alvaro Pires do Castro e Soirza de 21 de 
Outubro de 1639 (si, com 300 cruzados de ordenado cada anno, si 
tanto renclesso a dita capitania ao seu doriatario. Cumpriu-se, e de- 
ram-:he posso em S. Vicente aos 7 de Outubro de 1640. Na provi- 
são declarou o conde que serviria por trez annos e que tomaria posse 
de governo depois de -4ntonio do Agiriar Barriga ter co~cluido o tri- 
cnnio por que o tinlia provido. 

G ~ S P A R  DE SOUZA CLHOA: - Cavalleiro professo da ordem de 
Christo o fidalgo da casa de Sna llagestade : foi nomeado por provi- 
são do governador geral Antonio Telles da Silva, passada na Baliia 
aos ((i, l t j  ou 26) de Outubro de 1642, a qual se cumpriu e registrou 
na camiira do S. Vicente aos 7 de Dezeinbro do dito anno. Este 

1 )  Aqui faltam u~.la palavra e parte dos algarismos, estragados pcr agua o traças. 

2) A data do niez foi devorada por traças. 

3) Ha e\idente csntr:rdicr,áo entre os $5 36 e 37, que dZo a mesma prcvisio de 21 
de Outubro de 1G30 como nomeando os dois capities-iuóres mencionadcs. Em relaçáo ao 
$ 36 essa data esti  sublinhada para ser excluida. N. da R. 



capitáo estava provido por outros tres annos pelo conde de hlonsanto. 
de quo so lhe tinha passado despacho; porem, queixando-se a camars 
de S. Vicente ao dito conde do seu mau governo pelos procuradores 
quo foram a Lisboa tratar dos negocios respectivos aos jesiiitas (I), 

macdou o conde que se lhe n%o observassem os despachos, quando 
os apresentasse, e em seu I y a r  proveu em capitão a Francisco da 
Fonseca Falcáo, segundo consta de uma carta do mcemo conde es- 
cripta no dia 1.0 de Dezembro de 1612, que existe no archiuo da 
camara àe S. Vicente. 

FRAXCI~CO DA FONSECA FAI,C.XO :- Foi nomeado por provisáo do 
conde de Afonsanto paesada aos 12 de Dezembro de 1642. to moi^ 
posse aos 24 de Junho de I643 e foi deposto pelo ouvidor gcrsl aos 
14 de Setembro de 1643. 

G A ~ P A I ~  DE SOUZA CLIOA :-Tinha sido capitão-mór da capitania 
do S. Vicente antes de Francisto da Fonseca Falcáo : deposto este 
polo ouvidor geral aos 14 de Setembro de 1643, tornou por detcrini- 
nação do dito oiividor a servir de capitão-niór. . . . .dia por.. .(?). 

Fnaucrsco PISIIEIRO RAPOSO : - Foi provido eni capitão-m0r da 
capitania de S. Vicente por carta. . . (?). . .do governador geral, pac- 
sada aos 24 de Maio de 1643 e principio11 a bervir.no 1 . O  de Feve- 
rciro de 1644. 

Jacome Coutinlio (9 .  

I )  Quando os jesiiitas foram expiilsos de 8. Paulo cni 1640, os panlistas cnviaraiii 

a Lisboa doia emissarios, Luiztta Costa. Cabra1 c Balthazar de Borlh Gato. com as queixas 

que tinham contra a ordem. E' a estes emiss;irios que se fnz aqui refeiencia. Vide s 
Ilisforia da axpulsZo dos Jesi~itns, no vol. 111 desta Renisia. 

2) Falta unia palavra devorada por traças, que devia ser pateníe. 

?,) Falta uma palavra escripta em breve, devorada por traça?. 

4 )  Este nome apparece aqui isolado e sem neolinma explicnç&o ; 6 conservado para 

ser niantida a integridade do maiiuscripto. N .  da  R .  



Francisco da I'onseca Falcáo, a quem o ouvidor havia deposto 
no principio de seu governo, conseguindo que o governador geral pu- 
zesee o-ciinipra-se-na provisão que llie havia passado o conde de 
Monsanto, em virtude delle tornou a governar e tomou nova posse 
em S. Vicoiite aos 3 do Outubro de 1644. 

MAN ~ E L  I 'PREIRA LOBO :-Professo na ordcni de Christo ; foi pro- 
vido em uapitão-mór pelo donatario marquoz de Cascaes em carta da- 
tada no 1.0 de Fevoroiro de 1517. Cumpriu-se e tomou posse no I..) 
de Jurilio de 1618. 

BENTO FERRÃO UE CASTELI,~ RRANCQ :- Foi provido em capitão 
rnór de S. Viccnte por provisão do governador o capitáo-general pas- 
sada aos 16 do Outubro do líi61; cumpriil-so na carnara de S.  Vi- 
conte aos 3 do 3larço de 1652. 

GONÇALO COURAÇA DE NESQUITA :-COIIS~ que foi capit8o-mór por 
uma provistlo sua datada aos 15 de Fetenibro, na qual confirmou a 
André Fernandcs de Araujo no posto de ajudante da capitania de S. 
Vicente . 

63.0 

NAXOET, I)E SOUSA DA SILVA :-Foi provido em capitáo mór dri. ca- 
pitania do S .  Vicento por patente de Sua Magestade de 25 de Ko- 
vcmbro do 3656, a qual se cunipriu e registrou na camara de S. Vi- 
cente aos % '  do Abril de 1657. Sondo capitão foi se metter frade, 
segiindo c o n ~ t a  de unia carta sua esoripta aos camaristas de S. Vi- 
cente. Não consta em que religiáo. 

1) A riiimeray,ío dos cayitáes-móres salta de 41.0 a 48.0 sem motivo algum appa- 
rente, tanto niais que riáo h& i i~terral lo de tempo que faça presumir a existeneia d e  al- 
guns interiiiediarios. Entre o 41.0 e o 48.0 ha  o espaço de tres annos que era o da jo- 

risdicçáo ordinaria dos capitses-mórcs daquelle tempo. N .  da R. 



JERONIMO PANTOJA LEITÃO :-Terido sido nomeado por uma pro- 
visáo do governador geral do Estado, Francisco Barreto, de 6 de Ou- 
tubro da 1637, para que vagando na capitania de S. Vicente qual- 
quer dos cargos de capitno-mór, provedor da Fazenda Real ou sar- 
gento-mór, elle entr.asse a servir por virtude desta provisão, que apre- 
sentou ria camara de S. Vicente e se cumpriu aos 6 de Janeiro de 
1658 ; nesse dia tomou posse de capitão-mm. 

ANTONIO RIBEIRO DE MORAES ( I ) .  -Por provisão de Salvador Cor- 
rea de Sá, governador geral das capitanias do Sul, passada aos 4 de 
Outubro de 1659, cumprida e registrada na crimnra de S. Vicente 
aos 19 de Dezembro de 1659.-drchiuo da cnwznra de S. Vicente, Ei- 
vro 14.0. 

53.0 

CYPRIANO TIVARES (2) :-Capitáo-m6r loco-tenente da capitania de 
S .  Vicente por provisáo dc Salvador Correa do Sá e Bcrievides. go- 
vernador geral das capitshiias do Sul, datada no Rio de Janeiro aos 
31 de Dezembro de 1661. F'ez homenagem pela dita capitania nas 
m%os do dito governador no 1.0 de Janeiro de 1662. Cumpriu-se e 
registrou-se a provisão em S. Vicente aos 29 de Janeiro do dito 
anno e tomou posse no mesmo dia. Continuou a servir no mesmo 
posto por outra provisáo que se pas5ou aos 22 de Junho de 1665, a 
qual se cumpriu e registrou na  caiuara de S. Vicente aos 18 de Ou- 
tubro do mesmo aririo. 

54.0 

AO. STINHO DE FIGUEIREDO :-Por carta patente de Siia liagestade 
passada aos 29 de Maio de 1665. Tomou posse em 31 de Dezembro 
desse anno. 

1) Era casado em S. Paulo com Catharina da Ribeira, filha de Amador Bueno da  
Ribeira -o accda?nado, e nTio deixou descendencia. 

5 )  Era nztural de PerniLmbnco, onde combateu contra os hollandeaes e depois da 
expulsão destes veiu se estabelecer em Santos, onde casou-se com Anua Riqueira de 
Mendonça, da illustre familia dos Leme. N. da R. 



Sebastião Velho de Lima serviu de capitgo em aurencia deste 
proprietario, emquanto elle andou na deligencia de procurar niinas, o 
foi provido pelo dito Agostinho de Figueiredo, o qual estava já pre- 
sente quandi, tomou posse Thomaz Fernandes, a qcem elle mesmo 
entregou o governo. 

55.0 

SHOM~Z FERNANDES DE OLIVEIRA :-Por carta patente de Siia Al- 
teza (I), passida aos 8 de Julho de 1673; tomou posse hos 17 de 
Fevereiro de 1675. 

56.0 

D ~ o e o  PINTO DO REGO :-Por carta patente assignada pelo Prin- 
cipe Regente aos 4 d: Novembro de 1677. Tomou posso aos I S  de 
Dezembro de 1678. 

Pedro Taques de Almeida, por provisáo do governador geral, pas- 
sada aos 8 de Outubro do 1683, a qual se cumpriu na caruará do S. 
Vicente aos 4 do Março do 1GS1, e tomou posse no mesmo dia. 

Pedro Person Hostel foi provido na oapitslnia-mór do S. Vicentc, 
porom náo tomou posso por morrer antes *disso, e foi continuando 
Pedro Taques. 

THOMAZ FEKXANDES DE OLIVEIRA, 2.a  vez :-Capitáo.mór por pro- 
visáo do governador geral do Estado do Brazil, passada aos 5 do Se- 
tembro de 1637 ; tomou posse aos 15 do Fevereiro de 1688. Teve 
nova provis&o. 

58,. 

MANOEL PEREIRA DA SILVA:-Por patente do govcrnador geral 
passada aos.. . de.. . br.0 de 1600 ; tomou posse aos 11 de Fevereiro 
de 1691. Morrou e jaz na egrcja de S. Braz da villa de Santos, com 

I) dffonso VI, tendo sido deposto do throno portuguez em 1667, o priiicipo D. 

?edro. seu irmão, foi proclamado regente e como tal go\-ernou o reino ata 1683. Neste 

mno morreu o deposto Affoilso e D .  Pcdro foi proclamado rei com o nome de Pcdro 11. 

ri' dclle que aqui se fala. S .  da R .  



campa pequena, de pedra, ju~ito ao altar de Nossa Senliora do Pilar. 
Consta que já era morto aos 231 de Janeiro de 1692 (I). 

MANOEI, PEIYOT ) DA ~ I O T T A  :-Por carta patente de Sua Mages- 
tade passada aos 9 do Dezembro de 1631 ; tomou posse aos 5 do Abril 
de 169.2. 

60.0 

D. Srsão DE TOLEDO PIZA :-Por patente do goVcrnador geral pas- 
sa-la aos 3 do Agosto de 1695 ; tomou posso aos 7 dc Abril de 1695. 

PEDRO RODRIGUES SANCHES :-Por carta patente de Sua Magestade 
passada aos 13 de Dezembro do l 6 Q 5 ,  a qual se registrou em S. Vi- 
ccnte aos S do Julho do 1695. 

1) Aqui vem a seguinte ex:cnsR e cu~iosn  nota: 
«Por morte deste capitZo houve grandes duridas entre a camara d e  S. Vicente e o 

sargento-mór Domingns de  Araujo, meu bisar6 materno, a respc'to da  success.?~ ao go- 

verno ( a ) .  

<<A camara de  S. Vicente, apossada pela faiiiilia dos Gtterra, teimava que a ella, como 

cabeça d a  capitania, compet,ia o governo, tanto militar como politico, de  toda n capitania. 
Domingos de  -1raujo.a quem seguia a maior parte  da  capitaiiia e a familin de  seu genro 
dos6 Ta\-ares de  Siqueira, nunca consentiu qiie a dita camara s e  intromettesse no go- 
verno militar, que siippunha perteiicer-llie pela razão de  se r  elle o prinieiro official d e  

gnerra depois do caliitão-mór governador. 
r ao i  o caso por aggra ro  A R e l a ~ á o  da  Baliia, n a  q u a l  s e  dccidiii que o ?o\-erno mi- 

iitar, na. falta do capitão-mór, pertencia ao sargento-mór pago da  capitacia e o politic,~ 

a cada unia das camaras nos d'strictos respectivos. 

.O governador geral  reprehrndeii severailiente aos camaristas de  S. Vicente. Tudo 
consta da  sentença e carta  do governador, de  qiie tenho copias. 

uDoiningos de  braujo, pela razão de  ser sargeilto-mór d a  capitania, tomou posse do 

governo militar aos 24 de  Janeiro de  1 6 0 5 .  

a) Doiiiingos de  Araujo foi pae de  Isabel Maria da  Cruz, esposa de José Tavare, 

de  Siqucira ; deste casal e ra  fllha Bnna dc Siqneiia de  3lendonça, esposa de  Domingos 
Teixeira de  Azevedo e mãi  dc Fr. Gaspar da Jladrc de  Deiie, que era,  portarito, bisrieto 

de  Domingos de  Araujo. E' mais uma prova de  que Fr. Gaspar é o auctor deste ma- 

nuscripto. S. da B. 



THOMAZ DA COSTA BARBOSA :-Nomeado por carta patente do go- 
vernador geral do Sul, passada aos 20 de Agosto de 1700. Cumpriu- 
se  e registrou se na camara de S. Vicente aos 7 de Outubro do mes- 
mo anno. 

63.0 

ANTONIO CORREA DE LEMOS :-Foi capitão-mór da capitania de S. 
Vicente por patente passada aos 2 de Março de 1703. Succedeu a 
Thomaz da Costa Barbosa. 

64.0 

JosÉ DE GODOY MOREIRA :-Por carta patente de Sua Magestade 
passada aos 25 de Novembro de 1704 ; tomou posse na camara de S. 
Vicente aos 2 de Novembro de 1707 (I). 

JoÃo DE CAMPOS E MATTOS :-Por carta patente de Sua Magestade 
passada aos 22 de Outubro de 1707; fez homenagem nas mãos do 
governador do Rio de Janeiro. 

68.0 

FRAKCISCO DO AMARAL COUTINHO :-Por carta patente do governa- 
dor geral do Rio de Janeiro, passada aos 5 de Fevereiro de 1709; 
tomou posso no dia 1.0 de Março do dito anno (2). 

FIM 

1) B' para extranhar qne houvesse o longo espaço de tres annos entre a nomeação 

deste capitáo-mór em 1701, e a sua posse, em 1707, exactamente um trlennio que repre- 
senta o periodo ordinario da jurisdicçáo desta classe de funccionarios. E' provavel que 
Antonio Corrêa de Lemos tivesse as suas fnncçóes prorogadas de 170'5 até 1707 para que 

a capitania não floasse acephala. 

2) Neste anno de I709 foi instituida a capitania-geral de 680 Panlo e Minas e foi 

nomeado para seu governador e capitáo-general Antonio de Albnquerque Coelho de C a r  
valho. Desappareceram os capitáes-móres, loco-tenentes, taes como existiam até ent8o e 
surgiram os novos capitães-móres, delegados directoa dos capitzos-generaes, que eram os 
suprenios governadores da capitania. Com esta alteração desappareceram tambem a li- 

berdade individual e grande parte da autonomia municipal, que foram substituidas pelo 
violento e incontrastavel despotismo dos capitães-generaes. N. da 12. 



Catalogo dos Governa dores da Capitania 
de Itanhaen 

FEITO PELO 

Por alvarit de Julho de 1645 entrou na administraçáo do morga- 
do de Alcoentre, que vagou por morte da condessa de Vimieiro, ao 
qual morgado pertencia a capitania de S. Viconte, seu filho D. Affonso 
de Faro, por se achar ausente nos Estados Hollandezes D. Sancho de 
Faro, seu irmáo, a quem pertencia o dito morgado, cujas rendas 0s- 
tavam sequestradas, dando cada anno para as despesas da guerra 
420fi000 ; cujo alvarh se acha registrado no livro, que serviu para 
lançar os accordams da villa da c~nceiç%o do Itanhaen desde o anno 
de 1646. 

1.0-D. Affonso de Faro, em razão desta administraçáo, nomeou 
seu prociirador ao capitáo Manoel Carvallio, morador na Ilha Grande, 
aos 31 de Março de 1646, e este em virtude dessa procuraçao nomeon 
capitão-mbr e ouvidor da capitania de Ttauhaeu a Valerio de Carvalho 
aos 9 de Novembro de 1646, cuja nomeação se cumpriu em camara 
na dita Conceição de Itanhaen aos 28 de Novembro de 1643. 

~.u-D. Affonso do Faro, já como tutor nomeado por Sua Mages- 
tade de seu sobrinho D. Diogo, nomeou capitáo-mór e ouvidor da ca- 
pitania de Itanhaen a Dionizio da Costa por provisáo de 4 do Novem- 
bro de 1648, o qual toniou posso aos 3 de Abril de 1649. Consta do 
livro que serviu na dita camarii desde o anno de 1648, a fls. 2. 

D. Affonso de Faro desistiu da posse que se lhe havia dado da 
capitania, por pertencer a seu sobrinho D. Dioqo de Faro e Souza, 
aos 8 de Novembro de 1048; consta do dito livro. 



3.0-D. Affonso do Faro, como tutor de seu sobrinho D. Diogo de 
Faro e Souza, nomo lu para capitáo-mor e ouvidor de Itanhaen a Jorge 
Fernandes da Fonseca por provisáo de 31 de Janeiro de 1651 e ello 
tornou posse no dia 1.0 de Maio de 1652, segundo corista do dito livro, 
a fls. 34. 

4.0-kor provisáo de Sua Magestade, foi conflrmado Roque Leitáo 
Roballo em capitáo-mór da capitania de N. Serihora da Conceiçáo de 
Itanhaen por João Blau ter acabado o sou tempo. (I) 

5.0-Por provisáo do dito D. Affonso Faro foi conflrmado Joáo 
Blau por capitáo-mór da capitania de Itanhaen, por ter sido nomeado 
pela condessa da Ilha do Principe, D. Marianna de Faro, em sua pro- 
?.isáo de 31 de Janeiro do 1662, a qual se cumpriu na  camara da 
villa da  Concoiçáo aos 16 de Agosto do 1663. Consta do livro que 
serviu de registro da dita caniara desde o anno de 165?, a fls. 18. 

Por  provisilo do sua Magestade foi confirmado Roque Leitáo Ro- 
balio em capit%o-mór da capitania do Itanhaen por João Blau ter aca- 
bado o seu tcmpo (7, o por D. Diogo de Faro e Souza, tutor do seu 
sobrinho menor Francisco Luiz C'arneiro, filho de sua iriná, a condessa 
da Ilha do Principe, ter nomeado para o dito logar tres sujeitos para 
Sua Xagestade escolher um na forma das ordens, por provisáo de 3 de 
Dezembro de 1666. Tomou posso aos 26 de Janeiro do 1669; consta 
do livro que serviu na dita camara desdo 1654, a fis. 13 e t  14. p) 

6.0-Por provisáo de D. Pedro, Principe Regente, foi da mesma 
sorte confirmado Henrique Roballo T~eitáo, nomeado por D. Diogo de 
M o  como tutor do seu sobrinho, filho da condessa da Ilha, por pro. 
visão passada aos 1 8  de Julho do 1669; tomou posse aos 18 de Maio 
de 1670. Consta do dito livro, a fls. 23 e t  24. 

1) Esta chronica es t i  confusa e obscura; náo deu a data da provisho, nem meii 
cionau antes o nome deste Joáo Blau como capitáo-mór. 

1) E' repcliçáo do 9 4.0 que se tornou anachronico. Os $5 4.0 e 5.0 deiem trocar 
d e  logsr para se evitar o anochronismo. 

3) Esta citapáo de livros está nm liouco confusa porque os factos mais recentes 
-tam de livio; mais antigos. O auctor não distingue os livros de reyistroa dos ii- 

Wrca de w e o ç Ó e 8  e dahi é que vem esta apparente contradicçáo. S. de R .  



7..-Por provisáo do Principe D. Pedro foi na mesma forma con- 
firmado Luiz Lopes de Carvalho por capitáo-rnór, nomeado pelo conde 
da Ilha do Principe por provisáo de 28 de Abril de 1677 ; tociou posse 
eIn 1.0 de Junho de 1679. Consta do livro que serviu na dita ca- 
mara desde o anno de 1673, a fls. 36, 37 e 38. 

8.0-Provisgo do dito D. Pedro, Regento de Portugal, roi da mesma 
sorto conflrmado Felippe Carneiro de Alcaçova por ter sido nomeado 
pelo ccnde da Ilha do Principe pela provisáo de 9 de Dezembro do 
anno de 1654; tomo11 posse aos 3 de Junho de 1683. Consta do li- 
vro que serviu na caniara desde o anno de 1685, a fls. 2 et 3. 

9.n-Por provislio do dito D. Pedro, Regente de Portugal, foi da 
mesma fórma conflrmado Miguel Tolles da Costa por ter sido aomeado 
pelo conde da Ilha, por provisáo de 17 de Jane2ro de 1701. Consta 
do livro que serviu na dita camara desde o anno de 1693, a fls. 33 
et 31. Tomou posse no anno de 1703. 

10.-Por provisáo da senhora D. Catharina: Rainha da Inglaterra, 
Escossia, Irlanda e França e lnfanta de Fortiigal, como regente no im- 
pedimento do Rei D .  Pedro (I), foi da mesma sorto conflrmado Ma- 
noel Goncalves Ferreira por ter sido nomeado pelo conde da Ilha do 
Principe por provisáo de 28 de Março de 1705. Tomou posse na ca- 
mara da Conceiçáo aos 7 de Janeiro de 1706. Consta do livro que 
serviu nc dita camara desde o anno de 1635, a fls. 44 et 45. 

FIM 

1) D. Catharina era filha do rei João I V  e irmã dos reis Affonso VI e Pedro I1 ; 

foi casada com Carlos 11, rei da Inglaterra, Escossia e Irlanda, e guardou depois de 
viuva o titulo de rainha destes psizes. A iiicliisfio da França no seu titulo de rainha 6 
uma excrescencia sem juatiflcação. Voltando a Portugal, foi regente do reino cm 1704 
-1705 por doença do seu irm5o Pedro 11. 

N. da R. 



Notas Avulsas 

D. Diogo de Faro e Souza, com auctoridade de seu tutor, D. Af- 
fonso de Faro, Fez procurador a Jorge Fer~andes  da Fonseca aos 29 
de Novembro de 1651, dociarando na proviefio que assistiria á medi- 
ção da sua capitania, fazendo citar para ella o procurador da corba, 
confrontando as mediçóee pela doação, de que poderia appellar e ag- 
gravar, e quo poderia desforçar se do qualquer violencia que lhe hou- 
vesse feito O governador do Rio de Janeiro, Salvador de Brito, a 
As. 33 

Registro de zima provisáo de Rodrigo Homem de Albernaz, pro- 
curador do conde da Ilha do Principe e de uma p~ovisão de Sua Ma- 
gestade, a fls. 12 et 13.-Registro do Quartel do capitão-mór Luiz Lo- 
pos de Carvi~lho. a fls. 39. 

Por carta de 22 de Janeiro de 1698, escripta a Arthur de S6 e 
Menezes, separou Sua Magostade do governo geral do Estado do Bra- 
zil, que existia na Bahia, a capitania de S. Paulo, 011 S. Vicente, 
sujeitando-a ao governo do Rio do Janeiro pela grande dist:ncia que 
havia della 6 Bahia. Consta do livro que serviu de registro n a  ca- 
inara do S. Vicento desde o anno do 168.1., a fls. 98. 

Além das villas que que actiialmente ex'stem, houve entre S. 
Bebastiao c Ubativa a villa de Santo Antonio de ('araguatatiha, cc- 
mo consta de duas sesmarias rogistradas no livro 11 0 dollas,-lima a 
fla. 93 e outra a fls. 99, dada a primeira aos 3 de Janeiro de 1 i55 
por JoSo Blau, capitão da capitania do N. Senhora da Conceição de 
Itanhaen, de que era donataria a condessa de Vimieiro, na qual se  



trata a dita villa como nova, e a segunda aos 22 de Junho de 1666 
por Agostinho de Figueiredo, capitão 1oco.tenente do marquez dc Cas- 
caes. 

4.. 

Estando injustamente empossado da capitania de S. Vicente, de- 
ram posse ao conde da Ilha em virtude de uma provisão de Sua AI- 
tesa e carta de diligencia do ouvidor geral. Desta posse aggravou o 
procurador do conde de Monsanto c alcançou sentença de desforço- 
proferida pelo descnibargador syndicante João da Rocha Mtta. Náo 
apparecom os autos do aggravo e sentença ; porbm o sobredito con- 
sta de uma carta do 'conde de Monsanto escripta á camara de R. Vi- 
conte em 25 de Janeiro d~ l%?,  d qual existe no archivo daquella 
camara: 

5.a 

No livro 11.0 cio registros ds  camzra de S. Viccnte, que priiici- 
pia na era de Ib19, esta registrado no principio uni regiiuciito ou ca- 
pitulo dc rorrripao do dr. Sebastião Parvi do B~ito,  oiiviùor geral e 
piovcdor dos defunctos e ausentes e residuoe das capelias da Repar- 
tiçáo, no qual determina que, visto ter achado por costume que em 
todas as quatro villas, de que constava a capitania de S. Viccrite nao 
se cumprir nellas provisáo alguma sem primeiro lhe porem o a cum- 
pra-se o lia caniara da S. Vicente e registrar-sc nos livros della, 
assim se obveraasso e de outro modo se lhcs n&o d6sse cumprimento, 
Os taes capitiilos foram assignaios em S. Vicente aos 22 ds Juriho 
de 1610. 

6.a 

Aos 26 de Junho de 16!1 apresontou Luiz de Freitas uma pro- 
visão de D. Liiiz de Souza, govarnador da Repartiçáo do Sul, para 
tcmar posse do governo em nome do seu constituinte, o qual com 
effsito tomou posse no tal dia e deli juramento nella. 

D. Francisco de Souza trouxe no seu regimento a concess&o de 
nomoar successor por sua morte e elle, estando para morrer em S. 
Paulo, ordenou no seu testaniento e codicillo que depois do chegar 
este D.  Luiz, o qual era seu filho e estava ausente, ficasse govcrnan- 
do.-Liaro supra. 



Aos 17 de Outubro de 1612 assignou o governador D. Luiz do 
Souza unia provisáo, em S. Paulo, na qual diz que por chegar h sua 
noticia que muitas pessoas da villa de Santos queriam despovoar a 
terra e ir viver no Rio de Janeiro e Illia Grande, mandava quo ne. 
nhuma pessoa desta capitania sahisse a morar fora della e quem o 
contrario flzesse fosso preso e embargada a sua fazenda e ~ e r d i d a  
para a coroa.-Livro supra ( I ) .  

Aos 22 de Janeiro do 1614 o desembargador Nancel Jacome Bra- 
vo ordenou, em capitulo de correiçáo, que eni todas as  villas da ca- 
pitania de S. Vicente se náo cumprisse patente-provisáo. ou esta res- 
peitasse a justiça ou fazenda, sem primeiro scr cumprida e registra- 
da na camara de S. Vicente, c z b e ~ a  da capitania, que se náo cun- 
sentisse tirarcm indios desta capitania por ser contra o fora1 e que o 
capitáo dceta capitania fizesse descer urna aldeia de indios para o 
Cubatão.-Livro supra. 

9.a 

Acha-se registrada unia provisáo do governador geral D. Gaspar 
de Souza, passada em Olinda aos 10 de Janeiro do 1614, ao dosem- 
bargador Menoel Jacome Bravo, na qual, eni razáo de ter noticia que 
varas  pessoas destz capitania v80 ás terras e aldciss das gentios e 
indios Carijós resgatar com elles e os eaptivam, Ilie manda que tire 
devassa a esto respeito e proceda contra os culpados, e que todos os 
annos na devassa de Janeiro se pergunte pelos culpados neste crinie. 
-Livro szhprn. 

1) Aqui traz o mannscripto a seguinte importante nota:  
*Contra esta provisão protestaram o povo e a camara de 8. Vicente aos 2 de Ko- 

vembro do dito anno, coiii o fundaniento de sereili livres e poderem i r  viver com snns 

iniilheres e fllhos oilùe melhor os pudessem sustentar, porquanto iiestn. terra o não po- 
diam fazer por Ihes grohibir o dito governador, com penas, que náo pudessem procura- 

o seu remedio, e outro aim com excommunhões não podiam os moradores ir  aos resga- 
tes. Consta do accordam da camara do dito dia.> 

X. da R. 



Por provisão passada om Olinda em 33 de Maio de 1614 publi- 
cou o governador geral, Gaspar de Sousa, o capitulo de uma carta ds 
Sua Magestade, escripta ao governador antecedente com data do 16 
de Outubro rlo 1603, pelo qual pr~hibia  fundar-so conventos de q u d -  
quer ordem sem sua licença.-Livro supra. 

Por uma provisão do governador geral D. Liiiz de Souza, passa- 
da om Olinda aos 27 de Sotombro dv 1618, so pruliibiu a extracç%q 
de indios da capitania de S. Viceutc para se evitar a devassidáo com 
que se tiravam e o flcarom captivos os mais dallcs, o por serem ne- 
cessarios na capitania de S. Vicente pela pobreza dos moradores e 
para trabalharem no baneflci? das minas da dita ciipitania.-Livi-o 12. 

Aos 2 do Janeiro de 1619 se cumpriu e rsgistrou na camarn de 
S. Vicente um alvara de Sua Magestade, assignado em Nadrid aos 
22 de Fevereiro de 1618, pelo qual nomeou a Mart m do Sá  para de- 
fender a cosia do Brazil, das capitanias do Sul, dos inimigos o acau- 
telar as piratarias c desembarques, que tinham feito OS inimigos nos 
annos antecedentes ; quo se n%o fortificassem em porto algum, re- 
commendando-se-lhe muito Cabo Frio, para o que poderia fazer desce- 
rem aldeias da indios para a marinha; que de duaí: dellas seriam ca- 
pitães os indios christáos Manoel de Souza e Amador do Souza, para 
o que so Ihes passariam provisóos e se pediriam ao principal da Com- 
panhia dois religiosos para assistirem nas ditas aldeias ; que os capi- 
táes dns ditas capitanins do Sul assistissem a Yartim do 89 coin em- 
barcações e o mais de qiio precisasse para a defensáo da costa, e 
que e110 ficaria subordinado ao governador geral táo somente, o qual 
tambem lhe assistiria de sua parte coni o necessario para defender a 
cosia.-Livro 12 citado. 

1 3 . a  

Aos 2 de Janeiro de 1619 se cumpriu e registrou uma provisá-o 
do governador geral Gaspar de Souza, passada em Olinda aos 10 de 



Outubro de 1618, pela qual mandava ao desembargador Antáo de Mes- 
quita de Oliveira, desembargàdor dos Aggravos da Relação do Sul, 
que andava em diligencias nas capitanias do Sul, que na de S. 
Vicento tirasse residencia aos capitães que haviam servido nos dOz 
annos precedentes, perguntando especialmente soI~re n aterias do ser- 
t%o pelo escandalo e devassidão que dellas tinham resultado. Orde- 
nou que, no caso de estar a capitania governada pelo donatario, le- 
levasse o desembargador 12$000 por dia e o seu escriváo 68000 A 
custa da fazenda do donatario (I).-Livro citado. 

Aos 29 do Junho de 1619 registrou se unia provisilo do capitáo- 
mór Gonçalo Correa de Sá, datada em S. Paulo aos 25 de Junho do 
dito annci, na qual ordenou a Sebastião Fernandei; Correa (2) que 
fosse i10 navio S. Bonventztra aos Patos tomar um navio qiie eahira 
do Rio de Janeiro sem eslar para ir resgatar aos Patos mandou 
prender toda a gente e que não deixasse branco algum nos Patos. 

Depois deste registro acha-se cutro de uma provisáo, da qual 
não se babe a data por faltar foil'a, pela qual D.  Luiz de Souza 
governedor geral do Estado, refpi(>-se á infoimação que teve da ca- 
mara de S. Viceiite da licença a Pedro de Caceres para que pudesse 
ir povoar o rio de S. Francisco e a ilha ao Santa Catharina, com 
declaraçào que não poderia obrigar os indios a trabalhar no seu ser- 
viço, nem servir-se del!es sem lhes pagar o sei1 estipendio. A infor- 
riiaçao da caiuara para esse fim foi dada aos 13 de Julho do 1619. 

1) Estes salarios para o tempo oram exorbitantes, pois a moeda de entãovalia tal-  

vez quarenta vezes mais do que a de hoje e 12$i'00 daqnelle tempo valeriani h o ~ e  mais 

de 400r000: mas e la  a custa do doiiatario e não da Fazendo Real!. . . 
2) Foi pro~-edor da Faeenda Real e sogro de D. SimBo de Teledo Piza, fundador 

d a  fanijlis deste nome, e avó do capjtho-mór U. 8iniXo do Toledo Piza, citado acima com 
o n,O 60. 

N. da R.  



Aos 6 de Julho de 1620 ioi registrada a carta pela qual Sua Ma- 
gestade nomeou a Amancio Rebollo ouvidor geral das tres capitanias 
do Sul, assignada aos 29 de Vaio de 1619.-Livro cltado. 

Aos 7 do dito mez do Julho de 1620 se registrou um alvará de 
D. Felippe, passado aos 20 de Agosto de 1019, no qual determinava 
que, al6m da alçada e regimento que tinham os corregedores das 
comarcas, usasse ni :is do r3giinento seguinte, &c.-Livro citado. 

Aos 8 de Juiho do dito anno registrou-se outro alvarh de regi- 
mento do mesmo ouvidor (I),  passado em Lisboa aos 5 de Jiinlio de 
1619. Os capitulos mais notaveis deste regimento são os seguintes: 

a)-T rara devassa aos culpados em fazer entradas ao sertão e 
Patos a rdsgatar gentios. 

b)-Sendo o dito ouvidor doente ou impedido de maneira qiie por 
si não possa servir o dito cargo, poderá o capitão nomear outro que 
sirva emquanto diirar o tal impcdiinerito, e fallecendo o dito ouvidor 
servirli a pessoa pelo dito capitáo nomeada até o governador geral do 
Estado prover a dita servontia, e serão obrigados os ditos capitáo e 
governador a me avisar por vics do fallecimento do dito ouvidor nos 
primeiros navios que partirei11 para esto reino. 

c)-Em ausencia do capit8o poderá prover as serventias dos offi- 
oios, avisando logo da sua vacatura para eu prover as propriedades. 
-Livro citado. 

19.0 

O ouvidor geral Amancio Rebello Coelho, em correiçáo na villa 
de S. Vicente, ordenou aos 9 de Setembro de 1620 que se não deixas- 

1) O alvarb e ra  do rei Feiippe e continha o regimento para uso do ouvdor, e 
como ouvidor e corregedor são amesma pessoa aqui se diz do mesmo ouzidw, que 6 equi- 
valente a do masmo eorregedor. Fazemos algumas destas notas para nLo se sUppor que 

houve erro de copia. 
N. da R .  



sem sahir os moradores da villa cle S. Vicente para povoarem outras 
terras debaixo da pena de 200 cruzados o degredo para o Rio Grande 
até Sua Magostade mandar o contrario.-Liul-o ci tado.  

Aos 11 do Kovctnbro de 1620 mandou a camara cnmprir o Alva- 
ra de 22 de Fevereiro do 1618, pelo qual Sua 3Iagestade nomeou a 
Martim Corroa de Si por capitáo-mór da capitania do S. Vicente por 
trcs annos, se tanto durasse o litigio ~cndente  entre os donatarios. 
-Litiro supra. 

21.a 

Aos 33 do Xarço do IB'?! requeroram os officiaes da (,amara da 

villa do S. Vicento a Yanoel Itodriguos de Rloraes, procurador do 
conde de Monuanto, fund~dos na ritilidade da capitania e nos rcque- 
rimcntos das mais villaç della, feitos a Martim de Sa, capitão-mór 
da capitania, que porquanto elle Rfartim de SA tinha feito descer, 
por ordem que dizia ter de El-Roi certa copia de gente da Laguna 
o villn de Santa Catharina, que eram dos Emites desta capitdnia, 
nossos comarcãos, amigos e companheiros, rnaridasse fornecer com o 
dito gentio essas barras e portos para defctnsa delles, porque n50 ti- 
nham outra ; e do contrario elles protestavam a elle capitão todo o 
prejuizo quo pudcsse haver nesta capitania no caso do a invadirem 
os inimigos. 

Pelo requerimento quc Manoel Rodrigues de 3loraes fez 6 cama- 
r a  aos 25 do Março de 1622, consta qiio essc capitão gentio não fi- 

cou na capitania, e qne O Rlartim de Sá o mandou para outra parto.- 
Livro ci tado.  

23.a 

No 1.0 de Maio de 1622 se cumpriu e registrou na camara d a  
S. Viconte uma provisáo de Martim de S&, superintendente nas ma- 
terias de guerra na costa do Sul. administrador geral no tocante ás  
minas, e capitáo-mór de Cabo Frio e da capitania do S. Vicentc!, 
passada na cidade de S. Sebastiãe do Rio de Janeiro aos 9 de Abril 



de 1622, pela qual proveu a Fernando Vieira Tavaros em capitão da 
capitania de S.  Vicente emquanto durasse a sua ausencia, sem em- 
bargo da provisão que havia deixado a Pero Cubas, e o ferviria jun- 
tamente com o logar de ouvidor da dita capitania em que estava 
provido pelo governador geral. -Lil;ro supra. 

Aos 22 de Outubro de 1622 so dcu posso em S. Vicente a João 
do Mours Fogaça -Ibidem 

Aos 30 de Outubro do 1622 se mmpriu a provieáo do governa- 
dor geral Diogo de Mendonça, passada na Bahia aos 16 de Setembro 
de 1622, pela qlal  levantavam as honicnagens que pela capitania de S. 
Vicente haviam feito Prlartiin do Sh e Fernão Vieira Tavares por ter 
fcito homenage m pela mesma o capitão Zoá0 de bfoura Fogaya -1bi ..... 

Aos 31 do Janeiro do 1627 se cumpriu e registrou nma provi- 
são de Alvaro Luiz do Valle, capitão-m0r da capitania de S. Vicente 
pelo conde de hlonsanto, na qual nomeou alcaide-mór da capitania 
aos 24 de Julho de 1626 a Liicas Rodrigues dc Cordova, excluindo 
a Pedro Cubas que sorvia esto posto por nomcaç2io do Lopo de 
Souza,-Ibi. . . 

27.a 

Aos 14 de Abril de 1639 se cumpriu em camara e registrou-se 
uma provis%o de Salvador Corrca de SB e Bcnevidee, passada no Rio 
de Janeiro aos 18 de Março do dito aaiio, na qual vinha incorporada 
outra do conde da Torrc, D. Fernando Jlascaronlias, governador ge- 
ral do Estado, passada na Bahia aos 3 de Fevereiro do dito anno, 
em que o governador geral determinava ao dito Salvador Correa que, 
pela razão do se ter entendido quo os filhos da terra eram do gran- 
de effeito e utilidade nas facções militares por terem mais uso e cx- 
porichncia nas entradas do sertao, e ter noticia que nas capitanias do 
Rio de Janeiro, S. Vjcente o S. Faulo se podiam lovantar até 330 
homens, os mandava alistar, pei3doava aos criminosos que não tives- 



sem parte, Iiienos OS de crime de lesa-magestade divina ou humana, 
sodoinia e moeda falsa, e perdoava degredos, alistando-se com pro- 
messas de grandes premios de Sua liagestade de serem seguros, fin- 
da a guerra, e de se lhos fazer mercê dos officius de justiça ou fa- 
zenda, que iiclles coubetsem. Para alistar essa gente na capitania de 
S. TTicente mandou Salvador Correa pela dita provisão ao capitão 
D. Francisco Reiidon do Quevedo (I), e na inesma determinava que 
a ) s  indios desta capitania que quixessem i r  á dita guerra os deixas- 
sem ir livremente.- Livro 13. 

28 a 

Nos sciis Apo?ztamentos diz o dr. juiz de fora que Pedro Lopes, 
donatario das 53 legiias, era morto aos. . . . (2). . . .de 1547, conforme 
a escriptura de doaçáo de terras feita por Jorge Forreira o sua mu- 
Ifier, na qual escriptura se diz que era donatario Marlim Affonso, 
fillio de Pedro I~opcs. 

Diz o mosnio dr. que Lopo do Souza, terceiro dopatario do S. 
Vicente, morrera aos 1.5 de Outubr) du 1610. 

Jacquos Felix, condestavel da fortaloza da Bertioga, era flamen- 
go segundo consta de uma escriptura lavrada aos 20 de Doailmbro 
do 1600, que so acha na arctivo do ('armo. Este fui pae de outro 
Jacquos Felix, a qnem o cayitgo Balthazar de S ~ i x a s  Rebello aos 30 
de Junho do I616 concodeu uma sesmaria para fazer um moinho. 
Era nesse tenipo inorador em Santos e a sesmarla está no livro 3.0, 
a fia. 99. 

30." 

De uma sesmaria concedida por Gonçalo Correa do Sa, aos 30 
de Abril de 1619, a João de Barccllos e Paschoal de Barcollos, cons- 

1) Fidalgo henpanhol residente em S. I'anlo e aqui casado com Anna da  Ribeira, 

filha de  Aniador Bueno da  Ribeira-o accla?xado. 

2) O lagar da data do mee está em branco no manuscripto. 
3) André Feiuandea foi o funtlador de Parnahyba, Balthazar Fernandes fuhdou 

6orocaba e Domingos Rernandes fundou Yiii: todos tres eram filhos de  8anoe l  Feruan- 

des Ramos: fidalgo portuguee, e de  Suzana Dias, neta de  João Ramalho e bisneta d e  
Tebiriça. B. da R. 



t a  que Iguape nesse tempo era povoaçáo. Vem a sesmaria no livro 
4.0, a fis. 11. 

De outra sesmaria, conc~ilida a 1Ianoel Peixoto pelo mesmo ca- 
pitáo aos 4 de Maio do mesmo nrino, consta ser villa no anno de 
161% e que o dito Man el Peiuoto fora povoador della. Consta do 
dito livro, a fls. 17 et s tquentzb~c~ Ihte apontamento é do dr. juiz do 
fora; porem, houve engano cni ciipuma destas datas porque se fora 
villa em 1612 náo ebtaiia na inierior classe do povoaçáo muito de- 

Parnahybz, sondo ai:ida do termo de S. Paulo, ~rincipiava a po- 
voar-se no anno de 1629. O de~cobrimento de minas chamou para 
aquelle logar ruuitos povoadores. André Fernandes (I) ped~u sesmaria 
allegando qlie sra lavrador de posses, que andava em serviços de 
Sua Ilagestade no descobrimento das minas e que tinha necestidade 
dc terras junto a eIlas. Concederam-lhe duas leguas aos 23 de Se- 
tenibro dc LB19. Balthazsr Fernandes, allogando os mesmos serviços, 
pediu no nieamo logar uma legiia. que se lhe concedeu no niesmo 
dia e annti. Clemente Alvaro, pelas mesmas e identicas razões, pe- 
diu rio dito logar, junto as miriaa, sesmaria em Biturunn, aguas ver- 
tentes para o rio Anhemby, e llie concederam duas leguas aos 23 de 
Setembro do dito anno. Todas estas sssmaiias foram concedidas por 
Gonçalo Corroa a fazem já inuriçAo de alguns morado:es no dito lo- 
gar. As minas eram de Bituruna e acham-se as sesmarias registra- 
das no livro 4.0, desde fls. 24, 28 at8 30. 

Miirtirn do S(r e fllhos, Salvador CorrBa de SB e Renevides e D. 
Felicia de Beaevides de Mendonça, e assim Joáo. . . (9 . . . e Diogo 
Martins, indios com seus parentes, que Sua hfagestade mandara apre- 

1) andré Fernandes foi o fundador de Parnahyba,  Balthazar F?rnandos fundou 80- 

rocaba e Domiusos Pernandes fundou Yti  ; todos tres eram tilhos d e  >Iano01 Fernandes 

Ramos, fidalgo portugner, e de Sunans Dias, n e t a  de J ó ~ o  Ramalho e bisneta de Te- 
biriçi. 

2 )  Esta estragado o resto do nome. S ,  da R, 



 senta^ onde ostavam, pediram de sesmaria, para fazerem engenhos, 
a s  tcrras de liuza, começando onde acabam as dos padres da Com- 
panhia, correndo pela costa adeante para o Sul a entestar com a 
ponta de Mangaratiba, que está defronte de uma ilha, com todas as 
aguas, campos e sertão da dita data;  a qual lhes concedeu o capit8o 
de S. Vicentc Gonçalo Corrêa de Sa aos 4 de Janciro do 1 6 0  e se 
acha registrada no livro 4.0, a fls. 38. O mesmo capitáo coricedeu a 
Martim de SB outra sesmaria, no dito dia e anno, de duas leguaa 
nos campos de Itapziitá ou Qunpuit.4. - L h o  citaclo, a fls. 37. 

Da villa de SanLa.Anna d6 3Iogy foi povoador Gaspar Vaz e da 
dita villa para a Eertioga Iiavia caminho (I). Tudo consta de uma 
sesmaria concedida por Alvaro Liiiz do Valie, capitáo do condc de 
Monsanto, ao padre Gaspar Sanches, vigario da dita villa, aos 9 dc 
Novembro de 1615, a qual se al-ha registrada no livro 6.0, a fls. 38. ' 

Qiie Gaspar Vaz povooii esta villa consta por outra sesmaria 
concedida ao mesmo pelo dito capitáo, na qual cste confessa ter elle 
sido o prixciro povoador della, e por este serviço lhe deu de sesma- 
ria as terras quc pedia aos 8 de Outubro de 1035, a qual se acha 
registrada rio livro 7.0, a fls. 9. 

D. Martha Borges, Yartim CorrBa Vasqueanes c Salvado r Corrêa 
Vasques, mulher e fllhos que flcaram do governador Dnartc Corres 
Vasqueanes, o qual em sua rida antes do seu faIlecimento, fez consi- 
daraveis serviços a Sua Vagcstado com grande dispendio de sua fa- 
zenda por muitos annos, assim na cpitania do Rio de Janeiro, muito 
antes de a governar, como na  capitania de S. Viconte, sendo nella 
capitáo, ouvidor o provedor das minas, e seus avós foram os primei- 
ros conquistadores e povoadores destas capitanias, pediram por esta 

a Antonio de Agui;~r Barriga, scsmeiro e procurador do mar- 

1) Esta viila de Santa Snnn de ilfo,q!j Ct a cidade de Jlogy das Cruees ds hoje. O 
que se segue a aeu respeito nLo está de sccordo com o que diz Azeredo Marques nos 
sem Apon!antentos Hisistoricos, baseado em outro: documente S .  Ã. da R .  



quez de Cascaes na capitania de S. Vicente, 10 leguas de terras de 
sesinaria, por costa desde a barra da villa de Paranaguá para o sul 
o pelo sertáo dentro por linha direita do uma e outra parte até en- 
testar com a demarcaça0 dos caetelhanos, e sendo dadas algunias das 
ditas terras correriam da ultima demarcaçáo para deante, as  quaes 
lhos concedeu o dito capitáo por sesmaria passada aos 3 de Outubro 
de 1658 e registrada no livro 12, a As. 26. 

Aos mosmos implorantes supra foram dadas por Jeronymo Lei- 
táo r), capitáo-m0r de S. Vicente o provedor da Faaenda Real e Al- 
fandcga, 30 leguas de terra por costa, começaiido onde acabam as 
capitanias do conde de Monsanto o condessa de Vimieiro, para o sul 
o pelo sertáo dentro por linha direita, ?or uma e outra parto, até 
entestar com os castelhanos, e sendo algumas terras dadas principia- 
ram as ditas 30 leguas da ultima data até se preencherem, cuja ses- 
maria foi concedida aos 23 de Outubro de 1653 e registrada no dito 
livro, a fls. 28. 

36.a 

D. Francisco Rendon de Quevedo, aos 7 de Setembro de 1665, 
allegoii, para se lhe conceder uma sosmaria? que havia quarenta an- 
nos que tinha vindo ao Estado do Brazil, servindo de soldado com 
tres escudos de vantagem cada mez, além de sua praça ordinaria, na 
armada de que fora general D. Pradiqiie do Tolcdo Osorio, que res- 
ta-zrou a cidade da Baliia occupada pelos hollandezes, em cuja res- 
tauiaçáo se achava, que depois se passhra á villa de S. Paulo, onde 
so casou, e como soldado o capitão do ordenança, que fora alguns 
aiinos, procedera com inteira satisfacção dos seus maiores e que ulti- 
mamente levanthra uma companhia a sua custa para a res ta~raçáo  
de Pernambuco, e que agora vivia na villa de Angra dos Reis, pedia 
terras por traz da serra em cujas fraldas est8 o engenho de Itaczc- 

1)  Aqui traz o manuscripto esta nota. 
<Falta a palavra Pantoja, porque iiesse anno eracapitAo-mór Jeronymo Pantoja Lei- 

tão». 



ruçá, que foi do general Salvador Correa de S& e Benevides o a o  
presento era de seu irmáo D. Jos6 Rendon de Quevedo (I). Deu- 
lh'a Jogo Bldu, capit%o-mór da ConceiçBo (2) pela condessa de Vi- 
rnieiro, aos 7 de Setembro de 1665.-Livro 12.0 de Sesrnarias, a 
fls. 84. 

37.& 

A villa de N. Senhoru, da Concekão do Parahyba (3) é tratada 
como villa om uma sesniaria concedida por Diogo Pinto do Rego, aos 
2 8  de Fevereiro de 1689, a Bartliolomeu Bueno Cacunda, a qual se 
acha registrada no livro 13.0, a fls. 111. 

Pindamonha?zgaba intitulava se villa aos 2'2 de Abril de 1713. 
Consta de uma sesmaria concedida por Domingos Martins da Guerra, 
sargsnto-mór da capitania da Conceiçáo. procurador geral o seemeiro 
do conde donatario, a Manoel da Costa Lcme e outros, a qual se 
acha registrada no livro 14.0, a íís. 28. Esta ~ i l l a  era somente fre- 
guezia aos 11 de Fevereiro de 1704, segundo consta de uma sesiuaria 
dada pJr Miguel Telles da Costa, capit8o e loco-tenente da Conceiçáo 
pelo conde da Ilha, no mesmo dia, a Domingos Velho Cabral, par- 
tindo as torras com seu irru5o Antonio Cabral da Silva.-Livro 14,". 
f ls .  35.-Rodrigo Cesar de Xenezes (4) a trata por villa em uma ses- 
maria dada aos 10 de Janeiro de 1724 -Livro 14.0, fis. 54. 

38.0 

Aos 3 de Narço de 1771, encontrando a expediqfio que comman- 
dava o capitáo Francisco Lopes da Silva na barra do rio a que dou 

1) Eram quatro irmãos, João Mathens Rendon, Francisco Rendon de Quevedo; 

Pedro Matheus Rendon e José Rendon de Quevedo ; os primeiros tres vieram na armada 
de D. Fradique, os primeiros dois vieram se casar em S. Paulo com fllhas do Amador 

Bueno. 
2) A capitania primitiva de Martim Afonso compunha-se de duas partes, nma de 

8. Vicente para o sul até além de Cananca e outra do rio Juqueryqueré, em S. Gebas- 

tiáo, para o norte até Macahé; a villa da Conceição de Itanhaen era a cabeça dessa ca- 
pitania em 1 6 6 i  e dahi vinha o capitão-mói- João Bliu conceder sesmarias na costa ao  

norte de S. Sebastião. 

3) Hoje cidade de Jacarehy, sobre a margem direita do rio Parahyba. 

4) Capitão-general de 8. Paulo de 1721 a 1727. N. da R. 



o nome de Rfouráo (I), umas bananeiras e Iarangeiras, persuadiu se 
que aquelle era o sitio onde oxistiia aulguma das povoações caste- 
lhanas destruidas pelos paulistas e, prociirando vestigios de povoado, 
aohou.os a 10 de Março do dito anno ; e por julgar que as ruinas 
eram da Villa Rica destruida pelo referidos paulistas, fez alli um pe- 
quono estabelecimento com o nome dc Villa Rica. 

A freguezia de N. Ser~!llorn da Esperança de Capivnru@ teve 
principio aos 21 de Julho de 1774, dia em que principiou a exsrcitar 
a s  funcções de parocho o padre Fr. Jos6 de Santa Brigida, religioso 
capucho da provincia de N. Senhora da Conceiçáo do Rio de Janeiro 
com provisáo do aiocosano de S. Paulo (2!. 

8. Luiz de Guaratuba se levantou em villa aos 30 de Abril de 
1771, na presença do tenentu-coronel Aft'onso Rotelho de Sampaio e 
Souza, do ouvidor de Paranagiih, do capitão-mór e offlciaes da dita 
villa e da camara do Rio de S. Francisco. No termo desta villa se 
erigiu a Villa Nova (3). 

41.8 

A froguezia de Santos, a qual compreliende a villa e seu termo, 
tinha, no anno de 1783, pessoas de confissão e communháo de toda 
casta de gente-3L23 pessoas; a de S.  Vicente-726, a da CoiiceiçBo 

1) Pequeno affluente da margem esquerda do rio Ivahy. Eram as ruinas de Vilta 
Rica, destruida pelos paulistas de Antonio Raposo nos annos de 1629-32 ; vide Explora- 

ção do Tibagy, no vol. IV do Archiuo do E8tado de S. Paulo, e vol. IX, pags. 92 e se- 
guintes. Azevedo Marques confunde esta Villa Rica, do hoje Estado do Paraná, com 
outra Villa Rica, no Paragnay. 

2) Este bispo diocesano foi Pr. Yanoel da Resurreição, que governou o bispado de 
1774 a 1789. 

3) Villa Nova do Priucipe, hoje Lapa. fundada no interior do territorio de Guara- 

tuba, que fica na costa. N. da R. 



de Itaiihaem-1026 e a aldeia do S. do&o, entro grandes e pequenos 
-237 (1). 

42.a 

Roque Bar-eto, cnpitáo e oi;viclor da capitania de S. Vicoi?te por 
Lopo de Soiizz, estslildo eni CanariSs, passori iimc provisáo, dada na  
viila dc Cailanha aos 13 do Jnl l~o de 1GU'l  o nella diz: *Que achan- 
do-se na i;ovoal;áo dd  S. Jodo de Canailéa c sendo nccessario Ievan- 
tar nella pcloiirii~ho e insignicls do villa, o n io  levando em sua com- 
panl~i? escrivdo para fazer as ditas diligoiirias, provia no offlcio de 
escriv,, a Francisco Viegas pai's o dito eKeito e para oscriv8o das 
datas ( 2 )  declarou que passava a. provisáo de sua máo por iião haver 
escriv5o c Cji13 dera jiiranieiito ao dito Frnncis~o Viepas para cose 
effeito do fazer a, vi!la que bem o firlrnento fizosso sou of,Hcio~, o qua 
este assignAra com e!ic aos 13 do dito mcz. Abaixo vem uni despa- 
cho que diz. Rczist:.o-se osta, provisáo no livro dos Repistrx desta 
camara, hoje 30 do Sctenibro do 163ii.-.4~zto?aio Pedroso-Bntonio 
L i f i 7 1 ~ 0  --- 36,-o Caitl~zs.~ 

IXogo de 1knd3nq.2 Fiirtado, por uma provisáo, passada na Ba- 
hia aos 1:) de Setembro de 1622, Iovantoii a homenngeiii a Martim de 
Sá e a PeinSo Vicira Tavares; diz assim: «Pa$o saber a Martim do 
SB, fidalgo da casa de Sua &lagestade, capituo-m6r que foi da capita- 
nia de S. Viceil:~, e aFern&o Vieira Tavaros, que hoje ostá servindo 
os ditos cargos, cpe eu provi agora nelles a Joáo do Moura Pogaça 
para sirva por o tempo de tros aniios, de quo lhe passei provi, 
sáo, e p o r q o  fez Iionienagom e preito pela dita capitania o pelos 
castellos e fortulrzns dolla a Sua ?iIíigest;~do oiu minhas msos, por 
esta fiei poz !ev~~i;tada a quo os ditos blartiiii do Slt e Fernso Vicirn 
Savures prcstarnin pela dita caijitr:nia, enstcilos e fortalezas e os hei 
par dosobripadas. Esta so traslnd3rti . . ., ctc.. 

! i  S. -27 Si? ?er-ih:.-l;e, pequeiia poro:.\;lo rir. costa, cerca do ::G liiloinetros ao sul 

de ítr.i:'~,ae:i. i. L.:,U ~ ~ i u i i i c i p i ~  pertence a111<ia liojc. 



Os doze primeiros capitães-móres de S. Vicente foram: (1) 

1 Gonçalo hfonteiro-vigario da parochia 
2 Antonio de Oliveira-duas vezes 
3 Christovam de Aguiar de Altero 
4 Br8.z Cubas-duas vezes 
5 Jorge Ferreira-duas vozes 
6 Francisco de Moraes Barreto 
7 Pedro Collaço 
8 Pedro Ferras Barreto 
9 Jeroilyiuo Leitáo 

10 Jorge Corrêa 
I1 Roque Barreto [2) 

( Antonio Pedroso de Barros 
''i Pedro Vaz de Barros (") 

1) Bata lista 6 taliil~em de Fr. (;asliar e abrange os capitAes móces d e  8. V i c e ~ t ~  
ate o nnno de 1G03. 

2) Antes de Roque Barrelb houve uiii outro capit80-mór de nome Jo io  Pereira iio 

'Souza; porúm, como este 3020 Pereira f t r a  nomeado pelo goveri~ador geral do  Brasil 

D. Praneisco de Souza, n8o é aqui considerado porque a lista é dos capitZeS-m~rES ri* 

ineados pelos donatarios. Vide $# 14 e 15 da primeira lista 
3) Fidalgos portiiguezes, com cnorme deaccndeucia que figura e m  S. Paido d d  

hoje, eram irm5os c figuram como um s6 capitgo-m6r porquc foram nomeados por uma 
s6 provisio, que estabelecia que qiialq~ier delles serviria na  fal ta  do outro. 

(h'. V.a R.) 



A primeira phase da questão de limites 
entre S. Paulo e Minas Geraes 

Na collocç&o de dociimentos relativos B secular questgo de limi- 
tes entre S. Paulo e Minas Geraes que, de combinação com o dr. 
Antonio Mza, organizei, em 1896, para o voliime XI da s h i e  cDocu- 
mentos interessantes para a historia e costumes de S. Paulos que 
ostá sendo publicada pelo Archivo do Estado, vem muito incompletos 
os que se referem ao começo do conflicto nos annos anteriores a 1748, 
quando a Provisáo Régia de 9 de Maio veiii alterar completanients os 
terinos da questão. Ultimamente vieram-me ás  mãos varios docu- 
mentos que escaparam á busoa feita naqiiella occasiáo, e que escla- 
recem alguns pontos que flcarain obscuros no resumo historico que 
ontgo Az dos acontecimentos dessa épooha. 

Sendo de bastante interesse historico as  origens deste conflicto, 
parece conveniente apresentar ao Institiito Historico estes docurncntos 
como additamento aos já publicados no referido volume XI do Ar- 
ehivo, referentes aos pontos essenciaes da historia . 

Nesta nosa s6rie de do.>umentos avulta pela irnportancia um que 
já foi publicado em 1865 no Almanack ~dministrativo, Ciwil e Indus- 
trial da provincia de Minas Geraes. Devemos, o dr. Piza e eu, o 
conhecimento deste documonto a uma obsequiosa carta do distincto 
investigador da historia mineira, o dr. Francisco Lobo Leite Pereira. 
A circumstancia de haver este documerito tambem escapado íi attençao 
dos defensores, tanto modernos como antigos, dos direitos mineiros, * 

(*) Depois da leitura deste trabalho perante o Instituto Historico soube que o refe- 
rido dooumento tinha sido reproduzido e devidamente apreciado no Almanaak de Muni- 
cipio de Campanha correspondente ao anno de 1900. 



nos collocará, espero eu, a coberto de qualquer suspeita de suppressáo 
proposital. Os outros documentos foram encontrados num maço da 
papeis avulsos referentes a oiitro 3ssunipt0, e que por esto motivo 
na0 foi examinado na occar;iáo da busca. 

Quando n.is ultimos annos do seculo XVII houve o w s h  (para em- 
pregar o expressivo termo inglez consagrado a este typo de movi- 
mento) para as minas de ouro então denominadas <de Cataguazes*, a 
ultima villa organizada na unica estrada que dava accesso 6 regi80 
era Guaratinguetá, e, nominalmente pelo menos, as novas povoaçoes 
creadas deviam pertencer á sua jurisdicçáo. As primeiras vi!las crea- 
das no novo torritorio, Ribeiráo do Carmo, Villa Rica e Sabarir em 
1711, e S. João d'El-Rei em Dezembro de 1713, não tiveram, a o  que 
parece, limites marcados na occasião da sua creaç%o. A 6 do Abril 
de 1714 reuniram-se, por ordem do governador d. Braz Baithazar da 
Silveira, os procuradores das quatro villas mencionadas para trata- 
rem deste assumpto, sendo lavrado o termo seguinte : 

aAos 6 dias deste mez de Abril do anno de 1714, nas casas em que 
está a secretaria deste governo se achavam presentes os procuradores 
das camaras de Villa Rica e Villa Real, e desta de N. S. do Zarmo, 
por lhes ordenar o exmo. sr. D. Braz Balthazar da Silveira, governa- 
dor e capitáo general deste estado, viessem a esta secretaria conferir 
e ajustar a repartiçáo las  terras que devem tocar a cada uma das 
tres comarcas, e porque entre os ditos procuradores poderia haver 
duvidas que impedissem a conclusáo do ajuste, resolveu o mesmo sr.  
governador o capitáo general que o sargento m6r engenheiro Pedro 
í3omes Chaves e o capitáo m6r Pedro Frazáo de Brito assistiseem a 
elle para que, pelas noticias que amboe tèm da situaçáo e distancia 
das comarcas, deefizessem as duvidas que se offerec.ossem entre os 
ditos procuradores, e porque o da camara da Villa de S. João d'El-Rei, 
cabeça da comarca do mesmo nome, náo assistiu, sem embargo de s e  
lhe haver feito aviso de ordem do dito sr .  para que viesse, e ser 
muito conveniente ao serviço de S. M. e conveniencia de sua real fa- 
zenda que a repartição das comarcas se h e s s o  com B maior brevida- 
de para se principiar logo cm cada uma a diligencia da cobrança das 
30 arrobas de ouro que 9s povos destas minas prometteram a S. M. 
pelos quintos deste primeiro amo, resolveu o exmo. sr. general que 



 isto a camara da Villa de S. João d'El-Rei náo liaver mandado Fro- 
rnrador a tempo opportuno, como se lhe avisou, e ser mui prejudi- 
cial toda demora nesta repartiçáo pelos motivos acima considcrados, os 
procuradores prcsentes repartissem a dita comarca as terras que lho 
deviam tocar: e sendo por todos conferido e debatidas as repartiç6cs 
Css tres comarcas, e referido por parto de cada tini dosprocuradores 
as razóes que se lhe offereceram, se ajustou unanimente entre elles 
q e  a oomarca da  Villa Rica se dividirsi daqui em deante da de Villn 
Real, indo pela estrada de Matto Dentro, pelo ribeiro que desce do 
Fonta do l\iiorro, entre o sitio do capitão Antonio Ferreira Pinto e O 

do capitão Antonio Corrba Sardinha, e faz barra no ribeiro de S. 
Francisco, ficando a egreja das Catas Altas para a villa do Carmo, e 
seia parte da Itabira se fará divisão no mais alto do morro dolla, e 
tudo que portence agiias vertentes para a parte cio sul tocarit A dita 
comarca do Villa Rica e para a parte do norte tocará ii comarca do 
Villd Real; o ribeiro das Congonhas junto do qual estb um sitio cha- 
n:aòo Casa Eranca servira de divisáo entre as comarcas de Villa Rica 
c de S. JoSo d'El-Rei, devorido tocar a Villa Rica tudo que se  corn- 
prehende até ella, vindo do dito ribeirc para as Minas Geraes, e do 
mesmo pertencer8 ri comarca de Sáo Zoáo d'El-Rei tudo o que vae 
até a villa do mesmo nome, a qual SI? dividiríi com a villa de Gua- 
ratinguetá pela serra da Mantiqiioira, e nesta conformidade se  ajus- 
taram as repartições das comarcas pelos ditos pracuradsres a contento 
delles por entenderem que nestas repartições sa destinou a cada ao- 
marca as  terras que se justamente lhe deviam tocar, por haverem 
procedido iis mais certas inforniações e Sts considerações necessarias 
para o acerto do ajuste. E os procuradores se obrigaram e obrigam 
por este teimo que abaixo assignaram em nome das camaras que os  
constituiram a que ellas e os offlciaes que nella succederem para o 
futmo não contraviráo ao referido ajuste, antes o rèputarão por va- 
lioso, e como tal darão inteiro cumprimento ao que nelle se conven- 
cionou, e de como assim convieram e se ajustaram eu Nanoel de Affon- 
seca secretario deste governo fiz este termo por ordem do exmo. sr. 
general, que assigno junctamente com os ditos procuradorcs e dois 
assistentes.-Braz Balthasar da Silveira-O secretario illanoel de Af- 
fotzseca-Frei Antonio Martins Lessa-Raphael cla SÊlra e Souza-An- 



tonio iIf(nt1es Teixeiva-llfa~zoei da Silva Miratida-S. $ 1 6 ~  Peclvo Go- 
7nes (hnz,es-S. Mór Pec11.o l ~ r a z i o  clc B r i t o ~  . 

O que interessa a SEo Yai?lo neste tormo ó a flxaçáo do limite 

entre São Joáo d'El-Rei e Guaratinguetá pela Serra da PIIantiqueira, 
visto que com a creaçáo da Capitalli?, de Minas Gcraes, err, 1726, a 

divisa entre o territorio destzs duas vil!as ficou sendo nesta parto a 
das duas Capitanias. Ainda qno o procurador da villa (ie Sáo João 
d'El-Rei n8o comparecesse á reuiiiao o, ao que parece, o de G ~ a r a -  
tingueth nem citado fósse, este termo, tendo recebido a as~ignctura 
do governador, ora um acto perfeitamente acabado e legal, ?i20 cons- 
t a  si foi ou n2io communic.ado ia camara de Gnaratingueta, sendo 
porcm da presumir que náo, visto con~o poucos mezes depois, em So- 
tombro de 1714, praticou ella nm acto visivelrnonte nullo, isto 6, 
iim zuto do posse no morro de CaxnrnFú alguinus leguas denLro do 
limito estabelecido pelo tormo de J7illa Rici? (Avchizo. vol. S I ,  p. 5). 
A camara do São JoSo d'E!-Rei em epocha indeterminada, mas pre- 
sumivelmcnto pouco tempo depois deste auto, dcstriiiii o marco no nior- 
ro de Caxambii e collocou outro no alto da serra da Mantiqueira. E' 
para notar que sendo mais tarde accusada pelos paulistas de ter as- 
sim procedido ob e subrepticiamcutc, a camara de São Joáo d'El-Rei, 
pelo iccnos nos docnmentls a mão, 1180 tratou de so defenaer Lom a 
citzção do tcrmo de Villa Rica, com o que podia ter dado uma res- 
posta cabal. E' do suspeitar qnc, tnando uns 30 annls dcpois houve 
discussão sobre o assumpto, a propria cxistocciz ~ F S ~ O  documento ti- 
vesse flcado esquecida. Que esta hgpotheso n2 > & tão improvavc! como 
ii, primeira vista parece, fica provido com o exemplo do acto de p o s  
se da coiuarca de Guaratingueth que custou a apparecer quando, em 
174J, hoiivo occasiáo de cital-o (A~cliivo, Vol XI, p.  17). 

Ao que parece, não houqe durante alguos irnnos qnestno seria 
entre Guaratinguetá e Pão Jogo d'El-Rei a respeito do limite que 
permaneceu determinado na unica via de com!niinic~>áo entre as  dii&s 
villas pelo marco collocado yela cnmara de S5o 3050 d'El-Rei na gar- 
ganta da serra da Slantiqueira, onde ho,jo passa a estrada de f-rro 
Minas e Rio. A camara de Guaratiaguetá ainda arnbiciona~a o territo- 
rio até ao morro de Caxambii, c, em 1731 obteve por meio de ucia 
representaçgo do governador Antonio da Silva Caldeira Pimeiitel uma 



parcial satisfacç80 dos seus desejos na expediçRo da Provisão Regia 
de 23 de Fevereiro de 1731 (drchivo, Vol. XI, pag. 7) mandando re- 
partir com mais egualdade o territorio entre as duas villas. Com re- 
feroncia a isto, porem, nada coneta al8m do convite para entrar num 
acc6rdo dirigido pelo governador de S. Paulo ao de Minas Goraes 
(Archiao, Xl, p. 8). 

Neste tempo e por alguns annos &pois o territorio ao lado da 
estrada estava completamente despovoado e desprezado, e a unica coisa 
que poderia servir de assumpto de uma contenda era a posse de alguns 
ranchos h beira da estrada. E' verdade que já em 1720 os paulistus, en- 
trando dc i'indarnonhangaba na região, tinham descoberto ouro a obste 
desta estrada (Archivo, XI, pag. 12), e houve um começo de minera- 
çáo, mas as  miiias eram dadas como abromadaso, o se pdde duvidar 
que se estabelecesse uma povoaçáo permanente, ainda que o Diccio. 
nario rle S t .  Adolphe afârnie que a froguezia da Campanha data de 
17-24 (1) Seja como for, a regi80 n8o desportou grande cobiça atit 
1735, quand r houve um rush para as  lavras da Campanha do Rio 
Verde que foram repartidas pelas auctoilidades de Sáo Joáo d'El-Rei ; 
entáo formou se ou deu-se novo impulso ao arraial de Santo Antonio 
da Campanha do Rio Verde, Iioje cidade da Campanha ( 2 ) .  

Alguns annos mais tarde, em fins de 1;4-2, as descobertas se es- 
tenderam para o obste passando do valle do Rio Verde para o do Sa- 

(I) No já referido Almanaok do Municipio da Canipanha vem transcripto das Ephe- 
meredes .Mineiras um interessantissimo cfficio datado de 9 de Dezembro de 1737 em 

que o Ouvidor da Comarca de Mão João d'El-Rei, Dr. Cypriano José da Rocha, dii conta 
da sua recente viagem na Canipanha dos rios Verde e Sapucahy. Encontrando o distri- 
cto occupado por aventureiros e fugidos da Jus t i~a  elle fundou um arraial em forma de 

~ i l l a  com o nome de 850 Cypriano, deixando determinado a construcçáo de uma egreja. 
Ao que parece este nome foi substituido pelo de Santo Antonio que provavelmente já 

rnha  sido adoptado pelos moradores da nascente povoação. O ouvidor chegou até 
a margem do rio Sapnoahy passando ao ontro lado em canoa que mandou construir e 

mandou explorar este rio até as suas cabeceiras. 

(2). Por um documento conservado na Bibliotheca Nacional, e publicado mais adian- 

te, neste mesmo volume, vê-se que ainda antes da reputada descoberta de Arzão na re- 

gião do Rio Doce, o padre Joáo de Raria, de Taubaté, com os sens parentes tinha des- 

coberto ouro na região do alto Bapucahy e Rio Grande. 



pricahy, e d. Lniz Mascarenhas, rocemchegado de Goyaz, onde passou 
os primeiros annos do seu govoiano, entondou tomar posse, em nom- 
da capitania de S. Pauio, destas novds descobertas ; niar, ao que pa- 
rece, não da Campanha do Rio Verde. Nomeou, a 21 de Dezembro de 
1742, um superintendente na pess )a de Bartholomeu Corre3 Bueno, na- 
tural de Atibaia; e como na carta de 10 de Naio da 1743 (Archivo, XI, 
pag. 18), elle refere ás vizinhanças de S. Joáo da Atibaia, parace ter 
considerado o districto como pertencente a este arraial, donde prova- 
vclniento já havia uma picada aberta (1). Com o apparecimento do 
offlcial paulista nas minas a camara do S Joáo d'El Rei poz-se em 
moviinento e dirigindo uma representação a d. Luiz Mascarenhas obte- 
ve uma resposta conciliadora datada do 4 de Março de I743 ('2). 

Em quanto esperava resposta it sua representaçáo ao governador 
da S. Paulo, a camara se transportou a Santo Antonio da Campanha 
do Rio Verde, onde a 25 de Peveroiro lavrou um auto do ratificação 
do posse. Dahi passou ptira o valle de Sapucahy onde, ern tres pon- 
tos diversos, Santa Catharina da Pcdra Branca, S.  Cionçalo e mar- 
gem do rio Sapucahy, repetiu o mecnio processo nas datas de 28 de 

(1). A portaria de nomeação que vem estampada no vol. XXlI do Archito, pag. 

177, é a primeira datada de E. Paulo no respectivo livro de ordens dc d. Luiz Masca- 

reuhas. O titulo dado ao novo official 1. ~Superiiitendeute e Intendente Commissio~lario 
das minas de Bipocahy:. (Sapucahy). e nos documentos officiaes paulistas elle é chamado 
superintendente; mas é de presllrnir que entre os mineiros fosse reconhecido pelo titulo 

mais familiar de <Guarda-móru que lhe foi applicado pelo seu conternporaneo Alexandre 

Luiz de Souza Meuezes, commandante da praça de Santos, na sua carta de 55 de Agosto 
de 1765 (Archivo, XI, p 97). O districto dic, sua jurisdicçáo é determiiiado na portaria 

como sendo una paragem chamada Sipocahys, sendo assim claramente delimitado da  
Campanha do Rio Verde, coni a qual os niineiros da. epocha e os historiadores paulistas 

subsequentes o confuudiram 

(2). Estes dois documenlos são ainda desconhecidos, salvo por vagas referencias. 
A camara de 8. Joáo d'El-Rei na sua representacão de 1746, abaixo reproduzida, cita a 

carta de 4 de Março como reconhecimento de seu direito, interpretação esta que o seu 

anctor expressamente repelle na sua resposta (drchiuo, XI, pag. 23). O certo B qne a 
carta foi escripta, mais ou menos, na occasiáo em que o seu delegado estava sendo ex- 
pulso do districto e que, iuformado desta circumstancia, d. Luiz Mascarenhas expediu, a 

10 de Maio, ordem peremptoria para o repôr (Arckiso, X1, pag. 18), embora na dita carta 
tenha consentido na sua retirada pacifica. Não se sabe porque esta ordem não teve 

execução, visto haver falta completa de documentos até que, em 1746, a questão surgiu 

de novo ao outro lado do Bapncahy. 



Fevereiro, 2 e 4 de JIarqo, scndo para notar que esta iiltinta data co- 
incide com a da carta do d. Luiz Nas'c:~arenhw consentindo na retirada 
do siipcrintendento. Este, conformo rezam as chronicas paulistas (Ar- 
chiro, X , pagc-, 50 e 5C), foi intimado para dentro do prazo do duns 
horas sahir do districto para o outro iado do rio S;ipucahy (1). Chegan- 
cio a S. Paulo a noticia destes acontecinicntos, o govcrnaclor deu or- 
dem ao ouvidor para i r  as  minas de Sapucahy e "acliando qiin ellaa 
e siia campaniia estão dentro dos marcos desta comarca, faça restitnir 
a. suporintendencia dejla a Bartholomcii CorrOa Bueno, etc." (AvcL i~c,  
Xf, pag. 10). Do q?ie Iioiive eni seguirneilto desta ordem s6 se sabe 
qiie a camara de S. Jf590 dLEl-Rei ficou de posse do districto em 
litigio. 

Pios quatro autos de posse lavrados nesta occeeiáo, a camara de 
Sáo Joáo d'El-Rei definiu niuito clara e espontanenmente o seu niorlo do 
entender os seus limites o a situação do territorio de qiic se decla- 
rou possuidora. Relativamcntc bem informada a respeito tia gcograpliia 
da rcgiáo ella náo cnterideii, como julga uiil escript r recente, que 
a divisa pela Scrra da Mantiqueira podia ser estendida indefinidameri- 
t e  pela cordilheira a anibos os lados d a  estrada onde se tinha co!!o- 
cado o marco. So caso coritrario o que ficaria para S. Paulo, e o 
qne mais importava para Minas, com qiiem ficaria a assim chamada 
,Watta cle iMilzns :' Reconhecerido a iiccessidade de marcar um limite, a 
camara o fez no auto (10 posse do arraial do Santo Antonio, declarando-se 
possuidora "não so deste arraia! e se:is districcos, mas ainda de todos 
os scrtoens até G rio Sapuca11y"-fórnlllla esta que com pouca varia- 
vão foi repetida no auto de Sáo Gonçalo e do rio Sapucaliy. n'esto 
ultimo ponto a phrase 6-"por razão de seroin estas paragens perten- 
ças das suas posses antigas do arraial do Santo Antonio da Campa- 
nha, por este se estender, como dito flca, até o rlto da Scrra da Man- 
tiqnira, que inda fica muito mais adiante até a este rio da outra 
banda." Confornie as  cliron:cas pa~~l i s tas  o acto foi celebrado sobro 

(1) Cma das narrativas escriptas em l i 6 5  diz que esta iiitiinayPo foi dada no 
arraial dc Santo Antonio da Campnnlin, onde Bartholomsii Corii.a Bueno tinlia tomado 

posse alguns dias antes. Ei assim foi, elle excedcn as suas instriicybcs que claramente 
determinaram a vsrngeni iliamada Bapiicaliy ; e foi t n l ~ e z  por cste motiro rjue d. Liiiz 

3laecarenhas deeis:iu da sua  rcsoli i~%o de o repôr. 



um gir8o no meio do rio (A?.chiuo, XI, pag. 501, como para indicar 

que a divise era o fio da corrento e não a margem direita sómente- 
Dc accordo com esta t rad i~ão  Q a declaração da camara, tres annos 
mais tarde, que devido ás inclemenc8ias do tempo s ó m e ~ t c  no <animo. 
yaswu para a outra banda do rio. 

E' para notar quo nestes autos a camara de S. João d'El- 
Rei nenhuma referencia faz ao termo de 6 de Abril de 1714 que Ihc. 
teria fornecido um argumento melhor do que o qiie er~pregava. Como 
tcremcs em breve evidencia que a camara soffria de fAta dc rnerno- 
ria, 6 yroT ave1 que houvesso aqui esquccimc.rito do dociinento, j3, urri 
tanto vetusto, e não ignorancia do soa contelido. 

E' uma particularidade desta secular contenda que os documentos 
perfeitamente acabados e de termos claros, como o terino de 6 de 
Abril de 1714 o a Provisáo Régia de 30 de Abril 2e 1747, tenham 
sido deixados por arnbas as partes no olvido, emquanto se debatem 
cegamerito sobre aotos incomp!etos ou de termos dubios. 

Sccegn<lo, não se sabe beni como, o conflicto de 1743, os animos 
descnsv~vani atO os primeiros mezes de 1746, quando, ai~nuriciada a 
descoberta de ouro a obste c10 rio Sapucaby, o governador de S. Paulo 
ectcntcn nomear um guarda-mór para esse districto na pessoa de Fra~i -  
cisco :Jartins Lustosa que, sendo um dos signatarios do auto de posse 
de arraial de Sant:, Antonio em 1743, parece ter sido então morador 
daqnello !ogar. Em Maio a camara de S. Jogo d'El-Rei eahin outra 
vez a campo e, náo podendo jassar o rio por ter Liistosn retirado as  
canoas e recusado passagem, recolheu-ee á Campanlia cloride dirigiii a 
seguinte communicação ao governador de S. Paulo : 

.Illnzo. e Exmo. Sr. Bem entendia esto Senedo, q. havia de 
conservar a sua jurisdicção nestes destrictos, n2o s t  pela paciaca, e 
lega1 posse, en q. so acha a tantos annos; mas ~ i n d a  attendendo ao 
q. V. Es.a lho certificou en carta de qiiatro de Mar70 de quarenta e 
tres, mslndando retirar delles a Bartholomeu Correa Bueno, para ef- 
feito de contiiiuar na adn~inist~açáo da justiça sem oppressão deste 
Povo, nem dezasocego deste Senado ; poreni como, não obstante 
aquella attençáo, q. mereceu a V. E x . ~  no reconhecimento, do (1. de- 
via ser conservado na sua posse, eni q. estava sem contradicção algu5, 
agora iiovamento h6 perturbado com a violencia, q. lhe? fas rni nome 



de V. E x . a  híi Francisco Martins Lustoza, por hu8 Provisáo, q. al- 
cançou de Guarda Mayor da parte de 1% d j  Sapuùahy, talvez por in- 
formaçoens obrepticias e subrepticias ; pois se persuade este Senado, 
q .  V. Ex." não liberalizaria tal graça, a ser informado verdadeira- 
mente da realidade da posse, eu q. se acha:  Por acordam, q. se fez 
en cainara se detriminou dar-se a V, Ex.a conta dos desmandos, e 
pertubaçóes, con q. se tem portado o tal Lustoza, náo sb empedindo 
com armas, a esta Caniara a passagem a outra banda do Bapucahy; 
mas tirando as  canoas para q. náo pudesse fazer operaçáo judicial, e 
executar varias deligencias do serviço de S. Magestade perturbando-a 
na sua juriadicç&o, com tal excesso, qiie pouco, ou quazi nada falta 
para um levanto táo sem fiindaniento, conio a V. Exc."he ser& noto- 
rio; e como náo 6 justo, que estes disturbios sirváo de insentivo para 
mayores arojos, nem q. este Senado nBo tenha com V. E x c . ~  aquella 
attenção, que se lhe deve pelo esclarecido da sua pessoa ; segunda 
v6s representa a V. Exc.' a violencia, q, so lhe fas ria csurpaçáo da 
jiirisdissáo para que V. Exc .~ ,  a qrn. pertence o sucogo dos Povos, lhe 
d6 a providencia necessaria para q. asim se conserve esta c a z a r a  
na sua antiga, pacifica o legal posse se ponha termo a estes tumul- 
tos, q. náo servindo de vaIidade a Sua Magestade, servem de deza- 
socego a Republica. 

cPelu certidão L&.* A. (1) verti V. Exa.  a inogavel, e juridica 
posse, en q. se acha esta Caniara; e ficará V. Exa. inteirado das se- 
nistras informaçoens, con q. o ta l  Lustoza pertende a Guartlamoria 
daquelle continente ; rois como foi hult das testemunhas, qne assigna- 
r50 o toriiio da posse náo pode condecurar o sei- intento, nias q. con 
appetulancia, con q. pertendo incivilmente ivadir. e escapar as execu- 
çoens da justiça desta comarca em odio talves dos seus credores, 
cuja posse se ratificou no anno de quarcnta e tres, como sc vê da 
certidão Let.' B, que ainda, q. pelas inclomencias do tompo náo se  
pudesse passar a outra banda; como a posse se conserv'a no animo, 

(1) E' o auto de posse 30 arraial de Santo Antonio da Campanha dc Rio Terde publi- 
cado a fls. I 0  do vol. XI do Archivo. A menç&o da assignatura de Lustosa serve para 
identiflcar este documento. O da lettra B deve ser o auto da posse do Rio Sapuoahy da 
pagina 15 do mesmo vilume. Os outros documentos mencionados nesta representaçáo não 
tém sido encontrados. 



e aquolle acto era ractiflcaçáo do passado, náo pode haver duvida, 

para q .  a haja na tal posse, q. tem adquirido esto Senado, ainda q .  
sonáo pasasse a outra banda, porque náo era precizo. 

(,Sendo q. ainda q .  náo contase, como a V. Exa. se fazmanifesto 
 elas certidoens jiintas, a tal posso ; os actos judiciais, q. naquelles 
destrictos se tem opperado desta comarca por tantas vezes, assas 
evidencia daváo do q. a ella pertencia a jurisdissáo, seni a mais leve 
controvercia; porq. alem dos oficiaes de Ventena lã terem foito va- 
rias doligencias e prizoen~, o de algumas mortes q. da parte de 1% 
tem socedido, se tom tirado cá as devassas ; como a qiie se tirou da 
morte de hú Joáo Angelo, o da de hú Paulo de Araiijo como consta 
das certidoens L0t.a C. o D.  e por parte do juizo dos defuntos e 
abzentos desta comarca se mandará0 buscar os bens dos tais defnn- 
tos q. se arematarao na haiista publica : como tambem se tem co- 
brado os dizimos por parte dos contratadores dosta capitania com 
qm. se tem avançado os moradores daquelle continerite, tomo o mos- 
t ra  a certidáo dos creditos dos avanpdos Lot.a E. se  cobram os quin- 
tos náo s6 das cargas, e escravos, que entrso dessa Capitania por 
parte dos ccmtractadores desta, mas se tem cobrado as oayitaçoens na 
Real Iùtendencia desta comarca. 

SE quando nao ouvesse aquella posse q. consta das primeiras 
certidoens, alem de a ter já tomado o dr. Ouvidor Gl. q. foi desta 
comaroa; quando veyo asistir como superintendente das terras mine- 
rais, logo, q. se descobrirão estas minas, mandando B outra banda do 
rio fazer aquelles actos, q. estáo con direitos estabelecidos para ac- 
quiziçáo da poese, como se acha nos livros da superintendencia desta 
mesma comarca; bastaváo aquelles actos, para q, se conservase na 
mesma tranqiiilidade, en q. tlié agora tem jnsistido sem contradicç%o 
algu% administrando justiqa, sem q. agora se perturbase a sua juris- 
diçáo com tal violencia, q. a forsa de armas s e  empodio a esta ca- 
mera o dosforçarse, tomando por escudo q. V. Exa. asim o ordenava, 
e daquella sorte o resolvera. 

*V. Exa. náo pode duvid:hr q. os certoens, quo se acháo incultos 
pertencem sem oontradiçáo a qin. primeiro entra, e aquella comarca 
q. nolles primeiro fas preventa a sua jiirisdicçáo, o havendo osta pre- 
vençtlo desta, e tantos .ictos para acquiziçao da posse sem contradic- 



çBo algnd; parece direito solido, e incontestavel n ã ~  se poder, nAo sú 
usurpar a jurisdiç%o desta oomarca mas nem ainda privarae da sua 
posse a esta cainera: Sendo, q. ainda q. por ordem de S. Magestade, 
ebteja detriminado, q. os descubertos novos ficluem pertencecdo aquel- 
la coinarca, e Governo, en q. se derem ao manifesto, nem ainda ssim 
:ilerecia viol~iicia tão desmarcada este Scnado; porq. aquella Real 
Resoluçáo parece se deve entender naqiicllos certoens, q. ainda n á s  
estiverem sngeitos a este, ou aquelle Governo, a esta, ou aquella co- 
rnarca, alem do senão poder ja chamar novo aquelle descuberto; pois 
o Giiarda iIayor deste dostrioto, ainda muito para diante, tem feito 
varias repartiçoens, como se vê da certidáo L e t . ~  I-. e ao mesniolus- 
roxa lhe couùerllo algumas terras como se vé da cortidáo Let.e G. 

*E se a esta comarca náo pertence aquelle continente pelas cir- 
cnnstancías, q. representa a V. qxa. oste Senado, com magor res- 
peito náo sondo, como náo he já novo aquelle descuberto, e estdndo 
já ilelle preventa, posse tomada, e ratificada por tantos actos dcatin- 
d o s ,  como pode pertencer a Camera de S. faulo, náo liarendo mais 
(4. estc violento acto, con q. o tal Liistoaa em nome de V. Exa, pcr- 
turba a powo desta Camera, e uzurpa a jurisdicq30 ordinaria a esta 
Coinarca a fo-sa do armas; e sem embargo q. o &esforço lie prsiuc- 
tido en direito, sendo solido o deste Senado, como todos somos vasallos 
da mesina AI., assentou náo fazer opperação, sem primeiro dar a V. 
Exa. esta conta, esperando q. V. Exa. lhe de a providencia preeiza 
para se evitarem: não s6 tantos tomultcs, e mutiils, nias para q. náo se 
.:ontinueiu na perturbação do socego publico deste Povo, a passe legsl 
deste Senado, e so izente esta Camera de procedimento t&o violento ; 

<Certificando a V. Exa. q. o tal Lustoza se determinou a fazer 
ssta operação pellas varias dividas, q. teni contrahido nesta Co:narca 
u ivitar a requerimonto dos seus credores varias execuçocns, y. Ilie 
estaváo imminetes: e o descobridor JozO Pires Montoiro capitniii do 
Matto por viver com niayor socego, evitando as pressigiiiçoe~is jiistas 
da justiça pellas varias mortes, en q. esta culpado em alguinas de- 
vassas, q. se tirarão nesta coniarca; e hti Bento Corr6a de SIello por 
s e  eximir do varios crimes de q. actualmente se esth livrando: e hil 
Joseph SIanoel montanhes verdadeiramente charilado Fernando Pcrei- 
r a  Soarcs de Albergaria, por lhe parecor, q. estando daqiieiia parta 



teria mais descanço no toiuor das justiças deste Governo, pelo crime 
de caua de Moeda, en q. saliio com o Escrivitio do tal Llistoza culpa- 
do, e criminozo. 

<E como todos estes tenháo estes delictos, parecendo-lhes q. asinl 
oapiharião mais os seus insultos, sem mais atenção q. ao sei1 sucego, 
levantarão cabeya amutinandoce para offeito de sc eíemirern das jus- 
tiças desta coniarca perturbando a jurisdicçiio e pacifica posse desta 
Camera, com o pretexto de q. V. Exa.  assim o manda~a ,  incumbin- 
do-lhes defendessem o posto, eu q. se acliáo amados, não consentin- 
do q. entrace justiça deste Governo, ainda (i. expUzcsscm as suas 
vidas a todo o risco. 

 estes sáo, Illmo. e Exmo. Sr. os moti!-os, q. ao Sonado desta 
@"omarca obrigáo a liir a preaença de V. Eaa.  a pedir, e iequorer da 
parte de S. 111. q. V. Exa. niando logo dcsestir de tal violencia, para 
q. não nasção mayores disturbios, ucni Iinja insentivos para q. te- 
rilia mayores despezas ria conscrv3ç;io da snn posse esta Camera, (1. 
espera pella detriniinaçSo de V. Exa. pnra sc cvitar tanto dczasoce- 
EU, em q. S.  31. 1130 tem lucro, antes o iiia) or preJuizo, por nao 
<Iuerer pertnrbaçoens, e motins nos seos Povos, nias sim q. se con- 
servo em tranquilidado os seos ~asal los ,  sem q. haja entre clles os 
mais lovos dezasoccgos; e sorri eiiibargo q. este Senado os esperi- 
:lienta rias perturbaçoens injlistas na sna posse. e esta coniarca da 
.;iirisdicção ordinaria, asenton não sahir deste destricto, sem esperar 
!para melhor rezolução do seu desforço) a de V. Exa. motivado não 
tanto pel!os docunienios juridicos em q.  fuudamontou a sua posse, e 
jurisdiçAo, qiianto por atentar q. V. Exa. não tom dado cooperação 
algub para t a t o s  arojos, ncru c*oncorriVo para tantos inscltos. 

«Deus guarde a V. 1i:xn. niuitos annoc. Campanha do Rio Verde 
'?lu t amera 23 de Rlayo do 1749. E eu escrir30 da (iaruera Joaquim 
Jaseph da Sylvcira o sobscrevy. 

~Illmo. e Exmo. Sr. d. L i i i w  Mascarenhns. Do V. Exa. OS mayo- 
res c mais reverelites vencradores, Pt.aneiaco de Mendora d e  Sna, Vc- 
rissivzo Glz. Ribeiro, Pedro do Vulle e Sylcn, A,tlo?zio cle Pin7~o ~ W o i z -  

teiro, Luiz de  Sozcsa.> 
Para' o presente estudo o que ha de mais interessiznto ncsle do- 

e.~niento é a corifissSo, de accfrdo com as tradiqõcs paulistas jB cita- 



das, que a camara de 1743 não passou para a margem esquerda do 
rio, e qiie o auto de posse, que e evidentemente o documento Lettra 
B da representação, fui lavrado na margem direita o11 talvez, confor- 
me a tradição jit referida, no meio da corrente. Feita esra confissão, 
a camarn de 1745, composta de outro pessoal, procurou desfazer O 

seu rffeito declarando que .ainda que pelas inclemencias do tempo 
náo se pridosse passar it outra banda, como a posse se conserva no 
animo, et?.,  náo era preciso.. Assim a camara dá á phrase do auto 
de 1743 .até a este rio da outra bandar a signiflcaçáo de incluir a 
outra banda do rio Sapiicahy, quando todas as circunistancias indi- 
cam que a verdadeira intenç8o era declarar que,-a nossa posse an- 
tiga se extende at6 a Serra da Mantiqueira de uma banda e atO este 
rio da outra. A favor desta interpretava0 da phrase um tarito equi- 
voca militam: o facto confessado da camara de 1743 náo passar para 
a margem esquerda do rio; o costiime do tempo, provado por diver- 
sos autos de posse, de lavrar estes actos no extremo do territorio 
reclamado; e, mais do que tudo, a cleclaraçáo categorica oito dias an- 
tes, em Santo Antonio (remettida sob Lettra A pela caniara de 1746) 
e dous dias antes em Sáo Gonçalo, da mesma camara que a sua pos- 
se se exteiidia aaté o rio Sapucahy.2 

Os outros argumentos da representação, baseados numa carta do 
governador de Sáo Paulo, em actos de jurisdicçáo exercidos no t e i ~ i -  
torio litigioso e acciisações contra Lnstosa e os seus companheiros, 
n6o offcrecem actualmente pontos de interesse para o presente 
estudo. Sáo pontos que hoje náo podem ser verificados, e, em vista 
do espirito inventivo revelado no topico acima discutido, as aIfirma- 
çóes da camara náo podem, na ausencia do confirmaçóes, ser accei- 
tas  como absolutamente concludentes. 

Ao receber a representaçáo da camara de Sáo Joáo d'E1 Rei, d. 
Luiz Mascarenhas já se achava informado dos aconterimentos por 
uma carta de Lustosa que náo tem sido encontrada e pela seguinte 
carta de Verissimo JoBo de Carxralho ( I )  

(1) A letra e a . redacç8o desta carta, como as da de Lustosa reprgduzida mais 
adeante, indicam que os seus auctores eram pessôas de instrucpão pouco vulgar naqnellA 

epocha. 



aIlmo. c Exmo. Snor. Assim que vim da cidade com resposta 
do Dor. Ouvidor Remety hum propio a toda a pressa para a Campa- 
nha do Sapucahy que ontom ou hoje o faço chegado IA, e neste 
niesmo dia Recebi carta do Goarda Mór em que me dis vie ão os of. 
flciaes da Camera do R.yo dos mortos e o que com eles pasou; e 
como escrevo a V. Exa. me parece lho dará tambem comta com em- 
doviduaçam, e como n%o forão satisfeitos se pode temer tornem com 
outra preuenç%o e que nesta possa aver alguma ruina o que não per- 
mitta, e por ser preçizo remeto a V. Exa. a carta pois ine náo he 
possivel hir pcsoal, e a Canlera desta villa se acha com animo de hir 
socorrer aquelle descuberto e tomar posse dele sendo que V. Exa. 
assim o haja a bem flcando lhe tributario o d.0 descnlierto e alguns 
mais rendimentos que lhe possão tocar para ajuda das despezas que 
fas este Conc.0 visto ter nele poucos rendimentos e V. Exa. desculpe 
esta confiança pois falo neste materia omteressado no bem e aumento 
desta villa poie lhe fica na fronteira do seu termo aquela Campanha. 
Deos guarde a V. Exa. para seu agrado como pode. Vila de Mogy 
e de maio 1 de 1746. (1) De V. Exa. O mais omilde servo Ve?.&xirno 
João de Carvalho. 

A resposta de d. Luiz Mascarenhas A reprssontaçao da camara e 
as ordens expedidas para manter a jiiriadicç%o da capitania de Sáo 
Paulo já tem sido, por varias vezes, pub1ic:adas; mas, para maior 
clareza. convém reproduzil-as aqui : 

<Recebo as  Cartas h Vossas MercBs, de 23 do nlez passado, em 
quo me representáo o intento com que se achBo de estender os Limi- 
tes da sua Comarca, e jurisdicçáo, mettendo dentro della o novo des- 
cuberto de que he Guarda M6r com Provis%o minha Francisco Martins 
Lustoza, e de como este lhe disputára a Passagem do Rio Sapucahy 
para a banda desta Coniarca; e porque a conjunctura em que pre- 
sentemente me acho occupado, náo s6 com a expediçáo dos Quintos 
de Goyaz para o Rio, mas com outras do Real Serviço, me nao dilo 

(1) Esta data se acha claramente escripta no original, mas é evidentemente errada 
visto que a carta se refere aos acouteciinentos que tanto a camara como Lustosa noti- 
ciaram com a data de 23 de Ma10 e que deviam ter sido da vespera. A verdadeira data 
desta carta devia ser maio 31 ou jzmho 1. 



tempo para responder positivamente ás diffusas razões com que Vos- 
sas Mercês pertendem justificar a sua intenyão, só o tenho para Ihes 
segurar, que hei dc defender de toda a sorte n posso que por parte 
desta Coinarca 0 Capitania tom tomado, e esta sustentando o dito 
Guarda JIUr, pois j& parece an~biqáo desordenada quererem Vossas 
Yerc6s com passo lento introduzir-se por toda ests Comarca, pretes- 
tando este attentado com posses clandestinas e suprepticias, que não 
p6do produzir offeito juridico, com prejuizo (Ias justiças desta CO- 
marca, auzente, e ignorantes dessas chamadas posses tomadas a sur- 
dina. Sci niiiito bem que Sua Magestade não quer motins entre os 
seus povos, mas tainbem sei que o mesmo Senhor não quer que huns 
se introduz*%o pelas jurisdicçbes dos outros; e para o evitar he que 
foi servido mandar demarcar os Limites de cada lium, para cada qual 
saber o que he seu, e o que Ilic toca: o como csto ciescuberto incon- 
testavelmeiitc se acha dentro da demarcação desta Comarca e Capi- 
tania, e as suas terras já repartidas pelo Guarda Mór com ordem 
minlia, a iuim me toca defende-lo, o que protesto fazer em pessoa 
ao primeiro aviso que tiver de qualquer operaçáo quo Vossas Xerces 
intentcni contra o dito Guarda Xtr ,  c nenhum embaraço nie farA a 
mim a minha Carta de 4 de Março de 1743, coin que Vossas Mercês 
me allegão, porclue se neste tempo condesceridi com a supplica de 
Vossas YercGs mandando retirar a Bartholomeu CorrBa Bueno, foi 
por evitar maiores desordens, e por se ter tomado posse primeiro por 
essa Comarca: sem embargo do reconhecer que perteilcia a esta;  mas 
como vejo que Vossas MercBs abiisando da tolerancia que então tive 
contiuuáo na sua ambição, querendo espoliar-nos da posee que já to- 
mos, não posso agora usar de outro procediniento mais do que de 
defender o que toca a esta Comarca, e do dar para isso todas as 
ordens e ansilios necessarios; e reconhecend-, Vossas Mercês a sua 
sem razáo, e parando com suas conquistas, sem entenderem, ou in- 
ientareni pertubar o dito Guarda Ilór. e mais ministros do dito des- 
cuberto, he que farão o que Sua Magestade quer, (3 poupar-me-hão 
huma jornada desta VilIa á essa Campanlia. 

a AO Doutor Orividor de S. Paulo ordeno passe logo a esse ar- 
reia: a dar as  providencias nocessarias, não sú para a administração 
da Justiya, mâs para a cobranya da Fazenda Real, por ser o uiiico 



Ministro de Sua hlagestade, que reconheço com jurisdicçáo nesse dcs- 
cuberto. e estou certo qiic nem a Fazenda Real, nem a dos particula- 
res, ha de ter o minimo prejuizo em ser esse desciiberto governado 
nests Comarca, porque Sua Magestade tem nelles Ministros escolhi- 
dos o mui zelosos, qiie háo de cuidar muito da arrecadação de Iiuma, 
e distribuiçáo de oiitra. Deos Guarde a Vossas hfercês muitos ao- 
nos. Praça de Santos, 8 dc Junho de 1746. D. Ltiiz 111ascccre~zhns.u 

Com a mesma data foi dirigida ao guarda mór Francisco Martins 
Lustosa a seguinte carta : 

a: Na carta que Vossa Mercê me escreve, de 22 de Maio, vejo a 
noticia que nle dá do attentado que cometter8o os officiaes da Ca- 
mara do Rio das hiortes, e o louvavel iriodo com que Vossa VercE 
lhes rebateo o animo com qiie vinháo de espoliar a Vossa hlerc8, e 
a esta Capitania, da posse em que está desse desciiberto: em tudo 
obrou Vossa Mercé com tanto acerto, que novamente llie recommen- 
do a mesma constancia nu caso que ellcs volteni a querer insistir na 
sua teima, e ainda que entendo o não farão, baldando segunda vez 
a sua viagem ; por6111 no caso de o fazerem, Vossa hlercé sustentari 
a todo o custo as  ordens que lho tezho dado, náo lhes consentindo 
que fação acto algum possessorio, uu de jurisdicyáo, antes me fará 
logo aviso, porque quero ter o gosto de ir pessoalmente a esse des- 
cuberto com alguns soldados desta praça, Q fazer conduzir presos 
para a fortaleza da Barra Grande, iiáo só as justiças, e officiaes DOS- 

tos pelas Geraes, mas tambem o mesmo Ouvidor tio Rio dás Xortes, 
se ahi vier, o que inf~llivelinento hei de executar ao prinieiro aviso 
que Vossa Me,cS! me der. Pelo que respeita ao mais em qiie Vossa 
Mercé me falla da administraçáo da jnstiça, escrevo nessa niateria 
ao Doiitor Ouvidor desta Comarca para dar as providencias necessa- 
rias, e ir a esse districto pessoalmente. Deos Guarde a Vossa Ilercê 
Praya do Santos, 8 de jiinho de 1746.-D. Luiz Mascnrenl~as.~ 

Ao Ouvidor Geral da Comarca do S. Paulo, dr. Domingos Luiz 
da Rocha, foram dadas as  seguinte ordens : 

c Remetto a, Vossa XcrcC as  Cartas inclusas do Guarda IIór do 
novo descoberto da Campanha de Sapiicahy, o tambeni o que me es- 
creveo a camara do Rio das Mortes nas quaes verá. Vossa ,?Iercb o 
que de parte s parto se tem passado, e a renitencia desses Iiomens 



das Geraes em se introduzirem por esta Coinarca e Capitania, e pelo 
que vou vendo, se lhe náo acudi~nos a oortar o passo, em pouco tem- 
po chegarão a dizer, qiie tambem essa cidade lhes pertence, e assim 
tomo a resolução de diser a Vossa Mercê da parte de Sua 5Iagestade 
que logo passe ao dito descuberto e dar as  providencias necciebarias 
n%o s6 para a boa administraçao da Fazenda Real, procurando que O 

Juiz Ordinario qiie se eleger seja ppssoa de contidencia e satisfaça0 
porque como nos arraiaes pequenos s%o os Juizes os qile acostumBo 
a cobrar a Capitaçáo, he preciso qiio seja pepsoa capaz, a qiiem Vos- 
sa Mercê dnve encarregar essa diligencia, nomeando Intendente do 
dcsciiberto, e instruindo-o no niodo com que deve fazer a arrecada- 
ção dos quintos de Sua Magestad~ na Capitaçáo dos pr~tos,  e pdra 
esse effeito levará Vossa Mercê os bilhetes, que em carta particu- 
lar lho mando tirar dos caix6es que trazem as sobras do Goyaz para 
com elles se fazer a Capita~áo no tal descuberto; e no caso que 
Vossa Mercê queira soldados para o acompanharem nessa diligencia, 
com aviso do V. blercé os farei p6r promptos, e tanibein 0:i o acom. 
panhára se mo iião achasse tão occupado, como estou, com a expe- 
diçáo dos quintos, e outras diiigencias do Real Serviço para ireni na 
frota; mas em caso de necessidade estou prompto a ir possoalmente. 
Vossa Mercê fará o que entender 110 de razão e justiça, com O seu 
costumado acerto, obrando em tudo com prudente accordo, e procii- 
rando evitar todo o genoro de tuniulto, ou desordem, entre os povos, 
o que muito lhe recommendo; e se a Vossa Irlercê se lhe offerecer 
alguriia duvida contra minha resoluyão, Vossa Mercê, como Ministro 
de Sua Mapestade, me participari com toda a brevidade, porque o 
meu animo h0 sómente obrar com acerto, e o que fOr a bem do ser-  
viço de Sua Rlagestade e de seus povos. Levará V o ~ s a  Merce dessa 
Cidade dous Livros, que rubricar& c pagará a despeza dellus o Dizi- 
meiro dessa Cidade, de que se lho passará conh~rinionto para nelle 
se matricularem as Loges. Deos Guarde a Vossa MrrcB, 8 de junho 
de 1746. D. Luiz ~Wascaienhos. D 

<Como em outra carta ordsno a Vossa Mero6 pasae ao novo deu- 
cuberto do Sapucdhy para nelle dar as provi(1encias neceesdrias para 
a administraçáo da justiça, e cobrança da capitaçáo, e fazenda de Sua 
Magestade, e para esse effeito julgo conveniente levar alguns bilhetes* 



que me parece bastaráo 500, e nessa cidade se acháo hinda os caixões 
que trazem GS uilhetes, que sobejarão em Goyaz, Vnssa Mercê, na 
presença de seu escriváo, com as solemnidades que Vossas JIerc8s 
costumáo em semelhantes aclos, fará abrir um caixáo, e tirando 500 
bilhetes os guardará para os levar para o dito desruberto, passando 
conhecimen o em forma ao cabo que conduzi0 de Goyaz os quintos, o 
qual se acha nessa cidade para se renletter para a Cbrte, de que me 
fira aviso. Daos guarde a Vossa Iiierc6. Praça de Santos, 8 de Junho 
de 1745. -D. Luiz Mascarenhass . 

O ouvidor da comarca do S. Paulo, tractou de dissuadir o gover- 
nador da sua resoluçtlo na carta seguinte : 

eIllmo. e Esmo. Sr.-Ja a V. Exa. iusiniiey a importe de1ig.a em 
q. me acho p.' ver se ae algud sorte posso reçarsir o furto q. a S. 
Mage. se fes de sinco ou seis arrobas de ouro em q. náo cesso com 
a exaçam divida pSa na frota, q. está a chegar, dar conta como se 
me recomenda do que tenho obrado, e qdo. V. Exa queira continuar 
na deliga do Sapucahy me parece náo estar em t~r inos  disso, refle- 
ctindo na representaçam q. a V. Exa. fes a Cama. do Rio das Mortes 
com os documhs. q. juntou, os qiiaes a ma. prezça não póde desva- 
neçer, náo tendo outros q. os convença, poys iiuá posse tornada paci- 
flcamte sem contradiçam algua e rateficada tantas vezes coiii actos 
possessorios, senão interrope pello adversario só ortlindrianite. conven- 
cido, poys o dirto. s6 permite desforçarce o espolliado ; e náo o espollia- 
dor, e nosta certeza ja a Cama não cede da bua posse, e ficam evi- 
dentos as desorrlens q. poderáo resultar em dezaçocego cios povos: e 
como a mosina Cama. alem das certidoeus q. a V. Exa. fes patente 
corroborar com a carta de V. Exa. de 4 de Yço. de 743, em q. V. 
Exa. mandou retirar do mesmo descuberto a Briiieu. Correa Biieno, 
pa. q. aqriolla cornca. continuacc na administraçarn da justa , logo como 
se porlem desvanecer estas reaiidades pa. corar as violencias de q. se  
queixáo obradas por criminozos s6 a izentarençe de serem pilnidos 
pellas justas. ondo existcin as  suas culpas e como a estas desejarão 
acomiilar mais fiados em puder mayor, deve V. Exa. atender a esta 
infalivilide. e q. S. Mage. n8o manda a forsa de urnas decedir as du. 
vidas, q. se movem entre jnrisdiçoens, p ~ y s  se dsve recorrer ao mesmo 
Sr. a qm. toca o decedillas como tributo anexo a siia soberania, e 



qd.0 I-. Ex.a assim o haja por bem, com esta rozoluçam ficari siicc- 
gsda aqiiclla Cam.a, ficando tambfi coiiservandoço a intoyrcza cla carta 
de V. Ex.a, de que tambcm se vàllem para a just.3 q. lhc assiste: E 
suposto sc pcrtenda tomar posso por pe. desta Capitania, havendo qili. 
a ancontre fica sem efieyto algum na censura de dirto. e dispozic;am da 
ley e posto na prczça. do S. blage., contra a sua Real Rcr,oluçãmn?.o 
ha de liaver qm se atreva, c seiii aqiiclla suposta em termos em (;- 

as coiizaj sc acli&o, .ao infalivcia as consequencias perniciosas, c ~ .  o 
iiiesnio Sr. n5o 11a dc haver por beiii, pertenccndollie o docidillo como 
Sr. das jiirisdiçociis : Isto Q o q. se me ofíèrece dizer a V. q. 
mandari o q. for mais convte p . ~  siiccgo dos povos, e q. S. ?riage. 
determine o q. for servido. Deos a V. Ex.a mtos. annos. 

Sam Paiiio, 1; do Juulio de 1746.-0 Oüvor. e Corar- da Conic7 
Dr. Dorningos Lviz da Botka,. 

A segiinda carta do giiardri-mór Liistosa dá uma interessarire no- 
ticia de varios netos da camara durante o mez pouco mais oii meiios 
em qi10 permaneceu (mas não cm coinplotn ociosiclade) no arraial du0 
Campanha, osperando resposta náo sómente á carta quo tinha dirigido 
ao Goveriirtdor cie São Paulo, conio tnnibem ao da sua propria Cnpi- 
tania, quc na occasiáo era Gomes Freire do Andrade. 

Eis o tebr dn carta : 
aIllmo. e F;sirio. Sr.-Hontem que foy dia do S. Joáo, por noute, 

Rc' a de V. Esn , de 8 do junho; e com ella motivos do render a 

Deos. e a V. E m .  muitas graSas; S. Sr. nie ajude para que serùprc 
obro em seo servisso, e no do V. Exa. a sco gosto : 

.Depois qi?c partio o proprio, fcs tacs e x t r o m ~ s  o Scnado da Ca- 
mara do Rio das mortes, q i ~ e  ine precizava ch minha obrigação, a qiiu 
logo mandace oiitro propio ; porem acontcy commigo dar parte de tn&o 
rio fim de tudo o que rcziiltace de seos inquietos animos; e agora o 
faço na extcnçáo desta: 

*Intentou ttqiiello Senado por apaynonados c com corcs de ami- 
zades fazer sahir deste estabelecimento todos os qiie mais calor me 
podiam fàzer; e ~ e n d o  que por este caminho o não consegiiiam, pi:- 
zeram o edita1 inclnzo em varias partcs para que s temor iizcce com 

que mc dszaniparaccm: a isto acodi eu com empedir a passa, aos 
de poiico scr e discurço, qiic os que o tem, sempre ine assestiram, 



inda que com algum dispendio seo : entraram a ailipcdir os manti- 
r~eiitos para que faltandonos, a necessidade os persuadice a sahirem ; 
2 vendo que de nadalhe surtia eTeyto, mandaram carpinttiros a fazer 
?:anoas para nellas passarem a força do armas, para o que vieram eiii 
.-ompanhia ùelles oyto ou dés capitáes do mato ; depois de cstareiii 
-,esta deligencia os carpintciros, com a dita escolta, que por todos 
faziam 22, hum delles me mandou dizer, que trazia ordens p.r fazer 
?ospropozitos, como hera embargar 9 prender a qnl. viece com man- 
:imtos. ou sem elles, e isto hera ilo cam.0 muy perto do porto prin- 
cipal do Rio onde eu estava com a mayor ptc. dos homens deste iles- 
cciberto. Dou louvores a Deos por mo dar prudencia neste movimt"' 
q. o mais q. fls, foy escrever a carta (1. incluza renicto, a hum dos 
.:arpentro.. que he morador na í'atnp.8 do R.0 verde e veyo obrigado: 
Com a tal se retiraram logo o degsaram o caminho franco. Tirùii o 
senado huma devassa como se foco de hum levantamento, e como a 
Zaes nos apelidavani. E nos tcm cr:iuinado em suas devaças; e náo 
deixo de temer q. se acazo 1Li aaanharem alguns os prendam ; porq' 
4ie muy proprio de quem obra loriciiras senielhantes ndo se deixar da 
openiani q. julga acertada. 

<Agora Illmo. e Exmo. Si. pondera o meo fraco discursso q. coni 
mais cauza se pode devassar deste Scnado, pois esta claro, q. reque- 
rendo lhe eil da pte. dEl Rey e de V. Exa. me não perturbaceiu no 
servisso de El Rey em q. estava; e fazendo-o elles tam mal, q. com 
orgulhos e tudo o q. tenho mencionado náo s6 me perturbaram e ao 
povo ; mais inda foram de grande prejuiao h Real fazenda, porq. es- 
tavão com despaclios p.8 fazerem suas baiidr". e coin as referidas 
rovoluçóes se deyxaram de suas pretençúes por gastarcm o surtinito. 
4. tinham: e outros náo lavravam as terras q. por mim lhe foram 
concedidas, timoratos de abrireni os servirsos p". oxtrcm, o q. seria 
$0. elles cá entracem, q. diziani haviam de fazer nova partilha ; e 
os q. lieram de fora estaváo com decignio de so estabeleceren~ so 
retiraram emthe ver em q. paraváo as couzas finalniente muitos dey- 
xaram por estes motivos, de pagar a real capitayáo e todos tiveram 
grandes prejuizos; sendo eu o q. no meo tanto o exprimentey mayor; 
2orq. allom de gastar com a guarnição q. pus nos trss portos do Rio 
mais de duzentas oytavas, deyscy de estialiir mais 110 outras tantas 



com a falta da minha assistencia e dos escravos q. levava commigo 
qdo. hia, vinha, ou estava, q. hera o iiiais do tempo ; esta devassa 
me parece taiii justo o tirarce p a  exomplo das camaras mal adverti- 
das na sua obrigavam Gomo he justo tiralla de qrn. move huni levan- 
tamento ou civilidade ( q. movida estava se Deos me não favarecece 
com prudencia) e cazo q. seja pcnozo ao dr. Ouvidor o vir tiralla, e 
me queyram honrar com a comissam ya. a tirar, prometo fazello tam 
bem, como clm dezeja acertar. 

eAchavace naquella Camp.2 cobrando a capitação o fiscal Fran- 
cisco de Crasto Costa e hera tam apayxonado. q. vendo q. n%o entron 
a Cama aonde queria, odiou de tal sorte os assistentes neste pahis 
na occaziain, q. hindo a pagar lhe alguns q. inda n&o tinham pago e 
estando com a matricula aberta, Ihes não quis aceytar o ouro, ncín 
capitar, em forma q. foy nessecr.0 meterem lhe valimtos p.8 q. o 
aceytacem, e o aceytou por grande indulto a alguns, e a outros nFio ; 
dizendo q. todos os denunciava em chegando á villa ; deste c de alguns 
apayxonados luais q. com o senado amotinavão e arguyam me parece 
precizo devassarce. 

~Tdrnbem mo parece procizo q .  V. Ex.a se digno ensinuarme a 
forma, em q. hey de livrar de susto, aos q .  tem particulares, e le- 
tigios naquella villa ou Comca do Rio das mortes onde todos esta- 
mos criminozos pela devassa q. tiraram olmo assima digo, e ronsta 
do seo E iital; porq. bem ou mal se os prenderem ham de cuydar 
em os destroir. 

e 0  Govor. das minas respondsu lhe o que elles lhe escreveram 
pedindo lhe favor, q. S. Magde. o náo punha naquelle logar pa. 
fomentar civilides., mas sim, pa. aaomodaç8o dos povos; e que visto 
terem dado pte. a V. Exa.,  lhe mandacem a resposta q. tivecem 
com a devaça que liaviam tirado, pa .  a mandar a S. Magde. ; espe- 
raram emthe q. chegou o propio q. lá mandaram, e com a chegada 
delle se retiraram pa. a villa a 21 do corrte., pareceme q .  mais 
envergonhados q .  satisfeytos. Mais houvera de dizer ; mas receyo 
ser tam emfadonho e molesto a V. Exa., q. lhe cauza fastio, e em 
outros ?doa falarey a seu tempo. Em todo prospere Deos a V. 
Exa. com duplicadas felicidades pa. meo amparo e deste estabcleci- 



mento, e o Ge. mS. as. S. Anna de Sapucahy, 23 de Junho de 1746; 
-Criado de V.  Exa., Fvancco. illiz. Lustoza:> 

A este respondeu d. Iiuiz Yascarenlias na seguinte carta, já pu- 
blicada B pagina 911 do drchivn, vol. S I  : 

*Pela que presentemente recebo de V. Me&. venho no conheci- 
mento de que tudo quanto tom obrado nesse novo descoberto do Sa. 
pucahy tem sido comtudo o acerto e muito principalmente em fazer 
conservar a posse, que por parto desta C'apitania tomou do mesmo 
doscoberto, visto se achar indubitavelmento dentro dos eeos lemites. 
e jurisdiçam, o que se comprova pela copia da Real Ordem, que com 
esta remetto a V Mce.  na qual foi S. RIagestade servido determinar 
ath6 onde se devia extender a demarcaçam desta comca. com a das 
Minas Geraes, em cuja conformide, e obsorvancia tenho por obrigaçam 
de iueu cargo a providenciar e acudir não deixando perder a mais 
minima pte. do q' me toca, e assim novamente recomendo a V. Mc6. 
q' a todo custo náo consinta q' as justiyas das geraes entre nesse 
descoberto a fazer acto alg!im, no cazo de quererem neste tornar a 
introduzirse. Pelo que respeita a devassa em q' me falla escrevo ao 
Dr. Ouvor. Gora1 desta Comca., e sobre esta materia seguirir V. McB. 
o que este lh'ordena, e assim nesta como em outra ql. qr. q'. se lhe 
oferecer, flco certo q'. V. hIcB. se ha de haver com prudencia, e 
acerto. Ds. Ge. a V. Mc6. 17 de julho de 1746 .-0. Luiz Mas- 
carazhas. Sr. Guarda M6r do novo descoberto de Sapucahy, Frsn- 
cisco Miz. Lustoza. B 

Segundo esta carta de Lustosa, o conflicto terminou provisoria- 
mente a 21 dd junho com a retirada da camara de São JoBo d'El-Rei 
B espera da so1:içáo que, conforme a judiciosa determinação do go- 
vernador de Minas, devia ser dada pelo governo do Lisbba. Ao que 
parece, houve durante um anno paz no districto at6 que os animos 
foram de novo perturbados com a noticia da proxima chegada da 
esperada resoluçáo, confórme se v6 da seguinte correspondencia, j B  
publicada no vol. XI do Archivo, B pag. 912: 

a: Illrno. FJxmo. Sr.-Haverá des dias se me deu a noticia de 
ser chegada ao Rio de Janeiro numa nitn que partiu de Lisbba na 
conserva da frota, e logo depois outra, de ostar com effeito toda rc- 
colhida: cujas novidades acredito pela raz5lo do tempo, que como 



este logar flca romoto, tarde se sabe aqui o que já nas niàis partes 
se faz velho. Hontem recebg uma carta da Campanha na qual se 
me pede viva acautellado porque infalivelrnent6 conspiram contra mim 
os do partido das Minas Geraos por ordem de S. Magestade e supos- 
to não ignoro que V.  Exa. teria resposta do conselho sobre os fim- 
dainentos com que lhe escrove que a náo o fazer este assim, so deve 
preziimir obrou apaixonado; se me fal  preciso dizer a V. Exa. qua 
alguma perplexidade me causa esta contumacia, e necessariamente ca- 
ruCo do que V. Exa. me ordeno o que hei de obrar ou o como me 
devo portar nesta materia, no caso que ponháo ein execução o seu 
dezejo; devendo V. Exa. juntamente supor que vivo com uma gente 
inconstante que invejozos das honras com que V. Exa. me trata 
receyo, me maquinem o que o meu affecto lhe não rnerece, porque 
me sei fazer lembrado das recomendaçons que V. Exa. me fez. 

<Fico esperando a certeza de que V. Ex. está asestido da mais 
perfeita saude. Deos Guarde a V. Ex. muitos annos. Sapucahy 11 
de Agosto de 1747. -Criado de V. Ex. -- Francisco LWarti?zs Lustoza . w 

A julgar pela seguinte resposta, esta carta acha-se truncada. 
.Recebo a carta de V. McO. de onze deste mcz em que me par- 

ticipa o aviso que se lhe fez da Campanha para viver acautellado a 
respeito dos moradores das Geraos, por terem estes decizáo de S. 
Mago. na prezente frota em que o dito Snr. por ordem Sua adjudi- 
cou esse descoberto ao destricto e jurisdiçam daquelle Governo, e os 
receyos que V. McO. tem, de que com armas queirão os das Geraes 
expulsal-o, servindo de corroborar esta conjectura alguns Dragoens 
que se acháo jil na dita Campanha sem se sabor o fim a que se di- 
rigio a sua vinda, e o mais que V. Mcê. me expende na sua carta. 
Porem ou me não posso, nem devo persuadir a que os ditos mora- 
dores entrem em algum procedin~ento, ou esbulho contra V. Mc8. sem 
ordem pi~zitiva do seu Governador e que este a náo dará para V. 
Mcb. ser attacado por Dragoens não só porque este meyo he alheyo 
da raziio e contra a mente do Soberano que náo quer que os seus 
vasallos se destruáo, ou contendáo com armas, mas tambem porqne o 
dito Governador me náo tem participado ath6 o prezente ordem al- 
guma de S.  Mage. relativa a esta materia cuja paxticipaçam devia 
preceder a qualquer acto que se ha de obrar contra a posse em que 



V. klc6. se acha por parte deste Govcrno, c muito mais haverido 

nelle a ordem de que remetto a V. Mcé. a ccpia para conferirem os 
Governadores sobre a divizão das Capitanias por esta mesma para- 
gem. Mas ainda assim cazo que por parte das Geraes se entre com 
máo armada nesto dcstrito, V .  Mc6. do iienhuin modo faça rezisten- 
cia, e somente farh hum protesto de que se retira pelo accmmette- 
rem com armas mostrando ao Official Militar ou Ministro das Garaes 
a ordem inclusa e requerendo lhe que eu estou pronto para conferir 
com o Governador das Geraes sebre a diviza das duas Capitanias em 
observaucia desta ordcrn, ou de mo compron~cttor com elle em pes- 
soas idoneas que a faço; pedindo-llic juntarn~nte o ordem que tem 
de S. Mage. para o novo incidente dizendo Ihes a quer para com ella 
me dar parte antes de lhe ceder o territorio, e cazo que elles insistão 
V. Mcê. depois de feito o protesto lhe deixará, vindo, ou mandandome 
dar parte de que succeder, porquc obrandose a absoluta de attacar a 
V. 3106. sem se me participarem as ordens de Sua Mage. primeiro 
hei de hir, ou mandar Infanteria desta Praça a sristentar com armas 
a posse deste Govsrno, porque he licito repellir hnma força com ou 
tra. Deos Ge. a V. PIIce. mt". annos. Villa o Praça de Santos, 25 
de Agosto de 1747.-Dona Luiz Masrarenhas.-Snr. Regente e Guarda 
316r do descoberto de Sapucaliy, Francisco Martius Lust0za.n 

Se effectivamente chegou nesta occasiáo algunia resoluçáo do go- 
verno a respeito da questáo de limites, esta não era de natureza a 
renovar o conflicto. A Provisão Regia do 30 do Abril dd 1747, qiie 
devia ter chegado mais ou menos neste tenipo, determinou a divisa 
pelo Sapucahy; e d.  Lniz Mascarenhas, tendo mantido a posse pau- 
lista na margem esquerda daqrielle rio. nenhuma providencia tinha 
de tomar a respeito. De outro lado, a cainara de S .  Joáo d'El-Rei, 
não encontrando nesta Provisão Rbgia apoio para as suas pretençóes, 
s6 tinha de flcar calada ou, qiianilo muito, faoer novas representeções, 
como ó de presumir que fl,,cssc, visto que no anno segnintc o govarno 
de Lisboa expediu outra provisão-a de 24 ds Agosto de 17.18-dbolindo 
a capitania de S. Paulo e auctorizando Gomes Freire de Andrade a 

traçar uma sova  divisa - 
Para a completa elucidação das diversas qiiestóes que se pren- 

dem a estas duas provisões O nccessario conhecer os dociimentos de 



origem mineira, e é muito para desejar que elles algum dia appare- 
çam. No emtanto, ha alguma esperança de poder encontrar as 
consiiltas d~ Conselho Ultramarino que precede am as duas provisóos 
e neste caso terei de voltar ao assumpto. J A ,  porém. se póde affir- 
mar que a resoluç5lo de extinguir a capitania de S.  Paulo n2o era, 
como querem alguns escriptores mineiros, uma lembrança do momento 
destinada principalmente a punir d. Luiz Mascarenhas pela insistencia 
com que defendia o que elle julgava ser os direitos da sua capitznia. 
Conforme se v6 it pagiaa 253 do voliime XXIV do dvchivo, jB em 
1738 Gomes Freire de Andrade tinha suggerido uma redistribuiçáo 
das capitanias do sul do Brazil e o governo tinha desde ent2o o 
assumpto em consideraçáo. A provisáo de 17 i1 dava prcferencia á 
linha divisoria pelos rios Sapiicahy e Grande, defendida por d. Luiz 
Mascarenhas e estabelecid~ pela provisáo de 1747, c o ox-governador 
de S. Paulo longe de ser punido recebeu logo uma importante com- 
missáo na India. 

S. Faulo, 17 de Fevereiro de 1900. 



Auctoridades coloniaes na raia de São 
Paulo e Minas Geraes durante o 

seculo XVIII. 

MEMORIA LIDA NA SESSÃO DE 5 DE FEVEREIRO DE 1901 DO INSTITUTO 
BISTORICO DE S. PAUI.0.  

Ao prep.rrar a collecção de documentos relat iv~s a questão de 
limites entre S. Paulo e Minas Geraes, que constitue o volume XI 
da serie publicada pelo Archivo do Estado, tive occasiáo de trniar 
algiimas notas a respeito de diversas pessoas quo, tomando parte 
mais ou menos saliento neste conflicto, tiveram notavel influencia so- 
bre unia ou outra phaoe deste litigio e assim sobre a historia da re- 
gião litigiosa. Offerecendo estas toscas notas ao Instituto Historico, 
6 meu intuito prestar homenagem a memoria de alguns dos obreiros 
esquecidos do progresso desta parte do Brazil, na esperança de que 
algnem que tem accesso a outras fontes de informaç6es possa algum 
dia completar os traços biographiuos aqui ligeiramente esboçados com 
os dados encontrados no Archivo do Estado sómente. 

Nas priifieiras phases deste longo conflicto quatro commandantes 
dos postos avançados de um ou outro lado da linha litigiosa exerce- 
ram uma influencia decisiva pobre a marcha dos acontecimentos, as- 
sim mereoondo que os seus nomes e feitos sejam lembrados na his- 
toria. Foram Francisco hlartins ~ u s t o e a ,  Verissimo Joáo do Carva- 
lho, Jeronymo Dias Ribeiro e Valerio Sanches Brandáo. O primeiro, 
embora vencido, salvou pala S. Paulo o direito do se oppor á ex- 



pensBo indefinida de Minas ao oeste do rio Sapocahy, o segundo era 
nm 63s factures principaes desta expansáo, que teria ido mais longe 
se 3.3 fosse a vigilancia c tenaz resiatencia do terceiro e o qiiarto 
~'2gurn:1 nnrn momento critico para Minas a posse da regi80 da Jacuhy . 

Francisco Martrns Lustosa 

Este noxo apparcee pela primeira vez, nos documentos consulta- 
dos, no auto do ratificaçáo de posso lavrado a C3 de Fevereiro de 
17-13 pelos offciazs da caiiiara dc S. JoBo d'El-Rei, no arraial de 
Santo Antonio, hoje cidade da Campanha. Tcndo liavido no anno 
anterior certa afflucncia de mineiros para as novas descobertas de 
6 - m  nas canipanlias dos rios Verdr? o Sapucahy, o governador de 
550 Paulo, d. Lniz Mascarenhas, enteiidendo que estas, ou pelo me- 
nos a iiltiins, pertenciam a sua capitania, tinha nomeado um superin- 
tantiente, ou intcndente commissario, das minas do Sapiicahy, na pes- 
soa de Bartholomeu CorrOa Biieno. O appareoimento deste na  região 
ievantou a camara de São Joáo d'El-Rei que reclamou a regiáo para 
a sua coniarca e para a capitania de Minas Geraes, motivando assim 
a referido auto de posse. Entre as  assignaturas das pessoas que as- 
s~stiram. ao acto, vom logo em seguida as dos officiaes da camara a 
ilt? Francisco Yartine Lustosa, donde se pode concluir que era 0110 
ilra ~ O T  mais graduados dos moraitoros do arraial. Dos docunientos 
consnltados nada consta dos seus antecedentes, senáo a sua nomea- 
$30 em I732 de tabelliáo na killa do BIogy das Cruzes. 

Conforme rezam chronicas paulistas, cscriptas uns vinte annos 
&r?psis (AI-clzico, S I ,  p 51), o delegado do governador de São Paulo 



foi intimad.7 a so retira' incontinenti do districto, passando e110 para 
o outro lado do rio Sapucaliy. oudc, porêru, náo sc encontra outza 
referencia a seu nornc nos dociituentos relativos aos acontecimentos 
snbsequentes. 

Tres annos mais tarde Liistosa recebeu (10 governador do S. 
Paulo a nomcaçAo dc guarda-niór da nova descoberta de Santa Anna 
d o  Sapucahy, sit~acla ao oeste do rio Sapiicahy. Sobre a Iiistoria da 
izndação deste nascclnte arraial so tomos a s  atfirmapóes da carta di- 
rigida a 23 de Xaio do 174G a d. Luiz .\laeca~enhas, pela camara de 
S. João d'El-Rei. Scgulido osta carta, a regiáo tinha sido occupada For 
foragidos da justiça da sna coiiiarca, sendo a descoberta de ouro dc- 
vida a Jo,?o Pires Yontoiro, capitáo do niatto c c~iininoso do morto. 
Entro estes foragidos acliava-se Lustosa, quc se tinha tornado o 
c h c h  do moviniento para a incorporação A capitania do S. Paulo do 
novo arraial, alcançando para si a nomcnç,lo do guarda-mhr, sendo o 
motivo dezte pioccdirnento o desejo do escapar aos seus credores. 

Logares novos e de jtirisdicç8o duviilosa s8o sempre pontos pro- 
d~iectos para aventareiroa e foragidos c, ~ i i s  dez annos antcs, o ar- 
rala1 do Santo Antonio tinlia sido descriptü em termos quasi identicos 
pelo Ouvidor du S. Joáo d'El-Rri. Aseini b possivcl quc as affirrna- 
çües da camara, embora visivelnirntc apaixonadas, fóssem verdddeiras. 
Dn outro lado, porbm, Lustosa o os eciis companlieiros podinin ros- 
poildcr que tcndo a propria camara dcclaradu, em 1743, qiic o seu 
liruite era o rio Sdpucaliy, ncnliuma duvida podia haver sobre a rccti- 
(120 do sou procedimento donunciando a nova descoberta ao governa- 

'dor do S. Paulo. 

AfTirml ma's a c m w a  (este vol. p ~ g .  221 ) quc no districto da. 
iiova descoberta tinlia liavido rcpartiçáo das minas feita pelo guardn- 
mhr dc Campanha, sendo o proprio Lustosa L I ~ I  dos contemplados, doncie 
parece que a sua mudança do Carnpan1.a para Santa Anna teY,re logar 
entro 1743 o 17/1!;, mas algum tcnipo antes do conicço dos distiirùio~.. 
E provavel q ~ i e  uma vez alli estabelecido tivosse ido a Sáo Paulo con- 
ferenciar com o governador o offercccr os sciis serviços para o estz- 
belecimonto do doniinio pazlista, rcccbendo cm troco o posto dc giiarda- 
niór e a promessa do apoio. 



Inforniada da  disbosiçáo do gdverno do Sáo Paulo em Armar o s  

seus direitos na  rrgiáo, a caiuara de  São Jòáu d'El-Rei poa-se e m  
canipo, mas, ao chegar ao rio Sapncahy, encontrou Lustosa disposto 
a diqpiitar pelas armas a siia passagem, alias difficultada peli  ret irada 
das raiióas que sorviam para este fim. Retirando-sc para Campanha 
a camara mandou a d. Luiz hlascarcnhas a refericla car ta  o indubi- 
taveln~cnto deu parto do occorrido ao  governador de Minas. A res- 
posta do governador de São Paulo e r a  uma declaraçáo catcgorica d o  
seu proposico do mantcr a jurisdicção paulista e,  no mesmo dia, 8 d e  
Junho, clle oscrevcu z Lustosa app!audindo o seu procedimento r o r  
denanflo lhe que não consentisse em neuhuin acto possossorio pois par te  
da  caniara c oflereeerido-se a, ir pessoalmciite, caso fbsse neccssario, 
prendur os o%c a e .  mineiros que se  aprcsentasscm no districto. 

Conforme as tcstcmunhas ouvidas em 1789 pelo Ouvidor Vclloso 
o Gama (A~chiao, XI, pp. 378-395, Liistosa achava-se nesta occasiáo ir 
testa dc uma força de mais do 200 Iiomcns armados, i~iclusivo um 
dcs ta~~amei i to  do soldados, e manteve-se por alguns mezcs em pé. d e  
guerrb. E' provavol qiic haja algiin~a exaggcração nestas noticias, co- 
Ihidíih quarenta annos depois. Conforme ellc propiio contou, n a  sua-  
cartd dti 23 de Junho, a giiorrà mal durori uni mcz c eonri~stiu prin 
cipalr icnto eni tiros de papel, oditaes, drvassas, ctc., tendo a gnarni- 
qáo dos trcs portos do rio lho custado mais do 'L O oi ta \as  do ouro. 
O qrrc Iioiivc de ni,iis sério foi a tentativa da  parte d a  camara d e  
prep.irar Lma frotilha do canoas para a passagem do rio, que Lustosa 
consegril~i frustrar com uma carta,  dissuadindo ou aniedroutando o s  
carpiiiteiros ciicarregados deste serviço. Finalmente, a 21 de Junho,, 
a caniara riao rocebendo e espcrado ap  io do governador de Minas, 
Gomos Frciro do Andrade, rctirou-se cleixando a solução do conflicto 
ao  governo de I,isbOa, confornie ordenou este governador. 

Pc!os docun~entos conservados, relativos a este conflicto, Lustosa 
mostrou so nesta occasiáo dinicil, homem intelligerite, Lnergico o prii- 
dente. A sua  proposta de responder As dwdssas  d a  canizra, que de- 
claravam criniino-os elle o todos os seus companheiros, com uma 
contra-devassa, c r a  do bastante cspirito e mostrava iima confiança 
om si do poder lurtar no terreno da chicana táo bem como no d a s  
armas. As suas cartas, das  quacs algumas sá*  cotiservadas no ori- 



ginal, têm muito boa lettra e sFio bem rcdigidas, indicando tima cul- 
tu ra  intellectual quo naqiiella 4pocha devia ter sido pouco vulgar 110s 

sertões das duas capitanias. 
Diiranto doia amos a regiáo de Santa Anna dosapucahy flcoii em 

paz e, debaixo do mando do Lustosa, auxiliado, depois de outubro de 
1746, por diversos officiaes de uma adriiinistraçao regular annexa & 
da  villa de Mogy das Cruzes, tomou üiti certo desenvnlvimento. Foi 
con+truitia tima egreja n l o  sbmente no arraial como na povoação 
nova de Ouro Fino, o que náo quadra bem com a denominayào do 
aquilombo* que os mineinos da bpocha, como a raposa da fabula, ap- 

plicaram a este districto. Em Agosto de 1747, Lustosa, eni carta di- 
rigida a d. Luiz Mascarenhas, moetroii-se apprehensivo subre boatos 
que correram a respeito de ordens esperadas de Iiisbba, mas como 
sntáo nada houve de notavel é de presumir qiic os boatos eram fal- 
sos, ou que as ordens recebidas náo eram conforme os desejos da 
camara do São Joáo d'El-Rei, sendo talvez referentes ti provieáo 
regia de 30 do Abril do 1747, qno devia ter chegado por esto 
tempo e que provavelnionte era expedida em consequencia do con- 
flioto anterior de 17-13, e que, confoinie 'proclirei demoostr6r no 
rgferido volumo do Archivo, resolvia o conflicto anterior da cam- 
panha do Rio Verde dalido o rio Sapiicahy como limito das duas ca- 
pitanias. 

A 2.4 do Agosto de 1748 chegou ao Rio de Janeiro a provibao 
regia de 9 de Maio do mesmo anno, annesando a capitania d3  S5Lo 
Paulo B do Rio de Janeiro e auctoriaando o governador desta, Gomes 
Freire de Andrade, a estabelecer os limites com Xinas Geraes. A 27 
do Maio de 174') Gomes Freire do Annrado exp~diu  instruc('6cs ao 
onvidor da comarca do Rio das Mortes, dr. Shoniaz Rubim de Barros 
Barreto, para a demarcaç5lo desta comarcd com a de S. Paulo. Me- 
ses depois, a 19 do Setembro, o dr. Thomaz Rubim be apresentou no 
arraial de Sbnta Anna do Sapucahy, acompanhado por uma numerosa 
eomititiva de S. JoBo d'El-Rei, inclusive as  principaes auctoridades 
d a  ,comarca. Conforme uma vere8o escripta dlgnns annos depois, 
Lastosa, oom a gente do arraial, se oppbz B passagem do rio ai6 que 
W m a a  Rubim, passando sósinho, conseguiu com bbas palavras des- 
armar a rosistencia. Outra versão Q que, coamado B Campanha, 



Lustosa aprescntou.se com uma força arniada e recusou sssistir a 
demarcação ou acceitar as compcnsitções yoe o ouvidor promctten 
obter para elle do govcriiador ( A T L ~ L ~ L ' O ,  XT, pg. 30-55). Kcnhiima dcs- 
tas  versócs parece ser rigorosamente csacta. visto que Gomes Ireire  
do Aii(lrade fia ordem de prisão que expediu contra I~ustosa (d~r7iicg 
XI, p. 49) s6 declara que este tinlia dcsrcspcitado a sua aiictoridade 
recusanilo-se a receber a si13 carta e rctirando.ee com os sens se. 
qrla7es par2 o quilombo de Ouro Fino. O i~iforniante de Cioc:es 
Preirc era Thomaz Rubiin que, scc! duvida, contou a Iiistoria u seli 
modo. O luais provavel é que se passou alguma coisa de caracter 
puranicnte pessoal, qno o ouvidor por conveniericia propria entcnddiz 
náo contar. Lustosa aili-a no tempo eni que tinlia o apoio de ct. 
Luiz 1Iasc;renhas teve instrucçócs paia protestar, mas do nBo f a z c ~  
resistencia. Tendo-se antcs mostrado intclligente e prutlcnte, i. pouco 
pro~avcl  que com axuudança radical (Ias circiiiiistancias tivesse proco- 
dido de outro modo. Elle devia ter sido prevenido do gojpo que 1110 
estava pre~arado e niuito provavelnicntc do te6r das instriicçõcs da- 
d'ts ao ciividor, as  quacs tinliani si20 I~ICZCS antos ron~miinicadas ao 
govcrnador da praça de Santos. Srndo asaiiu, 6 presnmivcl que, crn 

bora com mS vontade, clle se slljeitasse ao incvitavel, mas qnc se 
permittiii alpiirnas obserraçóes ao oi~viùor sobre o modo parque es- 

tara execiltr,ndo a sua conimissRo-apresentando-se ainiado de perira 
tlm Saiila Annn 20 Sapucahy, quando devia t ~ r  ido armado do instru- 
mentos geodesicos ao alto de Serra (Ia 'iIantiqricira-qiio, ofcnciei!do 
ao amor proprio deste, podiani facilmente ser representadas como c?es- 
obediencia ao governador. 

Peja como for, Tlioniaz Rubim náo encontrou resistencia mato- 
iial o recebeu a adhcs8o a nova ordem das coisas da maior parte da 
popcl:,qâo do arraial, retirando-se Lustosa com 03 descontentes pa:a 
0iii.o Fino. A 25 do N~vembro do 11140 Gonies Preirc do Andrsdo 
expedi11 ordem de prisáo contra Liistosa, acciisando-o n%o sóincnte do 
desobediencia á sua anctoridadc como tarnbem de tcr retido a1gv.m 
dinliciro das capitaçõce, sendo csta ultima acciisa~ão motivada pela 
falta de prestaç%o de contas por parte do substituto do intcndcnte 
que acoiupanhou o ox-guarda-mor na sua retirada para Ouro Pino. 
A 29 dc Junho do anno seguinte as novas auctoridsdcs de Santa Anna 



do Sapucahy tomaram posse da egreja de Ouro Fino, donde se póde 
presumir que pouco antes desta data Lustosa tinha abandonado o 
districto, retircndo-se, conforme consta, para o sertáo de Curitiba. 

O nome de Lustosa apparece de novo num auto de posec toma- 
da em 1755 pela camara de Curitiba, no sertáo do Tibagy (Al-ci'l~co, 

XSIII, p. 422)- O local designado com o nome de Pedra Branca 
parece ter sido nas visinhanças da actual cidade d9 Palmeiras. Entre 
os nomes dos quo assignarani, depois dos offlciaes da cnmara, vem oin 
segundo logar o de Francisco Martins Lustosa e adeante o de Anto- 
nio Martins Lustosa que deve ser filho do ex-guarda-mór de Saztli 
Anna dn Sapucaliy. Annos depois, em 1769, estando já restabelecida 
a caprtanka de São Paulo, o goveriiador d. Luiz Antonio (12 Souza 
mandou explorar os rios Tibagy e Iguassú e os campos de Gurzra- 
puava, sendo o tenente-coronel Affonso Eotelho de Sampaio e S O E Z ~ ~  
o official encarregado deste serviço. Este, conforme os documentos 
publicados no volume IV do Al-chico do Estado, coiifiou a missáo de 
explorar os campos de Guarapuava a Lustosa que, nos documentoe, 
vem sempre tractado com o seu titulo antigo de guarda-~nor. A es-  

pediçgo comnosta do 18  camaradas partiu a 26 de Julho de 1770 de 
Carrapato, nd estrada nova para o registro do Igudssfi e proximo ao 
rio Guaraúna, donde so ~ ó d e  concluir qiie Lustosa tinha se estabeic- 
cido nestas immediações e que era um dos mais importantes f'tzon- 
deiros desta região. Não podendo a cxpediçáo chegar até os campos, 
por oaiisa da estaçáo das aguas, foram plantadas tros roças para fâ- 

cilitar a entrada no anno seguinte. Fartindo do novo a 7 de hlarço 
de 1771, e desta vez com 60 homens, incluindo soldados pagos, Lus- 
tosa conseguiu subir a serra da Esperança e sahir nos campos a 21 
de Abril. Dahi voltou para o pé da serra d i ~  Esperança para plantar 
roça e esperar o tenente-coronel Affonso Botelho qiie e v  Dezembro 
foi dirigir em pessoa a exploraç8o dos campos, chegando até o rio 
Jordáo, sempre acompanhado polo antigo guarda-mór. 

Dalii por diante náo se enocntra mais no archiro referencias a 
Lustosa, sendo, porbm, de presumir qiie deixasse descendencia no Es- 
tado do I'aran8. Ainda ultimamente estava empregado no serviço do 
levantamento topographico do Estado de Ninas um engenheiro de 
nome Lustosa, que se p6do presumir ser descendente do guarda-mór ; 



e se assim for, 6 para notar como curiosa coincidencia que trabalhou 
na mesira regi80 defondida contra os mineiros por seu antepassado. 

Assim, na historia de S .  Paulo, Francisco hl artins Iiust sa re- 
presentou um papel saliento, prestando relcvantes serviços á sua ca- 
pitania mas, por um capricho da sorte, em territorios que ulterior- 
monto passaram ao dorilinio de outros Estados. O movimento do 
Santa Anna do Sapncahy por elle levantado e capitaneado ate ser 
voncido pela intervençáo da auctoridade do governo de Lisboa (inter- 
vençso esta que na exeeuçáo toi desviada do seu primitivo intento), 
teve, por bem ou por msl, effoitos decisivos sobro o des~nvolvimento 
historico da capitania de são  Paulo. O effeito mais immediato foi 
levar o governo a acceitar o alvitre proposto uns dez annos antes 
por Gomes Freire de Andrade, da supressão da capitania. E' possivel 
qiie sem este movimento n%o se  tivesse dado esta snppressáo, mas 
neste caso os mineiros, obtendo pacificamente a desojada posse deste 
districto, não teriam encontrado barreira alguma para a sua expansgo 
no sertáo que 6 hoje a parte mais rica do Estaao de Fão Paulo, e 
na redistribuiçáo das capitanias, que cra inevitavol, S. Paulo teria 
sido, talvez, ainda mais sacrificado do quo foi em favor das capita- 
nias aurifcras de Minas 'Geracs, Goyaz e Iblatto Grosso, ficando, como 
Rio de Janciro, limitado a uma estreita facha junto ao littoral. Ain- 
da que seja attribuido directamente a este movimento o desmerubra- 
mento da antiga capitania de 8. Paulo, a parte tomada nelle por 
Lustoea era perfeitamente legitima, sendo do accordo com as deter- 
minações do governador de S. Paiilo, cujo direito era incontestavel 
atO que foi derogado pela execuytio, contraria ao seu cspirito sináo a 
sua letra, dada á provisáo regia de 9 de Maio de 1748, desmembran- 
do a capitania de S. PaiiIo. O effeit~ bencfleo da acçáo de Lustosa 
foi o de firmar em S.  Paiilo a idéa do seu antigo direito pelo Sapn- 
cahy que, embora nEto vencedora, tem sido sempre uma barroira B 
expans&o indefinida de Minas Geraes, que por pouco não se apoderou 
de todo o valle do Mogy-gumsú e Rio Grande. 



Verissimo João de  Carvalho 

Uma outa figura saliente na hlstoria dos limites entre S.  Pauloa 
Minas Geraes é a de Verissimo Joáo de Carva!ho, por algum tempo 
companheiro dc Francisco Martins Liistora na administração do dis- 
trict0 de Santa Anna do Sapucahy. O seu nome apparcco pela pri- 
meira vez nesta historia numa carta escripta ao governador do São 
Paulo, d .  Luix Mascarenhas, dando noticia da tentativa da camara de 
São João d'El-Rei de tomar posse do arraial de Santa Anna do Sa. 
pucahy c ~:oiiimunicando que a camara de ?logy das Cruzes estava 
disposta a ir em soccorro daquella descoberta e tornar posse dolla. 
Dahi se pode concluir que Verissimo João, como era geralmente conhe 
cido, era vereador da camara de Mogy das Crnzea e auctorizado a 
falar no seu iiomo. 

Depois de passado o periodo agudo do conflicto com a retirada, 
em fins de Junho, da camara de São João d'El-Rei, d. Luiz Mabca- 
renhas tratou de organizar o governo regular do novo arlaial, que 
foi annexado sl villa de Mogy dab Cruzes Plas nomeações de offi- 
ciaes, feitas a 16 de Julho de 1746, cabia o primeiro logar a Veris 
simo João de Carvalho, na qualidade do intendciite. h 30 de Outu- 
bro do mesmo anno foi lavrado um auto de posse do arraial e, no 
dia seguinte, da margem do rio Rapucahy, em que flgurani os nomes 
dos noblos officiaes, sendo de presumir que tivessem chegado poucos 
dias antes. 

Na occasiáo em que o ouvidor de S%o Joáo d'El-Rei, dr. Thomaz 
Rubim, tomou posse da regiáo de Santa Anna do Sapucahy, a 19 do 
Setembro de 1749, Verissimo Joao c diversos outros moradores as- 
signararn o auto, achando, sem duvida, que sendo o confíicto termi- 
nado por ordem snp6rior náo havia motivo para acompanhar o guarda- 
m6r Lnstosa n o  seu prtrtesto platonico, significado pela sua retirada 
com os seus adherentes do Arraial. Sendo o homem mais importante 



que ficou no arraial e o representante da antiga administraçgo pan- 
lista, é do presumir quo as novas auctoridades mineiras tractaran~ de 
não o deixar descontente com a mudança e nLo seria justo censii- 
ral o por ter acceftado francamente a nola situaçáo. 

Desta data em deante as chronicas paiilistas fazem poucas refe- 
rencias a Verissimo Jcáo, sendo certo, porém, quc elle se tornou iinia 
das maiores, sina0 a maior influencia na regiáo conquistada pela cli- 
pitania de Minas, em cujo archivo devoin existir muitas rcferencias 
a elle. Consta cliie a descoberta das minas de Cabo Verde c a fun- 
daçáo do arraial do mesmo nome foram feitas, ou pelo menos pro- 
movidas por elle e no mappa do itinerario do Luiz Diogo da Silva, 
governador do Minas, cm 1764, encontra-se o seu noinc entre os 26s 
arraiaes de Cabo Verde e Oiiro Fino, nas immediaçóes do Rio Pzrdc, 
onde é do presumir que tinha estabelecido a sua residcncia. Cabo 
Verde era nesta epochn uma povoaçáo quasi perdida no meio de unz 
vasto errt511, estando, coriforxe diz o governador, qiiasi tapada a pi- 
cada pela qual se tinha feito a prinicira entrada pelo lado do Ouro 
Fino. E' do presumir que na occasi&o da passagem do governador 
fosse dada uma administraçBo regular debaixo da direcçáo de Vcris- 
simo Joáo, visto que annos depois clle era commandante do distrieto, 
apesar de morar niuitas leguas distante e mais proximo do Oiiro ITi- 
no do qnc dc Cabo Vorde. 

Em 1778 o commandante do registro paulista Jeronymo Dias Ri- 
beiro actribuiu as tentativas do avançar a fronteira por parto dos 
mineiros ás instigações de Verissimo Joáo, a quem dava o t i t i l !~ (!c 
capitão. Annos depois, o mesmo commandante referiu que Vcrissimc: 
JoBo tinha estabelecido uma tranqu~ira  numa cabeceira do rio Parda, 
proãirno a estrada de Ouro Fino a Cabo Verde e que veiu lho mos- 
trar uma ordeili rccebida do governador do Xinas do náo permit t i~ 
aos paulistas avançar um só palmo nem os mineiros uma sú polle- 
gada adennte da dita tranqueira. Esta curiosa ordem foi dada por 
d. Antonio de Noronha, e, ao qne parece, foi lealmente execctada 
por Verissimo Jogo até a sua morte, que parece ter sido antes d e  
1785, quando os disturbios começaram de novo. Em carta de r3 d e  

Kovembro do 1788 Jcronymo Dias Ribeiro refere que Verissimo JoBa 
j á  era fdllecido. 



Como assistcnto da deinarcaçáo do Tliomaz Rubiw, Yerjseimo 
João era considerado pelos mineiros como auctoridado no assciiipt~ 

do diX:isas e a interprctaçáo por e110 dada aos termos ecliiivocos do 
auto de 19 de Setembro de 1749 parece ter sido por muitos annos 
acceita por ellcs como a verdadeira e ter determinad-, os esforqos 
que fizeram na nianutonyáo do que julgaram ser o seu direito. A 
descripçáo d a  linha entre o Morro do Lopo e o Rio Gracdo cacumpa- 
nhando por um lado a estrada de Goyaz*, prestou-scr a uma infinidade 
de traçados por estayein vagos o modo do aconiparihac a dita estrada, 
o ponto de encontrar com clla e o modo de ligar este ponto com o 
Morro do Lopo. Conformo um dociirneiiio do 1771 (ne5ta Rezaisfa, voi. 
111, pag. 271) Verissimo Joáo dava a divisa como indo ein Iinlia recta 
do Morro do Lopo at6 um ponto da estrada do Cojaz, situado dcas 
leguas ao norte da villa do hXogy-guassú o dalii seguindo pela mesma. 
estrsda até o Rio Grande. E' evidente a intenção de designar conio 
ponto de encontro com a estrado o registro paulista de Itapma, col- 
locado do tres a cluatro lcguas ao norte da villa de BIogy-guassd. 
Como pela rudacçáo do auto de Tliomaz Rubim o ponto do interso- 
cção podia ter sido escolhido muito mais porto da cidado de S. Paulo, 
6 evidente a intenção por parte do auctor deste plano de dii-isso de 
respeitar a posse paulista da estrada até oncio csta posse fosse as- 

signalada por uiii estabelecimento oficial. Assim, é justo recoiiiiecer 
que, ao projectar este traçado para a divisa, Voriesimo Jouo revelçc 
um certo esyirito de justiça, bein como uma alta d6so do bom senso 
no modo de ligar o Morro do Lopo cani o ponto escolliido por meio 
de uma linha recta. Certo é que em toda a longa contra\erùia 1130 
se encontra outra definição clara do limito que os mineiros preten- 
drram nesta paragem, e embora n2io consegiiissem cliogar até esta 
linha na sua totalidade, dovein a Verissimo JoBo de Carvalho grande 
parte do territorio em que firmaram a sua posse efiectiva. Pelos 
mineiros ello deve ser considerado como um bonemerito, e pelos pan- 
listas um adversario feito pela força de circunistancias allieiaa ii sua 
voutado, o qual, embora contribuindo poderosamente para reduzir O 

territorio da sua antiga capitania, parece ter procadido sempre com 
lbaldade o boa fé. 



Jaronymo Dias Ribeiro 

Quando em Jiilho de 1765 d. Luiz Antonio de Souza tomou posse 
do governo da capitania de São Paulo, restabelecida depois de ter 
estado por 16 annos reduzida a categoiia de uma comarca da capi- 

tania do Rio de Janeiro, elle achou aberto um novo conflicto com Yi- 
nas Geraes a respeito de minas de ouro descobertas na região do Rio 
Pardo, no districto das actuas cidades de Caconde e Mococa e partes 
adjacentes do Estado de Minas. A carta communicando a descoberta 
e a disposição das auctoridades mineiras de tomar posse della foi di- 
rigiùa ao commandante da praça de Santos, em data de 20 de Agos- 
to, pelo sargento Jeronymo Dias Ribeiro, commandante do registro de 
Itapeva, proximo it villa de Mogy-guassú. Desta data em deante atb, 
1807 encontra se este nome nos docwnentos relativos aos limites e, 
conforme a sua propria declarrtçáo, o portador delle jsl em 1765 ti- 
nha passado longos annos na guarda e defesa da fronteira da capi- 
tania de São Paulo. 

Nurn inquerito feito em 1789, Jeronymo Dias Ribeiro declarou 
q!ie era natural da freguezia de Cotia e que jiinha entáo 62 annos, 
pouco mais ou menos. Declarou mais que tinha estado com Francisco 
Martins Luslosa no conflicto de Santa Anna do Sapucahy (em 1746 
quando devia ter estado com 19 anilos de edade) e que estava com- 
mandando, havendo chegado ha pouco, o destacamento de Jacuhy, 
quando, em 1764, o governador de Minas, Luiz Diogo Lobo da Silva 
tomou possf daqueile arraial. Ao quo parece, Jacuby era o ponto 
avançado do systema de flscalizaç%o das estradas, mantido pela entáo 
oomarca de S%o Paulo e depois da occupaçáo desto ponto pelo go- 
vernador de Minas o registro foi recuado para Itapeva, poucas leguas 



adeante da villa de Xogy-guassu e proximo St actiial cstaçáo de hiatto 
SBcco, na estrada de ferro Mogyana. Alli estava no anno seguinte o 
sargento Jeronymo Dias ltiboiro, donde commuriicou ao commandante 
da praça de Santos urUa nova descoberta de ouro na região do Rio 
Pardo, lembrando a conveniencia de medidas urgentes a flm de as- 
sugurar a posse para Sáo Paulo, em cujo territorio estava. 

Sendo esta noticia transmittida a D. Luiz Sntonio de Souza, re- 
cemchegado governador da capitania restaurada de S. Paulo, um dos 
seus primeiros actos foi mandar o capitão Ignacio da Silva Costa ao 
novo districto, onde foi efflcienteriicnte auxiliado por Jeronymo Dias 
na soluçáo da questão, que foi resolvida pacificamente pela retirada 
do; faiscadores e a interdicçáo do districto pelo governador de S -  

Paulo, que pela sua promptidáo de acçáo, antecipou a posse que as  
anctoridades mineiras tencionavam tomar das novas minas. Seguiu-se 
uma longa corrospondencia entro os governadores das duas capit 4 a s  
a respoito da posse deste districto at6 que aflnal, em principias do 
anno 1766, foi convencionada uma especie de convenio de statu qtto 
íicando provisoriamente sujeita á jurisdiccão de S. Paulo a região 
que, àurante alguns annos, permanecia em paz. 

Em 1773 parece ter havido accusaçóes de extravios de dinheiro 
contra Jerouymo Dias visto ter o governador expedido ordens do o 
prender e para o sequestro dos seus bens. Dovia ter sido accusação 
falsa da qual rlle se justificou, visto qiio no anno seguinte, estava 
outra voz em serviço tomando partn nos conflictos dos annos de 1771 
a 1773. Nesta occaqiáo uiu destacan~ento mineiro veiu p6r marco e 
estabelecer registro nas mai'gens do Rio Pardo, no districto da actual 
cidade de hIoc6ca, o passando o rio chegou até perto da actual cidade 
de Casa Branca. Durante o periodo agudo desta questão houve uIn 
official siiperior em commando por parte de São Paulo, mas aca- 
bada a lucta (seiii notavel moditicayáo das posi~ões primitiva?) Joro- 
nymo Dias voltou a commandar o registro, quo tinha sido reniovido 
para o centro do districto questionado. 

Por titulo de 23 de ivi~rço de 1774 D .  Luiz Antonio de Soiiza, 
ostando a organizar iini contingente do tropas para mandar ao Rio 
Grande do Sul e sentindo falta de officiaos subalternos, promoveu 
Jeronymo Dias ao posto de alferes, mas sem GS venc:inientos do 



?ss:o, dando assim uma prova de ttpreciaç8o dos seus serviços n a  
defesa ria fronteira. Parece. porem, que não seguiu para o Rio 
Grande do Si11 visto que, em Agosto do mesmo alino, teve ordem de 
repartir as  datas do descoberto do Rio Pardo, ciijas minas eram 
cntáo desimpedidas. 

E' para notar que o governador \lartini Lopcs Lobo de Saldanlia, 
que cancellou muitas das nomeaçdes do seu antecessor, sempre se  
dirigiu ao acominandantc do registro., evitando assim dar a Jeronymo 
Dias o titulo militar de alferes ou do sargento. 

Em 117a Jeronymo Dias Ribeiro estava eiu commando de uni 
zeqistro que ello denominava a Descoberto de Xossa Senhora do Bom 
Xnccesso das cabeceiras do Rio Fardos mas, que pelo governador era 
cliamado iiidifferentemente .Registro de Cacoiide* oii «Registro do 
Eio Pardo.. O antigo registro de Itapeva tinlia sido mudado em 
Maio de 1772 para o lado nùrte do Rio Pardo e, ao que parece, nas 
margens do ribeiráo das ?andas na vizinhança da actiial cidade de 
Zllococa. Dc! 1780 em deante o registro, talvcz depois do uma outra 
~nidança,  ficou definitivamente com o nome de 680 Matheus, scn- 
do a siid posição nas imnipdiayóos da actiial cidado do Cacon- 
dc. Alii  Ceronymo Dias teve do se opp6r durante algtriri tempo 
.Is tentativas de avançar a fronteira, feitas pelo povo do Cabo Verdo 
c&pitane,~do por Vori:;simo Joáo de Carvalho, ate que, em 1778, este, 
stii obedicncia a ordem do d. Antonio de Noroniia, governador de 
Xinas, estabeleceu uma tranqueira num affluento do Rio Pardo que 
parece ser nas itnniediaçúes àa nctiial cidado dc Caldas, com ordem 
de  não perniittir aos paulistas avançar um so palmo para doanto e, 
da siia parte, de náo avançar uma só pollegrtda. 

Em 178L foi descoberto ouro no proprio Rio Pardo e no riboiráo 
B o a  Je>iis acinia do registro de S. Uatlieu~, sendo a repartiçáo das 
dat ls  feita por Jeronymo Dias Ribeiro, sem notavel opposiçáo por 
L ) I P ~ O  dos   nine ir os. Mais ou menos nesta epociia foram estabelecidas 
rtlgrimas fazendas de criar nos campos dos Poyos d~ Caldas ria es- 
tradz qce da villa do Mogy-guassii ia ao registro de S. Matlieus o 
e.u s~sriiarias concedidas pelo governo de S. Paulo. Estas minas e fa- 
z3ndas tornaram-se objecto da cobiya dos povos do Cabo \-erde o 
Ouro Fino, e em 1785, presumivelnicnto depois da morte do 1-crisi- 



RIO João do Carvalho, houve unia tentativa de tomar posso dellas 
qiie foi frustrada pela vigllancia de Jeronymo Dias. Ronoxada esta 
tentativa em 1737, na occasiáo de uma interinidade no governo de 
S. Paulo, a denuncia do commandante do registro náo foi attendida 
eox promptidáo pelo entáo governador, e cs mineiros conseguiram se  
estabelecer durante alguns mezes nos campos dos Poros de Caldas, 
mas, ao que parece. tiveram no anno seguinto de se retirar ou de se 
siibmetter it jurisdicçá~ de S. Pauio. Resultou deste moviniento a 

abertura de uma nova estrada para Cabo Verdo o Jaciihy que redu- 
ziu muito a importancia da que passava no registro de 8. hfatheus, 
do qual dahi em donnto lia poucas noticias a16m das da falta quasi 
absoluta de trafico na estrada. Continuava o velho Jeronyino Dias 
Ciboira no commando e ainda em 1807 elle dava com a costumada 
promptidáo noticia de um projectado nioviniento que nâo teve conse- 
quencias, pedindo ao mesmo tempo exoneraçáo do cargo por causa da 
sua edade avançada, sendo esta c+oncedi!a a 21 de Agosto do mesino 
anro. Desta data em deantc náo existe no archivo mais noticia sua 
e estando entáo com 82 annos de erlade e do presumir que a sua vi- 
da laboriosa o util so extinguisse logo dcpois. 

Ao sargento Jcronyn~o Dias Ribciro, Sáo Pai110 dcve quarenta o 
t r ~ ç  annos de vigilante actividade na sua fronteira do i\Iogy-guassit 
para doante, o jiistamonte na epocha mais criiica para a defesa do 
iin~ito que lho tinha sido deixado durante o periodo da suspensão do 
*e3 governo independente. Felizmente nesta cpoulia os governadores 
paulistas eram vigilantes o tenazes na defesa 60s direitos de sua ca- 
pitania o foram anxiliados por subordinados do quilate de Jeronymo 
Dias Ribciro. Esto velho servidor da cspitania de Sáo Paulo teve a 
eatisfacç&> de fechar os olhos deixando a parto da fronteira confiada 

sua guarda 6ssencialinentc rias mesmas condições em que estava 
quando elle primeiramente apparcceu nesta Iiistoria como comman- 
ùanto, em 1765, do registro do Itapeva. Si nesta epocha ello e os 
aous companliciros de liicta tivessem sido mriios activos e vigilantes 
ou os governadoros monos promptos e firmes nas providencias recla- 
madas, os mineiros se teriam infallivolmento estabelecido na antiga 
estiada de Goyaz, e S. Paulo teria perdido os iniportantes districtos 
(te Casa Branca, S. Jose do Rio Pardo, Aiocócs, Caconde, CajurU, Sáo 
cimáo, Bibeiráo Preto, Batataes o Franca. 



Apesar do seu posto liumilde e da sua vida, desde muito mogo, 
de soldado Jeronymo Dias Ribeiro parece ter tido instrucçáo regular 
para aquelle t~mpo,  escrevendo com boa lettra e rodacçáo soffrivel a s  
suas cominnnicaqõos ao governo. 

Valrrio Sanches Brandao. 

3urante os confiictos na rogiáo do Rio Pardo, e- 1771 e 1772, 
brsvemento referidos na nota precedente sobre ,'cronymo Dias Ri- 
beiro, o commandante do destacamento mineiro no arraial de Jacuhy 
era  o alferes Va!erio Sanches Rrandão, com quem so deu um inci- 
dente, os(:assanicnte docuniontado, que revela um interessante episodia 
da historia local desta parte da fronteira entre as  duas capitanias do  
S. Paulo e Alinas-Goraes . 

Este oficial, preso por ordem do conde de ~a l ladares ,  govorna- 
dor de Minas, fez uma longa reprèsentaçáo ao governo de Lisboa pe- 
dindo soltura c sendo esta representação remettida, eni 1774, a d .  
Liiiz Antonio do Souza, governador de S .  Paulo, para informar, ella 
flcou registrada no archivo de S .  Paulo. C0111 este documento, com- 
binado com os factos já conhecidus do conflicto, pode-se restaurar 
nos scus traços geraes a historia de uma tentativa de revolta em 
Minas que, si não fosse frustrada pelo então commandanto do arraial, 
muito podia ter influido na liistoria subsequonte das duas capitanias. 

Neste ceinpo, conforme se v6 pelo cscripto ostampado na h'evbta 
do Instituto Historico, em 1852, do desembargador José João Teixeira 
Coelho, que ora então magistrado em Villa Rica e conselheiro do 
governador da Capitania, era offlcialmente accoita em Minas a inter- 
pretaçáo dada por Verissimo João de Carvalho a demarcaçáo de 
Thcmaz Rubim, isto é, que o limite devia alçançar a estrada de Sao 
Paulo a Goyaz no registro paulista de Itapeva e acon~panhar esta 
estrada ate o Rio Grande. Para alcançar esta divisa o condo de 
Valladares, rompendo o convenio de statu pilo, estabelecido em 1767 
com o seli antecessor, deu ordem ao commandanto de Jaciihy para 
estabelocer uma guarda e um registro na margem do Rio Pardo. Na 
execuqáo desta ordem o alferes Brandao mandou, em Setembro de 
1771, ama guarda de soldados á passagem do Rio Pardo, na estrada 



para Jacuhy, no sitio denominado do *Bezerra* que parece ser no 
districto da actual cidade de ?rlocóca. Esta guarda, passando o rio, 
começou a rondar a estrada de Goyaz ate pr~xi ino ao sitio, hoje 
cidade, de Casa Branca. O governador de Páo Paulo reforçou a s  
suas guardas nesta paragem o, eniqudnto aguardava resposta ao pro- 
testo dirigido ao governador de Minas, parece ter dado ordem cle náo 
permittir aos geralistas, como então se chamavam os mineiros, paesa- 
rem o Rio Pardo, mas a deixar em paz as suas guardas na margem 
direita daql~ello rio. 

Em Janeiro de 1772 o conde de Valladares, em nome da junta 
da fazenda de Villa Rica, mandou de novo estabelecer a guarda e 
registro no Rio Pardo o de cobrar desde o 1 de Janeiro os direitos 
de entrada que utO ontáo tinham sido pagos no registro de SBo Pau- 
lo. No começo de execução da ultima parte desta ordem deu-se um 
incidente que bem deinonstra o estado dos auimos por ella produzi- 
do. Em principios de Fevereiro, estando om daciiliy o cobrador dos 
impostos por parto de São Paulo, José Pinto Gomes do Almeida, 
chegaram dois negociantes que j A  tinham pago os direitos em Yogy- 
guassu. Sendo-lhes exigido o pagamento de novos direitos o cobra- 
dor protestou e entrando a discutir coin o commandante, este o 
ameaçou de morte e mandou prendel-o no tronco. 

Com adiuiravel teimosia o cobrador escreveu unia carta datada 
de <Prisão de Tronco de J a c u h y ~  contando os acontecimentos e de- 
clarando que pretendia n8o sahir do tronco .ainda que me queiram 
soltar* ate que fossem dadas as providencias que reclamava. 

A cobrança de direitos duplicados produziu em dacuhg um movi- 
monto de revolta contra o dominio mineiro que, estabelecido havia uns 
sete amos apenas, não estava, ao que parece, ainda beni consolidado 
por ser o arraial de origem paulista e ter as suas relaçóes comruerciaes 
exclusivamente com a praça de São PauIo. Conta o alferes Brandáo, 
na  sua petição de graça, que animada por boatos da intençáo dos 
paulistas de vir tomar posse do proprio arraiai, grande parte da s1.a 
populaçáo, capitaneada por algiimas auctoridades locaes, se declarou 
francamente em favor da passagem do districto para u capitania de 
Sáo Paulo. A 23 do Maio do 1772 d. Luiz Antonio de Souza deu 
ord6m de remover o registro de I t ap~va  para a margem do Rio Pardo 



n a  passagem t a  cstrada do Goyaz ou, si fosse mais coilvcniente, 
para iim ribciráo na estrada de Jaculiy, o qual pareco ser o ribeirão 
das Canoas, nas proximidades da actual cidade de XocGca. Ao quo 
parem foi este ultimo o p ~ n t o  oscolhido, scndo provavelmente este o 
registro qiie por algum tcnipo foi conhecido com o nome de Kossa 
Senliora do Bcin Siicceeso c clue em 1780 foi removido para o ribei 
~ r í o  de Silo blnthcus. Na mcsma occasião o governador do São Paulo 
dirigiu ti111 energico protcsto ao conimandantc de Jacuhy, rcmettendo-o 
por um soldado do Prlinae, quo tinlia sido preso por Jeronymo Dias 
Ribeiro por tentar cstabolecer um registrn mineiro na margem do 
rio Pardo. 

A noticia dcstc protcsto e do estabclecimcnto do novo registro 
paulista produziu, como era natural, grande sensaçBo em Jacuhy o 
cspallioii-se o boato falso do que os paulistas tencionavam vir com 
foi'ya apoderar-se do proprio arraial. Em vista deste boato os dcs- 
contentes de Jacuhy se prepararani para o levante, mas por urn acto 
de energia, prendendo as cabeças da revolta inclusive o juiz de  
terra e o alniotacol, o cominandanto Branda0 conseguiu dominar o 
movinicnto. Alguns mezes dcpois, em Out~ibro ou Kovemliro, cessorr 
o conflicto, provavclmcnte por desanimo por parto do governo do Mi-  
nas, cleniasiado distants para lida- com a neccssaria força e prompti- 
da0 contra a energia o prudencia do d. Luiz Antonio de Souza. 

Em consequcncia destes acoiltccimentos o alferes Valerio Sanchcs 
Brdndao foi punido coni prisão e confisco dos bons, ostcnsivamentc 
por abiiso de aiictorid~clo em prender auctoridados de Jaciihg, mas 
provavc!iiionte, como clle insinua na sua pctiçáo, por náo ter consc- 
giiido cxevutar o plano do avançar a fronteira ati! o Rio Pardo c ;a 

cstrada (10 Goyaz. iYBo era usual naquclie tempo punir com tanta  
severidado os abusos do auctoridade c si a resistcncia da parte de 
8. Paiilo tivesse sido menos forte e tenaz, 6 quaai certo que os prc- 
sos do Jacuhy tcriani ciu va6 rccliirnado justiça. O alferes Erandáo 
foi veneido por força superior na cxeciiçáo das ordens quo 1110 foram 
transniittidas, mas na sua f6 do officio devia ter sido rcconhecido o 
importante serviço de ter flrmado, numa occasi8o critica, a jurisdic- 
çáo d(+ Alinas nos districtos de Jaciihy o Cabo Verde. 



Conformc as informações graciosamente prestadas pelo Dr. Je!io 
Brandáo, Inspcctor Agricola da parte actualmentc paulista cla região 
entáo em litigio, o Alferes Valerio Sanchcs pertencia b importante 
bmilia Brandáo, que até hoje tem sido sempre uma das mais influen- 
tes na  regiáo sul-mineira e quo desde os acontecimentos do Jacuhy, 
aqui referidos, tem sempre representado papel saliente em questbes 
de divisas. No Archivo Publico Mineiro e em poder dos actnaes re- 
presentantes da familia dovem existir miiitos documentos referente> 
a este personagem. 

ORTILLE A. DERBT. 



Os primeiros descobrimentos de ouro 
em Minas Geraes. 

Nas escassas refxencjas e tradições relativas as primeiras expio- 
rações, oii etatrntlas, effectuadas durante yuasi 'eculo e meio no vasto 
sertão qi?u iiojo consritiie o Ebtado de AIinas Grraes, das qiiaes E@ 

ter11 coiiscrvaclo noticia, veni qiiaùi senipre uin,a sobre descobrimeritos 
de mctat s o11 porlras preciosas. Em parte iniagindrios, em parte ver- 
daleiros, estes descobrimentos náo lograram o effeito de chamar para 
o territorio em questão nenhum morador pern~anerito at6 qiie, nos 
iiltimos annos do eeoiilo XViI, descobriram-se aù ricas jazidas do 
ouro dos correpos da vizinhan~a da actual cidade de Ouro Preto- 
Houve ent5io lima dn,slocaçáo da populaç8,0, ou na phrase int;!eza, um 
rzlsh, qiio, -guardadas as relações do tempo. de facilidade do commu. 
iiicaçóes o do outras circurnstaricias,- foi talvez mais notavel do que 
os do scciilo presente provocados pelos de~cobrinientos de ouro na 
California, na Australia e no Transvaal. Uma vez dado o primeiro 

o vasto planalto mineiro ficou dentro de muito poiicos annos 
desbravado e povo do. Uns trinta anrios depois veiu o descobrimento 
dos diamantes completar a realizaç5o dos sonhos d ~ s  primeiros expio- 
radores, bem que na forma de curo e diamant~s  em vez de prata e 
esmeraldas com que durante qiiasi dois seculos se sonhava. 

Bntos de considerar detalhadatuente este notavel acontecimento, 
que tanto influiu na historia do Brazil, convem estudar rapidamente 
e B luz dos dociiinentos at6 hoje conhecidos as entradas qrie o pre- 
cederam. 

A prinieira entrada de que se tem conservado noticia foi orga- 
nisada, em 155! 03 1533, pelo governador rhomé do Soiiza e com- 
mandada, conforme as investigações do sr. Capistrano de Abreu 
( <Eplzemerides Mineirass, vol. I ,  pag. 372), por Francisco Bruza de 



Spinosa. E' rnosmo de presumir qiie esta entrada fõsse a primeira 
de todas, a não s t r  que penrtraeae, como e inuito provavcl, no terri- 
torio mineiro a nial conhecida expedição mandada do Rio de Janeiro 
por Martini Affonso em 1531. O motivo para esta expedi~;ão, dado 
por documentos contemporaneos citados polc. historiador Varnhagen 
(Histeria tlo Brasil. 1.a ed. vol. I, pag. 215), erá a vaga esperança de 
alcançar uma regi80 mineral em prolongamento da do Perú, vagas 
noticias dos indios sobre a existencia ds ouro (que os ditos indios não 
conlieciam) (1) e inform3çõas positivas sobre jazida5 de pedras verdes 
que os indio3 tinham em alta estimação e que aos portuguezes pare- 
ceram ser esmeraldas. Acompanhoil a expedição o padre jesuita João 
de Aspil ucta Navarro que, numa carta datdda de Porto Seguro em 
24 de junho de 1555, dá as unicas informações até hc3je conhecidas 
a respeito della. Da carta do Padre Piavarro apontamos as partes 
seguinteõ essenciaes para o presente estudo (7).  

.Carissim~s irm'io; : Pc;sa de anno e meio que por mandado 
do liosso P. hfanoel de Nobrega ando em conipanhia de doze homens 
christáos, que por mandado do capitão entrará0 pela tcrra dentro a 
descobrir se havia alguma nação de mais qualidade, ou se havia na 
terra cousa p ~ r q u e  viessem niais christãos a povoal.a, o que snmma- 
mente importa para a conversãc destes gentios. Esta náo e senáo 

(1) E' de presumir que antes como depois desta epocha os indios tivessem dado in- 

formações a respe:to de ouro, prata e outras euusas avidamente procuradas pelos euro- 

peos,mas cm respostas suggestionada. pe'as proprias perguntas. Exemplo frisante destas 
respostas suggastionadaa é a tão falada carta d e  20 d e  Julho d e  1\50 em que Felippe 

Guelhem conta ingenuam-ute que os inl ios depois de confirmarem a existrncia de pedras 

amarellas (ouro na  imaginaçio dos ouvintes) acrescentaram por sua conta o detalhe que 
se  costnm.zva fdzer dessas pe l ras  gamellits para dar  a conier aos porcrs ! ('6 indios do 

Brazil conheciam e trabalhavam admiravelmeute em pedras coloridas por eIlec consideradas 

como preciosas, mas nada indica que tivessem qualquer conheciniento dos inetaes. Com o 

argumento plausivel, mas fitllaz, enunciado por Tlioiné de Souza que *esta terra e Perú é 
t o i a  u m i a  os Portuguezrs difficilmente se convencerani de que não existiam no seu ter- 

ritori) tribus com riquezas accumiiladas, coim os Incas, para serem saqne.~dos, e uma vez 

de>etiganados a este respeito ainda mais difficilmente se  convehceram de que a r:queza 

argentifera do Perú não se  estendia ao branii. 
(?)  A carta vem estampada por extenso na  primeira ediçãc da lfistoria do Brasil 

('01. I. pag. 460) de Varnhapem e 11% collecç8o das caitas jesuiticas arulzas de l5:9-1568 
cuja publicaç?io foi conieçada em 18 . 7  par Valle Cabral e Capistrano de h!ireu. 



Para Ilies dar cuiita como depois do tenipo que disse voltei com todos 
os doze conipanlicii30s, pela graça do Senhor, salvos o em paz que 
era o p s a  que o padre me enviara com elles. 

<Dar-llies conta do caminho em particular, soria nunca acabar ; 
z2as como sei quo coni isso Ihes vou dar consolaçáo, direi em geral 
alguma co:isa do que passamos o viiiias. Sabcrão, irmãos carissiinos, 
gne eiitraiiios .;ela terra dentro 350 leguas, scinpre por caminhos 
pouco clescribertos, por serras miii fragosas que não tem conta, e 
taritos rios cloe em parto iio espaço de quatro ou cinco leguas passa- 
mos cincoonta vezes contadas por agua, e muitas vezes se nie não 
soccorrcraiii me hoiivera afogado. Mais de tres rnczes fomos por 
terras mui hiimidas e frias por causa das muitas arvores mui gros- 
~ 3 s  3 altas, de folha que scnipre está verde. Chovia muitas vezes; 
e miiitas noites dormianiqs niolhados, especialiuente ein logares des- 
~ovoados ; assiiii todos em cuja companhia eu ia, estiveram quasi a 
morte de enfermidades, iins nas aldeias. outros eni (lespovoados, e sem 
ter outra medicina que sangrar-se de p6, forçai~do a necessidade a 
caminhar : e sem ter outro mantimento as  mais das vezes que fari- 
nha e agna, não perigo11 nenhum; porque nos soccorreu K. S. com 
siia niisericordia, livrando-lios tambem de miiitos perigos de indio; 
contrarios que muitas vezes determinavam matar-nos; principalmente 
3.u unia aldeia grande onde e s t a ~ a m  seus feiticeiros fazendo foi- 
:iça:ias, aos qiiaes, porque andam de uma parte para outra, fazem as  
indios grandes recebimantos, concertsndo os cnmiiihos por onde h%o- 
de vir c fazendo $:andes festas do ca,mcr e beber. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

8x0 outro dia nUs fornos e passamos muitos despovoados cspe- 
cialmente um de vinte e trcs jornadas por entre uns indios que clia- 
mam Tapuyas, que é unia geração de indios bestial e feroz; por que 
andam pelos bosques, como manadas de veados, nus, com os cabellos 
compridas como inulheres; a sua fala 6 mui barbara e ellos mui car- 
niceiros; trazem frechas ervadas e dáo cabo fie um homem niini 
momento. Para passar entre elles juntamos iiiuitos dos que estão 
em p;z comiiosco, e passamos com espias adiante com grande perigo- . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

*Os dias aqui eram calorosos o as noites frias, a s  quaes passa- 
vamos súm mais cobertura que a do c6o. Neste ermo passamos uma 



serra mui praiidc, qUe corrc do iiortc para o mcio-dia o nclla aclia- 
mos rochas niui altas do pedra iuarruorc Dcsts scrra naeccin miii- 
tos rios caudacs ; dois delles passamos que vá0 saliir ao mar entre 
Poito Seguro e os Ilhécs; cliania-se iim Rio Cirandc, e o outro Rio 
das Orinas. Daqui fomos dar com uma nação da gentios que sc 
rliama .Cátliigiiçii*. Dahi partinios c fomos até uiii  rio rnui cauda? 
gor nomc ~ P a r h ~ ,  que segundo os indios nos informaram C! o rio ( 1 ~  
S. Francisco, e é iniii largo. Da partò dondc estavamos s50 os in- 
dios quc d ~ i x c i  ; da oiitra sc cliarnaiil Tamoyos. inimigos dclles ; o 
por todas as outras partes Tnpuyae. Tendo-nos pois neste apcrto, 
pareceu a todos quc ordcnaesemos barcos cm qiic fossemos pelo rio; 
e assim começou cada uni fazer o quc cntcndia porquc náo tinhanios 
carpinteiros; c assim nos assentamos eili urna aldeia junto da qual 
passa uni rio por noriic -.lIonayla, quc vai dar no outro, e isto para 
sorn~os sentidos dos contrarios qiic cstariani dalii tres leguas. ('ar- 
remos mui gr8o porigo, porquc os Indios quc estíío da outra bac<ls 
do rio soubcraiii do n6s, e passaram dc nos impedir a viagcm; c fo- 
o perigo tão grande que me nietti na Iicriuida, o n ~ o  pua diante (10 
uni Criicifixo, quc lcvava comiiiigo. Foi N. Snr. scrvido que ainda 
que alguns forani mal tratados, nenhum perigoii, c eii os curava com 
mel silvestre c os Indios foram mal tratados ; pelo qiie nos embarca- 
mos com milito cuidado, c fomos pclo rio abaixo; nias não podcinos 
continiiar a navegação c assim f3i neccssario tomar cons~lho de novv 
acerca do nossu caniinlio por scr toda a tcrrz povoada em dcrrc6or 
de diversimas gcraçõos do Indios mui barbaros e crueis. A s  tcrrds 
quo cercam este rio em trinta leguas ou mais sáo mui planas c for- 
mosas. Saliidos do Rio fizernos nosso caniinhi., por tcrra volvendo-nos. a 

Conforme os proprios tcrnios desta narrativa, a expodiçáo foi guida 
por indios Tupiniquiris do littoral e seguiu por caminhos jil existen- 
tcs ligando a s  aldeias destos indios, ou dos seiis parcntcs e alliados, 
do cujo tcrritorio sc sahiu nsima travessia do vinte tres dias. Com 
esta indicação tão positiva podenios tomar como extremamento pro- 
vavel, se náo absoliitsnientc certo, que. em regra geral foram feitas 
a s  primeiras entradas no sertáo por caminlios prcexistentcs, de modo 
que o roteiro do uma, uma vez co>ihcciclo, podia ser aproveitado pdra 
esclarecer os pontos obscuros das outras. Com esta consideração em 



vista e, acceitando conio certas a idontiflcaçáo dos rios Grande 
(Jequitinhonha) e Pará (S. Francisco) é poesivel reconstruir de modo 
relativnmeiite satisfactorio o itincrario desta entrada. 

O distrieto das pedras verdes, como se sabe pelas explorações 
subsequentes, é na lonibada entre os valles dos rios Duce e Joquiti- 
nhoilha e especialmente na região em rodor das cabeceiras dos iioii 

Mucii- e Cricaré (Sáo Xatheus) Sabe-se tanibeiu pelas explorações 
referidas adeante que para alcançar esta região do Iíttoral havis pcllo 
menos dois caininlios de indios, um pelo valle do rio das Caravellas, 
seguido por Adorno, e outro pelo do rio Cricare pelo qual voltou a 
oxpedic;ão de Martim Carva1k.o. E' provavel que houvees~ tanibeni 
outros camitilios pelos outros valles que neste trecho da Serra do Mar 
descem para a costa, entre os quaes o do rio Mucury offerece a gar- 
ganta mais favoravel, hoje aproveitada pela A r a d a  de ferro Bahia e 
Minas. E' tambeiii possivel pile, como na viação moderna, a entrada 
pela barra do rio das Caravellas fosse para ganhar esta garganta. Na 
hypothese de serem os dois caminhos conhecidos os unicos entáo cxis- 
tentes, é inais provavel qiie o seguido pela expedição fosso pelo rio 
das Caravellas, não sómente por mais proximo ao ponto da partida, 
Porto Seguro, como tambem por sor prescimiveluionte mais seguro, 
visto que o csminho pelo Cricar6 acompanhava o liniite entre os Tu- 
pinaquins a uma outra naç$o, a Guaitacá. 

Uma vez no planalto, provavelniente no districto da actiial cidade 
de Philadelphia, e fora do matto da Serra do Ala; e das suas imme- 
diayóea, a expedição parece ter continuado pela regiáo campestre ao 
sul do rio Jequitinhonh~ at6 encontrar a Serra do Espinhapo, na 
uecção que depois ficou conhecida pelo nome de Serra do Frio, que 
se diz ser tradiicçáo do nome iiidigena, Hyvituray ou lbitutuy (Ibiti- 
roig Ibittiolhy), a qual talvez se refira a observação do padre Na- 
varro sobre as noites frias. 

Foi talvez nesta travessia que se  encontrou o territorio dos in- 
dios liostis. Tapuyas. A referida secção da Serra doEspintiaço corre, 
conforme a descripçno, do norte para sul e é caracterizada por picos 
de quaraito branco que facilmente se confundo com marmore. Dos 
dois rios que correm destrt serra um foi identificado, e B provavel 
que correctamente, com o Rio Grande ou Jequitinhonha, e neste caso 



o outro denoininado Rio das Lrinas não pode ser senão o Aras~iiahy 
em cujas margens Sebastião Tourinho encontrou depois uma aldeia 
de Tupinaqujns. A dcnoniin ção de acaudaes*, dada a estes rios nos 
pontos ein qiie foram atravesbados indica as itnmediações da actiial 
cidade do Minas Novae, ou pelo menos um ponto dc passagem bastante 
para o norte da actual cidade de Diamantina, em cujo distiicto onome 
do rio Caeth.4-mirini talvez conserve a t rad i~ão  da tribu Cáthignsu 
(Caethé-guassu .?). 

Fstando ao norte do Jequitinhonha é de presumir que a cxpedi- 
ção seguisse pelo valle do Itacanibira e por elle alcançasse o alto da 
Serra do Espinhaço, donde desceu para a margem do S. Pranciseo. 
Esta hyhothesc acha, de certo modo, conflrn~acão na derrota de Per- 
n%o Dias Paoe Leme que, mais de um secrilo depois, subiu ao norte 
at6 o Itacanibira para voltar ao sul até o Itamarandiba, apparente- 
mente no intuito de ganhar este mosmo caminho antigo dos Tupina- 
quins. Si, como B provavel, foi por ahi o roteiro da expediçáo de 
1553, o ponto alcançado no rio S. Francisco deve ser a barra dc al- 
gum rio niaior, fronteiro a esta secção da Serra do Espinhaço, isto é, 
o rio Jequetahy ou o rio das Velhas (1) que servia de fronteira en- 
tre os Tupinaqiiins, oii seus alliados, e os Tapiiyas, tendo de outro 
lado do S. Francisco os Tamoyos ou Tupinambás, ahi conhecidos pelo 
nome do Amoipuios, isto é, os de outro lado. Com esta euppoeição 
conibina, de algum modo, o facto de ter a expediçáo de 1602 de S. 
Paulo encontrado indios hostis ria região do rio das Velhas e proxi- 
mo ao rio S. Francisco. 

1 O mappa de  Coronelli de  1688 representa dois affluentes orientaesdo S. Prancisco 

com os nomes de  Oeta Cnig e Guibuig, que se pode presumir serem Jequetahy e Guaicuhy 

(Rio das Velhas). O inais oriental destes rios flgura sem nome iio mavpa de  Ganson d e  

16.50. Dahi s e  pode concluir qiie o valle do rio Jequetahy r e p r e s e n t a ~ a  papel importante 
n a  viação primitiva do sertão do São Prancitoo e de  facto este valle dá  o aecesso mais 

facil ao 8'50 Prancisco a partir d a  secçáo da  Serra do Esp jnha~o  cruzada pela ant iga 

estrada indigcna. A supposiçáo, baseada nos mappas de  Sanson e Coronelli, de  t,er sido 

o Jequetahy conhecido e frequentado pelos europeus antes do Rio das Velhas está de  

aceôrdo com a afflrmaç80 do padre N a ~ a r r o  de  n a  barra do seu d o  r3fonagl» h a r c r  

indios aniigos dos Tnpioaquins e outros hostis por toda a vizinhança. 



ncstn cxpcdiçáo n30 so encontrou noticia alguma a respcito do 
'icqcobrinientos niiiioraes ; ontretantc, é do presuinir quo trouxcssc 
alguma indicaçáo que scrvisse do base para as outras entradas qiic 
s e  lhe seg~iiraiu conl ciirto prazo do tcmpo. 

Poucos annos depois desta expodiçho, em 1350 conforme a ins- 
riripçáo no tumnlo dc Braz Cubas, referida por Fr. Gaspar, se desco- 
biiu ouro no districto da villa de S. Paulo, n?as, ao quo parece, ostc 
facto poiica influencia t c ~ e  no dcsenvolviiiieiito da colonia. 

Alguns aiinos depois houvc oiitra cxpcdiçáo, em epoclia incert3, 
.rias, provavolmcnte, anterior a 1570. Dcsta dh noticia o escriptor 
Pero do Mtagalháes, no sou Tractado da Terra tlo Brazrl, offerccido 
ao principo IIenrique, provavcliuc~itc em 1670, o publicado em 18!5 
?i% C'ollecçGo tle ?zoticirts pa9.a n l~istorin e geogrnl~hia das nações zcltra- 
i~~nrinas .  Conformo clcclaraç&o do auctor, foi offerecido, poucos dias 
a:;te~, ao rei um outro cscripto sobro o Brazil qiio provavelmontc era 
u2to incsmo traballio com a falta do capitulo abaixo transcriph, quo 
so declara ter sido accresccnta:~ no ultinio moniento á cópia desti- 
iiada ao principe. Pouco tempo depois, eni 15,6, Pcro de MagalhSios, 
accreseentando ao seu nome o cpithctú dc iGandavow (natural do 
qiand) pelo qual é goralnicnto conliccido, publicou coiu o titulo de His- 
toria d n  prouincia rle Santa C'~.ziz: a que ctilgarnael~te cl~amanzos E r a z ~ l  
lima obra quo 6 esso~icialiiionto uma ediçhn do sou tratado, destinada 
a3 publico o rodigida com mais descnvolvirnciito o pretençóes iitters- 
rias, mas cuidadosamonto mutilada do tudo que tinha caracter de da- 
dos estatisticos, inclusive o cspitiilo sobro dcscobriniento do minas. 

Este capitulc do ctractadow é o seguintc : 

< A  esta capitania de Porto Seguro, clicparaiii certos indios do 
aert8o a dar novas de umas pedras verdes, quo Iiavia numa scrra 
nu i tas  lcguas pela terra dentro o traziam algumas dellas por amus- 
iras, a s  quaes oram esmeraldas, niais náo dc muito preço; o os mes- 
3 0 s  Indios diziam qilc daqucllas haviam muitas, e qiio esta scrracra 
niui ferinosa e resplandoscento. Tanto qi.e os iuoradorcs desta capi- 
tania disto foram certificados, Azeram-so prestes cincoenta ou ses- 
senta Portuguezes conl alguns Indios da torra e partiram pelo Sertáo 
dentro, com determinação de chegar a osta serra onde estas pedras 



estnvniu. Ris por zapitáo desta gente um Martini Carvalho, (I), quo 
agora fie inorador da Rahia de todos os Santos: entraram pela terra 
:dgomns drizentas e viiitc Iegoas, onde as mais das serras que actia- 
raiii e virnni eram de miii fino cristal, o toda a terra cni ai 
nioito fragosa, c outras muitas serras do uma terra ijzulada, rias 
quzc?s aErniam liaver muito ouro, porque-(neste ponto ha n1gw)~cts 

prilar.rns zllegireis ~iza~zzisoi~>to)-entre duas serras ; desta nianeira 
forani dar nuni ribeirão quo pelo pb de uma dellas descia, na qual 
acliararu entre a areia uns gráos miiidos amarellos, os qnaes aigiins 
homens apalparam corii os dentes, e acharam-nos brandos, mas iinu 
se desfaziain: fiilal~ento que todos assentarani ser aqui110 ouro, ncni 
pociia ser oiiiro irietal, pois o mesiuo o,iro desta maneira nasi*? n u s  
partes onde o lia. Apanharam destes gr8os entro a areia do ribei- 
1-20 qoautidade de uin punliado, o- qiiaes acliaram muito pezadfa 
que taiiibein era  prova de ser ouro, deste não fizerfio experieii- 
@ia por ser squilo no deserto o haver muitos dias quo padeciáo 
grande fuiile ; nem uomiáo outra cousa se náo somente hervas e 
algorna cobra que mntaváo : passará0 adiante dctcrniinando a vin- 
<Ia tornar por ali apcrcebidos de mantimentos, para buscar a .:erra 
mais de vagar, donde aquolle ouro descia ao ribciráo. BcliarBo pelos 
matos niiiita canatistuta, por este caminho acharão niuitos niecaes que 
não conhcceráo, nem podião esperar pelas guerras dos Indios que so 
levantaráo contra elles. Algiins Indios 12ies dcrão noticias, sepundo 
a mrnção qiie fizerão, que podiáo estar cem leguas da serra das ye- 
deas verdes que biáo buscar, e que náo havia muito dali ao Peru, 
finalmente que com os íniiiiigos que reciaváo e pela gente que adoo- 
cia tomarão-se oiitra vez em almadias por um rio qiio so cliama Cri- 
earb, onde se perdeu numa caclioeira a canoa em que vinlião os gráos 
de ouro que traziáo para amostra. 

c Yesta viageni gastarão oito rnezcs, e assini desbaratados chega- 
r5.o a esta Cripitania dc Porto Seguro*. 

(1) SaQne::e tempo, confoi'me itiformeyAo do si .  Capistrano de dbreu,  ha r iam dois 
Martim Carva!!io : xm poasuia eogenho na Xshia, como se I& eni Uahriel S3arcz, e 
m t r o  serviu d e  guarda de fazcxda lias guerras dc Pai'abyl~a, conio s e  I E  no Fu:iiniario 

dar Armadas. 



Por csta noticia parece qiie a oxpediçáo de Martini Carvalho se- 
guiu ate um certo ponto o mesnio caminho da de Espinosa, mas que 
para chegar á desojadd serra das esmeraldas, que não conseguiu al- 
cançar, penetrou no territorio de iirna tribn de indios hostis ria regiao 
do alto rio Cricare-pelo qual voltou para o littoral. O mais impor. 
tante desta noticia é que se julgou ter descoberto ouro e pelos de- 
talhes dados (graniilos amarellos, pesados, amolgavcis aos delitos e 
encontrados nas areias dos corregos) 6 evidente que a descoberta foi 
verdadeira e que houve nd expediyão o quc faltava á maior parte 
das Bandeiras, isto 6, uma pessoa que soubesse onde o corno so devia 
procurar o procioso metal Qiianto ao local desta descoberta, indu. 
bitavnifne~lto a primeira qoc se realizbu li0 torritorio de hlinas Ge- 
raos, nada de positivo se pode deduzir da narrativa; mas não sor8 
deaarrazoado presumir que fosse no districto da actual cidade do Phi- 
ladelphia, cu talvez no de Ninas Kovas A distancia de 220 leguas 
e a rcfcrcncia a serras de qniiii fino cristal, fazem siipp6r que a ex- 
ped:ção pudesse ter penetrado at8 a Scrra do Espinhaço, na região 
de alto Jeq~itinlionha, na sccçáo qiie depois ficoii conhecida pelo no- 
me de Serra do 

Muito interessante nesta noticià 6 o apparecimonto da lenda in- 
digena que dou par8 origem das pcdras verdes uma serra qinui for. 
mosa e resplandecente*, a respeito da qual o illustre dr. Thoodoro 
San~paio re~enteniente aventiirou, niima mornoria lida no Institiito 
H ~ ~ ~ o Y ~ c o  de S .  Paulo, uma Iigpothose t%o plausivel quão perspicaz. 
A dosignayiio <Serra resplandescenteo na lingua tupi seria I t abe~aba  
ou, com o augmentativo, Itnberaba-bussú, que facilmente dá a corru- 
ptella ltzcberb-úttsszi (f6rnia dada por Pizarro) e finalmente Snbal-á- 
busszí, a fabulosa moiitaiilia de tlirsouros que por cerca de dois se. 
culos encheu a iniaginaç%o dos colonos eiiropeiis o seus descendentes 
e doli niotivo para diversas entradas no sertão, ora na região ontre 
os rios Doce o Jeqiiitinhonha, onde csta lerida a colloca, ora na do alto 
S. Francisco. 

Nefta ultima regiáo o nome foi finalmente applicado a nina serra 
porto do rio das Velhas. que n8o o conservou, sendo conhecida cor- 
renteniente peio nome de Serra d~ Lapa, ou Serra da Piedade. A cir- 
cumstancia de ter Fcrnão Dias Pacs Leme andado St procura da 16- 



gentlaria serra e do sei1 genro Borba Gato dpniorar.ee por muitos 
annos qnasi na sombra da Serra da Lapa (além disso $6 identificada, 
ao quo parcco, com a sorra d s  lenda indigena depois da descoberta 
do ouro no rio quo a fraldea e que ainda conserva o nome de Eaba- 
ra, ou Sabará-bussú), indica qric esta dosignaçao lho foi dada pelos 
brancos e náo pelos indios ( I ) .  

Logo depois da expediç5io de Martini Carvalho, c indubitavel- 
mente em consequencia della, vieram as entradas de Sebastião Fer- 
nandcs Tourinho e de Antonio Dias Adorno, referidas por Gabriel 
Soares nos seguintes trechos do ,seu finctndo desc~iptivo do B~nsz l  e 
attribiiidns pelos histor aiores aos annos de 1.572 a 1576: : 

aEsto rio (o Rio Grande ou Joqoitiiihonha) vem de muito longo 
e traz sempre muita agua c grande correnteza, pelo qual vieram abai- 
xo alguns homens dos qxacs foram a soma das Esmeraldas com A n -  
tonio Dias Adorno, os quaes vieram em suas oiiibarcações a que cha- 
mam canoas, quo são de uni pau, que tém a casca muito dura e o 
mais ruuito molle, o qual cavam coni qualquer ferramenta, de maneira 
quu lhe deitam todo o miolo fora, e fica sómente a casca; e lia des- 
tas arvores algiimas tamanhas, que fazeni dellas canoas que levam 
do vinte possoas para cima. 

< S o b ~ ~ t i S o  b'orninljs Touriiilia, morador em Porto Seguro, com 
certos companheiros entrou pclo sertáo, onde andou alguns niezes a 
ventura, se- saber por ondo caminhava, e metteu-se tanto pela teria 
dentro, qiie so aclioii em direito do Rio do janeiro, o que souherqn 
pela altura do sol, quo esto Sebastião Forliados sabia muito bem to- 
mar, e por conliocerom a sorra do3 Org$os, quo cao sobro o Rio do 
Janeiro ; o chogan(lo ao campo graniic acharam alagoas, e riachos 
que so mot~iam iiesto Rio Grantla ; o indo com rosto ao rioroesto, de- 
ram em algumas serras do pedrns, por ondo caminharam obrd de trinta 
leguas, t, tornando a Icste algiins dias deram em unia aldea de Tu- 
piqzaqzcins junto a um rio, que sc cliama Razo Aguipc ; e foram por 
elle abaixo com o rosto a riorto vinto o oito dias cni canoas : em as 
quaes andaram oitenta leguas. Este rio teiii grande correnteza, e 

( I )  Sobre este ponto veja-se o b.aF'alho subsequente eiititulado *Os prinieiros dea- 
cobrimeutos de ouro nos districtos de Babari e Caeth6.n 



entrani ncllc dois rios. um da banda do leste, e outro d o  Iccstc, com 

os qiiacs eo vem mctter este rio Razo-Aguipe no Rio Grande,. (Cap. 
s s s l I I ) .  

Fsto rio (Rio das Caravellas) vcm de muito longe, e pelo sertão 
6 poloado de gontio beni acondicionado, que não faz xiial aos Iioniens: 
brancos, qiia vão por elle acima para o sertão. Aqui ncstc rio foi 
desembarcar Antonio Dias Adorno coiu a gente que trousc da Baliia, 
quando por mandado do governador Liiiz Brito dc Almeida foi ao ser- 
tdo no descobrinicilio das osiiicraldas, o foi por este rio acima coin 
cento o cincoanta homens, c qiiatrocentos Indios dc paz e escravos, 
c todos foram bcin tratados e iaecebidos dos gentios, (kiic) iiclinram 
pelo sertão deste ria das Caravellas. (Cap. XXXVII). . 

cEsto Rio Doce vcin do milito longe corre ati! o mar qirasi leste 
ocstc. pelo qiial Sebastião Ferriandes Tourinho, de quem fallamos, fez 
uma entrada navegando por ello acima, até onde o ajiiduu a niarG 
ccni certos comp~nhoirus, e entrando por um braço acima, que se 
cliama ?i.iandi, onde dosembarcori, caminhou ?or tcrra obra <e vinte 
legiias com o rosto a loeste sudocstc. e foi dar com uma lagoa, a 
(1~10 O gontio cliania boca do inar, por ser muito grande c funda, da 
qual iiasco um rio que sc metto n'cstc Rio Docc, o leva mrita agila. 
E ~ t a  lagoa crcsco as vezes tanto, que faz grande enchente ncsts Rio 
Doce. D'csta lagoa corro este rio ao Icsto, u d'cila a quarenta 1c- 
guas tem unia cachoeira; o andando esta gente ao longo d'cstr rio, 
que sahe dz lagoa mais do trinta lcguas, se detiveram al!i alguns 
dias: tornando a caminhar andaram quarenta dias coni o rosto a 
loeste: e no cabo dclles cliogaram, aonde se iuctte este rio no Docc, 
e andaram nestes quarenta dias setonta leguas püuco mais 0x1 menos. 
E conio esta gente chegou a cstc rio Doce, c o achararu t5o possante, 
fizeram n'ello canoas de casca. cm que embarcaram, o fürarn por elle 
aciina, até onde se mette n'este rio outro a que chamam Accci, pelo 
qual entrarani e foram quatro legas ,  e 110 cabo dcllas descmbarca- 
ram e foram por terra com o rosto a noroost* onze dias, o atraves- 
saram o Aceci, e andaram cinquenta legnas, no Ioiigo delie da  banda 
do si11 trinta leguas. Aqui aclioii esta goritc tinias p~dreirna, umas 
pedras vcrdoongas, e toinam de azul, que teiii que yarcce ti~rqnea- 
coas, o afirmou o gentio aqiii visinho, que no cimo doste monte se 



tiravam pedras mzito aziles, c que havia outras que segundo sua ir,- 
formaç%o tem oliro milito descoberto E quando csta gsnte passou 
o Accci a derradeira vez, d'alli cinco oii seis leguas da banda do 
nortc achou Sebastiáo Fernandes uma pedreira de esmordldas o outra 
do saflrae, as  qiiacs est%o ao pO do lima serra cheia de arvoredo I c  
tamanho de uma lcgua ( I )  o quando csta gente ia do mar por este 
Rio Doco acima sesscnta ou setenta Ieguas de barra acharam umas 
serras ao longo do Rio de Arvoredo, c quasi todas do pcdra, em qce 
tambcm acharam pedras verdes: e indo mais acima quatro ou cirico 
Ieguas da banda do sul ostá outras serra, cm que afirma o gcntic 
Iiavcr pedras vertios o vermelhas t 8 ~ 1  compridas como dodos, o ouirri? 
azues todas miii resplandoscentes. 

Desta serra para a banda do Icste pouco mais de uma lepuit ee- 
tá uma serra, que é quasi toda de crystal muito fino, a qual cria e:? 
si muitas csineraldas, e outras pedras azu cs. Com cstas informaçúca 
que SebastiBo Pernandos deu a Luiz do Brito, sendo governador, 
mandou Antanio Dias Adorno, como já fica dito atraz, o qual aclicit 
ao p6 desta sorra da banda do nortc: a s  esmeraldas, e da de leste as  
safiras. Umas outras nascem no crgstal, d'onde trouxeram muitas o 
algumas muito grandes, mas todas baixas ; inas presiirue-se, que de- 
baixo da terra as  dove haver finas, porque estas estavam á flor d s  
terra. E m  muitas partes: achm esta gente pedras dcsacostuniadas de  
grande pezo. que affirmani tcrcm onro c prata, do que não trouxeram 
aniostras, por náo podereni trazer mais que as primeiras e com tra- 
balho; a qual gente se tornou para o mar pelo Rio Grandc abaixc 
como jti flca dito. E Antonio Dias Adorno, qnando foi a estas pedras. 
se  recolheu por terra atravessando pelos T~cpimes e por entre os T M .  
pinambcis, c com uns e outros tevc grandps eiicoiitros, c com niuito 
traballi? o risco do sua pessoa chegou a Baliia c fazenda de Gabriei 
Soaros de Souza., (Cap. SL.) 

Estas noticias, especialmente na psrtc referente As cxploraçúcs attri- 
biiidas a Tourinho, s8o muito confusas. Sendo isto, provavelmente, de- 

(1) A phrase ado tamanho de  uma legoa. que vein na ediç8o do Instituto Historico 

parece ser  erro de  cópia. Simão de  Vasconcellos, que  talvez consultasac unia oatra cópitk 

do manuscripto de  Ga!:riel Soares. diz <<junto a uma alagoar.  



vid3, em parte, a erros ou ornissõcs nas copias do escripto de Ga- 
briel Soares, cujo original náo 6 conhecido, e em parte tambem a 
uma confusáo no eacripto deste ou de quem o informou a respeito 
dostas explorap3es. Para a parte relativa a Adorno, este informante 
foi o proprio Adorno, e 6 bem poaeivel q u e  ao redigir, alguns annos 
dspois, a sua obra, Gabriel Soares tivesse attribuido a Tourinlio al- 
guma parte das descobertas do sou successor, que certanionto andou 
na região do alto Mucury e Cric:aré, onde provaveliuente se acham as 
quati.0 serras de pedras verdes e azues mencionadas, ao passo que a 
narrativa detalhada da viagem de Tourinho s6 indica a sua passa- 
gem pelos rios Doce, Jequitinhonha e seus affluentos. Seja como for, 
a noticia do Uabi2iel Soares indica explorações tão completas que so- 
i u d e  depois do povoamento doHiiitivo do territorio mineiro houve 
outras qiio mais contribuiram para o co~ihecimonto goographico e 
minoralogico da rcgiáo. Parece poiico provavel que a exploraçao de 
uma região táo vasta e táo difficil fosse obra das duas expcdiçbes 
mencionadas, c e licito presiitnir que a viagem do Touriiiho deve ser 
desdobrada cm duas ou mais. 

Considerando a noticia de Gabriol Soares como o conjiincto das 
informações por elle obtidas de todas as  exploraçbes offectuadas na 
região, podemos dividir estas em quatro grupos, a saber: 1.0 as do 
littoral e baixo Rio Doce ; 2.0 as dos cursos dos rios Doce e Jequiti- 
nhonha e os sons affluontes; 3.0 as da regiáo do Rio Doce. o 4.0 a s  
da regiáo ac sul do mesmo rio. 

A parto mais confusa db noticia 6 a que se refere a regi80 do 
baixo Rio Doce, na qual certamento lia erros e omissrjes nas cbpias 
publicadas do manuscripto de G-rbriel Soares. A lagfa chamada Roc- 
ca do 'dar, ou Rocca de Mandij, conforme a versão de Simáo de Vas- 
concellos, não pórle ser outra sinão o lago Juparana. (1) Ncste caso, 
porêm, o rotejro-entrando'pela barra do rio Doce at6 onde ajuda a 

(1) Varias tentativas para traduzir graphicamente este trecho de Gabriel eoares 
enc~ntrarn-se nos mappas de 1700 em deante. Assim o de (+uillaume de L'Isle (lV)3) traz 
uma lagoa com o nome de Bouche de lu »ler, com nm rio correndo ao oeste para des- 

agnar no rio Doce logo abaixo do rio Ace~y: Nicolas de Fer (1517) traz a mesnia lagôa 
e nome, mas figurandr, como cabeceira do rio Paraná. 



maré e depois caminhando vinte leguas por  terra a oeste-sudoúste- 
A incomprehensivol e s6 póde ser acceito na supposiçáo de que a en- 
trada fosse pela barra do Cricaré (São hlatlieus). A roferencia ao rio 
que sai da lagoa, ao longo do qual se andou trinta leguas, é tam- 
bem incomprehensivel. Para se conciliarem as inconpruencias da no- 
ticia pode-se siippor que houve uma primeira exploração em que, en- 
tra do-se polo Cricaré, foram dnscobertos o lago Juparanh e o trecho do 
rio Doce entre este lago e o mar, sendo este trecho considerado como 
o desaguadouro do lago. Si depois uma segunda expediç2t0, entrarido 
pela barra do Doce, já doscoberto, c continuando para cima do lago, 
veriticou que o rio vinha de muito longe e que a quarenta leguas do 
lago coii setenta, pouco mais ou menos, do mari havia a cachoeira das 
Escadinhas, a notioia torna-se cornproheusivel. Mesmo assim, po:êm, 
a narrativa não flca muito clara e as phrases ~cliegaram onde se 
mette este rio no Doces e se conio esta gente chegou a este rio Do- 
ce e o acharam tão possanteo ficam sem explicação. 

O segllndo grupo das explorações feitas pelos rios Doco, Jeqiiiti- 
nhonha e os seus tributaqios é mais clarame to definido e, sem gran- 
de risco do errar, podem se accoitar as identificações do sr. Capis- 
trano de Abieu (11 do rio Acoci com o Sassuhy e do Raso-Aguipe 
com o Arassuahy. Nesta Iiypothese foram explorados os rios Doce e 
Bsssuhy atQ as  cabeceiras deste ultim 1, nas proximidades da actual 
cidade de Serro e nas da secção da serra do Espinhaço, que depois 
flcou celebre com a denominação de Serro do Frio. Assim as serras 
de pedras, entre as  quaes se andou trinta leguas para depois, voltan- 
do a leste, encontrar o rio Arassiiahy, poderiam ser as do Districto 
Diamantino, onde de facto se oriconfram .pedras verdoengass (quart- 
zitos com mica verde) e o mineral lazulite, oii klaprothina, que facil- 
mente se confunde com +urqueza, sendo para notar quo a molhor lo- 
calidade actualmento conhecida deste ultimo mineral é a propria ci- 
dade de Diamantina. Uma outra interprotaçáo seria que, em logar 
de seguir pelo tronco principal do Sassuahy. indo em dirocçáo de 
Serro, a expediçáo subisse pelo seu affluente, o Urupuca, que a levaria 

( 1 )  Artigos na ~Semanaa, de 1887, citados nas ~Ephemerides Xineiras", 701. 1, pag. 
372. 



á serra que depois ficou conhecida como sondo rica em pedras ver- 
des e que foi alcançada por 3Iarcos do Azoredo indo pelos rios 
Doce, Guasisi (Aceci), Guasisi-mirim o Una ató dar ilunla lagoa. (1) 
Esta hypothesc tom contra si a aZrmaç5o do andar acompanhanrlo 
o Aceci em rumo de noroeste; mas, por outro lado, concorda molhor 
com os detalhos dados sobro as  diversas serras nas quaos foram eii- 
e mtratias pedras verdos e com a roferonoia a um rio do Avorcdo, quo 
devia se? proximo It serra .cheia do avoredo. e que, confurme a versão 
de Siniáo de Vasconcellos, so achava juncta a uma lagba que talvez 
sc podo identificar coni a Iagfa Vupabuçíi (ú~azcnbzcss6, Lagba Grande) 
de 'iíarcus de Azercdo e a lagoa da Agiia Prcta dos mappas modernos. 
Com esta hypothosc concxda a circ;iimstancia de que Adorno, indo 
verificar as  descobertas de Tourinho, entrou pelo rio das Carav~llas, 
ou llucury, pelo qual havia do dar na mosma serra. Se for assim, 
(? provavo: cuo a sdhid*~ fósso pcio Itamarandiba c náo pelo tronco 
principal do Arsssriahy, seiido esto ultimo ontao o afluente da banda 
do oestc e desapparecondo assim uma ontra difficuldadc do interpre- 
t a ~ "  que v e n  a scr que, devido ao pouco cspaço entro ello e o Jo- 
qnitinh9nli.z. o Arassuahy n i o  rcccbo tributario importanto pela sua 
margem esquerda. 

Conforme a redacç80 da noticia. as scrras doscobertas por Tou- 
ririho i,,z regi50 ontru os rios Docc e Jequitinhonha doviaih ser proxi- 
inss ao priineiro e ao longo do um mysterioso rio de ~voredo .  Serido 
certo, porém, quo a serra das Esmeraldas dos exploradoros siibse- 
quentes (Adorno, Marcos do Azoredo, Fernáo Dias e os mirieiros do 
seculo XIS) acha-se situada na regiáo das cabocoiras dos rios Cricaré, 
irucury, Itain~randiba e Urupiica, O possivol que liaja confusão na no- 
ticia e que fosse nesta niesma rcgiao a explorap<to de Tourinho, sondo 
este ultin~o rio, ouum dos seus affluciitos. o seu rio de Avoredo. Neste 
caso e do presumir que a lagba mencionada ( n o  caso de ser certa a 

vers8o do Simáo do Vasconcellos) fosso a mesma quo dcpois sotornou 
legendaiia coin o nome de Vupabuçu e qiio, provavelmente, ó a corihe- 
 ida hoje coiu o nomo dq lagba do Agna Prcta. 

( 1 )  ~ R 3 z 5 3  do Estado da Eraz:l no governo do Sortc-até o %uno de  1 0 1 2 ~  citado 

>ela d r .  Francisco Lobo Leito Pereira no seu cxccllento estudo xEm busca das Esmerall- 

iiasn n a  Re\-iata do Arcliivo Pnblico lliueiro, x-01. Ir, p .  519. 



Com roforencia a osplo?açúo.i ao sul do rio DGce, parece estre- 
ma:neilto diividoso qoo as houvesse. As explora(;úcs já mencionadas 
ddo m1:ita coisa para unia ou mesmo daas expodiçúes nas condiçúes 
cio eiltóo, e, sendo accrescentada iiina via5l;orn ao sul atú a latitude 
do Rio do Janeiro, eliaç se tornam Sdbulosaa. E' para notar que a. 
rioticia tão miouciosa, embora confusa, com referencia As outras regióes 
fia da a respeito desta supposta viagem 03 detalhes do uma tomada 
r10 sol e o reconhcciiucnto da serra dos Orgaos. O primeiro gGde fb- 
ci!niento ser uiu erro do obsorvaçao oii uni exaggeio de quem contou 
a histeria, e o segiindo é simplesmonto inipoasivel para quom nunca 
tiii1:s visto a serra dos Orgáos pelo lado de traz. Serras clcntearla;, 
que de algum modo se assemelhdin em aspcoto a dos Orgaos, abundam 
em toda a região explordda e O do pr+s~ni i r  que a que i'oi assim 
rlenoniinarla Acassc ba-taiite distante da baliia do Rio de Janeiro. Se 
roa!:ne!~to houve alguma exploraç%o ao si11 do Rio Uoce, esta, prova- 
ve!moítto, foi lima entrada, pelo Rio Ndnhuassu acima, até avistar uma 
scrra quo erradariiente so ident;ticoii com a Serra dos OrpBos I'). 

Quanto a dcscobriiueiltos de miiicraes ú certo que tanto Tourinilo 
cm:o Adorno acharam aguds inarinlids e turmalinas verdes ias snp- 
postas esmeraldas), turmalinas de (luas cores (as prriras verdes e ver- 
iiielhns t50 compridas como deiioc) e provavelmente turmali!ias o11 to- 
p a i o s  ames (as suppoitas snpliiras), e, ta!vez, Inzulitc, o11 klaprotliiaa (3% 

suppostas tiirquezas), sendo todos eslcs mincraes maia O U  menos 
abundantes e caractcriscos em (livcrsas partes da regi30 explorada. A 
respeito ilo rne!aes, por6m, ostas duas expediçúes foram monos feli- 
zes do que a de Martinl Carvalho, visto n&o se podoreili considerar 

( I )  Cma carta  inidi ta  do pndrc Ignacio de  Toloan, [latada do co:iegio d a  Bahia crn 

7 de  setembio de  157.;, refere a ~ i a g c n i  de  dois padres aconipanhsndo nma eii:rada que 

pc!a Oporhn, numeto &c gente e ponto de partida, parcce se r  a d e  Adorno. :I part ida 

Coi em fevereiro de  l j i 4 ,  e .z volta cni nliril de  I5i.í. jAldm desta', da tss  a cnrta  n,í.m 

c jn tem dafios geogrnpl~icos ou Iiistoricos que adinnteci. .z n8o ser  a nffirninf.?.o qiic 

expediçBo chegou atii o rio SHo 1:rancisco. Gnbriel Suares. informado pe!o pro;>rlo Adoi':io 
11~i.0 menciona esta cireumstnncia c B dc  suppor que o bom do padre To!osa Scou tBo 
painii;do com Iiistorias doindios com piis 11nra traz e qnednvam a uiam:tr ao3 Pi;hos, <file 
i::troi?nziu ilns noticias 6% viagcm (!os sens conicinpornncos as  ii?forniaçüe; qiic tiilha re-  

~c'riilo d : ~  do pndrc Snra r ru ,  n a  eslisdir.50 dc 1.731, 



como descobrimentos as informações de indios (que não conheciam 
ouro ou prata), nem a suspeita da esistencia dostes metaes baseada' 
no peso das pedras. 

E m  1581, Gabriol Soares de Souza, de posse de um roteiro de  
uma viagem á regiáo do alto rio São Francisco, feita por seu irmfio 

JoBo Coelho de Souza? foi ir Europa a flm de requerer concessões 
para a oxploração de minas. No seu prociosissimo "Tractado Descri- 
ptivo do Brasil", escripto durante a sua ostada na Europa, ello decla- 
r a  que de ouro e prata "esta terra da Bahia tem delle tanta parte 
quanta se pode imaginar, do que pode vir a Hespanlia cada anno, 
maiores carregamentos do que nunca vieram das Indias occidentaes". 
Procurando, porém, o fundamento desta opiniáo, que se acrcdita geral- 
mente tor sido baseada em descobertas feitas por Jo%o Coelho de Souza, 
nada se encontra quo a jiistifiquo,. Pelo contrario, em toda a parte 
da  obra que tracta da regiáo do Sáo Francisco se nota a falta com- 
pleta do minudvncia e de precisáo das informações que caracterizam 
a descripção das outras regióes o quc tornam tão notavel este escri- 
pto. Em logar destas informações, que e r ~ m  de esperar si realmente 
existisscrn, ha referencias vagas B londaria tribu das Amazonas, e 
a outro gentio que náo communicava com os ~iortuguezes. que se  
atavia com joias do ouro e vive em redor de uma lag6a G r a n d e ,  
que indicam antes sonhos peruvianos do que noticias de uma ver- 
dadoira exp!oração. Teudo João Coelho de Souza morrido no scrtao,. 
parece quo Uabriel Soares s6 teve as informações de quem não sou- 
be contar o que ello tinha observado e ,  talvez nem por onde tinha 
andado. O proprio Gabriel Soares na expedição que emprehendeu em 
procura da mesina regi%operdeu a vida sem conseguir coisa alguma 
em rt~fercncia á mineraçao a não ser, coniorme pensa Capistrano de  
Abreu, dar oi.igeiu á famosa lenda das minas de prata de Ro~erio Dias. 

Durante a adniiriistraçfio de d. Francisco de So. za, a lenda do 
uma serra de Sabarábussú, rica em prata, parece ter tomado forma 
a ponto de levar este governador a vir a S. Paulo para de lá orga- 
nizar uma expc:diçáo a sua procura. Conta o hollandcz Guilherme. 
Gliiiiincr (1) que d. Francisco de Souza recebeu na Bahia de um bra- 

(1) Piso e llnrcqrafi, "Historia Naturalis Brasile", p. 262; "Revista do Instituto Hiato-. 
rico de S. Paulo". vol. IV, p. 333. 



sileiro um acerto metal extrahido, segnndo dizia, dos montes Sabaroa- 

son, de cor azul esoura ou celesto, salpicado de uns ganulos cor de 
ouro. Tendo sido examinado pelos entendidos em mineração, reco- 
nheceu se que este metal continha a m  um quintal trinta marcos de 
prata pura*. Por esta descripção não 6 muito arriscado identificar o 
supposto minereo com as pedras a7ues da região das esmeraldas, sen- 
do, presurnivelmente, uma rocha crivada de beryl, ou lazulite, e mi- 
oa.  O resultado do exame feito por entendidos na mineração não 6 
necessariamente contrario a esta ideritiíicação, porque ainda hoje, 
apesar de todo o progresso que se tem feito em laboratorios e ensa- 
iadores, pódem-se citar analyses analogas em pedras completamente 
destinadas de metaes preciosos. O facto é que até hoje não se 
tem verificado em parte alguma do Brasil a existencia de minereo 
azul (ou de outra qualquer cor), com teor em prata, que se approxime 
a este. A pedra em questão foi talvez uma das trazidas por Touri- 
nho ou Adorno, ou, mais provavelmente, trazida da mesma região 
por um dos seus successores Diogo Martins Cão ou Marcos de Azere- 
do. Conformo refere Balthazar da Silva Lisboa ( Annaes do R io  de 
Janeiro 11, p. 200), este ultimo trouxe a Bahia, em 1596. amost a s  
da  serra das Esmaraldas, mas como bem ponderou o dr. Francisco 
Lobo Leite Pereira no seu interessante estudo intitulado E m  Bitsca 
das Esmera ldas~ ,  no vol. I1 da *Revista do Arcl~ivo Publico M i n e i ~ o ~ ,  
Q mais provavel que o explorador desta epocha fosse Diogo Martins 
Cão. Assim ha toda a probabilidade de que esta seja a primeira re- 
ferencia impressa á famosa serra de Sabarábussii. Apenas deu-se a 
substituição de-te nome pelo de .Serra resplandecente* da lenda india 
citada por Gandavo, conforme a identiíicaçáo ja referida do dr. Theo- 
doro Sampaio. 

De passagem para São I'aulo, d. Francisco de Souza mandou 
de Espirito Santo uma expedição em busca das esmeraldas mas esta, 
como a de Martins Cão, nada parece ter adeantttdo geographica ou 
mineralogicamente sobre as  de Tonrinho e Adorno. 

Chegando em São Paulo, em 1599, d. Francisco de Souza en- 
ontrou em plena actividado a mineração de ouro em diversos pontos 

proximos a villa. Consta por tradiyóes e noticias colhidas por Pe- 
dro Taques que esta mineração foi inicislda em 1589 (provavelmente 



em continuaçiío das descobertas do Braz Cubas, ein 1560) por Affoi3so 
Sardinha, qilo em testamento felto cni 1604 (Aza~etlo'Marqncs, GL. cit. 
pag.  3\, iieclaroii possuir 83.000 cruzados de  curo em pó. Mcniio- 
n a  tambeiii o inglez Antonio Kneivet que do assalto do Santos y c r  
Cavaildis!;, em 1391, os piratas levaram muito ouro de uir, certo 
logar  chaniatlo Nutinga que C provaaelmciito u garganta do Si i t :n~r ,  
ou Itutinga, n a  Serra do  Yar, que dd ;~cccsso ao  planalto do S'io 
Paulo, onde s e  acharam a s  rninez. Esta roferencia pode ser  int6r- 
pretsda como signiticando cliio o ouro i i nhn  polo c3aniir?ho que p:issn- 
va e m  Tutinga o de  algum ponto adeanto, isto 6 ,  dss v iz inh~nças  do 
SSo Piaiilo. Si  assim for. temos aqiii uma indicaçáo da  poslçao d n  
primitiva ertrada partiiiGo do 650 Viccnte para o planalto e pas,x:, 
do pela garganta d e  Tutiilga no va!lu do Rio das  Pedras. O cura 
do Selo I'rtnio era, porCni, .ouro de  i , i r agcm~,  e 3 s  lavras n5o pnre- 
aem tri. sido bastante ricas para satisfazer os desejos dos q ~ i c  so- 
nlirtraiii com minas do pratn ri~alizaniio com as  do Peri',. 

Em bn ca  das minas cle prata clc Sabariib:~ssii foi organi7sda i:~-a. 
oxpeJiléo qre,  co:iformo uiu mnniiscripto inedito do Pedro Tacjue.-, 
existrritc na Bi!~liot:ieca Xacion~l ,  foi commandada por Aridre de 
Lcáo e reccheu intrucçCes a 10 de Julho do 1601, scndo c'o pie- 
sumir qiio partisso logo em scçuiris. Azcvcdo RIarqiica (ob. cit. 11, 
pzg. 321), ù?sc)ado no inrcntario do Ascnnso Ri1;eiro. diz que o 
corii:ilaii3aii:e era  o capitko S ico lC~u  Barreto, tendo ciitrc cutroq. co- 
m o  coiupni~hciros, Siniáo Borgee L e r q ~ e i r a ,  Asca:iso RibGio, Pcdro 
Lerno, SInnoe: Pinto e Francisco de Alvarenga, c qiio a pzrtida roi 
om Arosto ri9 1692. Como d.  Francisco do Eooza j& tinha dei:~zdcr 
E l o  l'aiilo ni;:eu desta ultinla data (cm Junlio do 1601), 6 provaiel  
$no a p~i inci ra  data seja a verdadeira. E' provavel que acoiups- 
nliassciu tarnbem a expedir50 o rniuciro Jaqucs do Palte e o enge- 
nlieiro Gorr.!do Bntink, alleinács qiia, conformo o mesino Peclro Sn- 
ques, t inlian viildo da Bahia eiu ccmpanbia do governador. Pa ra  a 

liistoria, o personageni mais  importai~to desta comitiva foi o hollandez 
Giliiiicrme Glimmer, residente em SAo Vicentc, a qiicm se  deve uzn 
precioso roteiro iinpresso em l 5 i S  n a  obra de  Piso e MarcgraE. Por  
es ta  roteiro, 6 possivel reconstruir de mfido relativamente satisfactorio 
o itincrario, ~ ~ 1 1 1 0  hn pouco tentei fazer cin um trabalho que ~ul i ica  



n o  vol. IV da Revista do Institcto Historico de São P a ~ l o .  Para 

o Am do presente estudo basta constatar que z espediydo, acompa- 
nhando c~minhos de indios, atravessou a regiáo do alto Eio Grande 
e penetrou quasi at6 o Sáo Francisco, onde identificou coni a serra 
de Sabarábussú uma montanha que presumivelmente 6 a Serra de 
Pitacguy, e que nada descobriu de metaes on pedras preciosas. E' 
provavelmente a esta expedivão quo se refere frei Vicento de Salva- 
dor na noticia dada upor um soldado de credito que indo de São 
Vicente com oiitros, entraram n~iiitas leguas pelo sertão donde trou- 
xerain muitos indios a .  

Depois desta expedição mallograda cessaram pcjr niiitos annos 
os  es:orços officiaes em procura de minas, mas por parte de particu- 
lares houve diversas entradas, mal conliecidas, que na opiniáo de iim 
contemporaneo, Frei Vicente do Salvador, tiveram como protexto a 
exploração de minas, mas como motivo verdadeiro a caçada de In- 
dios. Dellas não se conserva contribuiçáo alguma para conhecimento 
geograpliico ou mineralogico da região a náo serem os nomes de 
Lagoa Vupabcçú e rios Guassisi-guassú, Giiassisi-mirim e Cna regis- 
t r a d o ~  por Marcos de Azeredo (antes de 1812), os cliiaes, como, já foi 
referido, provavelmente se applicam a feições topographicds desco'cer- 
tas por Tourinlio e Adorno (1). No sul de São Faulo jri se minerava 
correntemente, no districto de Iguape, confortue se v6 de uma interes- 
sante carta, datada de 1635, cliie vem estampada na  .Revista do Iiis- 
titutn Historico de Sáo Parilo., vol. 11, pag. 102. A mineraçãonesta 
regibo e na de Paranaguh parece ter sido alguns annos mais uiitiga 
e, provavelmente, continuou sem interrupção, mas sem attrahir a 
attenção official até que, em 1634, e ainda com sonhos de prata, esta 
despertou repentinamente com grandes esperaiyas nas minas de Pa- 
ranaguá e nas da serra das Esmeraldas. O governado- Salvador 

(1) A affirmaçáo em nm memoria1 dos filhos d e  Azereao, eiii 1C-113, de cuc este tinha 
descoberto diamantes, não merece grande credito. Para  os csplorndores daqiic1:a Cpocha 
(e por muito tempo depois), todas a s  pedras rcrdes eram esmcraldns e todes a aziies 

saphiras, mas nem todos chamaram "diauiantes" qualquer pedra branca lustrosa porque 
a idCa de diamantes n8o tinha sido ainda siiggestionada. Depois, e ainda até hrje, este 
ultimo erro tornou-se bastante commnm. 



Corréa do SA e Benevides passou algiins mezes cm Paranagud em 
1650 e ficou completamente desenganado a respeito da pratanaquella 
regiáo. Ha noticia tambem que este governador mandou uma expe- 
diçáo para a serra das Esmeraldas, em que o seu Alho João de Sá 
perdeu a vida, mas isto não parect, exacto, visto que Salvador Cor- 
r6a na longa expoeiçáo feita na rcuniáo do Conselho Ultramarino, de 
3 de Xaio de 1677, nenhuma referencia faz a explorações nesta re- 
giáo e nesta Qpocha. 

Eni 1664 houve uma recrudescencia de interesse na exploracáo do 
sertão, mas sempre com a preoccupaçáo de prata e esmeraldas. A 
19 do Maio daquelle anno foi expedida carta patente a Agostinho Bar .  
balho Bezerra para descobrir e beneficiar ras minas de Paranaguá e 
da Serra das Esmeraldas, que se diz, ha no sertão da Capitania do 
Espirito Santo, de quo jSL tem vindo a este reino algumas amostras*. 

A 27 de Setembro do mesmo anno foram expedidas cartas regias 
it Caniara de São Paulo e a diversas pessoas importantes dessa 
villa, incitando as a auxiliarem Agostinho Barbalho nestas exploraçócs. 
Este entrou pela Capitania de Espirito Santo em busca das esmeral- 
das e lerdeu a vida sem nada conseguir. 

hlallograda a expediç%o de Barbalho, Fernão Dias Paes Leme, 
unia das peeEoas que tinham recebido as cartas de 27 de Setembro, 
resolveu tentar a exploraçáo a sua cubta. J a  em edade avançada, 
mas provavelmente não com os 80 annos que lhe dão alguns iiisto- 
riadores (I), elle [artiu com numerosa ct niitiva a 21 de Julho de 
167J, e sete annos depois, voltando com as siippostas esmeraldas en- 
coutradds nos proprios ~ovacações deixados por blarcos de Azeredo, 
niorrea antos de chegar a São Paulo. 

Para a manutenção da expedição o como provisáo para a volta, 
Fernão Dias estabeleceu postos, ou pelo menos plantou roças, em di- 
versos pontos que vem ennumcrados pelo historiador Soiithey, ba-  

1 Pedro Taques diz simplesmente que não estava em edade de penetrar sertões ; 

não dá a data do seu nascimento, mas d á  a da morte do pai em 16'83 e a do nascimento 
d a  mulher em 1642. A representação da Camara de Parnahyba, tranacripta por Azevedo 

Marques (ob. cit. I, p. 14b) é attribaida ao irmão de Feroáo Dias, o padre João Iieite d a  

Silva, diz somente Rem tempo que os seus innos pediam a continuaçíto de socegoa. 



seado num escripto de 1757 do Pedro Dias Paes Leme, neto do ex- 
plorador. Estes pontos sáo : Vitnruna, Peraopeba, Sumidouro do Rio 
das Velhas, Roça Grande, Tiicambira, Itamerendiba, Esmeraldas, 
Matto das Podrarias e Serra Fria, e por elles 6 possivel restaurar de 
modo relativamente satisfactorio o seu itinerario. Vituruna Q eviden- 
temente Ibituruna, no Rio das Mortrs, perto da sua confluencia com 
o Rio Grande, e presumivelmente no ponto onde a expediçáo de 1601 
encontro11 uma grande aldea de indios que fraternizaram com os de 
S. Paulo (1). Neste caso era um ponto sobro um caniinho indio, e 
a sim t rna-se provavel que at6 alli Periiáo Dias seguisse o mesmo 
caminho da expediçãl~ de 1601, o qual depois, no essencial, tornou se 
a estrada gora1 de S. Paulo para as minas. Sabe-se pelo roteiro de 
Glimmer que havia um caminhri para o S. Francisco cm rumo de 
noroeste e provavelmente pelo esi igáo entre os rios Par& e Parau- 
peba, e que osto cruzava um outro elargo e trilhado* qiie devia ir 
para o norte. E' de presumir qu9 Fernáo Dias, seguinclo por este 
ultimo cariiinlio, estabelecesse o seu segiiiido posto de Peraopeba (S. 
Pedro do Paraopeba e Parahybipeba, em documentos paulistas anti- 
gos), lia passagem do Rio Faraopebn, o o terceiro eni uni Iiigar cha- 
mado Sumidouro, perto do Rio das Veltias. Este ultimo nome indica 
a regiáo calcarea que se estendo do Lagoa Santa, perto da actual ci- 
dade de Santa Lnzia, at6 fete  Lagoas, ou além. Dos sumidouros nesta 
regiáo um dos mais notaveis Q o do desaguadouro da propria Lagoa 
Santa ; e Q certo (cl)mo será provado adiante) que não foi niiiito longe 
deste ponto que Fernáo Dias demorou se uns tres o11 quatro annos, 
deixando alli parte da  sua comitiva com o seu genro Manoel de Ror- 
ba Gato. 

47 
O quarto posto, Roça Grande, não pode ser identificado ; mas 

sondo o quinto, Sucambira, no valle do Rio Itacambira 6 de presumir 
que o caminh J continuava para o norte fraldeando o grande paredáo 
occidental da serra do Espinhoço ate enfrentar com este valle. A 
grande volta para o norte at6 Itacambira, para depois tornar ao sul 
at6 Itamarandiba (Itamenendiba), provavelmente indica qiie se andou 

(1) Esta Revista, Vol. IV, p. 335. A Iigpothese de que esta aldêa, ou uma outra na 
regi80 campestre do alto Rio Grande fosse a alcanvada pelos emiasarios de llartim hf- 
fonso, mandados do Rio de Janeiro em 1531, n8o t: de todo despropositada. 



procurando a antiga estrada dos Tupiniquins pela qual a cxpcdição 
de 1553 tinlia alcançado o rio São Francisco cruzando a serra do 
Espinhaço. Do posto de Itacambira é do presumir que a expedição 
descesse pelo valle deste rio até o Jequitinhonba c, atravessando este 
o a lingua de terra entre 0110 e o Araçsuahy, subisse pelo Itamarandiba, 
em cuja margem se estabeleceu outro posto, até as suas cabeceiras con- 
travertentes com as do Urupúca, onde se  achava a LagSa Vnpabiirú 
de hlarcos de Azcrado. Se assim for, como faz crer a grande volta 
em U feita para passar pelo Itacambira, o caminho desde um ponto 
ao oeste da serra do Espinhaço devia tcr sido essencialmente o mes- 
mo que o da expedição do 1533 e, cm parto nienor, tambem o mes- 
mo que o dc Tourinho o Adorno. 

Dcs tres ultimos postos estabelecidos por Fernáo Dins, os dois 
de Esmeraldas e 3Iatto das Pedrarias foram provaveliricnte pontos de 
residencia cmquanto se espioravam as pedras rerdes, e o riltirnr, da 
Serra Fria parece indicar que na volta se  procuroii iim atalho por 
Siimidoiiro, passando no districto da actual cidade do serro, onde 
talvez fosso plantada uma r3ça conio provisáo para futiiras entradas 
por este caminho mais curto. 

Qiianto a descobriinentos mincralogicos é corto quc esta espediyáo 
nada mais conseguiu do que verificar os das pedras vcrdes, feitos 
por Tourinho o Adorno, cem annos antes. O espolio ininaalogico do 
Fernáo Dias, cuidadosamente cosido e lacrado em iim saquinho, foi so- 
lemnemontc abario pela camara de S. Paulo em 11 de Dezembro de lGS1, 
e do auto que se lavrou nada consta além das suppostas esmeraldas. (1) 
A espedi~fio transitou por ninitas leguas por terrenos que depois foram 
reconhecidos como ricamente auriferos, nias, cam a preoccupzçáo de pra- 
t a  e pedras preciosas, parece que náo foi lembrado o espedienre do 101-ar 
na comitiva a1gur;s faiscadores de ouro do lavagcm, que nesta epocha 

8 

não fbltavam em S. Paulo. Assim csm expediç5o. táo demorada o 
tao custasa, pouco ou nada adoantou aos coniieci:ncntos j i  lia milito 
tempo adquiridos. O seu grande servipo foi iniciar o systema de es- 
tabolecor celoiros de modo a dar maior permanencia aos caminhos 
abertos, incluindo um ponto, pelo menos, dc occiipayRo perma~iente, o 



do Sumidouro, onde ficoii Eorba Gato com parto do pessoal da espe- 
diçáo. A estrada aberta de S. Paiilo ate5 o rio das Velhas nilrcs 
mais se fechou aos brancos e o resto, si por algum tempo e s t e ~ e  
abandonado, náo tardou a ser aberto de novo logo que si divulgou a 
noticia da verdadeira descoberta de ouro. 

Giua qcestao intercssante a jiivestigar é a de saber se a identi- 
f i ca$&~ da lendaria Sabarhbussú coni tima scrra nas vizinhanças d s  
actual cidade de Eabará, foi obra desta expcdiyáo cn dos mineiios- 
qiie depois descobriram ricas lavras de ouro no oalle que corre ao ~6 
e que ainda hoje conserl-a o nome na fórma abreviada de Sabar,~. 
Seja qual for a verdadeira posição do sitio do Sumidcuro, este n3o 
podia ser distante da dita serra, si i! que náo a tinha a vista. Krt 
região de Santa Luzia e Lrtgfa Santa csiste um antigo arraial clra- 
mado Sumidouro e proximo iiin outro que, conlo o corrego junto, tem 
o no:ue de Fidalgo. Este ultiiiio nonie, conforme iima tradição refe- 
rida por iiiua <as testeinnnlias do processo tira dente^, cominecwra 3 

morte violcnta do uin fida!go o governador que n8o pocic ser outro 
sinlio d. Eodrigo Casto1 Blsnco, morto pclo pessoal do Eorba Gato 
pcrto do seu posto do Siunidouro. 

Si o verdadeiro nome indigena da serra fosse Sabarabussú, i: in- 
crivo1 que Fernão Dias e Borba Gato n&o tivessem sabidq desta cir- 
cumstancia c náo a til-essem explorado minunciosainento. A carta re- 
gia de 4 de Dezembro (!o 1677 (1) respondo 5s cartas de FernBo Dias, 
quo deviam ter sido escriptas diiranto a sua longa residcncia no Su- 
midouro, pclas quaes o principe ficou entendendo . c o ~ o  tracteic: d o  
descobrimento da Serra de Sabarabussú e outras minas dcsta sertjo, 
de qiie enviastes as n:ostras de crystal e outras pedras>. Dahi s e  
conclue que estando no Uiimidouro, Fernáo Dias considerava Sabu- 
rabussú ainda longe e provavelmente na região das esmeraldas. E' 
mesmo de presumir qiie, tendo afinal descoberto as  esmeraldas, e l i ~  
cominunicasse it f a ~ i l i a  que tinha acertado com a serra prccurada, vis:o 
que o seu irmão, o padrt, João Leite da Silva, em um protesto diri- 

gido Lt camara de S5o Paulo em 1 de Setembro dc 1654, fala das 
minas de esmeraldas em Sabarabussú (2) .  E', portanto, extremamente 

(1) Pedra Tepues r.& ,,Bz:ista do Institiito Hstorlco", vol. Sj, P. 1CG. 

(2) Azevedo Marques, 05. cit. 11, p. 241. 



provavel que o rio Sabará ou Sabaráhussú, que ainda conserva o nomc, 
e a serra da Lapa ou de Piedade, quo era conhecida por este nome 
pelos primeiros mineiros mas quo uáo o tem conservado, não foram 
assim dononiinados por Fernáo Dias, nem pelos indios que elle encontrou 
na visinhança. Com a descoberta de ouro ao p6 da se ra, e pela pro- 
pria gente que por tanto tempo tinha andado atraz della, 6 natural que 
se exclamasse cahi está o nosso Sabarábussús, sem se importar com a 
circumstancia de que não correspondia pela riqueza em prata iiem pela 
denominaçáo india h lendaria serra. 

Intimamente ligado com a sxpediçáo de Fernáo Dias está 3 

triste erieodio do d .  Rodrigo Castel Blatico que, nada tendo adeanta- 
do sobre descobrimentos de minas, não precisa ser considerado aqui. 
De psssagcm, por6m, p6de-se dizer que nada prova que elle mereceu 
o desprezo com que os historiadores, seguindo o oxernplo de Pedro 
Taques, costumam tractal-o. Foi commissionado como perito na mi- 
neração de prata para descobrir minas deste motal onde não as ha- 
via, e o facto de condsmnnr as  que outros julgaram eriadamente que 
tinham descoberto prova que náo era um simples pretencioso. A 
accusa(;áo de querer apropriar-se dos fructos dos trabalhos de Fernáo 
Dias cai porante o seu procedimento correcto na remessa da parte 
das amostras entregue pelo filho desta, Garcia Rodrigues. 

No mesmo anno da partida de Fernáo Dias foi dirigida, a 23 de 
Fevereiro de 1674, a Lourenço Castanho Taques uma Carta Regia que 
6 interecsante por conter o nome Cntaguares, de~tinado poucos annos 
depois a se tornar celebre. O texto desta carta não Ioi conservado, 
e couforiue alguns escriptoros se falou de =minas de Cataguazesa, 
mas Fedro Taques, que deve sor a auctoridade mais scgura, diz que a 
carta era a patente de gouernador para o asertáo dos,indios Catawazesa. 
Em outra Carta Regia, dirigida ti mesma pessoa, se fala no "sertáo 
do Caetliê". Apparontemente só se tractava de capadas de indios oas 
cartas só tem interesse por indicar a recriidescencia desta industria 
o a regiáo para onde ent[lo so dirigia. O mesmo facto 6 indicado 
por um offlcio do governador da Bahia, em 1693, representando contra 
o procediment~ das Bandeiras Paulistas que, *com pretextos de anda- 
rem aos Tapuyas de corço,captivam os da lingna geral,. 

Em 1693, cbnforme uma tradição apanhada cerca de meio seculo 
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depois ('1, uma destas expedipóos atraz dos indios do sertho do Rio 

(1) A tradição da descoberta de ouro por Arráo, que parece ter  sido corrente tanto 

e m  Xinas como em S. Paulo, teve entrada na historia escripta por intermedio do poeta 

Claudio Manoel da Costa, que a d á n a  introducçáo intitulada Fundamento historico, do seu 

poema Villa Rica, que parece t e r  sido acabado no aniio de l'l73. 

Conforme a declaraç.20 do auctor, a s  suas informaçóes relativas ás  primeiras descober- 

tas eram em grande parte devidas ao coronel Bento Aernandes Furtado de Llendonça, 

fallecido poucos annos antes, mas confirmadas por correspondencia com o historiador 

paulista Pedro Taqnes de Almeida Paes Leme. Esta ultim3 circnmstancia da troca à e  

informações entre Clandio Manoel e Pedro Taqnes explica a concordancia relativamente 

perfeita entre os ascripto~ dos dois historiadores. Recentemente appareceram nas pagi- 
nas  da <Revista do Archlvo Publico Mineiro, (vol. 11, psg.  126 e vo!. IV, pag. 83) dois 

escriptos ineditos que tambem estão em quasi completo accordo com os dois acima cita- 

dos. O primeiro, sem data nem nome da auctor, tem sido attribnido ao engenheiro José 

Joaquim da Rocha, com a data approxiniada de 1778. mas, pela identidade da lingua- 

gem em muitos paragraphos como o «Fundamento Historico" d e  Claudio Manoel e pe!a 

discordancia no modo de contar as longitudes com o mappa de 1778 (publicado sem da ta  
ou  nome do autor na  "Revista do Instituto Ristorico" em 18.32), qne é indubitaveltnente de 

José Joaqnim d a  Rocha, conforme se  v ê  pelo original assignado no Archivo Militar do 

Rio de Janeiro, é antes de presumir que este seja tambem de Claudio Manoel. O esty- 

o da ~nemoria attribuida ao coronel Bento Pernandes accusa antes nm litterato do qne 

nrn sertanejo, e, tendo em vista as  relações conhecidas entre o velho mineiro e o poeta, 

é de suspeitar que a redacçáo deste documento fosse tambem de Claudio Manoel. Beja 

como for, é qnasi certo que a fonte de informações dos quatro documentos concordantes, 

a saber:  a rMemorian de Bento Fernandes, o ~FundamenLo Historico» de Claudio Manoel, 
a «Memoria>, attribuida a José Joaquim da Rocha e a ~Nobiliarchia~PauIistanar de Pedro 
Taques, seja a mesma, isto é, as  reminiscencias do velho mineiro Bento Feraandes, escriptas 
ou dictadaù por elle, uns cincoenta r8u sessenta annos depoisdos acontecimentos relatados. 

Debaixo deste ponto de vista a ,,Memoria" de Bento Fernandes assume um interesse 

historico extraordinalio. Conforme a propria narração, o auctor estava em 1704 em edh- 

d e  de se  pôr a testa de uma exploração e, portanto, a s  suas recordações desta data em 
deante (ou um pouco mais cedo) são as  de um assistente. As de data anterior devem 

s e r  de informaçõea recebidas provavelmente de seu pae, Salvador Fernandes Furtado de 

Mendonça, e a circnmstancia de que estas, como no caso dos incidentes da exped;çáo de 

Fernão Dias, não eetRo em pleno accôrdo com outros documen:os conhecidos não destróe 
o valor das que são propriamente pessoaes ou de familia. Ontra circumstancia que au- 
gmenta o valor historico deste documento é a ausencia de tentativas de engrandecer a 
importancia da sua propria familia, como teria sido facil nos incidentes da transmissão 
d a  primeira amostra de ouro por íntermedio de seu pae Balvador Fernandes. Comtudo' 

com referencia HS datas qne vêm na  ..Memorias de Bento Fernandes, é preciso lembrar 

q u e  estas sbo as  recordações de nm velho escriptas muitos annos depois dos aconteci- 
mentos. Pena é que a ,,Yemoria" publicada seja um resumo e não a transcripçáo fiel 
dente importantissimo documento. 



%ca sahiu na capitauia do Espirito Santo, onde o seli chefe, Antonio 
Zodrigues Arzáo, apresentou ao cnpitáo-mór e h camara tres oitavas 
de  ouro, das quses foram feitas duas meda.lhas. ficando uma com o 
descobridor e a outra com as auctoridados locaes. Na corresponden- 
<:ia oEcial da épocha, alias incompleta, conservada na Bibliotheca Ka- 
cional, nenhuma referencia se encontra a esta dnecobcrra que, de 
carto, nno era de natureza a despertar grande interesse ou enthusias- 
:no. Y&o obstante, Q possivel que a tradição tenha o seu fundamento 
t. que as  aíictoridades do Espirito Santo ou deixaram de c o m ~ u u i c a r  
este facto ao governador, ou que este náo o jiilgou de sufficicnto 
irnportancia a ser communicado ao governo. O certo é qne a corres- 
pondencia interna do governador da Bahia da épochn, que parece ser 
completa, nuda contém a respeito, e que at6 a data de 15 de janeiro 
do 16X'i', em qlie foi nomeado Antonio Pacs dc Sande governador da  
capitania do Rio de Janeiro, com ordem de proceder a avedgnayBes 
das minas de ouro e prats do Paranagi~a, l'abaiana, (Itabaiane) o Sa- 
barribussii. o governo de Lisbúa n5io tinha informayLco de outras o 
; i d a  estava sonhando com as possibiiidadcs de prata em Paranagná 
e Itabaiaiia e com a lenda já secular da Serra de Sabarabuss6. Do- 
mais, os escriptos, abaixo referidos, de Bento Corréa de Souza Coiiti- 
-,!?o, que resuinein as noticias sabidas na Eio (10 Janeiro ati! meados 
de 1695, nenhuma referencia fazem a Arzáo (*). lleemo sendo verda- 
deira esta descoberta, nenhum indicio lia de ter eIla inffuido sobro os 
descobrimentos subsequentes . 

('1 Carta de Bento CorrZa de Souza Coutinlio escripta d? Rio de Janeiro ao U . o r l ) .  

Joho  de Lanci~stre g.0' e cap.rn gl. deste Estado ; e tudorcme?iii :L corte para spr visto. 

"Sr. 
"Xeii Sr. Depois d e  haver escrito a V. S.* chegou a esta Cid.P o vigr.0 d e  Tanbate 

................................................................... JoAo de faria assis 
:,31:1 i,lgns dos moradores desta terra. .  .................................. e dos campos 
&?r:.i.s cozno dar p.'" das novas minas de Ouro, que tcni d~scobor to  com algus parentes, 
. -,.;a ,~ :mostra deste t ranse  para se  ver, e mandar aver, c por sermos contemporanecs e 
:;mijivs de muitos annos me rerelcii alguns particnlnres d e  niais, e me deo hu roteyro, 

...................... q.' o estiiney para o mandar a V. '2.8 q.' O veja O quando T. S.= 

..................................................................................... 
rampos g i raes  donde me dizem h a  informações.. .. moratiorce. Creyo iiRo lhe faltar.50 

esp!oradorez sertanistas para darem (conta destas minas P )  e tratarem d e  extrahir o niais 
<i.' est;!. ............................................. prometendo aquelle territorio 



Por este tempo parece ter liavido uma recriidescencia do anima- 
720 na já antiga mineração da zona do littoral de S50 Paulo, cujas 
rriinas, sendo de couro do lavagem, eram consideradas do pouca va- 

fslgarei inuito ponha Sr. em execuqáo p. (1.' Sua Mg.e q.' Deos Gd.c teoha mais que 

lhe agradecer e V. S. a gloria de fazer este scrv.' ao d.0 6.r se  eu  subir assim segure- 

s e  V. S.a que hei de ........................... ... .. as minas, e q,' pessoalmente hey 
de assistir iicllas afini de q.' se  crie hua ~ i o v a  ofíicina: em q.' S. 1Ig.e tenha mais os 

sens reaea q.'oc. 

"Coino r?iibe era C S. sahindo da Corte tratei de ver se  podia descnhrir-lhe alguns 

6aguis ;!.em a tempo que V. S. os podesse maudar na  mesma frota, mas como a. 

gente qoe veio nos prim.0s narios do comboy, havi5o comprado os que acharão quan- 
do chegou Eernardo Ramires não havia nenhu'. 

"Honte mci veyo de fora esse q.' por nAo perder ta- boa occasiBo vae s6, que o offe- 

?i.co a V. S. com a confiança d e  seu niochiila, e p.= q! chegue b r m  tratado o entre- 

guei  ao P.e JoBo Vaz de Carv.0 sujeito q.' me disse ia  assistir a V. 8.1 sendo religioso 

d a  C0mp.a Ve,ja V. S.a o que me manda faca destas partcs, q! a s  suas ordens estou 

certo. e inuito ohediente. Gd.e Deus a V. S. como dezejo. Rio de Janr.0 29 de Julho 
(!c 651. Bumilde creado de S. S.&-Bento Correia de Souza Coutt.02' 

(!!s eella:.os ein branco sóo illiqioeis >:o rccistro coizseruado na  Bibliotiteca Avacio~ial. 

referido rnfeiro cein reprodniido ilo terio acima.) 

S o  anro seguiute e evidentemente antes d a  carta de I G  dc Jnnho de SebastiBo de 

Castro Caldas anlinnciando a descoberta de Carlos Pcdroso d a  Silreira e Dartholomeu 

Fueno de $:queira, E ~ i , t o  Correia escrcreu outra carta ao rei. que fico11 registrada er?i 

;isboa a E1 de Outnbro de 16%. resta. carta alem do roteiro do Padre Faria ( com a]- 

gnmas vr.rlaiites lia. ;edacçRo notadas no texto acima) vem os seguintes trcclios inte- 
rcssantcs para os fins do presente estudo. 

c.. . . . . . . Goreruador Antonio Paes de Saiidc, com quem tinha ajustado quanao f6s- 

cemos :i S. Paulo em serviço de Vossa Yngistade passaruios por estes ribeirnes (Cuari- 
?iba, A n ~ r a )  por ficar em caminho, e como fallecau naCa t e r e  effei to.~ 

Esta. sRo as  noticias que tenho desde a e ra  de $5, em que passci aqiiollas parte; 

em serriyo de Vossa Magestade, e supposto 1130 fosse aos longes dos certúes, expiarei 
t3do O povoado da S r r r a  para cima, \-eudo com particular cuidado todo aqnelle territo- 
rio, e depois fiz a mesma diligencia por toda e costa por terra. assistindo em muita 

parte de ribeirfies dc minas afim de tormar v?rilatleiro conhccimrnto, c tonianào inr'orrna- 
$50 dos mais fidedignos homens de tudo o que ignorava, a fim de !lue liavendo occa- 

E~BO R empregasse no real  ser'iço de V. Xag.', t6 que cliegando o gonrnador  Antoni? 

Paes ao Rio de Janeiro, tendo noticias passava a s  ditas Capitanias por ordem d e  V. 

Mag.e, o vim Iiiiscar e de tudo llic dci parte para que com mais clareza e conheciinrnto 

fizesse o que mais convinha ao real se r \ - i~o  de \-. Mag.e, a quem prostrado aos seus 
reaes pes offereço estes arbitrics, e os mappas quo fia tanto sobre as  ninas,  como O 011- 

tm das terras d e  .4n:;ra dos Reis, para qiie V. 1fag.e tenha uma verdadeira noticia c 
conheci:iii>nto daoniilias conquistas. \-. .\I. mandari  o que for servido". 



lia, mas onde, conforme se v6 de diversas referencias, havia esperan- 
ças de descobrir minas de prata rivalizando com as de Potosi. TJm 
oftlcio do govornadoc Antonio Luiz Gonçalves da Camara Coutinho, 
datado da Bahia em 19 de junho de 1693 acrusa o recebimento de 
uma carta rhgia tra~sniittindo uma reprrsentaçáo da camara de S. 
Paulo a sobre não ser conveniente que os indios das ald0as de Vossa 
RIagestacle se abalasscni ao descobrimento dos ribeirões*. 

Informa o governador que se tratava de serviços de ouro em 
rios táo doentiob que os paulistas tiravam indios das ald6as para 
poupar os seus proprios; mas nada refere soore a situaç%o dos ditos 
ribeirões. Esta vem revelada num cscripto, do 1693, de Bento 
CorrOz do Souza C'outinho, tratando das minas e do córte de md- 
deiraa na zona do littoral, que indica que se trata da regiáo de Pa-  
ranagua e Ciuaritiba. 

O rotoiro referido nas cartas de Bento Correia est8 um tanto dam- 
niflcado nas copias consultadas existentes na Bibliotheca Nacional, 
mas pola compariçáo das duas poude ser restaurado do modo se- 
guinte : 

<Roteiro dos m i m s  de owro que descobriu o revdmo. vigario João 
de Faria e seus parentes e do mais que tem e 9 z  sy os Campos. 

*De frente da villa de TaubatB quatro eu cinco dias (a outra 
cópia diz atres ou quatro-) de viagem se acha estar o rio de Sapn- 
cahy, e descendo da dita villa para a de euaratingueta tomando a 
estrad c real do sertgo, dez dias de jornada para a parte do norte 
sobre o monte de Amantiquira, quadrilheyra do mesmo Sapucahy, 
achou o padre vigario Jogo de Faria, seu cunhado Antonio Gonçalves 
Vianna, o Capt. Manoel da Borba (1) e Pedro de Avos varios ribei- 
ros com pintas de Ouro de muita conta (a outra versão diz aem 3 
ribeiros pinta muita boa, e geral de ouro de lavagem de que trouxe 
a amostra delle a esta cidade.) ; e das campinas de Amantiquira 
cinco dias de jornada, correndo para o Norte, estrada tambem geral 

( I )  Será Hanoel da Borba Gato que, conforme Bento Peruandes, depois da morte 
violenta de d. Rodrigo de Castel Branco, andou feito caciqne entre os indios do sertão 
do Rio Doce até que voltou para a villa de Pindamonhangaba, donde "retirou-se logo 
para um canto entre a serra do mar e a povoação de Paraitinga"? 



do sertáo fica a serra da Boa Vista, donde começam os campos ge- 
raes tC? confinar COIU os da B .hia ; e da serra da Boa Vist,a thé o rio 
grande sáo quinze dias de jornada, ciijas cabeceiras nascom da serra 
de Juinoca, de frente dos quaes serros tO o rio dos Guanhanhans 
(Gi~yanns na outra cópia) e um monto dr Ebitipoca tem dez leguas 
pouco mais ou monos de circuito, toda esta planicie com cascalha 
f o r m a d ~  de >afiras e de fronte do rnesino serro de Juruoca para o 
parte da estrada, caminlio de Oeste pouco mais ou menos, estáo 
umas surras escalvadas, na qual achou o dito Padre vigario safiras 
nativas em vieiros de pedras cavacada3 : (1) entre esta distancia es- 
t80 muitos montes escalvados pelos campC>s e niuitos rios, e em um 
destes montes que se chama o Baopcridi se suspeita haver metal 
pela informaçáo que deixou o defuncto Bartholomeu da Cunha, e 
adiante passando o rio de Igaray (~Yrigahi* ria cutra cópia) so achara 
uma campina dilatada de minas do christaes iinissimos, c indo fa- 
zendo a mesrna derrota se acliai.80 muitos inorroa escalvados e cam- 
pos goraes, cujos morros mostrão torein haver para militas expe- 
riencias que se tem feito que por falta da mineii'os se n8o sabe o 
que é, sendo os ditos campos muito forteis de toda a caça.. 

A outra cópia dcsto documento, a de 1694, diz, depois da referencia 
A falta do miiieiros: *esta quantidade de campos e capóes 6 regada 
de muitos rios, uns grandes outros pequenos, em que não p6de fal- 
tar  ouro de lavagem que por uáo ter logar não fiz cxaine, e são os 
ditos campos ferti!issimos de caça a fructas agrestes* o dtlpois de 
algumas palavras illegiveis ce da Resaca de Catagoas e serra de Ju- 
r w c a  que tudo confina hua cousa com outra, ha do vir sahir dos 
catnpos geraes o caminho para o Rio de Janeiro.> 

Por este documento se vê que já em meados de 1694 estava 
cochecida regularmente a regiáo do alto Sapucahy e Rio Grande, 
bem como a existencia de ouro nelia. A descoberta foita por uma ou 
mais expadiçóes, provavelmente nos annos de 93 ou 94, organizadas 
para este fim especial e evidenteiuorite acompanhadas por gente pra- 

(1) Taives disthenio azul que abunda em muitas partes de Minas Geraeò. Os mine- 

raei  azues a que se referem as suppostas ~Aphiras da regiáo dos rios dequitinhoiiha e 
Doca não são conhecidos nesta phrte do Estado, talvez por falta de explorag6es. 



tica das lavras do littoral, fdra iuais positiva e provavolmentc inais 
importanto pela quantidade de ouio extraliido do que as attribuitas 
Arzão o Bartholomou Bucno. Entretarito, parece ter passado quosi 
despercebida, provavelincnto porque o ouro ora *de lavageiu* e na',o 
em quantidade siifficicntemente deslunibrante, para fazer desappart~cer 
antigo preconceito contra esta qualidale de minas, em comparayão cuçl 
a s  sonliadas minas de prata com que se esperava col!ocar a colorii~ 
portugueza a par das de Ilespanha. 

NJo sendo conhecida a correspon(1oncia do d. Jo5o de Lenc $2- 
tso com o governo do Lisboa, 1123 so pódo saber oni qilo tcrruos e!!u 
de11 conta desta dcscobcrta do pnrlre baria, mas i? provarelrnriito :h 

ella qiio o gov,rnador so refcro na carta de 15 dc setembro <c IGZ):, 
dirigida Ss camaras do S. Paulo, S. Viccnta o Santos, orclenando ;id 

construcçã-, do lima nova for6 lcza em frente do Santos, rsGrq:e 
agdra quo i: t8o grande a fnnia c10 muito ouro qiio de liovo so tom 
descoberto, podorn a mcsn:a ri!!a excitar d o s ~ j o  do alg~i i la  naçl  
inimigzt, O ainda de alguiis corça1:tes oii piratas.. E' para noti.? q::o 
o chefe da cxpedir;tlo, o padro Jo5o cio Faria (Fiailioi, se tornori ds- 
pois n m  dos minciros iii~iis import,t:itos dn Villa Rica, onde c1ei:;c;ii o 
seu noino IIgado u uai bairro dr cirlade e onde ainda sc apontar2 as 
ruinas da sua rcsidencia. E' tdmbcm para notar o nome do um eu- 
plorador, Eartholorncii da Cnnha, antorior ao padre Joáo de Feria. 

O ultimo escripto do Boato Corrén, ein q~io voin, pela stlgil~iY'$ 

vez. o r o t e i ~ ~  do padre Faria, n30 traz data ,  mas, pelo registro o r  
Lisboa, em Oiitubro do 1595, o peia rofercncia a iiiorte de Antciio 
Paes de Sande, que teve lugar e:n Fcvcrciro do riicsino anno, ~ior!o 
ella ser iixada muito approiiniad~~nento. Era ovidcnteiucii?o pouco 
antes da denuncia das minas do Catag~azes, a que se refere 3 segiiiiito 
Carta Rbgia, citada por Pedro Tnquos ila Eevista do Iiistitato Iiibto~icc, 
vols. 3!, ?.a parto, pag. 16. 

aGorernnilor da Copitaaia do Rio de Janeiro. Aniigo. Eu, C!-Eti 
vos e n ~ i o  ~niiito saudar. Viu-se a carta q:io oscreveu Sebastiáo do 
Castro Caldas, a cujo cargo estava csse governo, a 15 do jiirilic deste 
anno : om quo mo deu conta do umas novas minas, clilo so !iarin!.i 
descoberto ao sort5Lo da villa do Taubatb, e de quo liaviam trazito 
cinco oitavas do ainostrar, quo renicttea, com a noticia do qiic aind,~ 



se haviam descoberto mais ribeiros, como Ilie Iia\iam representado 
em suas petiçúes o:, descobridores Carlos Pedroso da Silveira (1) e 
Bartholomeu Eucno de Siqueira, a quem provou nos oBcios dellas, 
por ficar dusentas lcgnas das de Parnagiiá, e não poderem os oficiaos 
dollas acudir as novas minas chamadas de Catagiiazes, ctc., 16 de 
dezetiibro de 16 9%. 

Pelos termos desta Carta Régia se concluo que foi sómcnte depois 
de receber os reqiíerimcntos dos descobridores das iiiinas chamadas 
de Cataguazes que o governaitor do Rio de Janeiro ligou irnportancia 
ás descobertas do pnire Faria, conliccidas desde o anno aiiterior. Daiii 
se pcidc prcsumir clre lido se enthusinsmou muito com qcn!qiier das 
duns noticias e que 3 sua coinmunicsção ao governo e os actos cpe 
praticou a respeito foram (lictados mais pcio desejo de satisfazer 6s 

dois pretendentes do que por iriteresse no aesumpto. 
Do facto as  cisto oitavas (resto, conforme a tradição, de uma 

apuração originai clc doze oitavas) entregues ao governo ndo era quan- 
tidade sufficientc para de~pertar grande enthiisiasmo cinao entre pessoas 
ignorantes da rnineraçdo pratica. -4 vcrsáo que attrib~le a expedição 
de Carlos Podroso e Bartliolon~eu Bueno á primeira descoberta de Ar- 
záo Q puramente tradicional, mas nem por isso é inteirameate iiiaecei- 
tavel. 

Entro o povo d~ iuterior tambem o despertar de interesùo 3arcce 
náo ter sido immodinto, visto qiio, confoimu as  noticias mais ficledi- 
gnas, sómente alguns anrios mais Iarde O que so iniciou o ~ i i s k  sa ra  
o sertão. E' do presnmir que o rcsiiltado mais i:nmediaio desta pri .  
ineira descoberta f6rn qiie as  subseqnentes bandeiras para a caçada do 
indios tiveram o cuidado de levar alguns mineiros praticos das lavras do 
littoral, e que iiioidcntalmente foi feito exame nos correros por rndc 
passaram, dando asslin ocsasi2o a alguma descoberta mais dcslum- 
branto da qual n3o se toin conservado noticia niinuciosa, mas que 
provocou O ~ l ~ h ,  francamonto estabelecido oni 1tiC)J, o11 t a l ~ c z  iim 
pouco antes. De accbrdo corn osta supposiç50 esth a noticia de An- 

(I) Confw~iiie Petlro Tnqries (Rec .  do Iust. Hiat. n. 34, 11, p. 16) c a ~ : ~ ' ,  Peò ic io  a:. 
Siloeira tinlis sido .~uvidor por paIte do donata;.io e foi rionicado p r o r c i c r  do iima ca:" 
d e  fnndiçAo estabolecidn. e;u Psraty e depois reiiiuiida, p31.i~ Taiibnté. 



tonil quo attribue a primeira descoberta a um mulato que tinha es- 
tado nas niinas do Paranaguá e Caritiba. Este, acoinpanhando uma 
bandeira em busca de indios, lavo11 numa ganiella as areias do ri- 
beirão de Ouro Preto, juteto á serra de Tripuy, e tirou granitos de 
um metal pesado cor de aço, que não sendo reconhecido como ouro 
foi vendiilo em Taubatb; a Miguel de Souza por meia pataca a oitava. 
Era o famoso touro preto* da regi80 ; P, nas circiimstancias aponta- 
das, 8 de presumir que fosse ajunctada quantidade sufficieute para 
causar maior iinpross80 do que a proùuzida pela descoberta anterior 
de Bueno e paia d:~r  em resultado qiie as  futuras bandeiras fossem 
effectivaii~ento em biisra de ouro. 

A rosgoito da bandeira de Bueno e das primeirzs descobertas 
subsbqueiites temos, a16m das inforn~a~óes já citadas de Bento Fer- 
naudos, as seguintes, dadas em 2 do janeiro de 1733 ao padre Diogo 
S arzs por JosB Rebolto Perdigáo, que, tendo ido, eni 1700, conio se- 
crotario tlo govornwior Arttiur de Sá, tornou-ao niineiro e, em 1711* 
era o verea or niais iiioço cla primeirci caiuara da villa de ltibeirão 
do Carnio (Reuistn do Archivo Publico Mineiro, 11, pag. 81.) 

aos primoiros sortaniatas de S. Paulo inforiiiarn quo um Diiarte 
Lopes, fazendo experiencia niim ribeirão que doeagúa no Giiairanga 
com uma batm tirou ouro, de que no povoado fez vari:4s peças la- 
vradas para uso de sua casa. 

edairxm muitas bandeiras i busca da casa da Casca no verão de 
1671 trazendo por sous priiuoiros cabos Manoel de Camargo, seu cu- 
nhalo Bartholomeii Buono, seu genro >ligue1 de Almeida,e João Lopes 
Camargo, seu sobrinho JoBo Lopes de Camargo, que ainda cxiste. 
E'izaram as primeiras experiencias em Itaberaba, descobrindo o pre- 
cioso ouro. 

<Sondo poiico o lucro, prosegiiiu 3fanoeI de Camargo com seu Alho 
Sebastião na derrota da casa da Casca, sendo niorto pelo gentio, e 
retrocedoado o filho com alguns negros. 

.Miguel Garcia descobriu na foz da Serra de Itatiaya um ribei- 
rão, que agora se chama Gualacho do Sul ; mas reciisando os paulis- 
tas dar partilha aos taubatoanoe, estes fizeram uma bardeira tondo 
por cabo 3Ianoel Garuia e eni brovo desc br iram o celebro Ouro Preto. 
Accudiu tanta gente que não coubo a cada pessoa mais de tres braças 



de terra, e nova bandeira lançou uni Antonio Dias, qiic descobriu o 
ribeiifio do seu nome. O padre JoEio de Faria fez entáo siia tropa e 
descobrin o ribeirão de sou nomo. 

*Outra bandeira descobriu o socavou o ribeiráo de Bento Rodri- 
gues, 110me do cabo, este tanto produzia que de algumas bateiadas 
t iraram-se duzentas e trezentas oitavàs, ~ e n d o  a pinta geral de duas 
e tres,  e tanta gente accudiu que eni 1697 o alqrieire de milho valeu 
64 oitavas. 

@João Lopes de Lima, morador om T i b 3 y ~  (Atibaia), com o padre 
Manoel Lopes, seu irmáo, de alcunlia o Cuá, descobriu o ribeirão do 
Carnio, que Arthur de Sá mandoli repartir estando jS ein S. Paulo, 
nomeando guarda-mór Manoel Lopos de 3Iedeiros. O ribeiráo do Car- 
mo se  repartiu em 1.5 de Agosto de 1730. Passados dois annos se  
descobriu s6 nas cabeceiras o riboiráo de Antoriio Pereira, nome do 
descobridor, o qual chamam hoje 6ualacho do Kor te ;  descobriu-o no 
~ e i o  Sobastáo iiodrigues d a  Gama;  a barra descobriu Joáo Pedroso 
descobridor tambem do Brumado e do Siimidouro, que não orá0 
menos ricos. Estes rios dosenibocão ambos no hligiiel Garcia ou 
Guaiacho do Sul e todos no ribeiráo do C'armo junato ao Furquim. 
No mosmo desernboca o Bom Successo, descoberto polo coronel Sal- 
vador Pernandes Furtado, uni anno depois do mesmo ribeirão; foi 
repartido por ordem de  Arthur de SB. Outros seguiram ribeirão 
abaixo, sendo o primeiro o capitáo Antonio Rodovalùo, a 10 leguas 
pouco niais ou menos de  Ouro Preto, onde então estava situado Per-  
digão. Mais abaixo passou JoBo Lima Bontante, que situou-se n a  
fregueaia de  Bom Jesus do Monte ou Furquim ; mais abaixo foi o 
padre Alvarenga. O ultimo de todos foi Francisco Rueno de  Camar- 
go, n a  barra deste ribeirgo, no Guapiranga. 'Todos estes descobri- 
mentos s e  íizeram de 1700 para diante>. 

Nos pontos essenciaes, para  os flns do presente estudo, a s  noti- 
cias de  Bento Fernandes e de Perdigão ettao substancialnic-nte de 
acc6rdo. Ambos attribuem o descobrimi.nto effectivo á bandrira de 
que fez parte Bartliolomeii Brreno, a qrioin. ao que parece, os coni- 
panheiros da  bandeira e outros, por cujo intermedio a priml4ra 
amostra foi transmittida, não disputaram a s  honras rle primeiro des- 
cobridor, s(3ntio de presumir que a idéa de t irar  proveitos oficiaea da  



descoberta f6sse priniciro suggerida por Carios Pedroso da Silvoira. 
O logar dektc descobrimento era nas imn~eiliaçócs da Serra do Itabe- 
raba, qne se acha situada rio caniinho niais liatiira1 do passagem da 

bacia do Kio Grai~de para a do Rio Doce, s e n d a  cfo presumir qiio ser- 
i i u  de balisa para as  bandeiras do caçadores tlo indioe. Dshi os 
iiescobrim~iltos se estenderam progreasivementr ps?a as  imrnediações 
da Sorra do Itatiaia e de Itacolrimy, ou do Oiiro P ~ ~ o t o ,  scrido do p1.e- 
s:irnir qnc eúiiiento depois de alcançar este ultirxo ponto fossc que se 
estabelecc~i o ~us7i, que transformou as bandeiras caçadoras em mi- 
neiras. Estagdo as serras do Itatiaia e do 1tnc.olnmy f6ra do cami- 
minho de caçadores e sendo de difficil accesso, 6 qnssi corto que a s  
primeiras esploraçúes feitas foram com o d!u. espeaial do rocoiihocer 

a existoncia de curo : lixrts O pro~avc l  que, 30 principio pelo menos, 
este fim fosse ainda snbordinado ao do escraviszi iildios. 

-1 divergciicia mais iniportnoto ciitre as diias n,~iicias está na data 
<e 1697, da63 por Perdigáù a descoberta do B?nUo Rodrigues, que 
a.ert3mont~ foi p~)slorioi AS do Ouro Preto, ns qrines, conforine Bento 
-7 ~crnandcs,  tiveiain logar em 1693. Uma carta do Arthur de SB e 
Yenczes, de 29 do Abril de 1BqS (I), indica q1.l ~:.?sto anno o 1-tcs7~ 

( I )  aFeiiliGr : 

cA co i~ ta  que Ecbnsti:';~ de Cnstro Cn:das deu a 1-o-sn \Icges:;.de das minas d e  Tan- 
bn:6 s5o as  chamadas dos Cnthngunzcs, (que dist.',~ de Tr..ii,'t; mais de cem leguas. 

Con::nuad:~mente se  TLO clescobnndo noros ribeiroa de ~ ; ' i : ù i s~ lmo  valirnento, como da 
;en!io dndo coiitn a, Vossa JIagestnde em. carta de vinte de >I?.;, 1 o ouro 6 excellcntis- 

&irno e dizcni os ourives que ú d e  vinte c tres quilates. 
a a s  di!igeuçi:.s que achei qiie o sobrcnito Seliastiáo de Casti.3 tinha feico para a boa 

aircca4:~çáo foi ter creado um provedor cni T;~uk&td e uin2 'afríc;:iz sem officiaes, e agora 

Yco cuidando se  conveni ao serviço de Vossa Ungisln??e o cs!:servar aquella officiiin, 
gelas dur i tns  qne se  iiie uffcrecem pre;udiciaes a boa nrreradnibo d ia  quintos, porem 

soòre esto particular iião tenho disposto nada contra o qno Bek::-t;Bo d e  Castro deixou 

orùenadn. porqiic qnero rcr  primeiro o que a expericiicia :nr ei.tina examinando estes 

regocios mndiirnmcnic. 

UE ncs?i.s niecmas minas tinha proriclo Sehasti.50 <!F C:.at-.J 2 rm guarda-mór que 6 
o ministro ~ u c  reparte as  dnias aos mineiros e tem c.iidnrI-, Ce í3brar  o dinheiro que 

re  a6  por ?.-iie!ia que toca R r. II. a qiial se póe eiii przça, e como esto proviniento 

foi c e n  conhcccr o sujeito, o qual era incapaz do tal cnrp, ?ri, scu m i o  procedin~ento 

e tgranias que lisare, e de inais n5o dniido conta nenhiiin:~ do :>ie tocava a V. M., ron- 

bando tudo para si, o mandei depor do officio e pro\-i neilo a pessoa benemcrita que en- 
tendo ha  d s  s e r e r  bem a \'assa LIagestade ; e maiidci ordem no antigo giiarda-mór a 



estu7n fraliramonto estabciecid?, mas parece iiirlicar tanibem que no 
i:ltt?rva:lo cntrc a carta do Scbastiao de Castro Caldas do 16 de 611- 

n!io Ce 1695 c aquolla data o m o ~ i n ~ c n t o  explorador1 embora conti- 
ni,adù co scrt20, pouca nt,tcnçáo tinha rcccbido das auctoridades no 
Rio do Jsiiciro. 

Cmziùc:*ando todas as ciroiliiistnncias, 6 do presiiiuir que o pri- 
noiro dosiobrimcnto potencial .contado por Antonil f6sse em 169d ou 
It;á7, darido assim tempo para a transniiss20 ao Rio de Janeiro da 
prircelia amostra do extranlio mctal que foi reconhecido coino ouro 
preio. Assim devia ter sido de 1633 a 1636 a bandeira de Xigticl 
Gar213 n o  districto da serra ds  Itatiaia. 

0 s  irici(!entts da bai~(leira de 1694-, contados por Bento Feriian- 
das, mas iilío referidos por Perdigao, nada t8m de inverosimil, salvo 
na importancia dada á siipposta descoberta do Arzáo como cansa do- 
tciniiiiati~~a da espediçao. A interossa:ite tradiçáo de ter a priiueirx 
nn:ostra clo doze oitavas do ouro passado por diversas máos SC:U 14110 
estcs snccessiros possi~idores disputasscrn ao priineiro o crcdito do 
p-imciro dcscobridor denota grande lealda(1o da sua parte, oii, talvez, 
il~ditfeiciiyn cu ignorancia da importancia da descoberta. 

Uina vez começado o movi~uento irnmigratorio, toda a fralda 
ori8:lt31 d~ Serra do Espinhava, correspondente a bacia do Rio Dóco 
ztb n Sa11ta Barbara ao norte, ficou dontro do milito poucos annos 
lasbrnva:?a e cheia do centros activos de rnineração. AtB o a m o  (10 
1701 paiccvm terem sido descobertos o povoados todos os districtos 
rda.is ricos desta encosta, que toiuoii o nomo do Jlinas Geracs de Ca- 
iagriazes para distinguir esta regiáo mineira das vizinlias d )  Rio das 
7 7 %ieli,ins o do Cnetlié, que se  dcsenvol\-eram quasi simu!taneamonte 
.:amo resultados indirectos das descobertas dctcrminativas do rlul& ria 
-gizinlin:~ça do Ouro Preto. Conforinc A::tonil. as  descobertas na. rc- 
gi%o do Caethé foram anteriores its do Rio das Velhas, ou de SabarA, 
c neste caso B de presiiiuir que fossem feitas por ininciros de Onro 
Pieto passando para o oésto das cabeceiras do Santa Barbara, ou ta l-  

r,uei.,i chan15o Joseph de Camargo Pimentel que logoricsse dar contas dos quc prrtence- 

rem 3 \-os88 Alngestade. Como me 1150 teni chegado respostas destas ordens, 1190 posso 

dar  c.?n:a a 1.. 3Iages t~de  com ztqoelis individnnlide que 6 justo. Vossa Magcstndc liesta 
particalar conio em tudo mandari  o que mais coiivier a seu real  scrviçn. 

&!o de Janeiro, 29 do Abril de 1 6 0 3 .  



vez por baliianos vindos do norte. A importanc,ia que tiveiarn cer- 
tos bahianos n( s acontecimentos de 1709 e a referencia de Antonil ao 
capitáo Luiz do Coiito, .que da Bahia foi para esta parage:a com tres 
irrn%os, grandes mineiros-, favorecem esta ultima hypothese (1) que9 
aliás, esta em desaccbrdo com as informações dc Bento Fernandes, 
qu0 dá a fundayão de Caethd como tendo sido feita de Sabará por 
Leonardo Nardes. O que parece certo B que 1:aethB foi o ponto de 
encontro do tres niovinientos m a i ~  ou menos independentes, isto 6 ,  o 
de Orro Prcto, o do Rio das Velhas ou de Sabará, e o do norto pelo 
sertáo da Bahia e talvez pelo littoral de Espirito Santo, sendo todos 
estes movimentos provocados pelas descobertas de ouro no districto 
de Ouro Preto na Opocha de 1684 a 1699. 

A fralda occidental da surra do Espinhaço, na rogiáo do alto Rio 
das Velhas. coineçou a ser explorada logo em seguida á oriental e 
provou ser egualmente rica. O movimento por este lado foi iriiciado pelo 
capit%o Maiioel da Rorba Ciato, genro de Fernlo Dias, que com a 
promessa de descobrir ou revelar ricas minas alcançou perdão do 
crime da morte de d. Rodrigo de Castel Branco, em 1681, que 
lhe foi attribuid ,. Julgam diversos historiadores que a descoberta 
já tinha sido feita antes da retirada precipitada de Borba Gato do 
sitio de Sumidouro (?) na vizinhança do futuro districto mineiro. 
Como já Acou referido, por&m, i? extremamente duvidoso que a pente 

(I) Esta hypothese e a do paragrapho seguinte ficaram plenamelite comprovadas pelos 
documentos apresentados nuni trabalho subsequente relativo aos primeiros descobrimentos 

nos districtos de SabarA e Caeth6. 

(2) Dois nomes locaes servem para identiacar a posição approximada, sináo exacta, 

deste sitio. O de Sumidouro, pequena e antiga (figura num mappa de 1767). povoaçáo 

proxima d Lagôa Santa, não é, eni absoluto, determinativo visto a frequeocia de snmi- 
douros nesta região. Existe, porêm, n a  vizinhança um ribeirão e povoaçáo antiga com o 
nome de Fidalgo. a que se  refere uma das testemunhas do processo Tiradentes, em 1789, 

dizendo ter  ouvido <que se  tinha morto uin general no sitio a que se  chamou Fidalgo, 
n a  comarca de Sabara, cnjo succe8so deu nonie ao dito sitio (Xorberto Corlp'zrrap?o 
Mirieirn). A relerencia 6 morte de i as te l  Branco é clara e assim se torna quasi 
certo que o nonie de Sumidouro na vizinhança vem do tempo da expedição de Fernão Dias. 

A "erslo corrente que a intsodncç80 de gado no valle do Rio das Velhas vem da 
disperslo das comitivas de Borba Gato e de Castel Branco parece sem fundamento. Não 
é de presuniir que estas expediçnes tivessem levado gado, e é certo que neste tempo 
a occupapão do sertão de S. Francisco pelos creadores baliianos já s e  tinha effectuado 
&té bem proxinio, s'n,'io dentru do valle do Rio das Velhas. 



da expediç%o de Fern%o Dias tivesse identificado a serra do districto 
de Sabará coin a lendaria Sabarabussii, ou que tivesse entre si 
pessoal apto para a descoberta de ouro com que, estando praoccupa- 
da com a idéa de prata e esmeraldas, pouco ou nada se importava. 
E' tambem de extranhar que, no caso de ter feito esta descoberta, 
nada se communica,sse 9 S. Paulo na occasiáo da remessa do espolio 
mineralogico da expediçi30, feita por niáo de Garcia Rodrigues, filho 
de Pornáo Dias e cunhado de Borba Gato. O mais provavel 6 que a 
confiança de Borba Gato foi devida a um palpite feliz baseado, tal- 
vez, no conhecimento que elle tinha da analogia entre as regiões do 
alto Rio das Velhas e a do alto Rio Doce. 

No principio o uiiico accosso para a regiáo mineira era pelo an- 
tigo caminho dos indios, passando do valle do Parahyba ao do Rio a ran-  
de o dahi para os do São Frzncisco e Rio Doce. Poucos annos de- 
pois da descoberta foi aberto, por Garcia Rodrigues, um novo caminho 
em direcçáo ao Rio de Janeiro. e iudubitavelmente houve entradas 
pelos lados da Bahia e Espirito Santo, das quaes não se tem conser- 
vado noticias minuciosas. Estando já occupada por oreadores de gado 
grande parte do sertáo da Bahia, o accesso polo lado do norte era 
relativamente facil, e B quasi certo que logo nos primeiros aiinos de- 
pois da descoberta esta via era aproveitada. De entradas pelo lado 
do Espirito Santo náo se encontram noticias publicadas ; mas pela 
corres?oudencia dos governadores da Bahia, conservada na Bibliothe- 
ca Nacional. v6-so que j6 em I700 houve projectos de explorações e 
que em 1702 se fala de minas em trabalho. No principio do 1704 o go. 
verno de Lisb6a, a pretexto de guerra no sul e de piratas, inaridou 
retirar a gente das minas e impedir a entrada de mais. Nas ordens 
expedidas para este effeito se fala das minas da Serra Fria e To- 
cambira, donde se pode concluir qnc o movimento do littoral daBahia 
n Espirito Santo tinha seguido o antigo caminho dos indios e desco- 
b e r t ~  ouro nos districtos de dois dos postos de Fernáo Dias. N%o Q 

muito arriscada a hypothesc que houve a redescoberta dos corregos 
auriferos da expedicáo de bfartim Carvalho. Subseqiienteniente o dis- 
tricto de Serro foi occupado por mineiros vindos de Caothe, Sabará e 
Ouro Preto, aos quaes geralmente se  attribuem as primeiras desco- 
bertas no distrioto do Serro do Frio, destinado a se tornar celebro como 





Os primeiros descobrimentos de oilro 
nos dis'irictos de Sabará e Caêthé. 

Y I  estuclo s ~ b r e  os primeiros dcscobrin~entos do ou10 no territo- 
rio de liiuas Cieraes, que apresentei o anuo passado nrste Instituto, 
considerei o dcscobrimonto do districto de Sabará como scndo poste- 
rior ao do dis tr ic t~ do Ouro Preto o conio uma conscquencia natural 
dcste. Esta o;liili.Lo, baseada niais em hypothesos do que em doeu- 
mentos comprob~tivos, era contraria á de alguns escriptores que, em 
vista da prévia rcsidencia na rogião do dcwobridor das minas de 
Sabará, lfanoel 20 Borba Gato, admittem a possibilidade de ter elle 
volta40 á regi20 em conseqiieri.cia de descobertas foitas duranto essa 
residencia. Se occasi8o nBo tive cierncntos para estudar devidamente 
este  ponto e oritror rel?tivos a historia da parte mais septeritrional 
d% regifio aiir;fcin: mas lioje mo acho habilitado a fazcl o, graqas B 
obsequiosida:la da dois amigo.? e consocios neste Instituto, os srs. 
Capistrano de Abrcii e Eduardo Prado, dos quaes o primeiro fez, a 
meti pedido, u n s  busca nos dociimentos ineditos da Bibliotheea I a -  
oional e do Archivo Publico do Rio de Janeiro e o sogundo me ccdeii 
cópias de uma preciosa massa de manuscriptos encontradosna Biblio- 
theca Real da Ajuda, em Lisboa. 

A historia correntc., basearlrt em documentos da familia Faes Lecie 
consultados eiu Lisboa pelo historiador Southeg, e nos escriptos de 
Pedro Taques, iilenibro da mesma familia, 6 que blauoel do Borba 
Gato, genro de Fernáo Dias Paes Leme e membro da cxpediç8o cte 
1671 eni prociira das minas de esmeraldas e da lendaria serra de 



í$abarabussÚ, ficori no sertão depois da niorte do sogro,num sitio cha- 
mado Sariiidoiiro. qiie tove do abandonar par ter Acado envolvido n a  
morte tragica de d .  Rodrigo Castol Blnnco, que lhe foi attribuida, e 
que alcancando, annos depois, indulto do governador Artliilr de Sd e 
Mecezes, elle vsltou ao sertão e conseguiu logo descobrir a procurada 
serra de Sabarabussú, fundando n actunl cidade de Sabará. que lhe 
tirou o nomo. Da historia assim contada di~ersos escriptores tBm do- 
duzido duas conclusões importantes, a saber;-em vista da facilidade 
da dêscoborta, Boiba Gato já a tini13 feito antes de abandonar o ser- 
tão, cerca de 1681, e que a introducção do gado na região do alto 
Sáo Fi*ancisco e rio das Velhas era devida a dispersa0 dos habitan- 
tes da nascente povoaçáo do Rumid a r o  em consoqiiencia das desor- 
dens que resultaram na morte de Castel Blanco. 

No escripto já referido identifiquei entre as numoro8as localida- 
des designadas (ou que podiam ser designadas) coni o nome de Su- 
midouro, o sitio estabelecido por Fernão Dias e abandonado por Bor- 
ba Gato com a que ainda conserva este nome, situada proximo ao 
Rio das Velhas, a algumas Iegiias ao norte do Sabará. Esta idcnti- 
floaçáo acha-se conflrniada pelo nome de -Fidalgo. dado a um ria- 
cho e antiga povoaçáo na vizinhança qiie, conforme uma testemiinlia 
no processo Tiradentes, commemora a iuorte, neste logar, de uni f i -  

dalgo e covernador que não pódo ser siiião d. Rodrigo Castel Blan- 
co. Aventurei tambem a hgpothese de que o nome de Sabarábussú 
tenlin sido dado pelo3 b r a n c ~ s  depois e em consequoncia do descobri- 
ment) de ouro, não sendo verdadeiramoute a legendaria serra dos in- 
dios, e citei um escripto de Bento Fernandes Furtado de &lendonça 
em quo se refere que Borba Gato, om logar de andar refugiado en- 
tre os indios do Rio Doce, estava encostado num sitio na vizinhança 
de Pindamonhangaba, tornando possivel que fosse elle o Manoel Borba 
que acompanhou o padre João de Faria na oxpediçiio de 1693 ou 1694 
8.; regiões do alto Sapiicahy e Rio Grande. 

Seja qual t6r o escondrijo de Boraa Gato durante o tempo cru 
que temia a acção d s  justiça, certo é que soube aproveitar a febre 
da mineração provocada pela descoberta de ouro no districto de Ouro 
Preto e inculcar.se ao governador Arthur de Sá e Menezes como 
pessoa apta para extendor as descobertas e, presumivelmente, para 



realizar o grande sonho a respeito de minas do prata e esmeraldas. 
toiiseguido o seu intento, e natiiraimente ao mesmo tempo o perdão 
do seu crime supposto ou real, obteve, em fins de 1699, a seguinte 
carta-patente. 

#aço saber aos que esta minha carta-patente virem que haven- 
do respeito ao muito que convem ao serviço de sua mageatade que 
D. G. e ao boni commum dosta capitania e tlas da repartição do Sul 
que se descobram minas a cujo negocio me niandoii o dito senhor a 
rstas partes, e pelas noticias quo tenho que na paragem a que cha- 
mam Sabarábussú haver8 mina de prata, a cujo descobrimento nian- 
do Manoel de Borba Gato para que com surt actividade e zelo qna 
mostra no serviço d'ol-rei No~so 3enlior exploro os morros e serras 
que horver naquellas partes, o por esperar delle que neste particular 
se  haja muito cuidadoso, fazendo-se digno das honras e iiiercés que 
sua magestado que D. G. liberalmente pela ininha mão conced r aos 
que descobram minas, hei por bem de o nomear e eleger como por 
esta o faço, nomeio e elego por tenente general dcsta jornada de 
Sabarábiissú-e pode ser que o capitão-m6r Garcia Roia Paes faça 
jornada para a niesma parage ao seu descobrimento das esriieraldas, 
encontrando-se com o dito teneiite G. se ajudaram um ao outro pars 
mais promptamente sb fazer o re61 serviço, o que tudo fio do zelo de 
ambos obrando com aquella p,iz e diligencia que se requer em oni. 
preza do tanta consideraç80 

.Dada no Rio de Janeiro a 1.5 (quinze) de Outubro de lG9Sa. 

Nota-se neste documento a prooccupação com minas de  prata e 
de esmeraldss e com a fdmosd sorrd de Sabarábuasú, e tanibem a 
falta do in,lioaçá.> de conhecinidntus e x ~ c t o s  a respeito da posiçilo 
desta serra. A fama da sorra de Sabarábussu já so tinha bspalhado 
na Europa tanto que ella vem representada (como o nome de serra 
de Sarabassú o em posiçáo proxitiia uento da serra da Canastra) no 
mappa de Coronelli de 1588. Ao que parede, tanto Rorba Gato como 
Garcia Rodrignes foram coinmibsionados para continu,~r as  explora- 
çBos de Fcrnão Dias e, naturalni~nto, na re:iil« onde este tinha en- 
contrado osmeraldss, isto é, no ospig&o entre o ciirso médio dos rios 
Doce e Jequitinhonha. 



Dois aunos depois Borba Gato estava do volta a SLio Paiilo. tendo 
descoborto ouro (e, conforme e110 julgava, indicios de prata) na ro- 
gi5o do alto rio das Velhas, couforruo so vê. na segiiiiito carta COG 

servada na bibliothoca rcal da Ajuda. 

CCOPIA D.4 CARTA QUE ESCREVEU PEDRO T.4QUES DE ALXEID.1 AO SE. D. 
~ 3 . j 0  DE IANCASTIIOV 

~Obcdecenrlo a ordens de v S., no particular do informe deste 
sertão que agors se frequenta polas lavras de ouro; digo que muitos 
annos ha estava jd versado 1 elos nossos naturaros paiilistas pclo inte- 
resse do gentio, o eo dopois polo zovornador FornAo Dins Pàes que 
esteve de assento alguns anuos com plantas no slimidouro Cabeceiras 
deùsc rio dos corraes dos moradoros dessa cidade na diligeacia (1% 
prata cio serro de Babarabassíi, o qual uns modernos deste trriipo não 
conhccem gelos muitos aerros que so iniplicavaiu hiins nos O U ~ ? O ~  e a 
falta de mineiro, nada surtiram aquellas diligcncias. E ~ t e  6 o ii:es. 
nio districto em qiienl se toin dado coin o ouro, c pdrn ~ s s 3  bc~nfia 
se estendem tis doscobrimontos como se v6 rios riùeiiCcs que tem 
uovamontc reconhecido o tononto genoral J111nnocl do Borbd Gat,. 
com pinta. de consideração do que trouxo ainostras. e por falta de 
iilantimentos não fez a di!igencia ncccssaria, u qual fuia agora com 
as plantas q u ~  tem e por csta mesma causa e falta so clcsempararain 
a s  minas c agora conieçam a sahir as tropas para ella co:n maior 
concurso. 

~Notaveis acertos tivcrein os ultimos minoiros quo .\.eram, os 
L eiii menos qnaes la\r,lrrtm eni um ribeirLo descoberto de nova anil'. 

de um mez sairanl a arroba ; e otu um del!es com trcs q ~ e  noda oi- 
flcina o qo;ntararn c se achsni do qnintos reaes ne!Ia sdte arro5as : 
a na do Taubati! qiie i! a ~irirueir~i a que chegaraiti os ~uineiros, di- 
zrin passarn de cinco. Com que ucsta froia se remettera:~ de qniil- 
tos rcacs dom arrobas e se  v. S. cá viera 5 sem (luvicia quo iria 
muito mais, porqno sO no zelo, vigilailcia e cuidado do v. S. poder& 
evitar os seus descarninhos, no qiie ficava lucrando c'liA0 grossos in- 
teresses a fazenda rcal. 

*O capitilo mor Garcia Rodrigues Paes tem aberto iiina pizacln 
por ordem do general Arthur do Sá o ,1Iencaes, c10 Rio de Janeiro 



ate a rosaca do donde começam os campos geraes confinn~tes com os 
corracs da Bahia, qiic ha niais do vinte annos que os moradores do 
Rio de Janeiro procuram conseguir a dita picada que nfto teve efleito 
porque se duvidava poder se abrir pclas difficuldades dos scrros. O 
dito se tem recolhido a siia Lasa e certifica ser niuito czpaz para a 
conducç%o de gado e cavalgadoras carregadas que serão seis dias de 
jornada do Rio do Janoiro até a resaca, e desta até as miiias oito. 

A picada foi aberta eni ordem a criar gado os inte-essados mo- 
radoras do Rio dc Janeiro, e para estas niinas ú muito conrcnicnte. 
porcluo atO bois mansos os mandam para elles dizem os Iiomecs que 
tBm anrlado este sertdo, qiic ser& o é mais facil conduzir gado doa 
corraos dessa cidade para as niinas, auo loval-os destas czpitanias, o 
quo verificou a experiencia nds boiadas dos moradores dessa Bahia 
que v. s. fez conduzir para as ditas iiiinas, pois nesta cciilducç;lo fez 
v. S. uni muito particular serviço a sua niagestade dando grande !u- 
cro a cjua real fazenda, c bcrii comrmm dos vassa:os que alli se 
achavam, porque na remessa das boiadas qnc vierani as minas soc- 
corrou os minoiros, porque destas villas não é possivel fazer sc, por- 
que scndo 20 jSL pcrcceiu os povos, nem sc vende ~ C S G  cle carne, e 
valendo uma roa dois mil reis, pronietteni os mineiros oito, pelo cliio 
intcrcssam nas minas, porque o preço geral at6 presente foi 59 oita- 
vas e em alguma neccs~icladc cem. 

*Tem se ordenado qnc as  boiadas que chexarem dos moradores 
dessa cidade dos seus corraes, sc rcgistem nas minas onde chegarem, 
o com a mesma obrigatão os escravos que levarem para darem conta 
do procedido de iiuia e outra coisa, para nao liaver descaminho noz 
quintos rcaes, havendo pessoa om todos os descobrimentos que iiilha 
isto a seu cargo. O quo so v. s. poderia fazer vindo pesboalmentc 
dar forma a esta a recadaçiio com o seu coscumaclo acerto, pois nos 
consta o g;randc zelo de v. S. e as  acertadas disgosic;úcs com que 
descobriu as minas do salitre, c est~tbe1ec.e~ a sua fabrica, o nisto 
faria v. S. um particular seiviço a sua luagestade com muita facili- 
dadc, porque como sndon por sertócs agrestes u8o hn do estranhar a 
aspereza destes, por estar hoje jt4 feito grande scrtanista. 

6E' opiniáo communi dos mineiros niais cspcrimontados eni minas 
de ouro que tom continuado todo este sortão, segundo as d i s p o s i ~ ú e ~  



dos serros e ribeiros, que o temos visto at6 o presente sáo indicios 
de grandeza que o tcrnpo mostrara corn a continuaçáo para a parte 
das esmeraldas que distam dostas miuas um mez do viagem por cam- 
pinas e serras fragosissimas, pela mesma aspereza ha esperança de 
muito otiro e pedras preciosas, de que ha indicios de saphiras pela 
milita escoria que se acha na superflcie da terra e com esta frequen- 
cia descobrir-se-ãci esmcraldas finas, e tudo a mais que se considera 
haver naquelle serro, que por falta de mineiro de profissão, so náo 
ariimani os paulistas a trilhar estes dosertos, o que affirmo s6 com a 
presença de v. S., pois temos e achaiiios os paulistas que por v. S. 

faremos rnilhizres de itupossiveis, c como temos todas as  sobreditas 
noticias de que v. S. foi nos sertões dessa Bahia ao descobrimento do 
salitre, e por caminhos táo asperos animando a todos os que acoru- 
panharam a v. S. e facilitando-llies os carinhos. descobrindo por todas 
estas circuinstancias v. S. o salitre, que havia tantos annos estava 
occulto, por cujas razões e pela grande benevolencia s honra que v. S. 

faz a todos deste Brasil, toriho por sem duvida que os meus patricios 
deacobririarn e se fariam em pedaços por dar gosto a, v. S. para des- 
cobrimento das riquezas que nestes sertòes estáo occultas. 

*Se continuarem os rendimentos do our;, de lavagem como se 
certifica, e se descobrirem as pedras de valor, seria niuito conveniente 
mandar sua mctgestade povoar no sumidouro a nas esmeraldas. por 
que em ambas estas paragens sfio os canipos capazes de criar gados 
continuando com os corvaes atd chegar aos do mestre de campo hlathias 
Cardoso, ficando tudo commiinicavel por terra e pelo rio, por que das 
mirias do sumidouro até os primeiros corraes, p6dem haver quarenta 
dias até dois niezes de distancia. 

aDo gracde utilidade seria para os quintos reaes a conservaçáo 
da casa da moéda nl) Rio de Janeiro ou nesta villa, porque ambicio- 
sos os moradores destas capitanias e muitos do Rio de Janeiro o tam- 
bem dessa cidade com o valor de 17 tostóos, vencem in~possiveis por 
fazer jornadas As minas deixando suas casas impossibilitadas por lo- 
grar os interesses e seus descobrimentos, e com a falta da casa d a  
mobda estamos receosos náo tenha valor que os inova ao excesso 
com que de presente so empenham, e será o prepo e valor tão intimo 
qlle não passará a 8." do ouro embarretada de dez tostóes e menos, 



e viráo os paulistas a dep6r esta conveniencia geral, continuando de 
novo as  entradas ao sertSo a buscar indios com que so sirvam. 

tendo effeito a continuaçáo da casa da moéda de ouro com 
valor de 8,12 e 16 tostóes em cunho geral para todo o reino se con- 
servará o valor dos 17 tostões, e o fervor dos mineiros nunca es- 
friará. 

aE deferindo S. m. a casa da moeda necessitam estes povos de 
negros para minerar, e fora muito conveniento ordenar ao governa- 
dor ds Angola em cada anno mandasse um navio com peças ao porto 
de Santos para coi~servaçáo das minas, e flcarem para sempre esque- 
cidas as entradas dos sertões. 

(O tonente-general Manoel do Borba Gato trouxe agóra ao gpne- 
ral  Arthur de Sá e Mene3es umas folhetas limitadas quo parcce fo- 
ram douradas, que me certitlou o dito general, era prata achada en- 
tre ouro das quebradas, em que algvins dos sorros daqu~lle territorio 
afocinham, porque raspando o dourado mostra prata, e neste mesmo 
sitio se desrobriu ouro que os mineiros lhe puseram o nome de 
prateado. porque é mais prata que ouro; razão porque o não lavra- 
ram por 1180 ter valor; e sem mineiro serh difficil descobrir-se prata. 

~Affirmam os minoiros que em todo aquelle territorio das ininas 
s e  acham pintas de ouro do mais ou menos consideração fazendo so- 
mento caso das pintas da meia 8.a para sima que segundo o rendi- 
mento do ribeiro tiram bhteadas de meia libra como tem succedido 
em alguns descobrin~entos; e no dia lava um negro 40 atB 50 bateas 
de terra. 

cIsto 6 o que me pareceu ncticiar a v. S. em execuçáo de sua 
ordem sobre o estado, sertáo, miaas de S. Paulo e quíntos reaes. V. 
S. dispor& o q?ie fbr mais conveniente ao serviço de S. m., que Deus 
guarde e a bem destas capitanias. 

*Esse par de gr%os de ouro que trouxe um paulista das minas 
das cabeceiras da capitania do Espirito Santo, districto dessa Bahia, 
remotto a v. s. para que veja o que tem na sua jurisdiçao, que affir- 
mam os que lii váo, quanto mais para a Bahia sáo mais abundantes 
e de maior quantidade. Dous guarde a v. S. muitos annos.-S. Paulo, 
vinte de março de 1700.-Pedro Taques de Almeida.a., 



<C,crtifico cri Antáo de Faria Jlonteiro, sacerdote do habito do S. 
Pedro, o eoriimissario do Santo Officio o da Bulla da Cruzada nest3 
cidadcr da Baliia, quc eu reconheço o rinal posto ao pó da carta 
atrax, scr de Podro Saques do Aliueida, capitáo-mór qiio foi nas vil- 
!as de Santos o S. Paulo; por me corresponder com o dito, o tem 
varios sinaes soiis ; e assim o juro aos Santos Evangelhos Bahia e 

de agofto dez de riiil e setecentos.-8:i.tdo de Faria Mol.zteiro.* 
Por esta carta se vê! qiie cm alguma regiáo não especificada Bor- 

na Gato tinha feito descobertas de ouro e quo julgava tambom tor 
descoberto prata riu um typo especial de oiiro que elle considerava 
como prata doi~ra~da. Esta ultima era indubitavolniente o ouro pal- 
ladiado quc se apresenta frcquentementc na regi%o do Eabará e em 
yuo uma mistura com o oiiro de uma pequeza quantidadc do metal 
pnlladio dLt a liga uma c8r osbranquiç3da. Kesto tcinpo o unico me- 
tal branco conliecido do grupo dos metaes chamados preciosos era  a 
p-alj. nho eqtsndo conhecida a platina, descoberta em 17.18, e o pa- 
ilz;tin dcscob~rto o-11 1833. Sostzs cir2ii iustancias era natriral ct sup 
posiçdo de Borba Gato que 6 intoressaritc por mostrar u siia constante 
picoccupaçáo com prata o consoquentemonto com a serra de Saba- 
rábnssii, sondo porom do notar que náo parece ter pretendido liaver 
descoberto a dita serra, da qiial não ha monção nesta carta de Pcdro 
laqiies, nem na patente c o a  que, a 6 do Março de 1700, Arthur 
de Sá, que estava então cm São Paiilo, recoiiipensou a rua dcsco- 
berta dcj ouro numa regiáo nova. A parto essencial desta palentc 6 
a seguinte : 

e.. . o para o 3istricto do rio das Velhas se necessita um guar- 
da mór, vendo eu qiie o tcnentq-general Yanool do Borba Gato a!6iii 
dos grandes mcrecim~ntos que tem por sua pessoa, prudencia e zelo 
do real serviço. 6 pratico no dito sertáo o pcla muita expcriencia o 
r30 que desta fio, dará entoiro compriiiiento ao que lho foi ordouado 
0 ao regimento qiie mandei dar aos guarda mbres das minas. hei 
por bom do o nomoar uo cargo de guarda ni6r do districo do rio das 
Velhas, principiando do sitio do capit.20 Sebastiáo Lcnie para o nas- 
cente, o qual cargo servirá havendo sua magistade por bein.. . w 



Duis dias depois, a 8 do !\larço, Arthiii. de Sá nornoou Garcis 
Rodrigucs Paes, o iiioço, escrivlo das datas das minas do rio das Ve- 
lhas. 

No anno scguinto Arthur do Sa cstevc no districto da guarda- 
moria da Borb;. Gat -1, onde concedeu a estc uma sesmaria em carta 
datada do esitio do Rio d?s Vcllias*, a 1s de Abril de 1701, o que 
doscroveu cunia bortc do terras que corro antro o rio Paraliypeba e 
o rio das Velhas, chapadas da serrania de Itatialiy rnixta e continna- 
d a  a do Itapucu, começando da parte do Sorte e correndo a rumo do 
sul  entro um e outro serro acima dcciarado até i r  a cntestar com a 
cachoeira do Itapeveramirirn~. 

O nome Sabarabussii, ou antes uma variante quo faz dosconfiar 
que ainda nXo se tinha feito a identiílcaçfio com a serra da l c ~ d a ,  
apparece niinia provis5o de Arthur de Sá, (latada do ribeiráo de Sar- 
bnrricnassh a 3 dc Janeiro de 1702, em que se lê : 

....minas do prata. cm cuja deligencia mandei andar com o mi- 
neiro ao tcncnto gencral JIanocl de Borba Gato, guarda mór desta 
repartição do rio das Vellias, c por náo poder actualmente assislir 
ila dita occupaçáo de guarda-nihr.. . eiiiqiianto o dito tenente-generd 
andar ocoiipado nas diligencias do qao o tenlio encarregado.. . no- 
meio g~inida mOr o capitão Garcia Rodrigucs Paes hloço>. 

Unia outra provisáo datada do .S. Antonio do Bom Rctiro 60 ~ i o  
das 1-ollias em 9 de Junho de 1 7 0 2 ~ ~  dia cntre outras coisas : atene~ito- 
gcueral Rlanoel do Barba Crato sorvo S. ?iIagcstade andando pelos ser- 
tóes para liavcr do descobrir prata*, dando a entender que a celebro 
serra da prata era considerada como bastante distants do arraial que 
depois tomou o nome de Sabará. A fornia da palavra *Sabaravaassú~ 
pareco favorecer a Iiyp~tlicso do dr. Theodoro Sampaio, que o nomo 
SabnriLbz~ssú é corruptolla do Jtaverava-nssíc, nome indigena applicaucl 
a pedra reluzonto da lenda. E possivcl que a forma Sabaravaassú 
seja  lapso do penna do quem escreveu a provisBo de 3 do Janeiro, m a s  
isto parcco pouco provavel visto que em outros documentos de Ar- 
thur de SB a scrra lendaria vcm designada com o seu nome proposto 
de Sabarabiissii. O como Itavernva-serra resplandescente-estava 
muito cni moda entro os cuploradores panlistas deste tempo, que em- 
pregaram correntemcilte a Lingua Geral e a nonhiinia friçáo topo- 



graphica podia ser applicado com mais propriedade do que ao gran- 
de massico de minere0 de ferro que domina todo o horizonte desta 
parte do valle do rio das Velhas e que B actualmente conhecido pelo 
nome de 'Serra da Piedadeu. O mais provavel Q que o ilome fosse dado 
na forma de Itavorava-assd e sem refercncia ii serra da Icgenda o 
que, dupois por uma natural associação de ideias passasse para Saba- 
rábusaú. 

AtB ahi náo temos nenhuma referencia ao nome de Sabará como 
dosignaçáo do arraial ou do districto, que pareco ter sido introduzido 
depois. A obra de Antonil, intitulada <Cultura e Opulencia do Brazilw, 
publicada em Lisbfa em 1711, faz diversas referencias ás minas do 
rio das Velhas o ao <arraial do Borbaw, mas uma s6 serra de Saba- 
rhbussú, na seguinte nota sobre as  referidas minas: 

*AIBm das minas geraes de catagoas, descobriram-se outras por 
outros paulistas no rio que chamam das Velhas ; o ficam, como dizem, 
na altura de Porto Seguro e de Santa Cruz. E esta6 sbo as do Ri- 
beiráo do Campo, descoberta pelo sargento-mór Domingos Rodrigues 
da Fonsoca : e a do Ribeiriío da Roça dos Penteados: a de N. S. do 
Cabo, d a  qiial foi descobridor o mesmo sargento m6r Domlngos Ro- 
drigiies da Fonseca: a de N. S. de hlorite-serrate; a do ribeirão do 
Ajudante, e a principal do rio das Velhas c a do serro de Scborabuçd, 
descoberta polo tenente Manoel Borba Gato, paulista, que foi o pri- 
meiro que se apoderou della e r10 seu territorio.. 

Os nomes rnnncionados ncsta nota o na carta de scsmaria só po- 
dem ser identificados por quem tem conhecimentos mais minuciosos 
da geographia da região do que os que se obtem pelo estudo dos 
mappas exiatontes. E' certo, por6m, que poucos annos depois da 
volta de Borba Gato para a regiáo, o ni:mc de Sabartibiissú. tinha 

sido introduzido, mas que tão pouca signiflcaç%o se ligava a elle que 
logo ficou abreviado cm aSabarb, que assim mesnio sb se conservou 
para o ria em cuja f6z foi situado o arraial. No termo de 17 de 
Julho de 1711, elevando o arraial a vilia com o nome official de Villa 
Real de N. S. da Concoiçfio, o sitio é doscripto como sendo aneste 
Arraial e Barra dr Sabards. Por soii lado a serra flcou, em data que 
não se pode para o momento determinar, rochrismada com o de <Pie- 
dade*, que ainda conserva. Numa descripção de um mappa dn Capi- 



tania de Minas, que apresentei ha tempos a este Instituto e quesahiu 
publicada no segundo volume da sua Revista e que parece ter sido 
escripto entre 1717 e 1721, o nome Sabartí s6 apparcce com applica- 
çáo ao rio, sendo, porBm, mencionado um Riacho da Prata. que tal- 
vez recorde a supposta descoberta de Borha Gato com a sua prata 
dourada. Ao illusti'e investigador da historia da mineracáo em Minas, 
o Dr. Antonio Olyntho, devo a informac&o que este riacho ainda con- 
serva o nome e desagua no Rio das Velhas do lado direito junto ao 
antigo arraial de Raposos. 

O nome de Sorba Gato continiiou a apparecer na corresponden- 
cia do governador da Bahia at6 1705, dando a entender que ate esta 
data ou talvez um tanto mais tarde, a jurisdicç50 do districto estava 
em litigio entre as capitanias da Bahia e Rio de Janeiro. De facto, 
com data de '22 de setembro do 1700, o governador da Bahia, d. João 
de Lancastro, dirigiu ao do Rio de Janeiro, Arthur de Sa e Menezes, 
uma carta em que se 16 : 

c . .  .me pareceu advertir a v. S. como seu amigo que o rio Verde, 
o Dosse, o Pardo, o Das Velhas, etc., a s  cãbeceiras do Espirito Santo 
estão no districto da Bafiia para que v. S. evite pelo caminho que 
melhor lhe parecer que de nenhuma sorte excedam as pessbas que 
andarem nos taes descobrimentos os termos que inviolavelmente devem 
ob~ervar, não passando de uma capitania para outra, porque tenho 
jB mandado a estas partes a fazer os taes descobrimentos por ordem 
que tenho de S. m. que Deus Guarde e como táo ambicioso do dito 
Senhor lhe quero fazer mais este, etc». 

No catalogo do livro da correspondencia do d. João de Lancastro 
vé-se que na mesma data elle dirigiu a uma auctoridade do Espirito 
Santo uma carta reiativa a uma exploraçXo projectada nas cabeceiras 
desta ultima capitania por Joseph Cardoso de Azevedo, de cujo resul- 
tado n%o se tem encontrado noticias. 

A 14 de Maio de 1701, d. João de Lancastro tornou a escrever 
a Arthur de SB, nos seguintes termos : 

<Nesta occasião tive ordem de sua magestade quo Deus guarde 
par; que mandasse suspender a communicação que havia pelo caminho 
que mandey para as minas de CahetB e Tocambira, districtos destr) 



capitauiz geral, por se entender potleriam resultar dclla miiitos iiicori- 
vcnientes a seu real serviço : e como v. S. mo dia nas duas cartas 
que mo escreveu do rio das Velhas em 30 do novembro do atino 
passado que remettia algumas pcssõas que vieram para esta praça, e 
outras que foram aos ciirraes desta capitania qiio quintassem o ousa 
que traziam por entender quo se ficariam assy evitando mellior os 
descaminhos que nollo poderiam haver e que por falta do mantimen- 
tos so haviam rciirado muitos mineiros para n montaria para terenr 
com que sustentar a sua gente, o outros para siias casas para voltar 
oara março 3ssy pelos mantimentos quo já dcixavnni plantados como 
pelo gado que liaviam mandado buscar aos curracs da Bahia e Por- 
nambuco, o que será grando adjutorio para se podcrom lavrar as ditas 
minas. coni que nestes termos me é preciso saber do v. S. se tevo 
alguiiia ordern do sua magostade sobre este partícnlar, o resoli?y&o 
que determina seguir pzra que com mais acerto nie saiba resolver ein 
um negocio de tantas consoqucncias, e do quo so pódem segui? o i ~  
deixar do seguir outras utilidades a sua Real razen i ia~ .  

O que ha de mais iiltcrebsente nesta carta C a reforencía ás niirias 
do CalietC o Tocambira (Itscan~birn) como sendo j U  descobertas. Aclin- 
s e  assiin confirinada a hypothcso que avonturoi no referido escr:pto 
que as  minas do Cahotb par3 o norte, na regia:, do assim chamadu 
Serro do Frio, foram primoiramonto deeci~bertas do Isdo da Baliia e 
náo do do Eao Paiilo, sendo a data, porém, anterior A qiio e:: tililia 
imaginado. A carta seguinte mostrd qio estas descobertas foram, pro- 
vavelmente, obra náo do acaso, mas do uma esploraç80 em regra 
planejada por um administrador do vistas Iargas e que rim do3 esp'o. 
radores era do origem paulieta. 

<Copia que vae somente pela Secretaria do Estado. 
-Senhor.-Sabbndo en com toda a individuaçils quo as cabeceiras 

dos sertúes da capitania do Espírito Santo, onde novamente se desco- 
briram as minas do ouro, confinani coiu os da villa de S. Pauli), Rio 
de .Janeiro e os desta Bahia, e desejando que todas as terras do Bra 
si1 se convertessem em ouro, para que dellas resiiltassem grandes 
augmsntos a fazenda de v. m. despachei o capitao Joáo do Goes do 
Aranjo, que a esta praça tinha vinc3o da mesma villa de S. Paulo 
dondo 6 natural, c fllho de Fedro Taqiioe do Almeido, nm dos prinei- 



paes moradores daquella villa, para que f6sse com trinta honiens 
(que voluntariamente se offereceram para o acompanhar) pela parte 
do Norte do rio de S. Francisco, das serranjas donde teni a nascenya 
os rios Pardo, Doce, das Velhas e Verde; os quaes distam (pelas in- 
formações que me deram) vinte e cinco leguas, ponco mais ou me 
nos, das mesmas minas donde os paulistas se acham cavando ouro a 
presente ; e pela parte do Sul a Pedro Gcmos da Franca, natuial 
desta cidade, neto do SIestrc do Campo Pcdro Gomes, o eapitao de 
infantoria de um dos teryos pagos desta praça, o qual mandei cotu 
mais de cem homens moradores nestes reconcavos e cidade, que tani- 
bem se offereceram voluntariamente, para o acompanharem a villa de 
S. Jorgz, capitania dos Ilheos, distante desta cidade sessenta ltguas, 
para fazer de alli a sua entrada pelo rio Patippe assima, a dondc 
varias vezes se tom jli achado ouro, e se vem juntar os ditos quatro 
rios. E pelas noticias que me deram a1gum.t~ pessoas practicas dos 
mesmos sertões, se presumo que do rio Patippe at8 as ditas serranias 
haverá oitecta legnas : e se tem por inf'11ivel liaver nella!: ouro com 
a mesnia abundancia que nas novas minas se acha. E aos ditos ta- 
pitáes ordenei tambem se ajuntassem infallivelmente nas cabeceiras 
dos ditos quatro rios, o explorassem nellas tudo quanto se pnderse 
achzr de mineraos; donde e das minas já doscobertas viriam ambos 
descobrindo caminho e mais breve para esta cidade, observando por 
todo elle tudo o que houvosse, fazendo mappas e roteiros com toda 
a clareza o distincç%o; que de tudo iam bem prevenidos, como mau- 
pei fazer no descobrimento do caminho do Naranh~Ao. Entendo, (Sen- 
hor,) que desto quo agora mandei fazer, ter& grandes convcniencias o 
serviço de V. Mapetade e espero em Deos que o tempo assim o 
mostro : e V. Magestado so dO por satisfeito desta minha diligencia. 
Estas duas entradas mandei fai,er sem despeniiio algum da fazenda 
de V. Magestaùe. A real pessoa de V. Pllagestade guarde Nosso 
Senhor como seus vaseallos havemos niistor. Bahia, 7 de janeiro de 
1700.-Dom João de Lunuastro. 

Como se v6 pela carta a Arthnr de Pá, jB  citada, o governo de 
Lisboa náo approvava os projectos e esforçcs de d. Joáo de Lancas- 
tro, que teriam concentrado na Bahia, em logar do Rio de Janeiro, o 
anovimonto commercial das minas, modificando assim extraordinaria. 



mente o curso de historia mineira, e em Junho do anno seguinte este 
governador foi substituido, sendo quanto foi possivol desmanchada a 
grandiosa ubra que elle tinha encetado. Foi at6 prohibido o movi- 
mento do gado dos curraes dz Bdhia p u a  o supprimento da popula- 
ção mineira ; m i s  esta pruhibiçáo era táo contraria ás leis naturaes 
da permuta commercial que se manteve, apesar della, um activo com- 
mercio de contrabando, e sem duvida tambem um activo movimento 
de populaç%o o de exploradores de minas. Sendo in:erdlctas as  en- 
tradas pclo ladu da Bzhia procurou-se, mais ou menos favorecido 
pelo governador da Bahia, abrir e conservar communicaçóes com os 
districtos mineiros via Espirito Santo. 0 3  dovument;os relativos a este 
movimento espiritosantense sáo deficientes e obscuro; : mas parece 
fora de diivida que até 170.5 o houve de certa importancia, sendo 
claras as  referenoias ás minas de Itacambira o Sorro do Frio, isto 8, 
á região entre as i.nmediaçóoa da actual cidade de Serro c as de 
Grão Mogol, incluindo o futuro districto diamantifero. Em 1705 houve 
prohibição form.11 deste moviniento, cessanlo o trafico legitimo entre 
as minas e as praças da Bahía e do Espirito Sautv. Poucos annos 
depois os diatrictos desbravados o abertos por iliioiativa de d. Joáo 
Lancastro o dos bahianos foram occnpa3o~ de novo polos paulistas, 

' que nas versõ~s correntes da historia mineira passam por ser os seus 
primeiros descobridores. O que parhm pxece certo pdlos termos da 
j,i. citada carta a Artlirir de Sa é qlie a expioragáo ordenada por d. 
Joáo de Lnncastro foi bem siizcedida dando em resultado a descoberta de 
ouro e o inicio da sua minsra;Bo em Gaethé e Itscanibira e a aberto- 
ra de uma estrada passandù por estes pontos para a Rahia. 

Intimnmente ligada coin as questõ~s relativas ao Sumidouro e a 
Borba G.tto é a do ostaboleciniento de fazindas de crcar, ou de cur- 
raes, na região do alto S. Francisco. A carta de Podro Taqaes de 
Almeida, escripta em 170G, da a osta rio o nome de *Rio dos Cur- 
raesp e refere a oxistencia de um arraial de hIathcus ('ardoso. Por  
um outro docuniento seai data, mas evidentemente cscripto pouco de- 
pois de 1703 e conservado no mesmo mssso na Bibliotlieca da Ajuda 
e que s ra opportunsmen!~ offerecido ao Instituto, se v6 qu9 este ar- 
raial era situado na margem do rio, no ponto em que desemboccava 
um caminho vindo da Bahia e que dahi para cima até a barra do rio 



das Velhas os curraes eram táo frequentes que a viagem podia ser 
feita sem se dormir ao relento. Era sem duvida o actual arraial de 
Morrinhos unia tapera no meio da qual se ostenta uma egrejade pro- 
porç6es e aspecto monumontaos, que attesta a antiga importancia do 
logar O Diccionari.a Geogrnphico de St. Adolpho dh esta como sen- 
do a povoação mais antiga de anibas as margens do S. Francisco e 
attribue a sua fundação a aJanuario Cardoso, em 1704, o qual, acom- 
panhado dos seus, de seu fllho Matheus Cardoso e de seu sobrinho 
Manoel Wrancisco de Toledo, fugiram da cidade de Ouro Preto, onde 
haviam morto o principal agente do governo no paiz das Minas*. 
Sendo o arraial conhecido jh em 1700 pelo nome de Matheus (e não 
d e  Januario) Cardoso, a data da fundação é evidentemente ~ r r a d a ,  po- 
dendo-se supp6r que seja tainbem o logar do crime, isto 0 ,  que haja con- 
fnsso com a morte de d. Rodrigo de Castel Branco no Suniidouro. 

Do outro lado afirma Azevedo Marques, nos seus Apontamentos 
Bistoricos da Provilzcia d e  S. Paulo,baseaio em parte nas informa- 
çóes de Pedro Taques, em parte nas suas proprias investigaçóes. que 
um Matbeiis Cardoso de Alnieida acoinpanbou d Rodrigo de Casto1 
Branco na sua mallograda expedição e que drpois tornou se conqiiis- 
tador dos indios do seriáio de Ceará, etc., o, finalmente, estabeleceu-se, 
pelos annos de 1694, com grandes fazendas de urear nas margens de 
S. Francisco. Como este Matheiis Cardoso niostrou, por diver~as com- 
mrinicações feitas á camara de S. Paulo, unia certa indisposição con- 
t ra  d. Xodrigo, 6 po-sivol que elle ficasse envolvido no crinie de Su- 
midouro e que assim àmbas as versóos acima referida2 tenham uni 
fundo de verdade. Scja como f6r, B certo que os curraes do alto 
S. Franciqco foram estabclccidos com gado trazido do norte e náo 
do sul A historia corrente da missão de d. Rodrigo do Castel 
Branco no BraziI foi tirada dos escriptos do Pedro Taquos, que mos- 
t r a  forte indisposição contra elle e 0, portanto, suspeito. Os doou- 
mentos relativos a este personagem da h~storia mineira existentes n a  
Bibliotheca Nacional do Rio de Janeiro devem fornecer niaterial para 
uma historia menos apaixonada e é de esperar qiie sejam algum dia 
estudados. 

Embora náo tenha relação directa com o assumpto aqui tractado, 
julgo conveniente juntar mais uin documento dessa Bpoca, assiguado 



por d. Joáo de Lancastro, que db uma interessante apreciaç3o do 
caracter dos paulistas daquelle tempo. 

<Copia que vae pela Secretaria do Estado e pelo Conselho ultra- 
marino. 

~Seiilior :-Pelas noticias que do Rio de Janeiro me deram nas 
cartas que ine escreveram o governador Arthur de Sá Mcnezes, o dr. 
Viguel de Siqucira Castcllo Branco, syndicante daquella capitania, 
Jos6 Ribeiro Range!, juiz da casa do MoOda da mesma cidede C L I J ~ S  

copias remetto com esta a V. Mage, lhe será presente o grande ren- 
dimento que tem as itiinas de ouro qiio novamente se descobriran: 
nos sertóes das capitanias de S. Viconte e S. l'au:o, e dss que se es- 
peram doscobrir, nas quaes se considera, serem com excesso inais 
iLendosas; e porque a praça do Rio de Janeiro sc acha som giiarriiç5~ 
competente e pela banda do sul sem as fortificaçóes nocessarias qoc; 
a possam defender de qi~alqucr naç8o pouco affeita, ou muito ambi- 
ciosa quo a pretenda invadir, obrigado da f a i a ,  que prcscnte~n-.nto 
se lia de espalhar por toda a Europa, da abiindancia do ouro das di- 
tas  minas; e o porto da villa de Santos, que Q o principal de toda 
aquella costa e o ?.e mais conseq~oncias, se acha ainda oiu pcior es- 
tado, sendo o uiiico adonde s6 ectram navios o a qnc precisan~entc 
ha de vir a maior parte do ouro quo sc tiram das ditas minas e todos 
os fructos e gencros da capitania de S. Paul-> e das mais ci~ournvizinlias, 
para dalli se enibarcarem para as mais partos do Rrazil : me pareceu 
representar a V. Mag.? com a submissão devida, que para seguran7a 
daquglla praça e da dita villa, 15 muito conveniente e seu real serviro 
mandar V. 3Iag.l' levantar logo n-ste  estado dois terços de infanteriu. 
e duas tropas de cavallos para assistirem de guarnição, tima tropa 
com um terço no Rio de Janeiro o um terço com outra tropa na  
villa dc Santos, fortificando-se a sua barra de maneira que possa de- 
fender a entrada daquelle porto o qual está hoje de sorte qne qual- 
quer pirata pUdc entrar por ella, sem a mcnor resistencia, n i o  sG s 
saquear a villa, se náo tainbem senhorear-se della, por estar qudsi 
desamparada de seus moradores, dos quaes anda a maior parte delles 
nos sertóes occupados em cavar ouro e doscobrir minas: tambem mc 
parece, Q muito conveniente que se levante outro terço da infanteria 
e nm esquadrão de dragóos, para so mettor na villa de S. Pai110 com 



o pretexto do que 6 para segurar a mesma villa e della se poier 
soccorrer facilmente c de Santos ; sendo o fim particular deste nego- 
cio, segural-a do seus mesii?os moradores, pois 6stes teru deixado CL-. 

varias occasióos, suspeitosa a sua fidelidade, na pouca obodicncia ccjiil 
que observam as leis de V. IIag.. e ser gente por sua natureza absc- 
luta e varia e a maior parte della criminosa; e sobrctudo amantis- 
sima da liberdade, em que so conservam ha tantos annos quanto tem 

db croaç2o a mesma villa ; e vendo-se hoje com opiilencia e riqueza 
que a fortuna lhes offereoeu no descobrimento das ditas m nas. rno 
quero persuadir sem o menor escrupulo, sdo capazes de appetccer 
sujeitar-se a qualquer naçáo estiangeira. que náo s6 os conseire n a  
liberdade e insolencia com que vivcm, mas de que supporiham podece 
ter nqucllas convenieçcias que a aiibiyáo costuma facilitar a scrue 
Ihantcs pessoas, sendo a principal e a que elles mais suspiram a (13 

escravidáo dos indios. 
*Xo cabo q ~ i c  I-. iUag.< seja servido mandar formar os ditos ter- 

ços o tropdb, ino parece deve V. 3Iag.c mandar vir dessa corto, ~SSIIIL 
os mestres de campo, sargentos mores o mais officiacs, como taiabe~rn 
os capitães de cavallos, para servir aqiielles postos. 

<E sem embargo, de que supponlia não faltar& a dar esta noticia 
a Ir. iL"ag.0 o governador do Rio de Janeiro, Arthur de Sa o JIciiezes, 
pela parto que lhe toca (ao qual ~nanrlei orIerecor gente, armas, EU. 
niçóes e tiido o mais que lhe fosse nocessario, para defenaa aqnellv 
capitania) a mim mo pareceu sou tatubem obrigado a fazel-o ccmo 
governador o capitáo goneral do todo o estado, alem do zelo que r16 
obriga a fazer presente a V. hlag e estas razóes, pelas experieiieiai 
que hoje tenho do Brazil. V. Nag. resolverá o que mais ctnrier rr 

seu real serviço, que sempre sorá o mais acertado. A Real pessoa 
de V. R1ag.e guarde Kc~sso Senhor como seus vassallos haremos a i s -  
ter.-Babia, 7 de Janeiro do 1500.-Doiiz Jodo de Lancnstvo.r 



Discurso do Dr. Manoel Pereira de Gui- 
marães, fazendo o elogio historico 
dos socios fallecidos. 

Excnios. srs. 

Conta-nos Aulo Gellio nas Xoites Atticns que, durante a sua per- 
manencia em Athenas, costumavam os jovens romanos, attrahidos ti 

Greria pela eloquencia de Herodse Atticus, reunir-se em urna sober- 
be quinta por esto possuida nas cercanias da cidade. 

Em dorredor, entrajada de formosissimos bosques e de enscmbra- 
das avenidas, que offcreciam abrigo, donde irnpu~iemente eram affron- 
tados os calores do estio e os ilevorantes fogos da ardente canicula, 
prolongava-so belliesima cerca. Sobrepondo-se aos tenues suspirosdos 
zephyros, portadores de dolicioso fresc6r) alqava se vasto portico. 

Coiividàndo ao refrigerante banho. amplas bacias enchjam-so da 
lin~pidas e archi-crystallinas agiias. E, dominando tudo isso, uma en- 
encantadora vivenda, inintorriiptariiente alegrada pelo ruido das mor- 
niurosas fontes e pelos concertos do garriilo passaredo. 

Nessa, seductora paragem de Cephiso eram discutidas a s  mais 
arduas questbes de historia, do philosophia, de geographia, de nautica, 
etc., etc. C aquelles qiio tinham trocado o brilfiante vagnear no Foilam 
rImcrnic»& pelo remanposo estudar na cidade de Minerva, náo raro, 
algo tinham que accrescer aos seus conhecimentos e ao cultivo do 
seli espirito (I). 

A' noite, desfialdadas as  velas de ligeira embarca~áo, que doce- 
mente vogava em demanda do Pirbo, reuniam-se todos á popa, e ahi, 
sob o serenissimo c60 azul, onde tremeliiziam as constellaçóes do 
Carro c das Ursas, embalados pelo cadencioso ondear de um oiitro 
c60 liquefeito, cujas nuvens sáo ilhas do esmeraldas, occiipavam-se 

( i )  Aul. Gela-Noct. att. L. 1. Capitulo Ir. 



todos em considerar a esplendidez dos astros, at6 que alpucm, versa- 
do nas artes da Grecia, entrasse a dissertar sobre astronomia. 

Hoje, quasi vinte centena? de annos depois, sob cste magnifico 
c60 da America, que semelha um jardim, cujas flo~er são est~ellas, si 
durante o dia náo vos reunis em sa~idosos retiros, á noite, iiáo sobre 
o to'mbadilho de tima galera, mas numa modesta sala ante donosa 
praça bordada de sumptuosissimos palauios, ataviada de umbrosos car- 
valheiros e de artistica fonte ; á vista dessa extensa e formosissima 
varzea, que parsce um Mcditcrranoo do verduras, nas visiniianças 
dessa selvatica Cantareira e dessa colebrsda Paranapiacaba 

e Da força assombroso emblema, 
Qua tens o oceano por throno 
E a s  nuvens por diademala. (2) 

desse poetico Tamandoateby, que contorna as  nossas collinas e ser- 
peja pelos nossos prados, e desse soberbo Tieté por onde se partiam 
em demanda do desconhecido e da gloria os intrepidos filhos de Pira- 
tininga. cujas façanhas se av~nta jam ás dos celebrados Argonaiitas ; 
alumiados por outras constellaçóes, entre as  quaes se destaca á di- 
reita o retorcido Escorpião, cujo coraçao - A n t a ~ é  - brilha, rebrilha 
avermelhadamente como para indicar que o sangue de nm povo ju- 
venil referve nas nossas veias; á vista o.. na visjnhança de tudo isso 
o mesmo amor da historia e das mais sciencias costun~a vos agrupar 
E nós, que temos sede de saber, deix mos o estiepito das riias, o 
agradavel dos divertimentos, para vir aqui, attento, ouvir os vossos 
labios redizerom a historia do nosso S. Paulo, Iiistoda que, no dizer 
do Visconde de S. Lenpoldo, serir tambem a historia geral do Brazil. 

No meio, comtudo, dosses passatempos, t8o nobres e tão santos, 
brota como uma lagryma a entremeiar-se com sorrisoc, um bom o 
divino sentimento qne, diz ( I .  Sand, causa ainda msior prazer a quem 
o experimenta, do que a quem delle é objecto : a Piedado, ossa divina 
irmá da Esperança. E os nossos peitos como que se dcsfazem em 
snspiroa, e os nossos olhos como que se humedrcem de pranto ao 
relembrar aquelles que no dia de hontem aqui traziam o sru po- 

(2). C. de Menezes-A Serra de Paranápiricaba. 



der3so contingente do trabalho, e que, no dia de hoje, dormem o 
somno tranquillo do sepulchro. 

Sáo  fostes, porÇiu, felizes nobres consocios, na escolha daqnelle 
qiic deve redizer aqui, perante todos, o que foram em vida os com- 
panheiros cujo ologio cabo-lhe fazer. 

Eem sabe clIc que necessitaria para bom desempenlio da missáo, 
que lhe impuzestes, de ser orador, isto é, falar, como diz Tacito, com 
elocuçáo pura, brilhante o persuasiva, conforme a dignidade do as- 
s.impto e as  necessidadss do tempo, encantando sempre o ouvido do 
auditoria ; que necessitaria do cloquencia, mesmo de muita eloquencia, 
da ~~zil91~a eloyncncza, que c'como a I;tnnznza ; a viznteria alimentcc-a, o mo- 
e';ine~zto exii tmn, e, ardenclo, al~onia. 

;\ magna elaquencia, diremos nús, como a Ilainma, cncaridila, crysi- 
taliza. 

As oraçúes de Domostheiies náo sáo mais do qno acontccimentos 
ei~caticiilarlos pela lava ardento do sou cerebro. O verbo do Mirabeau 
3.11 H binao uma torrente do flamma a crystalizai factos. 

Qnanto a nus, já que nos falta envergadura para ascender tão 
alto, pcdircnioj wnia  para tracrjar uni leve osboceio de critica artistica. 

Verdado i! que náo desconhecenios, com Eougot (S), que-apour 
bien juger une ouvre d'art, i1 f ~ u t  la considerer tour a tour avec les 
yeus d'i:n phisosophe, d'iin artiste, d'un po6te et d'un liistorien. 

3 s  magica pal8ta de J. F. de Alnieida Jnnior, um dos consocios 
cujo passamento hoje rcmemoramos, tentaremos desenthesourar algu- 
nias chres com que il~umincmos as  nossas palavras, já que nos falta 
d o r  para encarecer as suas telas. 

Estudar a obra de tão conspicuo artista não é coisa facil culti- 
vando coino o fez, tod(ls os generos de pintiira.--aQuantos homens 
9 6 i c ) i ~  sci Jiome~n ' qunntos taleizfos em um só taletztc~! qz~antas facetas 

0 1 2  srí 11in espirito ! qz~avztos ~izevitos enz unz srí mevito !.r (4) 
h sus  sagraçáo coma artista, pode-se dizer, data de 1574, epoclia 

cm qno foi pintada a-Resuvreicáo do Serzi~or. 
Sáo  se sabe o quo mais alii admirar ; si a cxpressáo beni defi- 

nida da cabeça, onde inscreve-se a divindade, os detalhcs da museu- 

( Y j  Ecugoi  

(i) hlres IIendes-IIerculano 



latiira, 0 lididimo colorido da pelle, quo pareco ceder á pressáo do 
dedo, si aqiielle manto de illibada alvura, que se torce, que se do- 
bra, que transparece, que fluctiia, ou si alfim aquelle alma tiadema 
dc luz que resplende sobre a cabeça do Christo. 

Bougot aconselha, para examinar uma obra d'arte, fazer sobre a 
mesma convergir a esthetica, a liistoria e a teclinica. Com essas tres 
Iiizes, a prinieira coisa a fazer será indagar qual a intenção do ar- 
tista, qiio sentimento ou idba propoz-se o mesmonos despertar. O es- 
taiupado na tela esta do pleno scc6rdo com o quadro da Resurreiç5lo 
que nos delineia Klopstock : (0 Mossias paira por sobre o sepulchro 
aberto e vazio. A sua cabeça, que, durante o supplicio, inclinava-se 
sobro o pejto, recinge-se agora de uma aureola celestial. Como ello 
transluz ! Como deslumbra ! Uma nuvcm, descida do throno do Eterno, 
rostituiii todo o esplendôr aquelle cujo nome é tres vezes santo, aquelle 
que nasceu em Bethlém, que soffreu em Getlisemani, que morron sobre 
a cruz, e que o tunlulo acaba ds restituir.. 

?i'a tola, aquelle rosto, onde ainda se vislumbram signaes de sof- 
frimonto ; aqnelles estigmas das chagas. signal da criicificaçáo ; aqiielle 
corpo nít, meio encoberto por um lençol branco, signal do que acabd 
de sahir do supulchro; aquella gloria, signal de divindade ; aquollas 
nriveus quo o dcvcm occultar aos olbos dos ctiscipulos, até que suba 
;i prcsenra do Eterno, não estáo pitenteando que o artista conscgniii 
optimamcnte realizar a id6a que se nos propoz despertar? 

So--Derrubador brnzileiro-já falha a intenção. A esthetica po- 
derá dizer quo aquella figura de homem 6 desenhada com toda a cor- 
reeção; que náo foi descurada a paysagem; quo os planos foram bem 
tractados. Entretanto, aquello personagem dc descompassada complei- 
ção que alli repousa, náo 6 o nosso caboclo; aquellas arvores do mes- 
quinho aspeito não sáo a luxuriante vegetaçáo das noFsas mattae, 
repassadas de seiva. 

(La  seúe, clebordant d'abondalzce et de force 
Sortait en goultes d'or des fentes cle E'ecorce (5) 

A razáo da náo realização é quo, deslembrado pela distancia, es- 
tio!ado pelos estudos de atelier, Alineida, como o Anteo da fabiila, 

( 7 )  Lnmartne-Jocclin. 



devia (como o fez nos Caipiras negaceando) tomar forças no seio da 
terra patria, inspirar-se nos nossos opulentados bosques. O americano 
Longfellow tornou para consel1,oiros do seu rude Hinzuntha a s  arvo- 
res  seculares das florestas americanas. 

No-Remorso de Judc~s  - já Almeida nivella-se com os maiores 
pintores da actualidado. 

Junto a uma parcdo de pedras colossaos está s ~ n t a d o  o trahidor, 
de cabeça inclinada para o hombro esquerdo, cabellos negros, appe- 
recendo de sob parte do manto oreto, sobrecenhos contrahidos, olhos 
fixos, nariz recto. O rosto, carregado, Q ommoldurado por negrabarba. 

A mão direita dobra-se sobro o joelho esquerdo, emquanto qoe a 
esquerda espalma.se sobre a testa. Alpercatas apresilham-se por cor- 
reias de couro aos pQs. Veste vermelha, de amplas mangas com 
aberturas. deixa-lho á mostra o peito e parte da espadua diroita. O 
manto sobre os joelhos, cahe-lhe dos lados. No chão uma bolsa e. 
junto della, moedas espalhadas. No plano immediato diias mulheres. 
Ao longo o Calvario, onde rodeadas de povo, duas cruzos começam 
de ser lovautadas. Sobre a secna: c60 fortemento carregado. 

a A noite esczcra, triste e tenebrosa, 
c Que já tinha estendido o ne.qro manto 
a D e  escuridade a terra toda enchendo.. .s 

Senhores ! Em Janeiro ultimo varios amigos dedicadissimos de 
Almeida Junior reuniram-se em commissão e repetiram nesta porçgo 
da America um facto extraordinario, que na  cultissima Paris tinham 
em 1882 praticado amigos de C. Courbct-uma exposiçáo geral dos 
quadros do nosso infeliz consocio. Ao penetrarmos numa das salas 
dessa exposição, aehamo-noe de improviso em frente de táo soberba 
tela. Não nos pejamos em dizer-vos que a impress&o causada foi 
t8o extraordinaria que mudo quedhmo-nos ante ella. Faltava-nos 
expressáo para definir a nossa sensação 1 

Desde aquelle muro colossal, que bem puderamos com Castellar 
dizer que .são ossos do uma raça vencida pelos raios do c60 e anni- 
quillada pelas maldiçóes de Deus* (6), at6 aquelle flrmamento escureei- 

(6) Castellar-A fapella 8ixtiaa. 



d o  ; desde aquella multidáo que apinha-se em roda da cruz, até aquel- 
le precito de physionomia raivosa, de veias salientes em que o san- 
gue parece escaldar, e que em breve irá habitar nas trevas exteriores 
,onde ha o ranger dos dentes, tudo B traçado com tal vigor de pincel. 
.com tal energia de tintas, que bem se pudera considerar sahido das 
,máos de Ribera. 

A figura de Isuariotes avantaja-se muito á natural. Tcrin o pin- 
%or tido em vista a tradiçao referida por Papias : que ao trahidor 
tinha-se augmentado desmesuradamente o corpo ? 

Aquelles olhos fixos nSo mais fechar-se-áo ao somno. aTu nüo 
.mais dormirús ! mataste o somno, o somno da innocencia ! o doce som- 
no, que apaga no cerebro os traços dolorosos dos cuidados, que cad+ dia 
revoca o homem 6 vida; esse balsamo que conforta as (ilmas soffredo- 
ras. esse segundo agente da poderosa natureza, que repara e renova 
os sentidos pava os prazeres>. (7; 

Qiiantos milhbes de ideias não remoinham por aque!le corebro ? 
Figura-se-nos atravcz do seu envoltorio estar lendo as seguintes pa- 
lavras :-Morre, miserauel ! os teus tormentos acabarão com a vida. . . 
O Deus de MoisO disse : T u  não matarcis . . . Que importa a mim o 
Beus de Moise2 ? jú  nüo mais o conheço !. . . O desespero, eis o Deus 
do trahidor ! ordena-me que morra !. . . morre, pois, vil !. . . Tremes ! 
o amor da vida desperta em ti, tu queres viver, tu, infame assassino ! 
Viver, quando uma sepultura, cavada por tuas proprias mãos, rodeia.te 
de todos os lados! . . . E tu rninh'alnza, que ousas revoltar-te, te julgas 
immortal !. . . Não ! não expera viver depois de minha morte para per- 
petuar-me os soffrimentos ; tu  morrerás commigo !. . . Um ultimo crime 
vai votar-te ao nadn. (8) 

Entretanto essa alma de Isoariotes niio morrerá ! vive hojo ! ! 
Viverá por to?a a eternidade ! ! ! Aquolle que nos extendo a dextra, 
emquanto na einistra brande o punhal-Judas ! Aquelle que entrega os  
seus irmãos á ferocidade do algoz-Judas ! Judas ! Aqueile que rece- 
be o ouro do oxtrangeiro para entregar-lhe o solo sacrosanto da pa- 
tria-Judas ! Judas I Judas ! E o Iscariotes traliiu mais ! Trahiu Deus ! 

(7) Bhakspeare-Mncbeth. 
(8) Klopstock. , 



Kossa tola indizivcl o pintor deixa os doniinios do bol!o para 
alcsndorar so nas regi3cs do sublimo. O bello tein sempre forma de- 
acrrninada, medida o proporçóos faceis do discernir-so : ao contrario 
EO siiblime sáo só apparontes a fórma o a modida: 6 illimitado o in- 
definido (9). Coiii a morte do Christo a natureza conviilsiona-se, a 
tcrrn trcmo, os astros cletcm-,ce na su3 marcha.-E' o sublime. 

-Ln fui te  en Egypte.  A Virgem, montada niim jumsnto, sega- 
ra coiu a mao direita as rodeas do animal; com o braço esquerdo 
sustont.~ o menino Jcsiis, para o qual olha attcntu S. Jos6, qi;o so 
acha á. direita da Virgem, eni p6 A beira de um regato, em czjn 
iymplia, do admiravel transparencia do crystal, sacia-so o ani-al. 
O menino com a mSio esclucrda levanta um v6u qiio a Girgerii traz 
sobre a cabeça. 

Dovendo a analyse do quadro começar polos corpos vivos, para 
seguirmos os preceitos do Taino, vamos, desde o principio, fazer-nos 
encontradiço com os dosprimoros da obra. Káo foi fcliz o artista 
coni as figuras da Virgein e de Jesus. A' primeira falta grandeza ; 
ao sogundo náo só isso, mas correção no desonho. Para modelo da- 
quclla escollioii unia burgucza de pliysio~.omia vulgarissimn, esquc- 
eendo-sc do quo nas veias do Naria corria o sanguo mais puro de  
Israel, c sangue do Dalid. Caliiram da memoria ao artista as  Jicçóes 
de G .  Planche a todo aquollo que se  propõe tirar q~lalqucr assumpt8 
dos niagnificos pooiuils da Biblia, c que vem a ser, obrar ousada- 
mento, fazel-o amplamente, nias com simplicidadc? a?llilton, Klop- 
stock, Rapliaol, M. Ango poetisent et aprnndissont les paroles de Ia 
Bible, mais s'ils vont pliis hant. c'est en suivant la morno rontc. 11s 
n'ont pas lo mallieur d'cnjolivor ou d'ornbourgeois~r le drame biblique 
en essilyant do 10 rononveler ot do l'habiller en costumo moderno.* (10) 

ELO Icvan~os a csigencia ao ponto do querer quo o pintor fosse 
zgrillioar-se por completo i tradiçáo do passado o dósso.nos um typo 
de Virgam de rara e esquisita pcrfeiçao do Loonardo :lo Vinci. 

NLio! Para ncis tomos que o submcttor o prcecnto ao passado 
importar8 em abdicaçilvj da vontade. Mas umas tautas tradiçúes 
existem, transinittidas de bocca em bocca pelos mcstrcs, que 8re:n- 

(9)  GdIi-I:sJetica d r l l ~  J l i c s ~ ~ r r .  

(10).-G P:anchc-L'f~iu srtr l ' e ~ o l e  f > n i i ! a & s e .  



mcnt toiitcs Ias nilnibrcs classiqiies d'envisager la beaut68, diz S-6- 
ron. E' a isto quo se sliama estylo. Pa la  adquiril-o e exprimir a 
belleza, bàsta estudar as tradições classicas, ensina esse oscriptor. 
A essas tradições devera apegar-so um poiico mais Almeida Junior. 
Não o fez, por6m. Tomou para modelo a primeira burgneza judia, 
sahida talvez do Frankfort a hI., esquecendo-se da tradiçao, embozrr- 
geoisant le rlrame bibliyzre. Olvidou-se do que diz B. de Bury (11) : 
a11 no faut pas prendro le premier modéle et le reproduire. 11 faut 
marquer cette figuro do l'empreinte typique ct l'amoner à vivre dans 
la sphèro dos creations idéales., Na tola de Almeida o s r  da Virgem 
é distrahido, parecendo pensar em qualquer outra cousa que não a 
scena rcprescntada. 

Será, porvontura, a visão terrivel do Calvario que divisara nas 
penumbras do presentixnento? Ou, quem sabo 

Sercio sazcdacles das infi~tdas plagns 
Onde a oliceira yr'o Jortláo s'inclina ? 

Parece-nos mais natural que esse olhar, olhar de hláe amantis- 
eima, viesse cahir em clicio sobre o divino Fillio. Esses olhos, que 
mais tarde amarar",-se-lho de lagrimas? náo devem desviar-se do obje- 
cto pelo qual são soffridas as agruras tio deserto. 

S. Josó, um volho calvo, de olhar estupendamente lançado, na- 
riz aquilino, nú da cintura para cima, tom explendida carnadura, te- 
cido de veias saliente, A niostra, arrijados mi~sculos, pintados por m5o 
de mestre, que conhece todos os segredos da technica. O braço di- 
reito, dobrado, segura um pau que repousa sobre o hombro do mes- 
mo lado e ao qual prende-se uma trouxa. 0 s  pós, nus, estão cuida- 
dosamente feitos c poderiam servir de modelo. O todo da figura 6 
um conjiincto de linhas harmonicas, sem uni sO defeito, quer quanto 
ao desenho, quor quanto ao colorido. 

A Virgem traja vestes do cOr vermelha, muito bem ajustadas : 
sobro a cabola um véo, do um zcabaniento tal que por si -6 Dastdra 
para recommeiidar o quadro. Ao peacoso um lenyo branco, tratado 
com summa pcricia, como o e um manto azul, brilhante, posto sobre 
o animal. 



Eis-nos de repente chegados a uin dos pontos mais ielicados da 
pintura, o inatiz, que é como que a cuspide a que procuram repon- 
tar-se os artistds. A combinação das vbres, diz Taine, é uni elemento 
capital na pintura; é para &s figuras o que o acompanhamento é 
para a miisioa. 

O azul e o vormolho são cbres que se repellem, que jamais 
poderiam botar-se. Entretanto Almeida conseguiu harnionisal-as por 
meio de artificios : Attenuando-as, equilibrando as. E' cousa ensinada 
pola Esthetica que, á medida que a luz aiigmorita. as cores se atte- 
nuam, se dosbotam. Pois bem ! O artista deu bastante luz ao qua- 
dro, e dahi o abrandainento e harmonia das cores. Quanto ao equi- 
librio: A S. Josb, alem dc uma tunica preta, deu um manto verme- 
lho escuro, enrolado na cintura o atado na frente. Estando o Santo 
á direita da Virgem, a collocaç~o das cores é a seguinte : 1.0 me- 
tado do manto azul ; 2.0 vestido vermelho da Virgem; 3.0 outra 
metade do manto ; 4.0 manto vermelho do S. Jose Ainda outro ar- 
tificiu: nni raio de sol, batendo nas vestes da Virgem, faz com que 
dahi se desprenda um raio que vai tingir de vermellio as pernas de 
S. José. E' a applicaçáo do que ensina Véron eles objects colores 
doivent leur teinto précis6ment a la facult6 qii'ils t n t  d'abeorber cer- 
tains rayons e d'en renvoyer d'autres Un Ptoffe roiige, par eu. ren- 
voie les rayons rougos et abeorbe les autres.. 

Com o vermelho das prrnas do Santo está completado o equilibrio 
e conseguida a harmonia das cdres. R'oa tecidos dos vestuarios ha o 
mesmo cuidado e at ten~ão,  como no dobuxo do jumento. A agua do 
regato revela quo quom a fez 6 um mestre que ljm dia pode rivalisar 
com Corot nas paisagens. Parece que ouvimos sussurrar essa agua 
t5io crystal1ina.-Vai sussurranti e liquidi cristalli-como exprimia-se O 

Paterno. Espelhenta, reflecto ae pernas de S. José e o animal. A pai- 
sagem representa um logar arido. A' direita da Virgem uma esphinge, 
no plaao immediato ; ao longe uma montanha verde. A' esquerda uma 
pyramide e um obalisco. Por sobre a scena um c60 limpido e quente. 
Céo oriental. Aqui esmalta-se de amarello, de laranja, d'oiro e de 
purpura Além, de azul esverdeado. Cores seductoras, m agicas, bri- 
lhantes ! Soberbissimo espectaculo ! Luz purissinia, luz radiosa, luz 
diaphana e esplen dida ! Bem se pudera dizer com o florentino Dante: 



Una melodia dolce 
Correva per l'aer lzcminoso. 

Quanta harmonia, quanta grandeza, quanta imponencia, meu Deus 1 
S6 Lati pudera exprimil-as. 

aLuz, luz, tanta licz, que admirados, pasmos ficamos, conto se, sa- 
hidos de uma especie de meia noite, os olhos se abrissem de mais, vendo 
mais claro, mais claro sempre.. . Carla vez maior claridade! Real- 
mente os olhos se clilatam e põem em estado de enxergar mais raios e 
mak CÔI-es.. . Que festa e' esta de clarões brancos, de clarões doirados 
que, silenciosos e de sof.preza,parecem surgir por torla a parte ?. . . Nem 
uma fluvem; do zenith ao horizonte a meswa 1imp;dez maravilhosa : 
eil-o, pois, desvendado, tanto quanto alcançar podem os nossos olhos, 
este racwo intermino, onde os desconfornzes universos tombam por my- 
p-iades, tombam, tombam celeres como gotticulas cle incessante chuva de 
fogo,. VIAGEM Á INDIA. 

Quanto bo desonho: apesar da má escolha do modelo, a figura 
da Virgem estsl bem tragada, com corrocçáo. A figura de S. JosB B 
um pouco maior do que o naturdl. Isto, porém, náo prejudica o qua- 
dro. Igual defoito aponta Bougot no (Jorregio: a Le Corrège est in- 
corret; i1 outre souvent les formes; mais quclle entente du clair obs- 
cur et  de l'harmonie des couleurs! Or c'est bien la un secret du mé- . 
tier, perdu pour les autres peiit-étra, mais decouvert et pratiquh avec 
une incomparable superiorith par le maltro*. 

As c6res obedecem ás prescripçóes dos mestres. Figuras com 
fórnias humanas, meio viventes, táo bem dispostas que 6 facil á vista 
achar desde logo onde poisar. Horizonte ondulado, de encantadora 
poesia. Optima perspectiva ! Tudo isto osth como que assellando o 
pintar correctissimo do futuro autor do: Caipiras negaceando. E' uma 
obra d'arte notavel, uma das melhores d$ Alrneida .Junic;r. 

Passomos a nm novo geiiero de pintura. No-Pendant le repôs-, 
desde o torso do modelo, tratado eom bastante elegancia e com adrni- 
ravel precisão; dcsde os braços debuxadoj com rara verdade ; deede 
aquella bocca, donde parece se ouvir a modulada gamma de uma 
risada crystallina, atB os moveis e estofos de onoaiitadoia c6r;  até 
os peqiieninos bibelots, com sua2 imperceptiveis delicadezas, tudo é 
pintado com maravilhosa destreza, com graça inimitavel. 



De outra tcla-0 I~izpo~tzt~zo-bem poderaiuos dizer com G. Plail- 
chc que B medida que o olliar luais attcntamente se fixa, mais riquezas 
descobre, de minuto em ininiito, riquezas de que n%o teria suspeitado. 
Ex. : nas paredes duas ininiatiiras dos quadros Cncn~zdo e L o z ~ ~ r e  ; 
aquella estupenda minuciosidade com que U pintada a gol!a da camisa 
do modelo ; aquelle tapiz, brincado de arabcscos ; aqiicllo reposteiro, 
cujo original todos vimos no seu atelier. 

Si passarmos B pintura do costumcs, ainda mais apriniorn.se O 

pincel do artista. Dcsapresado das convençúes artisticas, ahi Almeida 
superioriza-se. Onde, porbm, o Gautier, o F~~omentiii, o Ruakin, que 
analgse essas notabiIlissinias telas ? Sii o tentar da nossa parte im- 
portara em irnperdoa~rel ousadia. 

E aquellas soberdas marinhas ! Kumas, agua azul, brilhante. 
transparente, cuspida do espuma. A noite, talvez qirc a nocti:uca v6 
recama1 a de faiscas de luz. Que praia táo formosa. onde pare4:ein 
jazer conchinlias gue r q ~ r e s e ~ ~ t a ~ n  a cor das ,iqicelis, gxtnwlo 9lasce o dia 
E essa aguinha que corta-a náo transparoce como o rocioF 

Noutra aquella agua verde e agitada. Inclinemo-nos, s%o os ver- 
des mares, bravios da t e ~ r a  natal de Iracema, onde c a ~ ~ t a  a jalzdaia 
120s f>.ondes rla carnauba. 

Mas, porque se agita e escuma esse mar táo verde que parece 
um fervor do esmeraldas :) que se levanta contra o vento, que vcni 
continuainente açoital-o (i12 rijo, para vêr se consegue roubar-lhe das 
ontranhas o appetecido segredo de fabricar a perola formosa. 

Luctaram hontem. luctam hoje e luctaráo sempre os dois titans : 
o vento e O mar,-as duns z~nicas expressões sz~blimes do verbo de Dezrs, 
escrilitas na face da tcwa, ptiando ainda ella se chamara o cahos.. . 
Viram nascer o gelzero 7zi~naa11b, crescer a selca, florescer a primavera ;- 
e passaranz e sorriram se. E, cZepois, viranz as  gerações 1.eclinadas nos 
campos do sep~alchro, as arvores clcrrz'badas no fitndo dos mlles, seccas e 
carcomidas, as fiôres penclidas e murclias pelos raios rZo sol do estio;- 
e passaram e sorriram-se. (12) 

Si acompanharmos Almeida na paisagem, acliamo-nos em faco 
do-Trecho de estrada, do-Rio das Pedras, tio-Trecho do TZet<- 
Caçando, etc. 

(I?) Herculano -EurPeo. 



Em ncnhutua dcllas csqiieceu-so o artista dos conselhos dos mes- 
tres. A agua, fel-s como deseja G. Planche :-Transparente e liquida, 
treme, enruga-se. S a s  arvores seguiu o conscllio de 'I li. Ronsseau :- 
Vos arbres doivent teriir au terrain, vos branelies doivent venir o n  
avaut ou s'enroucer dans la toilo ; le spoctate~r  doit peuser qu'il 
pouriait faire le tour de i'arbre. Ou est'outro de Plaricho-sun pcn 
d'air doit jouer librernent dans les hranchess. 

Gmn pequenina paisagom, que Corot náo dasdenharia assignar, 
merece comtudo qiie a destaquemos das outras-l~nz tanque!-que tal- 
vez algum critico comparasse a uma egloga de Tirgilio ou a um idylio 
d e  Theocrito. 

Parece-nos estar lendo esto trecho dc Garcílasso: 

Fuente clara y pzcra 
Qilc coiizo dz cr!jstal resplandecia 
,Wostranrlo abiertamente su  l~o~zdzcra 
E1 arena que de oro parecia 
De  blalzcas pedrez~lel~s aariada. . . 
Arboleo que os estais mirando en cllns 
Verde pratlo de finesca sombra lleno. (13) 

Sobi.0 aqunlla agua como qiie revoam moscas-dragfío ou libellinhas 
d o  hyalinas azas; pendem Acxiveis tufos de bambus, qiie v%o debn- 
xar-se no fundo della, ernquanto as  nymphéas vogam sem rumo, oe- 
tentando aos caprichos da briza os seus pavilhões roseos ou aznes 
bordados d'oiro 

Que alegre campo e deleitosa praia ! 
Quam saudosa faz esta espessura 
A fornzosura angelica e serena 
D a  tarde ninena! Quam saudosamente 
A sesta ardente abranda, si~spira~zdo 
D e  quando enz picando o vento alegre e frio ! 
,Vo ficndo do rio os nzudos peixes saltam; 
Os í'éos s'esnzultam todos cl'ot~ro e cede ,  
E Febo perde n força da q~etitug.a. (14) 



E, acceitando o amoravol convite da natureza, o pae de Yirtilio 
ahi dormitará, sem que os ventos frescos da noite e o hzcvaido orvalho 
façam-lhe danzno algum. (15) 

Causa bem á alma contemplar uma tela dessas, que podiamos 
chamar-un crbvi delicieux, ulz rendez-vows de repos et de frakcheur 
duns I'aridité de lu rozcte. Tozhtes 2es plus caressantee melodies de la 
natwre y ont ete' captées pour not9.e usage par zbn genie bielzfnisant et 
frnternel. (16) 

Na pintura historica Alrneida deixou-nos a assombrosa-Partida 
cla &fonçüo.-O quo era a Mon~ão dil-o o artista nas poucas linhas 
coni que apresento11 o quadro. A monção ! '4iiantas idéas não des- 
perta essa tela em que o mestre vasou o melhor do seu ospirito ! 
*Onde esta, porém, o Goethe que faça esse poema ? Apparecerh hoje ? 

E codc, muito cedo ainda. (17) 
Dai-me licença para que antes do terminar vos lembre as  duas 

ultimas producpões de Almeida Jr. :-a Mendiga e a-Saúdade, duas 
telas extraordinarias que os olhos do corpo jit n%o véem, mas que 
os d'alma ainda estáo remirando. 

Aquelle olhar esma ecido de velha pedinte, de enrugado rosto, 
como que ainda nos está fltando, emquanto extende-nos a mão em- 
magrecida, rematada com unhas descuidadas. 

Planche, esse grande demolidor, náo estaria de acc6rdo comnosco : 
-Je  sais bon gr6 a l'aucteur de nous avbir epargnóes les ongles noi- 
res dos femmes du pays ; c'est un trait d'cxactitude dont Ia peinture 
peut se pasber.r I1 n 'y  a pas rien de commun entre la tache de 
pointre et l'office de greffler. Les gerçures des lèvros, les rides e t  
les verrues ne sont pus et ne seraicnt jamais Ia partie importante de 
la peinture.. 

Responderemos, com Blaze do Bury, que nos 6 tão impossivel 
pensar com o cerebro do nosso proximo, como 8-110s impossivel tirar 
proveito para a nossa niitriçáo da alimentação que o sustenta. 

E aquellas unhas crescidas, aquelle rosto cheio de rugas serão 
por n6s táo adinirados, como aquella bocca despojada de dentes, como, 

( 1 5 )  Gessuer-Zdylios. 

( 1 6 )  A. Blichel-L'i<f~re de Porot (Rev.  des D. Xondes). 
(17) Liiciano Cordeiro-Estros e Palcos. 



aquelle vestido rustido no joelho esquerdo, que por baixo se advinha 
ou o lenço azul e c6r àe rosa, que cobre a cabeça da flgura, dei- 
xando apunas apparecer, sobre a orelha direita, uma pequena ma- 
deixa de cabellos grisalhos. É; um perfeito especimen da escola hol- 
landeza. 

Sazidade ! 
Gosto amargo de ilzfellzes, 
Delicioso pungir de acerbo espinho. 

Saudade ! Que tocante e pathetica elegia ! 
Junto a uma janella aberta, uma mulher, ainda moça, contempla 

uma photographia, que acaba de tirar de um bahú ao lado. A physio- 
nomia traduz um sentimento de d6r real, verdadeira, profunda, des- 
sas dores que náo acabam nunca. 

aFleurs, rochers, vallons, solitudes si chères, 
sUn seu1 etre vous manque et  tout est depeuplb.. (18) 

Saudade ! 
Para n6s essa tela, sabendo a um immortal sonbto de Petrarcha 

no Trionfo della morte: excede-o ainda. .Raro um discurso rivalizar6 
uma tal pintura, porque rarissimo o poder da palavra rivaliza o poder 
do piacel quando este, embebido pelo genio no iris da ins~~?ração, cm- 
vertendo cores bem co-mbinadas epn seres .nzaravilhosos, torna u m  qua- 
dro poema e faz d'um movimento de tintas um deslz~mbramento de 

id6as., 
Saudade ! 
A alma do artista dikiii-se em pranto e com este dissolveu a 

tinta com que pintou uma admiravel lagrima que se deslisa pela fa- 
ce direita da flgura, que tenta enxugal-a com o chale segnso com a 
má o esquerda. 

a Que fôra a widn si nella não houvera lagrimas ?. . . A dor maie 
tremenda do espirito quebrantam-na, entorpecem-na as 1agrinaas.- 
Meu Deus, meu Deus !-Bemdicto seja o tezc nome, porque nos désk o 
chorar., 

(18) Lamartine-Meditatiom 



E, como iiáo btistasse tcr animado a figura, Alnicida fez o seu 
fcracissimo, c!ulcissiiuo pincel clcscer a miniicias, corno os ar~bescos 
da renda qiic cobro o albuiu, donde saliiu a pliotographia, os enfei- 
tes de pregos amarc!!os do b.liu, ctc. Por sobro tudo uma mirifica 
luz 4110 IJromentin nunca jamais poderia a s a z  encarcccr. 

Excclso'nrtista! Aurcolando o teu riome no extraligeiro, nobili- 
taste o nonic (Ia patria ! Horira, pois, a ti ! Esma!tariÜo a tela com um 
canto dessa Exicida sublinie, cujo prologo trayoii Jo&o Itamalho, cscro- 
veste um trecho dn liiütoria do S. Paulo! Hoiira, pois, a ti ! Espiritua- 
lizando na tela o sentimento da saudade que dcixnsto nos teus con- 
socios do Instituto, elevaste, com o teu lilimo, o nomo da patria aos 
don~inios da gloria. Honra, pois, a ti ! E c i o ~ a  de possui;-te, a gloria 
fez quc tc adoriiieccsscni na vida, para mais cedo despertares em 
seu seio ! 

Permitti, Siirs., que termine com as palavras do A .  Houssayo, ao 
ser  levantada ~xn Tournus uma estatua ao insigne Creu-e:-A gra~zde 
eoz de bro~zze de Bosszcet pevp,tz~am a Zetnbia~zcn (70s mortos até os 
confinr da i~~li~iortalirlacle. 171~1s lioje qrtcrn falnríc tco alto para ser 
ouvido por talito tenzpo 2 A ora~co  funebre, por mais eloqzce~zte que 
oej(l, pej-dc-se no ruitlo ?r?tii;ersal. A cada imnzortal deze-se uma esta- 
tua; e= n I ~ ( ; í i o  (70 pasia«Io ao ft~turo: e' pelo lizavit~ore que a patria re- 
eornpeltsa, c' pelo marmore que elln tliz ao recei~z-vindo: .E TU TabrBEní- 

U S I  DIA PODEItíS DESPERTAR SOBRE UM I'EDESTAL*. 

Si tLo grande perda sofireii a arte com a morto de A!meida Jr.. 
náo menor causou á historia do S. Paiilo o passaniento de outro distincto 
oonbocio e fundador do Instituto o Snr. Antonio Augusto da Fonseca. 

Si aquelle estampava na tela a Partida de Mon~60, este pela 
imprensa. em linguagem castiça, espalhava historias dos nossos maio- 
res. O ?." voliimo rla nossa Revista nos zprosenta bellissimas e elo- 
quentes paginas sahidas da sua bem aparada penna. Como Zuetonio, 
elle siibstituc a historia pela biograpliia. E' esacto que-ai& com- 
prise, I'histoire perd sans rloz~te puelque cl~ose rle sa d9gnite' nznjesteuse 
et dc sa Seatcté artistique. 

Aqui (14-nos a biograpliia do P. Jesiiino Monte Carmcllo, cscri- 
pta oni estylo correctissimo, deixando transparecer o seu amor pro- 
fundo pela tradiçtio, pelo que nos Iegou o passado. 



Como revolta-se contra aquelles que mutilaram a egreja do Pa- 
trociiiic, ! 

Xuitos, por esse o outros factos identicos, accusavam-no de mi- 
santhropia. Sambem o tem sido Tacito. Mas, com Pichon (19, dire- 
mos:-11 ri'est pas niisanthrope; car i1 renconnait e t  salue la vertu 
chaquc fois qu'il Ia recontre, e t  sc vant d'bcrire pour Ia preiqerver de 
I'oiibli-nc virtutes sileatur. 

Náo é misanttiropo quem reconliece, apregoa e louva aquelles 
dois sacerdotes, idolatrados pelo poro ytuano pelas suas virtudes td? 

apuradas, P.e A. Pacheco s P.c irIiguel Correia Pacheco. 
Si revolta-se ao narrar os excessos coxnmettidos por D. Bernar- 

do, 6 devido a um requinto do seiieibilidado qiie-agita-se e upniro- 
nn-se ao co~ztacto das scclzns que cbsema.-Exsequi sententias haiicl 
institui. nisi insignes por honcstum aut natabili dedocoro, dizia Taci- 
$0. Como este, Fonseca era um psycliologista. Nas biogapliias de AI- 
vares Machado, de Feijú e de D. A. de Mello miiitos fibctos histori- 
eos intaressantos, mas desconhecidos, são narrados. Ati o eecriptor 
faz a vnidadeira historia, isto e urna reszirreigcto, pois fazer a histo- 
ria vrfnzer a vida. 

E não era só na imprensa que luzia esse velho sabedor. Ka con- 
vorsaç&o, se lho desseis um thema qualquer de S. Paulo antigo, 
aquelles labios dc prompto se  dcscarrariam, e o commontario profun- 
do dc saber surgia como por encanto Nelle a clironica se encarnara. 
E o que i? a chronica sinão a liistoria ainda por lapidar, a historia 
sem encadeiamonto, uma narra+ do factos, sem indicaçáo do can- 
s a s ?  Va!ersi menos por isso ? 

Por Deus que náo! Amonhá surgir4 um Ttiicrry, que a aprirc 
no cadiuho de philosophia, ou da critica. E, escoiniada do lendas o 
do tradiç6es fabulosas, saliidas das tumbas do passado, deslumbrante 
como um resurrecto, apparecera a historia verdadeira, elo que nos 
liga ao preterito, elo que prenderá a nós o futuro. 

E, quando por sobre uma intolligencia táo culta como a de Fon- 
seca, reluz um conjunto de virtudes acrisoladas, entáo melhor se aqui- 
lata a magnitude da perda soffrida. Entáo a dór se avoluma. Entáo 

(19) Pichou-lfist. de la Ltferafirrc laline 



um desejo de seguir tal exemplo apodera-se de todos. Entao os elo. 
gios dictados pela gratidao tornam-se um tributo ou, para servir-me 

-da expressáo feliz de Voltaire, num delicioso perfume, que se con- 
serva para o embalsamento dos mortos. Então cada um de n6s pa- 
rece, paraphraseando enternecido as suas palavras, dizer com aqnelle 
velho de Riba-Douro: Companheiro iliustre, e% morto! nós todos 
puantos aqui somos, rzZo tardará que sigamos. 

Em vida, bem mereceste do Instituto. Por meu interinedio euvia- 
te  olle o tributo de sua gratidáo. Repousa em paz, conspicuo consocio ! 

Sáo Paulo, 1.0 do Novembro de 1900. 



Actas das sessões 

DO ANNO DE 1900 

Sessão ordinaria, em 25 de Janeiro de 1900 

PRESIDENCIA DO SR. CONSELHEIRO DUARTE DE AZEVEDO 

A's sete e meia horas da noite, no predio n.  2 do Largo da S6, 
na sala destinada As sessoes, presentes os socios srs. Duarte de Aze- 
vedo, Carlos Reis, Pereira Guimarães, Miranda Azevedo, Antonio Piza, 
Orville Derby, Theodoro Sampaio, Dionysio Fonseca, Bernardo de Cam- 
pbs, João Florindo e Arthur Goulart, foi aborta a sessão. 

Foram approvadas as actas das sessdes do 25 de Outubro e 1 de 
Novembro de 1899. 

Foi recebido por uma commiss%o e iutrodozido na sala das ses- 
sCies, onde tomou assento, o novo socio sr .  dr. Joáo Cesar Bueno 
Bierrenbach, que proferiu uma bella allocuçáo. 

EXPEDIENTE 

Do sr. A. L. Garraiix agradecendo a sua admissão como socio 
aorrespondente. 

Do socio sr. Alexandre Riedel pedindo exoneraçãc do cargo de 
2.0 secretario, visto não poder continuar a exercel-o. - Submettido á 
deliberaçáo. foi acceito o pedido de exoneraç%n, em vista das razoes 
apresentadas, devendo proceder-se, na ordem do dia, a eleiç%o de 2 . O  

secretario. 



i 
Do sr.  dr. Alvaro A. da Silveira, do teor scguintc, que passa 

para a ordem do dia, aíim de ser discutido : ~Illms. Srs. Membros do 
Instituto Historico de S. Paulo.-Polo muito que merece qiialiiucr 

u noticia dada pelos orgams 6a impresa da capital paulista, n5o posso 
deixar passar despercebido o soni foriual contestaç80 o que foi no- 

a ticiado pelo Conzmercio de S. Pa~ilo, sob O titulo Institztto Histo~ico 
Conta o apreciado jornal que no dr. Eduardo Prado eh;moii a at-  

r tençáo do Instituto para o notavcl acontecimento qiic era a p1:bli- 

a caçáo da prinieira folha da Carta Gcographica de S. Paulo, faaanda . ver a Iionra que Iiavia para o Brazil o para S. Paulo em ter a 
prirncira carta rigorosa feita na  America do Sul..-Quero crci WC 

a tenlia havido qualquer engano ria traiisruissão da noticia, pois n o  
« parece que o Instituto nEo ignor~rá,  cni assumptos de tanta i~lipoa- 

tancia para elle, o que so passa, mcsino onl um Estado visinlic*-o 
u de Minas Geram.-Com ofIrrito, aiitos ùa publicação da prinieird f3- 

« lha ainda provisoria da Carta Geograpliica de S. Paiilo, folha cuj3 
u publicay8o se foz este anno de 189 1, já o Estado do Xinas tiiiha 
c piiblica(10, em 1892, duas folhas deíiiiitivas da sua Carta Geogrn- 

piiica, na oscala do 1:103.000, a mesma da de S. Paulo ; con~eca- 
tiranicnto fomni sendo publicadas oçtxis. de sorte a attingir hoje 

8 o seu numero a doa, que tem por titulos: (1) Barbacena, ( 2 )  S. Jo3o 
a d'El-Roy, (3; Ibortioga, ( 4 )  Carrancas, (5 )  Ayiiruoca, (6) J~uminarias, 

( i )  Eaependy, (6) Lavras, (9) Liiiia Duarte e (10) Rio Preto. - A s -  
a sim, a primeira folha do uma carta rigorosa piiblicada no Erazil . não foi, coilio pensa o Instituto, a do S. Paulo e sim a follia n. 1 ,  

Earbacona, da Commissão Gcogra~hica e Goolugica do Estado do 
c Minas Geracs.-Náo tcnlio poupado esforços para tornar ron!icci- 
c das as  folhas da nossa carta o ainda assim, niesino em Ninas, ondo 
c a sua disseminaçáo dorcria scr grande, lia muita geuts iilstriiida 
< que ignora em absoliito a existciicia desse precioso trabalho. -Doii . parabeus ao Estado de S. Paiilo por saber manter serviços quc in- 
c felizniente são pouco apreciados o conhecidos no nosso paiz, a n8o 
a ser apenas por uma parte insignificante da popula(;Llo. - Eis o qnc, 

para orientar o Instituto Historico de S. Paulo ou para desfazer 
c effeito desagradavel de uma noticia inexactit, julguei conveniente 
u dizer-vos.--Com estima e consideraç&o, subscrcvo-me, etc. (assig- 
« nado) Alvaro A .  da Silveira-Engenheiro do Minas e Civil., 



As constantes da rc la~ao  em appcndico, as qiiaes :ao r~ccbidas 
com espedal agrado. 

Por proposta do sr. Dr. Manocl Pereira Guimardcs, foi crinni- 
monte deliberado inserir n s  acta um voto de profundo pcsnr pela 
morte tragica do distincto consocio Josir Perraz de Alinoida Juriior. 

Igual deliberação foi tomada, por proposta do sr. krthur Goiilart, 
pelo fallecimento do sr. Dr. Americo de Campos, scudo tnmbcm rc- 
solvido, por proposta do sr.  Dr. hliranda Azevedo, qiie por oficio Ee 
apresentassom condoloncias a farnilia do illusfro iuorto. 

ORDEM DO DIA 

Entra em disciissão o officio do sr.  dr. Alvaro da Siiveirs. Csa 
da palavra o socio sr. dr. Orvillo Derby, que faz diversas considora- 
çócs a respeito do assumpto, accrescentando que, como clicfo da Com- 
missão Gcographica e Geologica deste Estado, não pGde deixar passar 
seni reparo a phrase-folha pvovisorin, empregada polo sr. dr. Alvaro 
Silveira como equivalente a-edi~no p~elinzin~r-quo so c:icontra na 
folha publicada da Carta Geographica deste Estado, o que nRo p6ào 
sor adniittido nem pelo sentido etyniologico nem pelo sentido tochnico 
desta oxpressáo ; a edição, conclue o sr. dr. Derby, comquanto pra- 
liminar, não deixa do ser tambcm definitiva: foi cliaruxda pre- 
liminar, porque ainda tém do sor traçadas as linhas divisoriss entre 
os n~iinicipios, o que se pretendo fazer com toda a oxactic?ão ; é, po- 
rem, defliiitiva, porque o traballio gcograpliico csth conipieto, rigo!osa 
o tlefinitivamentc concluido, nada liavendo a alterar, a modificar, a 
emendar. O 1.0 secretario, obtendo a palavra, declara qilo o I ~ s t i t u b  
não recebeu de qualquer repartição do Estado do 3Iinas faliia alguma 
da carta c10 que so tracta, não sondo, pois, do extranliar que so igno- 
rasse a existencia dessa carta na nossa associação, cliiaudo no pro- 
prio Estado de Minas, onde a dissominaçáo deveria scr grande, ha 
niuita gente instruida que ignora om absoluto a oxistcncia desso yre- 
cioso trabalho. O sr. dr, Rliranda Azovcdo propoz o foi approvado 
que fossem transcriptas na acta as integras do oficio do Sr. dr. Al- 
vara Silveira e da resposta ao mesmo. 





collectividade, náo 6, não pode ser responsavel pelos juizos emitti- 
dos individualmente pelos socios, que t6m a liberdade de suas opi- 
ni6es.-Isto posto, julganios necessario fazer algumas considerações 

c sobre um topico do officio a que rpspondemos. Dia V. S no allu- 
a dido topico : <Com effeito, antos da publicação da primeira folha 
a ainda provisoria da Carta Geographica de S. Paulo,. . . B A 1 . a  fo- 

lha desta carta, assim como a 2 . a  ultimamente publicada, náo 6 
c provisoria e sim dofinitiva. Talvez fosse V. S. levado a conside- 
a ral-a provisoria pelo facto de constar della a declaraçáo de--edi~cio 

preliminar , mas perfeitamente sabe Sr. S. qiie n8o s6 pelo sentido 
C etymologico como pelo technico dos vocabulos prflinzinar o prrvi- 
e sot-io, náo pode nem deve ser este considerado equivalente ou syno- 
a nymo daquelle. A presente ediçáo da Carta de S. Paulo foi cha- 
c mada preliminar, porque tem de ser foita uma outra, na qual serão 
c indicadas as linhas divisorias dos municipins com a precisa exacti- 

dáo e que actualmante náo ora possivel representar, por falta de 
c dados seguros; mas náo duixa, por isso, de ser definitiva, pois o 
a trabalho geographico esth completo e rigorosameiite exacto, nada 
c havendo a alterar, nicdificar, emendar.-A4proveito a oppcrtnnidade 
c para, em nome do Instituto, felicitar na pessoa de V. S. a Commis- 

sáo Geographica e Geologica do Estado de Ninas pola pcblicaçáo 
c das 10 folhas da Carta desse Estado, e ao mesnio tempo solicitar de 
c V. S. a fineza de obter a remessa daquella cirta para o nosso ar- 
< ehivo, pois muito prazer teremos em possuir tão importante o pre- 

cioso trabalho.-[Assignado) Carlos Reis, i o secretario. 

Sessáo ordinaria, em 5 de Fevereiro de 1900 

PRESIDENCIA DO SR. CONSELHEIRO DUARTE DE AZEVEDO 

A's oito horas da noite, na sala das sessões do Instituto, presen- 
tes os sooios srs. Duarte de Azevedo, Carlos Reis, Pereira Guimaráes, 
Antonio Píza, Orville Derby, Alberto Lofgren, dorge Krichbaum, Dio- 
nysio Fonseca, Theodoro Sampaio, Arthur Goulart, Domingos Jagua- 
ribe, Alfredo de Toledo e Miranda Azevedo, foi aberta a sessão. 

Foi approvada a acta da ultima sessão. 



EXPEDIENTE 

O 1.0 secretario coinmunica o recabimento das offertas constantos 
da rolação em appcndice, as  quaes s&o rocebidas com especial agrado. 

O sr. Presidente commiinica quo a Directoria rosolveii dispensar, 
a 1.0 do corrente mez, a sala que era occupada ccm a collecçáo nu- 
rnismatica, quo foi accommodada na saleta da secretaria, realizando- 
se assim a economia de 638030 monsaes. 

ORDEM DO DIA 

Entra om discussão e 6 sem debate approvada a proposta relativa 
i creação de dois supplentes de secretario. Em seguida foram no- 
meados pela Mesa, por delegação da Assemblea, para esses logares 
os socius srs. Dionysio Caio da Fonseca o Arthur Goulart. 

O Sr. Dr. Poreira Guiniarfies, como relator da commiasáo encar- 
regada da revisão do quadro social, submette A consideraçáo da Assom- 
blCa uma proposta para a transferencia dos socios cujos nomes indica 
da classe dos correspondentes para a dos efloctivos. Bubmettida B 
discussão e votação, e approvada a proposta, passando para a cate- 
goria de socios effoctivos os seguintes srs. que foram admittidos coiuo 
meios correspondentes: Dr. Francisco do Paula Rodrigues, Dr. Fran- 
eisco de Paula Santos Rodrigues, Jo%o Vieira de Almoida, Dr. Joao 
Antonio de Oliveira Cesar, Dr. Pedro Augusto Carneiro Lessa, Dr. 
Raymundo Fonnaforte Alves do Sacramonto Blake, Dr. JosÓ de Cam- 
pos Xovaes, José Hippolyto da Silva Dutra e Dr. Alfrodo de Toledo. 

Nada mais havendo a tractar, levantou-se a sessáo. 
Lavrada por Carlos Reis, 1.0 secretario. 

Sessiio ordinaria, ein 20 de Fevereiro de 1900 

PRESIDENCIA DO SR. CONSELHEIRO DUARTE DE AZEVEDO 

A's oito horas da noito, presentes os socios ers. Diiarto de Aze- 
uedo, Carlos Reis, Orville Ilorby, Alberto Lofgren, Luiz Leme, Alfredo 
de Toledo, Eugenio Franco, Bernardo Morelli, Thaodoro Sampeio, An- 
tonio Piza e Barão Homom de Mello, foi aberta a sessão. 

Foi approvada a acta da sessão antecedente. 



O s'. Presidente congratulou-se com os consocios pela presença 
do sr. Barão Horncm do Mello, a quer11 saudou como um dos homens 
mais notaveis do Brazil actual, declarando ser a sua presença na 
nossa sessão um grande estimulo para o trabalho. O sr. Baráo Ho- 
mem de Yello, agradecendo as  palavras do sr. Presidente, disse serom 
dignos Le francos elogios os grandos serviços que esto Instituto tem 
prestado ao Paiz, concorrendo com o sou subsidio importanto para o 
estudo da geographia e da historia do Brazil : disse niais que, quando 
coinpilrcce, como hojo, a este Instituto, sonto-se rejuvcncscer ao con- 
tacto dc espiritos cultos e elovados que com tanto selo e dedicaçáo 
trabalham pela prosperidade da associação ; tcrminoii saudando cor- 
dialmente os mcmbros do Instituto. 

EXPEDIENTE 

OFFICIOS 

Do sr. Dr. Bernardino de Campos agradecendo as  condolenc i~  
pela morto do Dr. Anicrico de Campos. 

Do sr. Dr. Rayrnundo P. A. do Sacramento Blako agradecendo a 
sua transfcrenoia para a classc dos socios effoctivos. 

As constantes da relaçáo cm appendice, as quacs $20 recebidas 
aom especial agrado. 

ORDEM DO DIA 

E' dada a palavra ao sr  Dr. Orville Derby, que faz a leitura de 
uin seu importante trabalho intitulado-O coinefo (lu pz~estão cle limites 
entre S. Paulo e Minas Geraes, o qual foi muito apreciado o applau- 
dido. 

Tem cm seguida a palavra o sr. dr. Alfredo de Soledo. que 16 a 
íntrodncçáo do seu trabalho-Uma reivi~~dica~ão improcedente. Termi- 
nada a leitura, que foi muito apreciada, C! o trabalho entregue á =e- 
sa ,  devendo ir ii. CommiesZo do Historia do Brazil. 

Nada mais havendo a tractar, levantou-sc a sessáo, no correr da 
qiial compareceram mais os socios srs. Dionysio Fonseca, Alexandre 
Riedel e -4rthur Goulat. 

Lavrada por Carlos Rcis, 1.0 sccrctaJio. 



Seseão ordinaria, em 5 de Março de 1900 

As oito horas da noite, presentes os socios srs. Miranda Azavedo, 
Cailos Reis, Pereira Guimarães, Eugenio Hollander, Alfredo de Tole- 
do, Orville Derby, Antonio Piza, Jorge Krichhaum, Sonza Franco, 
Dionysio Fonseca, Horace Lane e Barão Homem de Afello, foi aberta 
a sessão. 

Foi approvada a apta da sessáo antecedente. 
Foi introduzido na sala das sessões e tomou assento na Assem- 

bl8a o novo socio sr. Dr. José Vieira Couto de Magalhaes Sobrinho. 

EXPEDIENTE 

OFFICIOS 

Do sr. Dr. dos8 dc Campos Novaes accussando o recebimento do 
officio em que lhe foi communicada a transfereneia para a categoria 
de socio offectivo e deolarando offertar um volume do seu estlido so- 
bre as Oriqelzs ehaldea~zas do judr~isrno. O 1.O secretario informa que 
o vo1urr;e offerccido ainda n8o foi recebido. 

Do sr .  Alberfo F. Rodrigues agradecendo a remessa do 3.0 vo- 
lume da Revista do Instituto e enviando um exemplar do Almanack 
Popular Brazileiro para 1900. 

OFFERTAS 

As constantes &a relação em ,appendicc, as quaes s%o recebidas 
com especial agrado. 

O sr. Presidente, lembrando os predicados que ornavam a pessea. 
do dr. Augusto de Souza Queiroz, panlista distincto e brazileiro jllus- 
tre, ha dias fallecido, suhrnettou a consideraç80 da casa a indicação 
de ser consignado na acta um voto de pesar pelo seu passamento e 
de se dirigir a familia do egregio inorto um officio de condolencias 
O sr. dr. Conto de Magalháes, em additamento, propoz e foi appro- 
vado que fosse nomciada uma commissáo para assistir Bs exequias 
que se vão celebrar a 27 destc maz ; em consequencia foram nomea- 



dos os srs. drs. Pereira Guiniarhes e Alfredo Toledo para constitiiirem 
a referida commisáo' 

O sr. Eugenio Bollender porpoz e foi unanimemante approvado 
que se collocasse na sala dos scssóes o retrato do primeiro presiden- 
t e  do Instituto dr. Cesario Motta Junior. . 

O Sr. dr. Peieira Gaimaráes, lembrando a approximaçho da spoca 
em que deve ser commemorado o 4.0 centenario do Erazil, acha que 
s e  deve tractar da execuçfio do respectivo programma. O sr. dr. Mi- 
randa Azevedo dá explicações a respeito. 

Foi proposto e approvado que o Instituto se representasse nas 
festas promovidas em Lisboa pela Sociedade de Geographia para a 
commemoraçáo do 4 0 centenario do Brazil. 

ORDEM DO DIA 

Foram apresentadas, lidas e enviadas á respectiva commiss&o 
propostas para a adruisaão dos Sr.. dr. Augusto Carlos da Silva Tel- 
les, Horace E. Williams e Joáo VamprB como socios efleetivos. 

Obteve a palavra o Sr. dr, Alfredo de Toledo e occupou-se de um 
artigo publiacado na <Cidade de Santos., em sua edição de 22 de 
Fevereiro ultimo, relativo ao trabalho- Uina reivindicação improce- 
dente, que leu na sessáo passada, explicando a origem, marcha e flm 
de uma polemica sustentada pelo orador com o Major Codeceira. 

Em seguida o sr. dr. Orville Derby apresentou um mappa em 
reIevo da região entre esta Capital e Santos, a respeito do qual fez 
algumas conrideraçõea. Este trabalho, que 6 feito em gesso, foi mui- 
to apreciado pela precisão scientifica e grande sommz. do paciencia de 
quem o organizou. 

O sr. Presidente, em nome do Instituto, congratulou-se com os 
srs. Baráo Homem de Mel10 e Orville Derby pelo mappa que araba 
de ser apresentado, porquanto foi o Sr. Homem de Mollo o primeiro a 
salientar a importancia das altitudes do systema orographico de 8. 
Paulo e o sr. Derby o primeiro a realizar proficientemente o seu es- 
tudo; congratulou-se tambem com O Estado de S. Paulo por ser a 
patria do primeiro e o theatro do estndos do segundo. 

Nada mais havendo a tractar, o sr. presidentejevantou a sessáo. 
Lavrada par Carlos Reis, 1 . O  secratario. 



Sessão ordinaris, em 20 de Mnrço de 1900 

PRESIDENCIB DO SR. DR. MIRANDA AZEVEDO 

A's oito lioras da noite, presentes GS soeios srs. Miranda A~eredo, 
Carlos Reis, Percira Guimarães, Eugenio Hollender, Orville Derby, 
o Alberto Iiofgren, foi aberta a sessáo. 

Foi approvada acta da ultima scssáo, 

EXPEDIENTE 

3 a  Sociedade Commenioradora do 4.0 Centcdario do Brazil, de 
S.  Viconto, convidando para assistir a inaiigiiraçáo do monumento que 
ser6 erigido nnquella cidade a 22 de Abril vindouro. 

Do sr. dr. JosC de Campos Novac~, communicando que o lilro- 
Origens clialdcanas-que offcreceii será entregue pelo socio sr. Alber- 
to Lofgren. 

Do sr. dr. Virgilio Cardoso de Oliveira, Director do Instituto Ci- 
vico-Juridico ~ P a e s  de Carvalho., eni Belbm do Para, agradecendo a 
remessa da Rccista e enviando diversos folhetos relativos aquelle 
Institiitb 

OFFCRTAS 

As coiistantcs da relaçao em zppendice, as  quaes eáo recebidas 
com especial agrado. 

O er. dr. Miranda Azevedo communicou que entendeu-se com o 
sr. Presidente do Estado sobre o auxilio para a festa do 4.O centcna- 
rio e que o mesmo lhe declarou n%o poder o Governo attender a e  
appelio do Institiito; outrosim participa que 6 provavel que o socio 
sr. Arcsdiago dr. Francisco de Faula Rodrigues so encarregue d e  
proferir o disciirso official na sess%o soelnne de 3 de Maio. 

O sr. Engenio Hollender envia it mesa a lista das pessoas que  
subscreveram para a acquisiçáo do retrato do dr. Cesario Motta, que 
dentro de poucos dias será entregue e poder& ser inaugurado. 

O ruosmo socio communica que o sr. commondador Alfaya Ro- 
drigues o encarregou de patentear ao Instituto a satisfacç8o que terá  
a Sociedade Commemoradora do 4.0 Centenario, de S. Vicente, si o 



Instituto tomar parte nos festejos que alli se realizaráo, cujo pro- 
gramma apresenta ; declarou mais que a dita Sociedade resolveu con- 
siderar seus membros honorarios os socios deste Instituto. O sr. Pre- 
sidente declarou que a mesa tomava em túda consideração o qua 
acabava de ser exposto e comniunicado pelo sr. Hollender e que, em 
nome do Instituto, agradecia as  gentilezas da Sociedade Commemo 
radora de S. Vicente. 

ORDEM DO DIA 

Foi lido e flcou sobre a mesa o parecer da Cornmiss~o de Ad. 
missáo de Socios relativo 6s propostas apresentadas na sessbo ante. 
cedente. 

O sr. Dr. Manoel Pereira Guimarács procedeu B leitura de um 
seu artigo critico sobre o quadro-Fugida para o Egypto-do pran- 
teado pintor paulista Almeida Junior, trabalho quo foi muito apre- 
ciado. 

Nada mais havendo a tratar, o sr. Presidente levantou a sessão. 
Lavrada por Carlos Reis, 1 . O  secretario. 

Sessão ordinaria, em 5 de Abril de 1900 

PRESIDENCIA DO SR. DE. M ~ R A N D A  AZEVEDO 

A's oito horas da noite, presentes os socios srs. Miranda Azevedo, 
Carlos Reis, Pereira Guimar&os, Dionyzio Fonseca, Arthur Goulart, 
Orville Derby, Domingos Jaguaribe e Alfredo de Toledo, foi aberta a 
sessão. 

Foi approvada a acta da sessáo antecedente. 

EXPEDIENTE 

Do sr. Dr. Alvaro Astolfo da Silveira enviando Boletins e folhas 
da Carta de Minas. 

Do sr. Er .  F. A. de Souza Queiroz Netto agradecendo os pesa- 
mes pela morte do Dr. Augusto de Souza Queiroz. 



OFFERTAS 

As constantes da relaçáo em appendice, as quaes são recebidas 
com especial agrado. 

Foi introduzido na sala das sessões, e tornou assento na Assem- 
bléo o novo socio sr. Dr. Francisco de Paula Santos Rodrigues. 

ORDEY DO DIA 

Foi lido, posto em discussáo e sem debate approvado o parecer 
da Commiseáo de Admissáo de sooios que ticara sobre a mesa na ses- 
são passada sendo proclarados membros do Instituto os srs. Dr. Au- 
gusto Carlos da Silva Telles, Horace E. Williams o Joao Vamprb, na 
qualidade de socios effectivos. 

Foram enviados á respectiva CommissBo as propostas apresenta- 
das para admissão dos srs. Augusto Alvaro de Carvalho Aranha, 
como socio effectivo, M. Pio C0rrt.a e Antonio Ferreira Neves Juilior, 
conio socios correspondentes. 

O ?.O S~cretario, Dr. Manoel Pereira Ciuirnaráes, offerece um offl- 
cio do Conselheiro Avellar Brotero ao Conselheiro Chrispiniano Soares 
relativo 9, rcvoluçáo de 1842. Em seguida communica que no dia 4 
do corrente, dosmanchado-se trcs cellas que existiam sobre a sacris- 
tia do convonto do C'armo desta cidade, num,& viga d ~ i  telhado foi 
encontrada uma inscripçáo datada de 1600, parecendo, á vista disso, 
que quando Frei Gaspar, Azevedo Rlarqiies e oiitros dizrm que o 
Convento foi tundado por Frei Antonio de S. Paulo no aiino de 1596, 
querem referir se ao inicio das obras. 

Nada niais havendo a tractar, foi levantada a sessão. 
Lavrada por Manoel Pereira Guimarães, 2.0 secretario. 

SessBo ordinaria, em 2 0  de Abril d e  1 9 0 0  

PRESIDEHCIA DO SR. CONSELHEIRO DUARTE DE AZEVEDO 

Ás sete e meia horas da noite, presentes os socios srs. Duarte 
de Azevedo, Pereira Guimaráes, Antonio Piza, Dionysio Fonseca, 8an- 



tos Rodrigues, Joáo Monteiro, Eugenio Hollender, Orville Derby, Eu- 
genio Franco e Tullio de Campos, foi aberta a sessão. 

Foi approvada a act3 da sessáo anterior. 
Foi rrcebido na sala dos sossões e tomou assento na Assembléa 

o novo socio sr. Joáo Vampré. 

EXF EDIENTE 

OFFICIOS 

Do Club Gymnastico Portuguez convidando o Instituto a assistir 
a sessác, solemne que realiza a 1.0 de Maio, em comrnemoraçáo ao 
4.0 centenapio do Brazil. Para representar o Instituto foram nomea- 
dos srs. Drs. Carlos Reis, Eugenio Alberto Franco e Joáo Vampré. 

Da Sociedade Commemoradora de S. Vicente enviando o pro- 
gramma dos festejos do 4.0 centenario e convidando o Instituto a 
comparecer. Foram nomeados em t:ommissáo os srs. Drs. Theodoro 
Sampaio, Antonio Piza e Orville Derby. 

Do socio sr. 1Jr. Domingos Jaguaribe communicando a sua par- 
tida para a Europa. 

ORDEM DO DIA 

Foi lido e ficou sobre a mesa o parecer da Commissáo do Admis- 
sáo de Socios relativo ás  propostas apresentadâs na ultima sessáo. 

Foi lido, posto em discussáo e approvado o parecer da commis- 
são incumbida de estudar o trabalho apresentado pelo socio sr. Dr. 
Alfredo de Toledo. 

O sr. Dr. ,João Monteiro offereceu, em nome do si. Dr. João Ba- 
ptista de ivloraes, residente em Pirassununga, diversos autographos 
de homens noiaveis do Brazil, promettendo outros, de grande valor e 
interesse para o Instituto. 

O sr. JoBo Vampré leu a iotroducçáo de um seu trabalho sobro 
festas nacionaes brazileiras, o qual foi muito apreciado. 

O sr' Presidente declara que vai ser inaugurado o retrato do 
pranteado Dr. Cesario Motta Junior o, em phrases sentidas e inspira- 
das, rememora a vida do 1 . O  presidente o um dos fundadores do Ins- 
titututo, vida essa que foi um modelo das mais acrysoladas virtudes. 



Em seguida levantou-se, assim como todos os  socios presentes, e des 
~ e n d o u  o retrato que se achava velado pela bandeira da Repiiblica. 

Obteve a palavra o sr. Dr. Santos Rodrigues e leu um bellissimo 
elogio historico do Dr. Cesario Motta Junior, sendo muito applaudido 
e felicitado. 

Kada mais havendo a tratar, o sr. Presidente lqvanto~i a sessácr. 
Lstvrada por Manoel Pereira Guimarães, 2 .o secretario. 

Sessáo Solenne Commemorativa do 4." Centenario d o  
Descobrimento do Brazil, em 3 de Maio de 1900 

PRESIDFNCIA DO SR. CONSELHEIRO DUABTE DE AZEVEDO 

A's oito horas da noite, no saláo onde o Instituto celebra as suas 
sessúes, no prrdio n. 2 do Largo da Sé, em presença de grande nu- 
muro de socios. presentes o Dr. Carlos Reis, repretentando o Exm. 
S i .  Dr. Fraiicisco de Panla Rodrigues Alves, Presidente do Estado, o 
Dr. Antonio Candido Rodrigues, Secretario da Agricultura, Commein- 
dadw Bernardino Monteiro de Abreu, Consul deportugal, o Padro 1). 
Sangirardi, representcdo o Sr. Bispo Diocesano, commissúes do Seua- 
do e da Camara dos Deputados do Estado, da Associaçáo Commercial, 
do Club Gymnastico Portiiguez, do Instituto Forense e de diversas 
outras associações, exmas. senhoras e pessoas gradas, o sr. Fresi- 
dente declarou aberta a sossáo, proferindo um bello o notavel discur- 
so, em que fez a synthese historica da nossa pittria, salientando os 
principaes aoontecimentos que concorreram para a formaçáo da nossa 
nacionòlidadc. Terminada a sua oração, deu a palavra ao sr. Dr. 
Theodoro Sampsio para pronunciar o discurso official. 

Subiu então a tribuna o laureado consocio Dr. Theodoro S a n -  
paio, sendo acolhido com uma salva de palmas, e leu um consciente c 
snbstancioso trabalho, ondo ainda uma vez demonstrou seus conheci- 
mentos profundos na hidtoria e chorographia do nosso paiz. Ao ter- 
minar o seu discurso, foi muito applaudido e cumprimentado. 

Foi om seguida dada a palavra ao 2.0 secretario Sr. Dr. ManoeE 
Pereira Giiimaráes, que passou a ler um discurso commemorativo da, 



data qua ora nos cxgrega, sendo este importante trabalho Iiistorico 
do nssso consocio attentamente ouvido, milito apreciado e applaudido 
com uma salva de palmas. 

Usou tambem da palavra o socio sr. Dr. Tullio de Campos que, 
em brilhante improviso, congratulou-se com o Institiito o com n pa- 
tda,  sendo applaudido. 

Ninguem mais desejando a palavra, o sr. Presidente agradeceu a 
presença das pessoas q u e  vieram abrilhantar a solennidade e levan- 
tou a sessão. 

Lavrada por Dionysio Caio da Fonseca, 1.0 siipplente do secre- 
tario. 

Reesáo ordinsris, em 19 de Maio de 1900 

PRESIDEXCIA DO SR. CONSELHEIRO DUARTE DE AZETEDO 

A's sete o meia horas da noite, presentes os socios srs. Diinrte 
de Azevedo, Miranda Azevedo, Pereira Guimarães, Dionpsio Fonseca, 
Artliur Goulart e Alfredo de Toledo, foi aberta a sessão. 

EXPEDIENTE 

OFFICIOS 

Dos srs. Dr. Gabricl Piza, Capitáo Pedro Arbiies e Dr. Xirnnda 
Azevedo enviando offertas ao Instituto. 

OPFERTAS 

As constantes da relação em appendice, as  quaes EBO recebidas 
com eswcial agrado. 

ORDEM DO DIA 

Foi suúmettido á discussão e approvado o parecer da Commiasáo 
de Admissão de Sooios, que ficara sobre a mesa na sessáo de 20 de  
Abril, sendo proclamados membros do Instituto os srs.  Augusto Al- 
varo do Carvalho Aranha, M. Pio Correa e Antonio Ferreira Keves 
Junior, o primeiro como socio effectivo e os dois ultimos como cor- 
respondentes. 



Achando-se na sala imniediata o novo socio Sr. Carvalho Aranha, 
foi o mesmo convidado a tomar parte nos trabalhos, sendo introduzido 
na sala das sessões e tomando assento na assemblea. 

Foi proposto que se conferisse o diploma de socio honorario ao 
Sr. General Conselheiro Francisco Maria da Cunha, Enviado especial 
de Portugal para represental-o nas festas do centenario celebradas no 
Rio de Janeiro. Foi a proposta approvada e nomeada uma commissáo 
composta dos srs. Drs. Miralida Azevedo, Bueno de Andrada e Aze- 
vedo Marques para fazer entrega do diploma. 

O sr. dr. Miranda Azevedo apresentou informações sobre o pro- 
ducto da subscripçáo para as  festas do 4.0 centenario, declarando que 
a quantia angariada foi despendida com a parte litteraria do pro- 
gramma, cuja nota comprobativa em breve a commissáo exhibirá; 
informou mais que as (?artas de Anchieta já estáo priblicadas e no 
prélo a obra de Hans Staden, que será annotada pelo dr. Theodoro 
Sampaio. 

Nada mais havendo a tractar, o sr. presiùente levantou a sessao. 
Lavrada por Manoel Pereira Guimaráes, 2.O secretario. 

Sessão ordinaria, em 5 de Junho de 1900 

A's sete e meia horas da noite, presentes os socios crs. Duarte 
Azevedo, Pereira Guimariies, Dionysio Fonseca, Antonio Piza, Aquino 
e Castro, Augusto Cardoso, Theodoro Sampaio, Eugenio Hollender, 
Alberto Lofgren. Orville Derby, Alfredo de Toledo, Joáo Vamyr6 e 
Carvalho Aranha, foi aberta a sess%o. 

Foram lidas e approvadas as actas das tres ultimas sessões. 

OFFICIOS 

Dos srs. conselheiro Aquino e Castro, padre Miguel Foglino e 
Bernardo de Azevedo da Silva Ramos enviando offertas para o In- 
stituto. 



OFFERTAS 

As constantes da relaçáo em appendice, as quaes são recebidas 
com especial agrado. 

O sr. Alberto Lofgren offereceu, em nome do sr. Hermann A. 
Reipert, commerciante em Santos. os objectos constantes da dita re- 
lafjáo agradecendo o sr. preeidcnte t5io valiosa offerta. 

O sr. João Varnpre communicou ter desempenhado a commissáo 
junto ao Cliib Gymnastico Portuguez. 

ORDEM DO DIA 

Foram apresentadas e enviadas á commissão respectiva propos- 
tas  para admissão dos srs. dr. Jos6 do Meequita Barros e Bernardo 
de Azevedo da Silva Ramos, como socios correspondentes. Por deli. 
beração da assembl8a foi dispensada a audienciit da commissão quan- 
to á proposta do sr. Bernardo Ramos, a qual foi submettida ir dis- 
cussão e votação, sendo unanimemente approvada e proclamado 
membro do Instituto o sr. Bernardo de Azevedo da Silva Ramos. 

O sr. Carvalho Aranha procedeu iZ leitura do seu trabalho- 
Teias, que foi apreciado. 

Nada mais havendo a tractar, levantou-se a sessao. 
Lavrada por Manoel Pereira Guimarães, 2.0 secretario. 

Sessão ordinaria, em 20 de Junho de 1900 

PRESIDENCIA DO SR.  DR. MIRANDA AZEVEDO 

A's seto e moia horas da noite, presentes os socios srs. Miranda 
Azevedo, Pereira Guimaraes, Dionysio Fonseca, Antonio Piza, Theo- 
doro Sampaio, Orville Derby, Carvalho Aranha e Alfredo Toledo, foi 
aberta a sessão. 

Foi approvada a acta da sess8o anterior. 

EXPEDIENTE 

Officio do sr .  Bernardo A. S.  Ramos agradecendo a sua admis- 
são como soaio do Instituto. 



OFFERTAS 

As constantes da rolaçáo ein appendice, as  quaes sáo recebidas 
to!n especial agrado, 

O Sr. dr. Viranda Azevedo entregou, por Farte do deputado fe- 
deral sr  . dr . Lniz Adolpho, importantes manuscriptos relativos a 
Yatto-Grosso nos tempos coloniaes . 

Foi p-oposto e approvado que se lançasse na acta um voto de 
pesar pel-, fallecimento dos notaveis brazileiros drs. Silva Araujo e 
Annibal Falcão e jornalista Paulo Ariuda. 

ORDEM DO DIA 

Foram apresentadas e enviadas ti coinmissáo respectiva propos- 
tas para admissão dos srs. Ailtonio Alexandre Borges dos Reis, co- 
RIO socio effectivo, Honriqne Raffard e dr. Thomaz Iarcex Paranhos 
Nonteneqro, como henorarios, e para trawferanoia do socio Bcrnardo 
A.  S. Ramos para esta classe. 

Xada inzis havendo a tractar, o sr. Fresidente levantou a sessão. 
Litvrada por 3lariool Pcroira tiuimaráes, 2.0 secretario. 

Sessáo ordinaria, em 5 de Julho de 1900 

PBESIDCNCIA DO SR. DR. M.4NOE1, PEREIRA GÇIMARÃTS 

-4s sete o meia horas da noite, presentes os socios srs. Pereira 
Guimarães, Theodoro Sampaio, Orvillo Derby, Santos Rodrigues, Sa- 
cramentu Blake, Jorge ?daia, Arthur Goulart, Eugenio Hollander, An- 
tonio Piza o Dionysio Fonseca, foi aberta a sessão. 

Foi spprovada a acta da sessáo antecedente. 

EXPEDIENTE 

boi eominunicado o rebebimento dos jornaes que costiimam ser 
enviados, que SBO recebidos com especial agrado. 

Pelo Sr. Eugenio Hollender fai offerecido um ininusculo dicciona- 
rio francez-inglcz, sendo a offerta agradecida pelo sr. Presidente. 



Pelo sr. dr. Santos Rodrigues foi lembrada a oonveniencia de so 
adquirir uina obra sobre o Briizil escripta pela princeza Thcreza da 
Baviera em 1886, pois contem coisas que muito nos interessam. Pelo 
sr. Eugenio Hollander foi declarado que faria ofterta desse livro e de 
outro ao Instituto. 

Foi proposto e approvado que se inserisse na acta um voto de 
pesar pelo fallecimento do philologo sr. Santos Saraiva. Foi tambom 
approvslcio que se consignasse na acta um voto de lembrança a me- 
moria do illustre brazileiro e cultor das lettras patrias Castro Alves, 
do cujo passamento 6 amanhã (6) annivorsario. 

ORDEM DO DIA 

Foram lidos os pareceres da Commissão do Admissáo de Socios 
opinando pela approvaçáo das propostas apresentadas na sessho pas- 
sada, os qliaes, por deliboraçáo da assemùléa, foram submcttidos h 
discussão e votação e approvados, sendo proclamados membros do 
Instituto os srs. Bernardo Azevodo da Silva Ramos, Henrique Raflrad 
o Dr. Thomaz Galoca Faranhos Montenegro, como socios lionorarios, 
e Autonjo Alexandre Borges dos Reis, como socio effectivo. 

Foram apresentadas e enviadas a commissho respectiva propostas 
para admissão dos srs. Dr. Joáo Baptista de hloraes e hlajor Paulo 
Pinto -4uto Rangol como socios eEectivos. 

Nada mais havendo a tratar, o Sr. Presidente levantou a sessgo. 
Lavrada por Dionysio Caio da Fonseca, 1.0 supplerite do secre- 

tario. 

Sessão ordinaria, em 20 de Julho de 1900 

PXESIDENCIA DO SR. CONSELHEIRO DUARTE DE AZEVEDO 

As sete Q meia lioras da noite, presentes os socios srs. Duarte 
do Azevedo, Fereira Guimarães, Antonio Pisa, Dionysio Fonseca, Tul 
lio de Campos, Theodoro Sampaio, Alberto Lofgrec, Paula Souza, 
Orville Dorby, Alfredo Toledo e Carvalho Arclnha, foi aberta a sessao. 

Foi approvada a acta da seseão anterior. 



EXPEDIENTE 

É communicado o rocebimcnto das offertas constantes da relaçao 
em appendice, as  quaes sáo recebidas com ospecial agrado. 

ORDEM DO DIA 

Foram lidos e flcaram sobre a mesa os pareceres da Comrnies%o 
de Admissão de Socios opinando pela admissáo dos srs. Dr. Jotio 
Baptista de Moraes, Major Paulo Pinto Auto Rangel e Dr. Jos6 de 
Mesquita Barros. 

Foi enviada 6 respectiva commiss%o uma proposta para admissao 
do sr. Dr. Dinameric~ do Rego Rangel na qualidade de socio corres- 
pondente. 

Pelo Sr. Dr. Theodoro Sampaio foram lidos dois capitulas do tra- 
balho que est8 escrevendo - O tupi na geoqruphia nnanonal, sendo 
muito apreciado e applaudido. 

Nada mais havendo a tractar, levautou-se a sessáo. 
Lavrada por Manoel Pereira Guimaráes, 2.0 secretario. 

Sessão ordinaria, em 4 de Agosto de 1900 

PRESIDENCIA DO SR. CONSELHEIRO DUARTE DE AZEVEDO 

As sete e meia horas dá noite, presente os socios srs. Duarte de 
Azevedo, Pereira Guimaráes, Orville Derby. Antonio Piza, José Vi- 
cente, Theodoro Sampaio, Alberto Lofgren, Bernardo Morelli e Diong- 
sio Fonseca, foi aberta a sessl60. 

Foi approvada a acta da ultima sess&o. 

EXPEDIENTE 

Officio do sr. Conselheiro Francisco Maria da Cunha agradecendo 
a sua admissáo como secio honorario . 

OFFERTAS 

As constantes da relaçao em appendice, as quaes sáo recebidas 
com especial agrado. 



ORDEM DO DIA 

Foram submettidos it discussáo e votaçáo e approvedos os pare- 
ceres que ficaram sobre a mesa na sessão anterior, sendo proclama- 
dos membros do Instituto os srs. dr. Joáo Baptista de Moraes e Ma- 
jor Paulo Pinto Auto Rangel, como socios eítectivos, o dr.  JosB de 
Xosquita Barros, como socio correspondente. 

Achando-se na sala immediata os novos soci,~s srs. dr. Joáo Ba- 
ptista de Moraes e Major Luiz de Vascoucellos, foram elles convida- 
dos a tomar parte nos trabalhos e receb dos na sala das sessões, on- 
do tomaram assento. 

Pelo sr. dr. Jorgo Maia foi offerecide o 1.0 fasciculo impresso do 
seu Diccionario da lingua Nheengatú. 

O socio sr. dr. Theodoro Sampaio continuou a leitura do seu tra- 
balho-o tvpi na geographkz rbacional, sendo, como sempre, ouvido 
com agrado e muito applaudido. 

Nada mais havendo a tractar, o sr. Presidente levantou a sessao, 
Lavrada por Dionysio Caio da Fonseca, 1.0 supplento do secre- 

tario . 

Sessão ordinaria, em 20 de Agosto de 1900 

PRESIDENCIA DO SR. CARLOS REI8 

As sete e meia horas da noite, presentes os socios srs. Carlos 
Reis, Pereira Guimarães, Antonio Piza, Dionysio Fonseca, Arthur 
Goulart. Theodoro Sampaio, Orville Derby, Alberto Lofgren, José Vi- 
cente, Jorge Maia, Tullio de Cailipos, Santos Rodrigues e João Moraes 
foi abarta a sessao. 

Foi approvada a acta da sessáo anterior. 

EXPEDIENTE 

Foram recebidas com especial agrado as offertas constantes da 
relação em apyendice. 

Foi proposto e approvado que se consignassem na acta votos de 
pesar pelo fallecimento do auctor das ~Ephemerides Mineiras. JosB 
Pedro Xavier da Veiga e do notavel homem de bt t ras  Eça de 
Queiroz 



O 2.0 secretario ontregoii, por parte do seu a n c t ~ r  e swio SF, 

Coronel A. Borges Sampaio, uma intere~sante noticia historica sobre 
o Capit80 Joáo Baptista JIachado, a qual foi remottida a CommissSo 
do Eodacçáo da Rov!stam 

ORDEPII DO DIA 

Foi enviada á respectiva commissáo uma proposta para admisszo 
do si. Jose Jacintlio Ribeiro, como socis effectivo. 

Proseguiu o socio sr. dr. Tlicodoro Sampaio a loitura do seli in- 
teresante trabalho-o tupi  Izn geograpl~in nacional. 

Kada mais havendo a tractar, o sr. Prosidonte levantou a sessão. 
Lavrada por Blanoel Pereira GuiniaJáes, 2 . 0  sccrctario. 

Sessgo ordiilibrin, em 5 de Set'embro dç: 1900 

PRESlDENCIA DO SH. CONSELHEIRO DUARTE DE AZSI-EDO 

As sete o meia horas da noite, na nova sbdo social, á Rua Ge- 
neral Carneiro n. 1 A, presentes os socios srs. Dunrte de Azevedo' 
Carlos Reis, Pereira Guiiiiar%os, Dionysio Fonseca, Theodoro Sampaio, 
Alborto Lofgren, Soares Romeo, Jorgo Naia, Gomes Cardim, Santos 
Rcdrigues, Alfredo Tolodo, Getulio Ifonteiro, Araiijo Blacedo, Jos6 Vi- 
conte, Joáo VamprO e Orville Derby, foi aberta ses,cao. 

Foi approvada a acta da ultirna sessáo. 

EXPEDIENTE 

OI.'I"ICIOS 

Do socio sr. dr. Santos Rodrigues enviando uma lista de mappas, 
Wiocnmentos e livros relativos ao Braail. 

Do Lyceu Littorario Portuguez, do Rio de Janeiro, enviando iim 
livro para o Instituto. 

Da Academia Litteraria de Lisboa communicnndo a cleiçao d s  
sua nova directoria. 

OliFERTAS 

As constantes da rclaçbo em appondice as  quaes silo recebidas 
com especial agrado. 



Foi submettido 6 consideraçáo da assembl6a um requer'mento do 
Centro Espiritual do BraziI pedindo a sala do Instituto para ser cele- 
brada uma sessáo funebre em homenagem a Eça de Queiroz e Fer- 
reira de Araiijo; ficou a mesa aiictorizilda a resolvcr a respeito. 

Foram enviadas B coinmissão respectiva propostas para admissão 
dos srs. drs. Arthur Vautier o Antonio Candido Rodrigues, na quali- 
dade de socios correapo~dentes. 

Foram lidos os pareceres da Commissão de Admissáo do Socias 
opinando pela admiseáo dos srs. dr. Dinamerico A. do Rego Rangel 
e Jose Jacintlio Ribeiro, os qiiaes, em virtudo do deliberaçáo da as- 
semblea, foram submettidos a discuss%o e votaçáo e approvados, sendo 
proclamados membros do Instituto os ditos srs. dr. Dinamerico Au- 
gustlo do Rogo Rangol, como socio correspondente, e dos6 Jacintho 
Ribeiro, como socio èffectivo. 

Achando-se na sala immediata os novos socios srs. drs. José Aris- 
tidos Monteiro a Dinamerico Range], foram os mesmos convidados a 
tomar assento iia assemblba, sendo recebidos com as formalidades do 
estylo. 

O socio sr. dr. Tlieodoro Sampaio continuaii a leitura do seu tra- 
balho sobre o lupi. 

Nada mais havendo a tractar, lovantou-ss a sess%o. 
Lavrada por Manoel Pereira GuimarLtes, 2.0 secretario. 

Sessão ordinnria, em 20 de Setembro de 1900 
O 

PRESIDEKCIA DO SR. CONSELHEIRO DUARTE DE AZET-EDO 

A's sete c meia horas da noite, presente os socios srs. Duarte do  
Azevedo, Carlos Reis, Pereira GiiimarLtea, Eugenio Hollender, Antonio 
Piza, Orville Derby, Tlieodoro Sampaio, Dinamerico Rangel, Bcrnarda 
de Campos, Alfredo Toledo, Alberto Lofgren, Santos Rodrigues, Ho- 
race Lane, Miranda Azevodo e Dionysio Fonsrea, foi aberta a sessso. 

Foi approvada a acta da ultima sessão. 



EXPEDIENTE 

OFFICIOS 

Do c'cntro Eçpiritual do Brazil convidando a assistir h sessão fu- 
nebre em homenagem h momoria de Eça de Queiruz e Ferreira de 
Araujo. 

Do sr.  M. Pio CorrEa agradeuendo a sua admissão como socio 
correspondente. 

Do s r .  JosB Jacintho Ribeiro agradecendo a sua admissáo como 
socio effectivo. 

Do sr dr. Couto de Xa~alhBes Sobrinho offerecendo tres jornaos 
antigos. 

OFFERTAS 

As constantes da relaçáo em appendice, as  quaes silo recebidas 
com especial agrado. 

O socio sr. Dr. Santos Rodrigues, obtendo a palavra para fazer 
uma proposta, fundameritou-a do seguinte modo : Sr. Presidente.- 

Proponho que na acta desta sessão seja lançado u n ~  voto de pro- 
c fundo pesar pelo fallecimenio de Ernesto do Canto, notavel biblio- 
a philo e bibliographo, e que foi sem duvida um dos h o m ~ n s  de mais 
u saber e coiupotcncia em q u ~ s t õ ~ s  geographicas no presente soculo. 

Como bibliophilo, possuia Ernesto d~ Canto uma das mais raras e 
r i c ~ s  bibliothecas e o celebre archivo da casa Canto e Castro, nos 

u Açores. C ~ m o  Iiomeiii de lettras, ligou a seu nome a trabalhos de 
grande erudição e assigualado merecimento. Como bibliographo, era 

a: vcrsadis~inio e conhecia e discaria fundamente sobre todas as obras 
importantes, antigas e modernas, de historia e geogaphia. Foi elle 
o creador do aAinchivo dos Açores., trabalho extraordinario de com- 

e .  
a: pilaç8o dos materiaes que existiam dispersos e ineditos, respeitantes 
e á hiatoria daquelle archipelago, e para a publicação do qual, feita 

exclusivamente a sua custa, m o n t ~ u  e mantove especialmente uma 
c typographia. Foi nestas continuas investigações, neste insano Iabu- 
a tar em prol da sciencia e da verdade historica, que Ernesto do Canto 
e teve a felicidade de encontrar os docunieutos com os quaes conse- 
c guiu a cercoza hiatorio,,i do que elle e muitos tiuham a certeza mo- 
< ral : que a prioridade da descoberta da America pertence aos por- 



a tiigoezes* que precederam Colombo de muitos annos. Baseado nestes 
c importantissimos documentos, publicou uma Meinoria, em rrsposta 
a aos livros de Henry Harrisse sobre Coli)mbo e os Corte-Reae?, e na 
* qual poude sustentar aquella prioridade. Esta memoria vein trazer 
a completa luz sobre o assumpto e confirmar o que sobro elle já era 
c conhecido pelas obras de EnBas Silvius. Petrus M a t i ~ ,  dos notaveis 
a Colarius e Jeronyruo Bençon e ainda oiitras da Bpoca da descoberta; 

e tambem u que a respeito ha descripto na encyclopedia de Cham- 
ber's, nos trabalhos dos afamados hi~toriadorea Cartier, Harnin e 

a Petteraon, que defendem calorosamente esta gloria portuguesa, que 
a podemos dizer nossa, e justificam as nossas reivindicaçóes. Na 

sessáo solenne da Real Sociedade de Geographia do Londres, em 
a 5 de ii:arço de 1891, um prcfessor da Universidade de Can~bridge 
c aproveitou a occa ião de ahi estar reunido o mais escolliido audi- 
e torio, entre o qual flgitrava o corpo diploniatico e a que prcsid,a 

um principe da casa reinante ingleza, o duque de York, para dar 
a conta do notavel estudo do historiador gcographo poitugiiez, Er- 
u nesto do C'anto, e da revoln(ão historica que elle envolvia. pois que 
a provava ii, evidcnc:ia que, antes de Colornbo, os portugnezes tinham 

chegado Lt Amerida aportando ás terras do Labrado~. Este famoso 
c trabalho ds Ernosto do Canto, que, naquella sess%o, como nas de 
s outras sociedades congeneres, foi devidamente apreciado e caloro- 
e saiueute aeceito, tem a grando vantagam de nacionalizar preciaa- 

mente o navegador que precedeu Colombo e de tirar todas as dii- 
e vidas sobre quando e por quem foi descoberta a terra do Labrador, 
e porque O fundado em documentos da Bpoca absolutanientc ineditos, 
e encontrados rio archivo da casa Canto e Castro, da Ilha Terceira. 
a da qual os chefes andaram por muitos annos investidos do cargo 

de provedores das armadas reaes. Estes documentos do t%o elevado 
e alcancn vieram, como disse, justificar a opinião de muitos eruditos 

ácerca d . ~  prioridade dos portuguezes na descoberta da America. . Era tal e táo reconhecida 0 acatada a competencia do Ernesto do 
Canto eni assiimptos historico-geographicos que era elle aiuiiide- 

e mente consultado sobre estes assuniptos pelas mais notaveis sun1n.i- 
a dados de todos os paizes e entre estas o propiio Harrisse, Ferdi- 
u nand Dónis, Réclus, Lenormand, hIiln Edwards, Seclry e os principes 



n (te llonaco e Kapolc%o Eonapartc. Podemos avaliar o grande sen- 
x timento de que se acha possuida a Sociedade do Geographia de 

a Lisboa pela pcrda irreparavel do seu illustrissinio o prestimoso mem- 
o bro Ernosto do Canto ; pelo que, sr. Presidente, proponho mais quo 
r do nosso voto do pesar se d& conhecimonto Aqnella instituição nossa 
e irmã S .  Submottida a proposta a discussão e votação, foi a mesnia 
sein debate unanimemente approvada. 

ORDEM DO DIA 

Foi lido o parecer da Corumissão de Adniiss%s de Socios opinan- 
do pela approvaqáo das propostas apresentsidas na seeeão antecedente 
o qual, em virtade da deliberação da asse;l~bléa, foi submcttido ti 

ùiscussão e som debate approiado, scndo proclamados membros do 
Instituto os srs. Drs. Arthnr Vautier e Antonio Candido Rodrigucs, 
na qualidade de socios corresponùentes. 

Achando-se na sala inimedinta o novo socio sr. Dr. Arthur Vau- 
tier, foi elle convidado a tomar assento na  assenibl4a, sendo recebido, 
com a s  formalidades do estylo. 

O socio sr. Dr. Orville Derby procedeii B leitura de siia memo- 
ria intitulnda-0s primeiros descobri~nentos /!e ouro anl Minas Geraes 
a qnal foi ouvida com a attençáo o o interesse que o Instituto liga 
aos trabalhos do digno consocio Dr. Derby, que foi felicitado por 
mais esta sua importante producção. 

Nada mais havendo a tractar, o sr. Presidente levantou a scssáo. 
Lavrada por Carlos Reis, 1.0 secretario. 

Sessão ordínaría, em 5 de Outubro de  1900 

PRESIDENCIA DO SR. DR, CARLOS REIS 

A's sete e meia horas da noite, preseiitss os socios srs. Carlos 
fheis, Pereira Guimarães, Dionysio Fonseca, Thoottoro Sampaio, Soa- 
res Rorneo, Gomes Cardim, Orville Derby, -4rthur Vautier, Dinameri- 
co Range1 e Manoel Tapajós, foi abcrta a sessão. 

Foi approvada a acta da sessão anterior. 



EXPEDIENTE 

OFFICIOS 

Do sr. Baráo de La Barro agradecendo a collccçlo da Revista 
i$o Instituto. 

Do Crntro Eepiritual do Brazil agradcccnclo a concessão da sala. 
Do sr. Coronel Carlos Teixeira de (:arvallio, Consul Hespanhol, 

lembrando a corirenicncia do Instituto representar-se no Congrceso 
Bispano-Latino que se realizar8 em Madrid no prosimo niez de No- 
vembro-Ficou a mesa auctorizada a resolver it, resycito. 

As constantes da relaçáo em appendicc, as  quaes sáo recebidas 
com especial agrado. 

E'oi recebido na sala das scssóes e tomou assento na asscmblL% 
o novo socio sr. José dacintho Ribeiro. 

ORDEM DO DIA 

Foi enviada ii commissáo respectiva nma proposta para admiseáa 
do sr. Dr. Carlos de Arruda Sampaio, como socio effectivo. 

O Sr Dr. Theodoro Sainpaio continuou a leitura do seu notabi- 
Pissimo trabalho sobre o tupi na geographia nacional. 

Nada mais havendo a tractar, levantou-se a sessáo. 
Lavrada por Alanoel Pereira Guimarães, 2.0 secrctario. 

Sessáo ordinaria, em 20 de Outubro de 1900 

PRESIDENCIA DO SR. CONSELHEIBO DEARTE DE hZOYEDO 

A's soto e meia horas da npite, presentes os socios srs. Diiarto 
ão Azevedo, Carlos Reis, Pereira GuimarStes, Theodoro Sampaio, Go- 
mss Cardim, Dinamerico Rangel, Arthur Goulart, Alfrcdo Toledo, Ar- 
thur Vaiitier, Dionysio Fonsera, Antonio Piza, Santos Rodrigiies, Jogo 
Moraes e Jacinthn Ribeiro, foi aberta a sesalo. 

Foi approvada a acta de sesa%o antecedente. 



EXPEDIENTE 

Officio do sr. coronel Antonio Borges Sampaio agradecendo a sua 
admissáo como socio effectivo. 

As offertas constantes da relação em appendice, as quaes são 
recebidas com especial agrado. 

Foi deliberado consignar iim voto de pesar pelo fallecimento do 
Dr. Cerar Augusto Marques e apresentar condolencias por officio ao 
Instituto Historico Brazileiro, do qual o flnado era digno e prestimo- 
so membro. 

ORDEM L)O DIA 

Foram enviadas a commissão respectiva propostas para admissáo 
dos srs. Dr. Luiz Porto Moretzsohn de Castro, como socio effectivo, 
Dr. Galeno Martins de Almeida e Dr. Sergio Meira, como socios cor- 
respondentes. 

O ar. Presidente participa que a sessáo para encerramento dos 
trabalhos deste anno, apresentaçáo do relatorio da direckoria e eleiçáo 
da administração realizar-se-á a 25 do corrente mez. Outrosim convida 
os socios a elegerem o orador official para a sessáo magna de 1 . O  de 
Novembro; foi unanimemente aoclamado o socio e 2.0 secretario sr .  
Dr. Jlanoei Pereira Guimarães para nessa sessão proferir o discurso 
official, agradecendo o Dr. Guimarães a prova de confiaiiça que lhe 
era dada. 

O socio sr. Dr. Joáo Baptista de Moraes, procedeu ti leitura de 
um seu interessante trabalho-Gzcerras do Sul, que foi muito apre- 
ciado, offerecendo com olle documentos relativos ao assumpto. 

Nada mais havendo a tractar, o sr. Presidente levantou a sessáo. 
Lavrada por Carlos Reis, 1.0 seoretario. 

Sessáo estraordinaria, em 25  de O~itubro de 1900 

PRESIDENCIA DO SR. DR. CARLOS REIS 

Ás  oito horas da noite, presentes os socios srs. Carlos Reis, Pe- 
reira Guimar%es, Dionys'o Fonseca, Arthur Vaiitier, Alexandre Rie- 
del, Eugonio Hollondnr, Theodoro Sampaio, Manoel Tapajós, Jorge 



Krichbaum, Alfredo ~ o l e d o ,  JoBo Campré, Arthur Goulart, Diname- 
rico Rangel, JosB Vicente e Santos Rodrignes, foi aberta a sess6o. 

Foi approvada a acta da sessão anterior. 

EXPEDIENTE 

Foram recebidas com especial agrado as offertas constantes da 
relaçáo em appendice. 

Foi proposto e unanimeinente approvado que se consignasse na 
acta um voto de profundo sentimento de pesar pelo passamento do 
erudito socio fundador deste Instituto Antonio Augusto da Fonseca. 

ORDEM DO DIA 

Foi lido, posto em discussão e approvado o parecer da Commis- 
sáo de Admissão de socios opinando pela admissão dos srs. Drs. Car- 
10s de Arruda Sampaio e Luiz Porto Moretzsohn de Caetro, como so- 
cios effectivos, Galeno Martins de Almeida e Sergio Meira, como so- 
cios correspondentes, sendo os mesmos nessas qualidades proclamados 
membros do Instituto. 

Foi apresentado e lido o relatorio dos trabalhos e occorencias do 
Instituto no presente anno, acompanhado do balanço da receita e des- 
pesa e annexos respectivos. Submettidos o relatorio, balanço e con- 
tas ao exame e discussáo da assemblea, proyoz o sr. Eugenio Hollen- 
der que fosse consigiiado um voto de louvor B directoria p910 zelo e 
dedi(:aç%o com que se houve no desempenho do seu mandato. Em 
seguida, propoz o sr. Dr. Theodoro Sampaio que fossem approvados 
o rolatorio e contas da directoria ora apresentados. Ambas a s  pro- 
postas foram sem dobate approvadas, abstendo-se de votar os mem- 
bros da direatoria. 

Passando-se a tractar da eleiçáo da directoria, foi deliberado re- 
eleger por acclamaç&o a actual directoria. A assembléa, attendendo 
as razões apresentadas, concedeu a dispensa pedida pelos srs. Drs. 
Carlos Reis e Antonio Piza dos cargos de 1.0 secretario e thesoureiro 
e procedeu B eleiçáo dos logares vagos. Terminado Q acto, o sr.  
Presidente declarou ficar constituida do segninte modo a administra- 
ção do proximo triennio : 

PRESIDENTE 

Conselheiro Dr. Manoel Antonio Duarte de Azevedo. 



Dr. Anguuto Cesar do hliranda Azevedo. 

1.0' SECRETARIO 

Dr. Manoel Pereira Giiimaraes. 

2.0 SECRETARIO 

Dionysio Caio da Fonseca. 

THESOUREIRO 
Dr. Carlos Reis. 

1.0 E 2.0 SUPPLEXTES DO 2 . O  SECRET.IRI0 

Arthur Croiilart e dr. Dinamorico Augusto do Rego Rangel. 

Foi dada a palavra ao socio sr.  Dr. Theodoro Satnpaio. que pro- 
ceüc~i a leitura do capitulo 4.0 do seu trabalho-o ticpi nageographin 
~tncio~znl,  sendo ao terminar applaudido e felicitado. 

Nada mais liavendo a tractar, o sr. Presidente: declarou encorra- 
dos os trabalhos do presente anno e convidou os srs. socios a com- 
parecerem a sessão magna de 1." de Novembro proximo vindouro. 

Subscripto por Manoel Pereira Gnimarã;es, 2." secrotario. 

Sessáo magna de anniversario da  fundnçgo do Instituto, em 
1 de Novembro de  19G0 

PRESIDEXCI.4 DO SR.  CONSELHEIRO DUARTE DE AZEVEDO 

A's oito horas da noite, r o  salgo do Instituto, no prodio n. 1 A 
da Rua General Carneiro, presentes grande numoro de socios e possoas, 
convidadas, entre as  quaes consules, representantes de institutos, as- 
sociaçSes, estabelecimentos publicos e da imprensa desta capital, fo- 
ram recebidos ,e acoriipanliados até B mesa, onde tornaram assente, os 
Srs. Dr. Francisco de Panla Rodrigues Alvos, Presidente do Estado, e 
seu  Ajudante do Ordens Capitáo Jaymc Marcondes, Dr. Bonto Bueno, 
Seeratario do Interior, e Dr. Jos6 Vicento de Azevedo, representante 
d a  Çainara dos Deputados. O sr .  Presidente do Instituto, declarando 



aborta a sessrio, congratulou se com a associaçílo pclo comparecimen- 
to dos membros dos poderes publicos do Estado a esta festa, fez di- 
versas considerações sobre o descnvolvinicnto do Instituto nos seis 
enrios do sua existsncitr, deu por empossada a nova directoria e a<ra 
deceu, em nome della, a confiança dos consocios. 

F*?i communicado o recebimento de um telogramma do sr. Com- 
nlendador Alfaya Rodripucs, Consul Argentino em Santos, agrade- 
cendo o conlite para assistir a presente sess;io, o officios dos s's. 
Drs. 'Fliomaz Ciarcez Paranhos Moutenegro e Luiz Porto Morctzsohn 
de Castro agradecendo a sua ad:.iiissáo corno membros do Instituto. 

Dada a palavra ao orador official Sr. Dr. Manoel Pereira Guima- 
rães, subiu este á tribuna e, em brilhante discnrso. salientou os mo- 
ritos o trabalhos dos socios fallecidos José Ferraz de Almeida Jiiiiior 
e Antonio Augusto da Fonseca, sendo milito applaudido e felicitado 
pela sua importante oraç%o. 

Em seguida o Sr. Presidente do Instituto, interpretando os sen- 
timentos dos socios, mandou inserir na acta desta sessão uin voto ile 
agradecimento ao govorno e povo argentino pela maneira brilhantis- 
sima pela qual receberam o Sr. Dr. Canipos Salles e siia comitiva 
naquella nobre nação, sendo redigido e transmittido para Potropolis 
o seguinte telegramma : aExm. Sr. Ministro da Republica Argentina.- 

O Instituto Historico e Goographico de S. Paulo, em sexrio magna 
de 1.0 do corrente, resolveu lançar na acta um voto de rcconheci. 

a mento pela gentileza com que o governo e o povo da Repiiblica 
Argentina receberam o chofe da naçáo Iirazileira e os membros da 

a sua comitiva na recente visita feita a nobre Rcpub1ica.-Duarte de 
u Azevedo-Presidente do Instituto.. 

Nada mais havendo a tractar, o sr. Przsidente agradcccu a pre- 
sença dos membros do governo e illustres cavalheiros, quo vieram 
abrilhantar a modesta solennidado commsmorativa do 6.0 annivcraario 
da fundaçáo do Instituto, o declarou cncerrada a sessáo. 



DAS 

Offsrtas de  livros, revistas, mappas, jornaes, etc. 
fei tas  ao Instituto durante o anno de 1900 

Seseão de 25 de Janeiro 

Carta qeographica de S.  Pazdo, 2.a folha ; Estudos historico-poli 
ticos, por Estevani Ribeiro de Souza Rezende (Raráo de Rezonde) ; 
Revista do ilrchivo Pzhblico Mineiro, fasc. na. 1 e 2 de 1899 ; Relnto- 
rio do iikfinisterio da Industrin, V~ação  e Obras Pt~blicas, 1898 ; Re-  
vista do Ir~sti tuto Geogrnphico e Historico da Bahiz,  fasc. de Seteriibro 
de 1899 : Boletim Postal, ns. 8 a 12 de 1899 ; Boletim de Estatieticu 
Demogrc~pl~o-Sanitaria, ris. 68 a 72 ; Boletim do Instituto Agronottiico 
do Estado, ns. 5, 9 e 10 de 1899 ; Revista Phnrrr~uceutica, ns. 53 a 
55; Revista Agricola, ns. 51 a 54; d Crciliana, n. 26 ; Diario Ofli- 
cinl do Estntlo; Correio Paz~liutano ; O Comn~ercio de S. Paulo ; Dáario 
Popzilar ; d Plate'a ; Lavoura e Commercio ; Gazeta de Uberaba ; Cor- 
reio do Amparo ; Verdade e Luz ; A Estrella ; Vicentirzo ; O Imperio, 
até 12 do corrento ; T r i b m a  Patdistn, n. 1 ; Capital Pazdista, n. 5 ; 
A Atiroru. .5.0 f ~sciculo. 

Sessão de 5 de Fevereiro 

Alrrtniztcch de Piracicaba para 1900 ; Almanach do Plateá para 
1900 ; SIappu da viagem do vevolz~eionrtrio Guw~ercindo Saraiva e lo- 
gar de sua ~r~ol - te ;  Medalha commemorativa do 4.0 c~ntennrio do B r a -  
zil, mandada cunhar e offereoida nelo socio sr. Jiilins Meili ; Capital 
Pazilista, O drzpevio e jornaes que costnniam ser enviados. 



Sessão de 20 de Fevereiro 

Homenagem ao Dr. Auguqto Teixeira de Freitas pelo Tribunal de 
Appellaçáo da Bahia ; Revista do Archivo do Mitnicipio da Capital do 
Estado da Bahia, n. 1 ; Allegaçóes finaes, pelo Dr. Alfredo de Tolodo; 
A crise e o seu remedio, pelo Dr. Francisco de Toledo Malta; RevGta 
Agricola, n. 55; os jornaes que c:ostumam scr enviados. 

Sessão de 5 de Março 

Medalho comrnemorativa da innugttração da estatun do Duqfde de 
Caxias; Proclamação dirigida aos paulistas em 1842 pelo Brigadeiro 
Raphael ToSizs de Agziiar ; AlmanacB Popular Uvazileirn para 1900 ; 
Revista do Instituto Archeologico e Geographieo Pernambucano, n. 5 2 ;  
Capital Paulk ta ,  n. 9:  os jornaos que costumam ser enviados. 

Sessão de 20 de Março 

Larta do rewncuvo da Bahiz,  pelo Dr. Theodoro de Sampaio ; As 
origens chaldeanas do judaislno, pelo Dr.  Jos6 de Campos Novaes; 
Regulamento e Relatorio do Instituto Civico~J~zcridico ~ P u e s  cle Carva- 
lho ; O Instituto (?z'vico-Juridico, artigos do Dr. Virgilio Cardoso de 
Oliveira ; Almaeach do lav~ador  brazileiro, pelo DP. Germano Vert ; O 
gado e a lavoura, pelo mesmo ; Boletim Postal ; Revista Agricola, n. 
56;  os jornaos que costumam ser enviados. 

Sessáo de 5 de Abril 

Boletins ns. 4, 5 e folhas ns. 3, 4, 5,  6, Y e 10 da Carta de Mi- 
ntas publicadas pela Conimissáo Geographica e Geologica desse Esta- 
do ; Os precursores da Republica do Rrazil, pelo Major Jos6 Domin- 
gos Codeceira ; Boletim Postal ; Capital Paulista ; os jornaes que cos- 
tumam ser enviados. 



Sessão de 1 9  de Maio 

Questão dc linzitas etztre cts Reptablicas de Costa Rica e Colzutlbia, 
por M. Peralta; Medalha da  campanha do Paran6 ; Jornal do C o ~ n -  
mercio, de 3 de Maio; Relatorios do Secreta~*io da  Agricultztra, 1898 u 
1899 ; Mensagem do Presidetzte cla RepzcbZica' 1900 ; Bevista Agricola; 
Boletim Postal ; os jornaes que costumam ser enviados. 

Sessúo de 5 de Junho 

Xedalhn do prata distribuida pelo Instituto Historico Brrtzileiro 
na sess%o commemorativa do 4.0 centenario ; Brnzil, por Zeferino 
Candido, idem : Qztadro co~~imemorativo do 4.0 centenarco, trabalho da 
typographia do Lyceii do Coraqão de Jesns desta cidade ; (=àtnlogo 
da collecfrio numislnatica do Anzaronasi  medalha cunhada no Rio do 
Janeiro para commeinoraçáo do 4.0 centenario ; Relatovio sobre a E. 
de Ferro cle Avankandava : Discitrso proferido pelo Dr. bf. Pereira 
GiiimarBcs na sessáo do Instituto a 3 de Maio ; Revista do Institztto 
do Cearci : Bolztim Postal: os jornaes que costumain sor enviados. 
Collocçáo de 4 medalhas, 4 cedulas, 2.2 moedas de prata, 81 do cobre 
e 2 de nickel, offerocida pelo Sr. Hermann A .  Roipert. 

Sessáo de 20 de Junho 

Revista c10 Instituto Geograp?~ico e Historico da Balaia: numero 
de Dezembro de 1899 ; Revista do mcsrno Instituto commomorativa do 
4.0 centenario ; Clzorograpl~ia r10 Brazil ,  por Antonio Alexandre Bor- 
ges dos Reis ; Discurso sobre Eitaristo da T7eiga, pelo Dr. Tullio de 
Campos ; Blmanacli. de Pil,acicaba; Relatorio dos Secretarios do In te-  
vior e da Justiça, 1898 ; Terras devolutas; Gazeta Jut.idica, Maio de 
1900; Annuario Estntistico, 1899; Rcvist t~ Agricola ; os jornaes q ~ o  
costumam ser recebidcs. 



Revolzcfcío Frcznceza, por Michelet ; Historia c10 Bra:il, por Jogo 
Armitage ; Carta rle Peclro Vaz  Caminha ; E m  Gzcararnpes, !;elo Dr. 
SIartim Francisco ; No lar, pelo sr .  Alvaro Guerra ; l710r de neve ; 
I~zformnções sobre c1 ponte do rio Pardo, pelo Dr. Ignacio Cochranc; 
Boleti% c10 Mtueu Prwaense; Boleiinz de Agricldlturu : Revista cla So- 
ciedade de Geographia do Rio  cle Ja9zeil.o ; os jornaes que costiimarn 
Eer enviados. 

Sessão de 4 de Agosto 

Relatorios do Secr-etario da Fazenda e do lnspector Gero1 r10 E,z- 
sino, ambos do anno do 1899; os jornaes que costiiniam ser enviados, 

Sessão de 20 de Agosto 

Diccionario bibliographico, pelo Dr. Sacramonto Blake ; Annaes do 
Bibliotheca Nacional, vols. 20 e 21 ; Revista Agricola ; Boletim Pos- 
t a l ;  Boletim de Agrin~l tura  ; Boletim de Estatistica Demographo-Snizi- 
taria ; os jornaes que costumam ser enviados. 

Sessão de 5 de Setembro 

Histeria tol1ograp7~ica e bellica da  cdonia do Sacramento ; DLISS 
estampas, em seda, embarque e desembarque de Colombo ; Phytogrci1,hiu 
e herborizaçúo, pelo socio Alberto Lofgren : Arte  da guerra ; Boletina 
r7e Estatistica Demograp7~0-Sanitaria; os jornaes que oostumam ser 
enviados. 

Sessão de 20 de Vetembro 

Organizaçlio naval, Quatro seculos de nctividade maritinta, pelo A I .  
mirante Arthur Jaceguay ; Historia do Paronci, pelo sr. Romario Mar- 
tins ; Primicias, por Joaquim Gil Pinheiro ; O Farol Paulistano, n.  
500, do 21 de Junho de 1831; O Paulista Oficial, n. 4, de 29 de Ko- 
vembro de 1834 ; O Novo Farol Paulistano, n. 357, de 19 de Agosto 
de 1835; Bogelb z ~ n d  pfeil i n  Central-Brasilien, pelo Dr. Hermailn 



Meyer ; Collecç%o de mappas relativos á guerra com o Parayuay ; Mappa 
do Estado de S .  Paulo, folha de Campinas; ('apita1 P a ~ ~ l i a t a  ;Revis ta  
~ g r i c o l a  ; os jornaes que costumam ser enviados. 

Sessão de 5 de Outubro 

Revista do Instituto C. e Historico da Bahia  ; Diario Oficial de 
Amazonas ; Fcira dos Anezins : Regulamento da Reparti160 de Terras 
do A,mazolzas ; Questgo de liw~ites do Anzazonas ; Relatorio da Inten- 
dencia de Obras de S .  Pizulo ; Diccionario de nomes pvoprtos ; Thesea 
de concurso ; Doutrina christá em  ~zheengatzi ; Revista da Escola Poly- 
technica e 50 folhetos e jornaes diversos otterecidos pelo socio sr. 
Dr . ~ a n o a  Tapaj6s ; Boletim de Agriculkcra ; Boletim Postal ; os 
jornacs que costumam scr env~ados. 

Sessáo de 20 de Outubro 

Revista do Instituto Historico, Geographko e Ethnographico do 
Pará,  n. 1 ; O descobrimento do Brazil, por JosB Feljciano de Olivei- 
r a  ; Apontamentos genealogicos, pelo Dr. Luiz Porto Moretzsohn de Cas. 
tro ; Boletim da Agviculturu, n. 4 ; Boletim Postal ; Illiada de Hoinero 
(em grego), tomo I. 1828; Viagem ao Brnzil ,  por Spix Martius ; Do- 
cummtos interessantes, vols. 29 e 30 ; Revista Brazileira, 1897 a 1899 ; 
Annuario do Escola Polgthechnica de S. Paulo para 1900 ; Capital 
Paulista, serie 2.8, n.  4 ; Revista Agricola, n .  63 ; os jornaes que 
costumam ser enviados. 

Sessão de 25 de Outubro 

Arte de fabricar o vinho, pelo Dr. Luiiz Barretto ; Carta. de apre- 
sentação do Padre Antonio Luiz Braz Prego para vigario de Santa 
Cruz, em Goyaz; Carta de nomeação do mesmo para cavalleiro da 
Ordem de Christo ; Medalha comrnemorativa do anno ~ a n t o  ; Memo- 
ria sobre navegaçáo aerea, pelo Dr. Domingos Juguaribo; Li t t e ra twa  
infanti l ,  por Arthur aoulart ; Diccionario geographico do Brazil, por 
hlfredo Moreira Pinto; os jornaes que costiimam ser enviados. 



Relatorio 

DOS 

TRABALHOS E OCCORREYCIAS 

Iastituta Historico e Geographica de São Paulo 
NO ANNO DE 1000 

Apresentado pela Directoria na sessão de eiicerrainent'o, 
em 25 de Outubro de i900  

Cumprindo o dever que lhe Q imposto pelo 9 5.0 do artigo 12 dos 
estatutos, vem a directoria apresentar-vos o rolatorio das occorren- 
cias do expirante anno social de 1900. 

Da directoria por v6s eleita em 20 de Outubro do 1897 e cujo 
maniato ora termina, obtiveram dispensa dos respectivos cargos, por 
motivos justos, os srs. Alexandre Riedel, 2.0 secrctario, e dr. Domin- 
gos JosB Nogueira Jaguaribe, thesoiireiro. Fara substituil-os, foram 
eleitos os srs. dr. Manoel Pereira Guimaraes, para o cargo de 2.0 se- 
cretario, e dr. Antonio de Tolodo Pisa, para o de thesoureiro, fun- 
cç%o que exercia interinamente. 



- u m  scssZo do L dc Fcvcreiro, approvastes a proposta do creaçãv 
dc dois lagares (10 suppleiitcs de 2.0 secretario o clegestes para esses 
c x g m  os srs. Dionysio Caio da Poiiscci~ c Art,li~ir Goiillirt. 

3 c  conforiiiirlade com o artigo 41 dos cstatiitos, tendes de pro- 
c,:dcr, na prcsento sess.&o, h elciçáo da directoria do Instituto para o 
trie:iiiio cntrante. 

SESSÓES E TRAB.4LIIOS 

Duratite o arino oftcctiiiirani-se rintc (23, scssõee, sendo uma so- 
lcnne, a 3 dc lIi~io, conimemorativa do 4.0 centenario do descobri- 
niento (30 Erazil, dezoito (18) ordinarias c a p.esente cxtraordinaria. 
i: imo se vC e c grato coiisipnar, O Instituto celobron com toda a 
regc:aridadc as  suas sessões ortlinariris, tendo sido em qiiasi toàas 
a?rcscntr;dos c lidos trabalii~s pelos Frs. socios. 

3;s 2 siiiniiis dos traballios lidos : 
NA sessù) dc 20 dc Pcvereiro :-O comeco (7n questão de limites 

c121!.c S. P(iii!o c 3 f i ~ ~ n s  G~rncs, pelo sr .  dr. Orvillo A. Derby, e- 
T -  blilc~ r.eici~itliccr;&o in?pl.oçrrle~~tc, pelo sr. dr. Alfredo de Tolrdo. 

II'a seslio clc 20 (10 lIarço :-Es:ti(Zo critico (70 qttndt.0 cFzigicln 
;)ora o Ec!jl~t-, rle Al~rrritln J~ i tz io~ ,  ~ C ! O  sr. llanocl Pereira Guiniaries. 

Sa sesc-50 dc 20 clc Abril :-Festas nncionaes brnzileirus, pelo Sr. 

J,Io 1 - a ~ ~ p r é ,  e-Elo,qio I~istovico do dl.. Cesnrio Notta, pelo sr. Fran 
cisco de Paula Santos Rodrigiics. 

Ta  ses5ã.r solonno do 3 do Maio :-Discurso oflcial commemora- 

tiro (10 4.0 cottcnn~.io ilo descobvinzent,~ do Bmzil,  pelo orador Sr. dr. 
'I'iieodo~o Sanipaio, c-Discuvso sobre o des,.obrimazto do Bra~i2, pelo 
2.0 serretario sr. dr, Alanoel Pereira Giii~uarles. 

?;a scss%o dc 5 do Jiinlio :-Teia*, pelo sr. Carvalho Aranha. 
S a s  seSj;?es de 23 do Julho, 4 o 20 de Agosto, 5 dn Setomtiro e 5 do 

Q:i::~Sro :-r) titpl nn geogvnpkin nacion:il, pelo sr. dr. Tlieodoro Sampaio. 
S a  sessão de 20 de Sctombro :-Os p~;meit.os descobrinmatos cZe 

oliipo ei:t Sfiilrt~ Gerncs, pelo Sr. (Ir. Orville A. r)erby. 
?ía sesslío de 20 do Outiibro : -Gtier~.ns do Sul-Reprorlzrc~ão de 

it1)2 periodo historico, polo sr. dr.  Jo lo  Baptista do Rloracs. 
Na scssuo do bojo, o sr  dr. Tlieodoro Sarnpaio devo proccder & 

!citnra do u!tinio capitulo do sou traballio sobro o Iliipi relativo a 
iilt~;:reta;~Zo. 



BIBLIOTHELA E ARCHIVO 

A bibliotlicca o o arcliivo do Instituto foram augmentados com 
donativos de livros, mappas, jornacs, ruedalhas, moedas, quadros, etc. 
Eiicoritrareis annexos os rcspcctivos catalogas. 

A direetoria jlilga do sou dover consignar aqui iim voto do agra- 
ctccixnento a todas as  pessoas que csponta:iea o gcncrosamento con- 
tribuYram com as suas ofcrtas para o augmento e riqueza das cole  
Iccqúcs do Instituto. 

SOCIOS 

Durante o anno forali accoitos dezoito (18) novos socios, sendo 
4 na qualidado do honorarios, 8 na do cffcctivos e 6 na do corres- 
ponàcntes, ostanilo depsndentes de vossa deliberaçáo 4 propostas 
para a admiss80 dos srs. Drs. Carlos (10 -4rruda Sampaio, Luiz Por- 
t 3  .\IorctasoLn de Castro, Cinicno Slartins de Almeiíla o Sergio Xeira, 
sobre as quaes já oinniittia pnrccoi favoravel a respectiva commiss80. 

Do accordo com a vossa dclibcraçáo, em seesno de 5 do Fevo- 
rciro, foram transferidos (la classo de socios corrcspondentas para n 
de egcctivos os srs. Dr. Fraiicisco de Paiila Rodrigiics, Francisco de 

Pauia Sa:itos Rodrigues, Jo5o Vioira ilo Almeida, Dr. JoBo Antonio 
dc Oliveira Ccsar. Dr. Pedro A~igustc, Carneiro Lossn, Dr. Raymi~ndo 
Pe;inaforte Alves (1 J Sacramento Elakc, Dr. JosO de Campos Kovacs, 
dosé Hippo;gto da Silva Entra o Dr. Alfredo de Toledo. 

O Instituto teve a infelicidade do pordei mais dois illustres mem- 
bros fundadores-Jos0 Ferraz de Almeida Junior, morto em Piraciea- 
ba a 13 de ~ovciiibro do airno passado, e Antonio Augusto da Fon- 
seca, ~allecido nesta capital a 22 do correilte mez. 

Diversos soeios esta0 em debito de suas anntiidades, assim coruc 
f ia algiins que ainda náo satisfizeram a joia e 1." annuidado. 

CESTENARIO DO BRXZIL 

Pelos motivos que conliecois, nrio poude o Instituto executar com- 
p!etamento o programma que organizai-a para commemorar 0.1.~ cen- 
tcnario do descobrimento do Brazil. Todavia, a16m da sess:ro soicn- 
ne que celebrou a 3 de Maio, piiblicon com os recursos de que dis- 
piinlia a respcctiva commissão executiva, uni folheto com caitns da 



padre José de Ancliieta, já distribuido, e a obra de Hans Staden tra- 
ctando de suas viagens e captiveiro entre os selvagons do Brazil. 

REVISTA 

Foi publicado o distribuido o volume 4.0 da Revista do Instituto 
referente a I anno de 1899. Para o volume relativo ao presente an- 
no, est8 a Conimissáo de Redacçáo colligindo e respectivo material, 
.C 

afim de ser opportunamente enviado á imprensa. 

FIWANÇAS 

Diminuto foi o recebimento de contribuiçbes de socios, estando 
por arrecadar não pequena somrna respeitante a annuidades e joias. 
E' de esperar que no anno vindouro este serviço fique regularizado o 
seja normalizdda esta fonte de receita social, contando o Instituto 
com a boa vontade dos srs. socios. 

No projecto do orçamento da receita e despesa do Estado, ora 
eni discussáo no Senado, foi consignado o auxilio de 6:000$000 ános-  
s a  associação e incluida a auctorizaçáo para a iinprrssáo da Revista 
na typographia do <Diario OWcial do Estado*. Acredita a directoria 
que o patriotico Congresso Legislativo, convicto da utilidade desta 
instituiçáo continuara a auxilial-a, como o tem feito, irnpcilsionando 
assim o seu dcsenvolvimonto e garantindo a sua estabilidade. Em 
nome do Instituto Historico e Ge graphico de S. Paulo, a directoria 
consigna aqui o testemunho do mais profundo reconhecimento aos 
illustrcs e dignos membros de anibas as camaras do Congresso Le- 
gislativo do Bstado. 

Do balanço annexo, a,resentado pelo sr.  thesoureiro, e docu- 
mentos que o acompanliam, constam especificadamente as verbas da 
renda arrecada Ia e despesa effectuada, cujo resumo 6 o seguinte : 

. . . . . .  Receita. 10:866$760 

. . . . . .  Jlespesa. 10.643$760 
Saldo . . .  223$000 

Sendo : 
E m  conta corrento no Banco de 

Credito Real de S Paulo , . . 148300 
. .  Em mão do tliesoureir~. 2038700 223$000 



Ao vosso exaine e deliberaçao siibmette a directoria o balanço e 
contas do presente anno, fcchadas nesta data. 

Attendendo aos desejos manifestados pelos srs. socios, a directoria 
transferiu a séde social cio 2.0 andar do predio n. 2 do Largo da Sb 
para o 1.0 andas 'do sobrado da rua General Carneiro n. 1 A, onde 
desde 1.0 do Setembro esta flinccionando o Instituto, que, parece, 
a c h a m  agora melhor installado. O preço do aluguel actual, incliisi- 
ve a illuminação, é de 2308000 mensaes, havendo nesta verba de des- 
pesa a economia annual de 240$000, pois era  de 250W000 mensaes o 
aluguel que o Instituto pagava pclas salas do predio que a~ ta r io r -  
mente occupuva. 

Taes sáo, srs. membros do Instituto Historico e Geographico de 
S. Paulo, as informações que a directoria julgou de maior relevancia 
e traz ao vosso conhecimento, promptitlcando-se todavia a vos forne- 
cer quaesquer outros esclarecimentos que vos pareçam necessarios. 

Ao concliiir esta modesta cxposiçbo, cumpre a dircctoria o grato 
dever de patentear.vos os seus cordiaes agradecimentos pela confiança 
com que honrastes a administração quo ora termina o *eu mandato. 

S. Paulo, 25 de Outubro de 1900. 

Dr .  Manoel Antonio Duarte de Azevedo, presidente. 
Carlos Reis, 1.0 secretario. 
Manoel Pereira Guimarães, 2.0 secretario. 
Antonio de Iroledo Piza, thesoureiro. 

(Deixa de assignar o vice-presidente, sr. dr. Angusto Cesar de 
Miranda Azevedo, por estar ausente desta capital). 
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LITROS E IMI'RESEOS 
TO1.S. 

AbnficBnga (Apontamentos sobre o) - O dialogo de Li:ry -por 
. . . . . . . . . . . .  B. C'. dc A. Nogueira i 

Abastoci:ucnto do carno (Parecer ;sobro o), pelo Dr. J. I'. 
Veiga Filho . . . . . . . . . . . . . . .  I 

Abba Daniel do 51osteíro do Sccté (Vida do), por Goldscliiniidt. 3 

Accicionts dn travail (Congréa intcrnational dcs)-3 session, 1893 1 
Acontecimentos de iviatto-Grosso ( Os :-Discursos pclo Deputado 

. . . . . . . . .  Iiuiz Adolplio Corre'a da Costa 1 
Actas das sessórs da Carnara IIuilicipal de S. Paulo 1SDR e 1897 2 
Aetas das eossóes da Camara 3Iiinicipal do Santos-I8c)9 . - 3 
Actividade maritima (Quatro eocnlos do), por Arthur Jaceguay. 1' 
Actos euccutivos da Intcndcncia do Finanças do municipio de 

. . . . . . . . . . . . . . .  Sáo Paulo 1 
Adamastor-Disciirso pelo Dr. Brazilio Macliado . . . .  I 
AdqnisiçBo da posse por intormodiario, pelo Di. Duarte de Azc- 

. . . . . . . . . . . . . . . .  v e d o .  1 



Agricultiira brazileira (Roforiua da). por A . Gonics Carne . . 
A g u s  minoraes (Giiia de viagem para as) . por hlasimi~io Ser- 

zodello . . . . . . . . . . . . . . . .  
Agnas mineraes do Fervcdouro (Breve noticia sobre as) . . .  
Alargamento da E . do Ferro Contra1 do Brazil. por Ozcriu de 

Almcida . . . . . . . . . . . . . . . .  
Alfandepa dc S . Paulo-Rcprcsentaçáo da Sssocia~áo ('omniercial 
Alfrcdo Ellis (Escorço biograpliico do Dr.), por Libero Eraga . 
Alistamento eleitoral (Sovissimo guia do). por A . A . Xoneira $0 

Tolodo . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Aljainía portugacza (Texto cni). por David Lopes . . . . .  
X l l o c n ç ~  proferida na Epreja da Boa Morto pelo Ccnego ?"Ia- 

nool Vicente da Silva . . . . . . . . . . . .  
Almanach d:: .C Diario de Taubaté" - lS99 . . . . . . .  
Ainianncli do Estado do S . Paulo-18% . . . . . . . .  
Almanach do “Estado do S . Paulo" (jornal)-1S9G . . . .  
Almanaeh Iguapenso-1899 (2 exemplares) . . . . . . .  
A!manacli do lavrador brazileiro. pelo Dr . Germano Vcrt-1.0 

. . . . . . . . . . . . . . .  anno. 1900 
Alnianach paiilista-1896 . . . . . . . . . . . .  
Almniiacli paulistano-1857 . . . . . . . . . . . . .  
Alnianarh de Piracicaba-1903 (2 exemplaros) . . . . . .  
Alnianacli da ‘. PlatBa" - 1900 . . . . . . . . . . .  

. . . . . . .  Almanacli popular brazileiro-1894 a 1900 
. . . . . . . . . . .  Almanach do Rio '1T~,vo-I88S 
. . . . . . . . . . .  Aimanach Sul-Mineiro-lF74 

. . .  Almirante do mares oriontaes (0). por Joaquim L~itLio 
Alumnos matriculados e diplomados pela Escola Sorri:nl de São 

. . . . . . . . . . . .  Paulo -1880 a 1897 
. . . . . .  . Amazonas-Conferencia pelo Dr Oscar Lcsl 

Amazonas (A contribution to the gcologg of tho lo\~cr).  pelo 
. . . . . . . . . . . .  Dr . Grvillc A Dorby 

Amazonas (O Estado do) . . . . . . . . . . . .  
Amazonas (Estudos sobro o)-limites do Estado-pelo Dr . Tor- 

quato Tapaj6s . . . . . . . . . . . . .  
Amazonas (Noticia cconomica e flnanccira da provincia do): por 



. . . . . . . . . .  Cavalcanti do Albuquerque 
. . .  Amazonas (Provincia do!, pelo Dr. Torquato Tapajós 

Amazcnas (Relatorio sobre alguns logares da Provincia do), por 
. . . . . . . . . . .  J. AI. da Silva Coutinho 

Amazoniani upper carboniferous fauna ( The), pelo Dr. Orville 
A. Derby. . . . . . . . . . . . . . . .  

Amazaoni (No1 paese delie), por Vincenzo Grossi . . . . .  
America meridional y septentrional, pelo Dr. ManoeI Illartins 

Bonilha . . . . . . . . . . . . . . . .  
Anchieta, as raças e llngrias indigenas-Conferencia pelo Gene- 

ral Dr. Couto de Jlagalhles (3 exemplares) . . . . .  
. . . . . .  Annaes da Bibliotheca Nacional-1876 a 1899 

Annaes da Camara dos Deputados do Brazil-1823 a 1888 . . 
Annaes-da Camara dos Deputados d o  Estado de S. Paulo-1891 

a 1897 . . . . . . . . . . . . . . . .  
Annaes do Congrosso Constituinte do Edado de S. Faulo-1891 ' 

Annaes da Provincia de S. Pedro, por Jos6 F. F. Pinheiro . 
. . . . . .  Annaes do Senado Brazileiro-1861 a 1888. 

. .  Annaes do Senado do Estado de S. Paulo-1891 a 1897. 
Anno biographco brazileiro, por Joaqiiim hlanoel do &lacedo . 

. . . . . .  Anuiiario do ensino-K. I (10 exepplares). 
Annuario da Escria Polyteehnica de S. Paulo-1900 (2 exemp.). 
Annuario estatistico da Secção de Demographia de E. Paulo- 

1897 a 1899 . . . . . . . . . . . . . . .  
Annuario niodico braaileiro, pelo Dr. Carlos Costa-1895 . . 
Antonio Conselheiro (Relatorio sobre), por Fr. João Evangelista 
Antonio Ferreira Viçoso (Vida de D.), por D. Silverio Gomes 

Pimenta . . . . . . . . . . . . . . . .  
Antonio Joaquim de Mel10 (Vida de D.), pelo Conego Ezechias 

. . . . . . . . . . . . .  G. da Pontoura. 
Antonio Leite do Canto (Major) -Homenagem $9 Ilnyrevtsa- 

. . . . . . . . . . . . . . .  Mogy-mirim 
Apontamentos genealogicos, pela Dr. L. P. Moret,zsohn de Cas- 

tro. . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Apontamentos historicos da Provincia de S. Paulo, por M. E. 

de A.  Marques . . . . . . . . . . . . . .  
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Apreciapúes sobre o livro do Dr. Guillierme Studart intitiilado 
"Notas para a h i s t~r ia  do Ceará. . . . . . . . . 

Archipel Indien (L' ), por Louis dc Eacker . . . . . . . 
Archivo do districto Pederal-1894 a 1897 . . . . . . . 
Archivo do Estado de S.  Paulo - Documentos interessantes - 

Vols. 1 a 30 . . . . . . . . . . . . . . 
Arcliivo litterario-N. 6, 1867. . . . . . . . . . . 
Arte christan (A),  por &Ionsenhor Camillo Passalacqua . . . 
Arte de fabricar o vinho (A), pelo 1)r. Luiz Pereira Earretto . 
Arte da giierra (A)-Poema-por Prederico I1 . . . . . . 
Arvores do Rio Grande do Sul (As), pelo Dr. H. von Ihering. 
Assignaturas doa governadores da Capitania e Provincia de São 

Paulo desde 1555 até 1889 (Fac simile das), por Jules Martin 
Assistencia ludiciaria ( Projecto de organização da) . . . ' 

Astronomie appliquee (Traité d'), por Emm. Liais . . . . 
Atlantide, por Patrokle Kampanakh . . . . . . . . . 
Atlas historico da guerra do l'araguay, pelo 1.0 Tenente E. C. 

Jourdan (2  ex.).  . . . . . . . . . . . . . 
Attentaùo de 5 do Novembro-Artigos publicados por Caneca . 
Atentado de 5 de Novembro-Relatorio pelo »r. Vicente Neiva 
Autonomia municipal-Conf erencias pelo Dr. Domingos Jiiguaribe 
Auxilios a lavoiira, por J. R. . . . . . . . . . . 
Bahia (Nemoir of the Stat of), pelo Dr. F. V. Vianna . . . 
Bahia (Memoria sobre o Estado da), pelo Dr. F. v. Vianna. . 
Bibliographie brésilienne, por A.  L .  Garraux . . . . . . 
Boletim da Agricultura-1.a serie-Ns. 1 a 4 . . . . . . 
Boletim da ('ommissáo Geographica e Geologioa de S. Paulo 

Ns. 1, 2, 4 ,5, 7 a 1 2 .  . . . . . . . . . . . 
Boletim de estatistica demographo-sanitaria do Estado de Láo 

Paulo (monsa:)-Ns. 3, 4, 7 a 78 . . . . . . . . 
Boletim de estatistica demographo-sanitaria do Estado de São 

Paulo (semestral)-1." semestre de 1894 e 1895 . . . . 
Boletim de estibtistica demographo sanitaria do Estado de Sáo 

Paulo (annua1)-1894 (2 oxemplaresl . . . . . . . 
Boletim do Instituto Agronomico do Estado de São Paulo (Cam- 

pinas) . . . . . . . . . . . . . . . . . 



Eolctini cio ,\Iiiscu Paraense-K. 1 do vol. 3.0. . . . .  
Boletim Postal do Brazil-1889 a 1900 . . . . . . . .  
Eolctini da Sociedado de Medicina do S. Paulo-Ns. 10, ?I,%, 

2S,32 a 33 . . . . . . . . . . . . . . .  
Bonds do Santa Teridiana (Qiirstáo dos)-Moniorial pelo Ltr- 

Pedro Lessn . . . . . . . . . . . . . . .  
Erasilo a1 Congresso d'lgicile di Budapest (11) (2 excmplarcs) . 
Rrasilianisclio Geld\voscn (Ilas!, por Julius hIeili . . .  
Brazi!, pelo Dr. Antonio Zefcrino Candido . . . . . . .  

. Krésil (Lc), por Lcvasscur (2 exemplares) . . . . . . .  
Bucca das csmei,aldas (Em), pelo Dr. Fr.lccieco Lobo Leite Pe- 

reira ( 2  ex.) .  . . . . . . . . . . . . . .  
Csiiiara Miinicipal e seus iiiipostos (A),  pelo DP. I20dolpho Faria 

(i e::eruplarcs) . . . . . . . . . . . . . -  
('ni?:l>io (O), por Diiaito Rodrigucs . . . . . . . . .  
í:ainpinas (~Ionr~grapliia do niiinicipio de), por Cliristiano Voll<n~t 
C'aiupos Salles (Perfll biograpliíco do Dr. hlanoel Ferraz de),por 

. . . . . . . . . . .  Antonio Joaquim Iiibas 
Canyóes ridentes, por Carlos òlornca . . . . . . . . -  
Cantos populares do Brazil, por Sglvio Bomrro-1.0 c 2.0 vo!s. 
Capital do Estado do Minas Goraes (Esposiçáo sobre a no\af, 

. . . . . . . . . . . . . .  por Aaráo Rcis 
Carlos Xaudin--Perfil biogrriphico-pelo Dr. A. C. de Uiranda 

Azevfdo . . . . . . . . . . . . . . . .  
Carnicn sc~culare, por Spcridiono de Medici Dilotti . . . .  
Carta geograpliica do Itio Grande do Sul (Kotas para ai, por U". 

hrthiir Montcnogro . . . . . . . . . . . .  
C'arta Juridica, por Eugenio Tcixcira. . . . . . . . -  
Carta do Pero 1-az de Caminlia, por Francisco Augnsto Pereira 

. . . . . . . . . . . . . . . .  da Costz 
Cartas do Padrc Jus6 de Ancliicta . . . . . . . . .  
Cartas politira" por Americo Braiiliense . . . .  
Cartas do Solitario, pelo Dr, A .  C. Tavares Bastos . . . .  
Catalogo da collecç5o numismatica do Bernardo A .  da Silva. 

Ramos. . . . . . . . . . . . . . . . .  
Cetalogos da bibliotheea da Escola Polytichaica do S. Peu'hia - 



Catalogas da bibliothcca do Institiito Historico o Goograpliico 
Braziloiro. . . . . . . . . . . . . . . . 

Catochismo constit~cional, por J. Borgcs Carneiro ( 2 cscm- 
plarrs). . . . . . . . . . . . . . . . . 

Catocliismo constitucic>nal do Estado do Rio do Janciro, por J. 
Eorgos Carneiro . . . . . . . . . . . . . . 

Catcchismo contitucional do Estado do S .  Paulo, por J. Borges 
Carntiiro . . . . . . . . . . . . . . . . 

Catcchismo municipal, pclo Dr. Domingos Jaguaribo (10Escmplares 
Catechismo brazilico (Piiblicado por P a d r ~ s  desuitas)-líiS6 . . 
Catechismo historico-Historia sagrada, pelo Abbado Flciirg . . 
Contcnario brazileiro, por Loopoldo do Froitas . . . . . . 
Centenario da India-Discurso polo Dr. Braz do Amara1 . . . 
Central -Brasilion (Bogcn und pfcil in), pelo Dr. Hcrrmann Mexer 
Cliilo e Brnzil-Sessão do Instjtuto Historico o Geograpliico Ern- 

ziloiro oin homenagem a naçáo cliileria. . . . . . . 
C'liorographia (10 Estado do S. Paiilo, por N.  Ortiz Monteiro . 
Chorographiu o 5istoria do Brazil, por A.  A. Blrgcs dos Reis . 
Cliorograpliia do niunicipio do Serra Kegra, por Silvino A. de 

O!iveira (2 Exemplaros). . . . . . . . . . . . 
Christov50 Co'ombo (Scssáo solonno do Instituto Historico e Gco- 

graphico Brazlleiro em Ii~menagem a mom~~r ia  de) . . - 
Christovam da Gama (D 1s foitos do D.), por hI. do Castanhcso. 
Cliristu niulienyáua çnrimaan-urlra arama nhihinpatu riipi, por 

Costa Aguiar . . . . . . . . . . . . . . . 
Chronica da Companhia do Jesus do Estado (10 Brazil, pclo Padro 

Sim20 do Vasconcellos . . . . . . . . . . . . 
Clironica dos rois de Bisnaga, por David Lopcs . . . . - 
Clironicas do paiz ilc Atlantido, pelo Dr. Domingos Jagoaribo - 
Chronologia, paulista, por Jos6 Jacintho Ribeiro-1.0 volri~ne. . 
Cinco annos numa acadomia, por Hinclcmar. . . . . . - 
Cincoenta sinnos de existcncia-Memoria polo Dr. N. A. de S.  

Sá Vianna . . . . . . . . . . . . . . 
Civilisation on Enrope (Histoirc do Ia), por Guizot. . . . - 
Classificaç%o das agencias postaos da Republica. . . . . . 
ClassiAcaç%o dos criininosos -Dissertayáo pelo Dr. ('andido MoYt;i 



Codigo do processo criminal, por Josino do Nascimento Silva . 
Colheita e preparo das plantas para herbarios (Da), por Alberto 

. . . . . . . . . . .  Lofgren (3 Exemplares) 
Colombo-Poema-por M .  de A. Porto Alegre (2 Exemplares) 
Colonia do Sacramento (Historia topographica e bellicada nova), 

. . . . . . . . . . .  por Simão Pereira de Sá 
Colonizaçáo e immigraçáo, pelo Dr. Torruato Tapaj6s (3 Exemplares) 

. .  Colonizaçáo dos morphetioos (A), pelo Dr. Jose Lourenço. 
Companhia de obras hydraulicas, por Y. Buarqiie de Macedo . 
Compromisso da Irmandade de N. S. das Dores da cidade de 

Avare . . . . . . . . . . . . . . . .  , 
Conde de Porto Alegre, Tenente General hlanoel Marques de Sou- 

za-Perfil historico, por Alfredo F. Rodrigues. . . . .  
. . . . . .  Conferencias populares-Y. 3, Março de 1876 

C'onflicto de jurisdicção administrativa, por Antonio Sabino do Monte 
Conheçamos nossa patria. por Menezes Vieira . . . . . .  
ConquOtes et découvertes de ia République des Phys -- Bas, por 

Jules Geslin-2.e partie-En Asie, en Afrique, en Amerique. 
('onstants of nature (The), por P. W .  C'larke-I.* supplemento B 

parte I, partes I1 e 111 . . . . . . . . . . . .  
Constituiçáo do Estado de S. Paulo-Projecto doDr.  Americo 

Braziliense de Almeida Melio (2 Exemplares) . . . . .  
Constituipão do Bstado de S .  Paulo-Publicada por decreto do 

Governador Dr. Jorge Tibiriçá . . . . . . . . .  
Constituição do Estado de S. Pauio-Proniulgada a 14 deJulho 

. . . . . . . . . . . . . . . .  de 1891 
Constituição dos Estados Cnidos (Commentarios h), por Joseph 

Story . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Constitriição do Municipio de Santos . . . . . . . . .  
ConstituiçZlo da Republica dos £stados Unidos do Brazil-Promul- 

da a 24 de Fevereiro de 1891. . . . . . . . . .  
Constituinte peranto a historia (A), por F. I. M. Homem deMel- 

10 (L Exemplares . . . . . . . . . . . .  
Consultor do commercio, por João Candido Martins . . . .  
Contabilidade, por Horacio Berlinck . . . . . . . . .  
Contes indiens du BrOsil, pelo GeneraI Couto de Magalháes . . 



Contractos da Intendencia Municipa! de Belem (Para).  . . . 
Contractos para introdiicçáo de imniigrante- no Estado de S. Paulo 

ContribuiyBo para a canalização do rio S. Francisco ao rio Ja- 
guaribe, pelo Dr. Domingos Jaguaribe (2 Exemplares) . . 

Convenção de 20 de Fevereiro (A), por Josb Maria da Silva Paranhos 
Convenções postaes diversas, seus regulament~s e instrucçõcs . 
C'ortezáos e a viagem do Iiuperador (Os), por L. Prl. . . . . 
Cosmographic atlas (Tho), por W. e A.  K .  Johiiston . . . . 
Costa Rica y ('osta de Prlosquitos, por D. Manoel &I. do Peralta . 
Costa Rica (Exposb des droits cerritoriaux de Ia RQpublique de), 

por D. Manoel M. de Peralta . . . . . . . . . 
Costa Rica (Rbpublique de)-Rbplique a I'exposb de Ia RBpublique 

de Colombie-por D .  Manoel Y. de Peralta . . . . . 
Cousas animadas e inanimadas (Lições d)e, por A. E. Zalnar . 
Cousas brazileiras, pelo Professor Romáo Puiggari. . . . . 
Cousrs da China-Costumes e crenças-por J. Callado Crespo . 
Criaçáo no Brazil (A), por Mario Gambarone . . . . . . 
Crime de Araraquara-Parecer medico-legal . . . . .  
Crise e o seu remedio (A) ,  pelo Dr. Francisco de Toledo Malta . 
Critica1 and historical essays, por Lord Macaiilay . . . . . 
Cultura dos campos por 6 .  F .  de Assis Brazil . . . . . 
Curso de processo civil (Programma do), pelo Dr. João Montoiro 

Vol. I. . . . . . . . . . . . . . . . . 
Dados climatologicos-1891 a 1892 . , . . . . . . . 
Dai-Nippon (O grande Japão), por Wanceslau de hldraes . . 
Declaraçao da maioridade (A)  . . . . . . . .. . . . 
Depuraçáo polo solo dos productos de exgottos, pelos Drs. Ernilio 

Ribas e Theodoro Bayma . . . . . . . . . . . 
Derivaçáo na serra da Cantareira, por Saint-Clair de Miranda. 
Descoberta da America-Discurso pelo Dr. Manoel-Pereira Gni- 

maráes . . . . . . . . . . . . . . . . 
l~escobrimento do Brazil-Discurso pelo Dr. Manoel Pereira Gni- 

maráes . . . . . . . . . . . . . . . . 
Descobrimento do Brazil (O), por José Felicianc de Oliveira. . 
Desinfecções em Santos-Relatorio pelo Cr. Tolentino Filgueiras 
Diario de um soldado, por Ambrosio Richshoffer . . . . . 



Diario c10 viageni do Dr. Francisco José cio Laccrda c Alnicida 
Diczionario b;bliograpliico brazileiro, pclo Dr. -1. O .  A Szcra- 

mentoElalr . . . . . .  . . . . . . . . .  
Diccionzrio chor~praphico, 1iisto:ico c cstatistico do Pernambuco, 

. . . .  por Scbaatiáo de Vasconccllos Galvho-Vol. I. 
DiceIonario gcog aphico do Brazil (Apontamentos para O'. pc10 

. . . . . . . . . .  Dr.  Alfrcdo Moroira Pinto. 
Diccionario gcographico da provincia do Parana, por Nivaldo 

9raga-1'0 l; . . .  . . . . . . . . . . .  
Diccionari, das minas do Brazil, por Francisco Ignacio Fcrrcira 
Uiccioliario nlie6ngatu ou abBnhc0, por Jorge llnia-1.0 Fascjciilo 

I)iccioriario de nomcs proprios do homoni e de mulher, por b'. 
. . . . . . . . . .  S. d~ Horisonte Brazileiro 

Dic~Eonario portiiguoz e brazileiro, por * * *. . . . . . .  
L)iccionario dos verbos irregulares da lingua portugucza, por C .  

do ri . . . . . . . . .  . . . . . . . .  
Dictionnaire gkograpliiquc, Iiistoriquo ot critiquo (IA grand), por 

3. d o  12% hIartiiiii.re-1-01s. 1 a 5-A a S . . . . .  
Dicu ùans Ia naturo, por C. F lamn~ar i s i~  . . . . . . .  
Direito internacional (Apontamentos para o), por Antonio Pcrciia 

. . . . . . . . . . . . . . . . .  Piaco 
Direito do intcrvonçáo, por Lcopoldo de Frcitas . . . . .  
Disci~rso na abcrtiirrt das aulns do Scminario Episcopai do S. 

Faulo, cm 1683, pclo Conego Rlanoel Vicente da Silva . . 
Discurso lia entrega das cartas aos normalistas--1887 o 18SS, 

pelo Coiicgo Manocl Vicento da Silva . . .  . . .  
Discurso nas esequias do D. Maria José do Earros Lcssa, pelo 

Conego ~ lauoe l  Vicente da Silva . . . . . . . . .  
Discurso na inauguraçáo do Centro dos Operarios Catliolicos, polo 

Dr. Duarto de Azcvedo . . . . . . .  
Discurso perante a Academia Sacional do Medicina, pslo Dr. 

T~rqna to  Tapajós (3 Excmplaros). . . . . . . . .  
Discurso aos professorandos da Escola Complcmentar cui 1898, 

po: Gdbriel Prcstos. . . . . . . . . . . . .  
Discurso prmunciado e:n Madrid por Eugcnio Tdxeira  . . .  
l)isct:rs.3~, pelo DP. Joáo Motitciro-1890-18% . . . . .  



Districtos postaes. . . . . . . . . . . . . . . 
Divís;to judiciaria e administrativa do Estado de S. Paulo . . 
WMsão jtidiciaria, n~unicipal e policial do Estado de 6 .  Paiilo, 

por Sebasttáo Noreira (5  Exemplares) . . . . , . . 
Documentos escolaros-Piiblicaçóes do Podagogiuni HrazileirO . 
EducaçBo e ensino-Revista do Pedagogiiim Brazileiro . . . 
Egrcja do Collcgio-Acção possessoria-Editoriacs do "Correio 

Paulistano" . . . . . . . . . . . . . . . 
Electricidade em rclaçáo A arte do ciirar (A), pelo Dr. Marcos 

Arruda. . . . . . . . . . . . . . . . . 
Eleetrolyso da anua do m%r (A),  pelo Dr. Torquato Sapajós . . 
E l c i ~ i o  do 1.0 districto do Ccarfi (A), pclo Dr. Domingos Jagua- 

ribr. . . . . . . . . . . . . . . . . . 
El~mento servil (O), por Joaquim Floriano de Godoy . . . . 
Smanci~~açáo dos escravos-Parecer pelo Dr. Ruy Barbosa . . 
Empirc du Br6sil (Situation socinle, politiquo ct econoniiquc do 1') 

por J. hf. Pcrcira da Silva . . . . . . . . . . 
En~aíos  do philosopliin o scioiicia, pclo Dr. Estellita Tapajós . 
Ensaios dc sciencin-1í. '7, Julho de 1876 . . . . . . . 
Entre 1'Eur~po ct YAsic, por Prlnce de Puklor Muekan . . . 
Ephemerides Miiieiras-1654-1897-por Jos6 Pcdro Savier da 

Yciga . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Esboço hi~torico, pclo Engenheiro Constante Affonso Ccelho. . 
Excavaçócs archeologicas cm 1593, pclo Dr. Eniilio A. Goeldi . 
Esclavsge (Do l,), por W. E. Channing . . . . . . . . 
&sciavagc ct libert6 (Influencc de 1'), pio Dr. Domingos Jaguaribe 
Bscola (Ic cngcnhciros meclianicos e constructores, pelo Dr. H. 

Gorceix . . . . . . . . . . . . . . . - 
Eseola t'olytechnica ( A roforma da) ,  por 9. Cnncs ùc Sou7a- 

1833 o 1833 . . . . . . . . . . . . . . . 
Sscola Publica (Ai-Revista de pedagogia pratica (S. Paulo'. . 
Esco!a Superior dc Gucria-Discurso pelo ZIIajor Alfredo do hlo- 

rues Rego. . . . . . . . . . . . . . . . 
i"r.eo!as do 1.0 o 2.0 graus (Relatorio ssbrc as), pelo dr. A. Cacta-e 

no do Campos . . . . . . . . . . . . . . 
B - ~ r a r a ~ u r a  na Europa c na Africa (A), por F. S. Leitáo e Castro. 



. . . . . . . .  Estadistas e parlamentares, por Timon 
Estado de S. Paulo (Estudo exconomico o financeiro sobre o), 

. . . . . . . . .  pelo Dr. J. P. da Veiga Filho 
Estados perante o Estado Federal (PosiçBo jurdica dos)-Dis- 

. . . . . . . .  serta~Bo pelo Dr. Reynaldo Porchat 
. . .  Estatistica agricola do mnnicipio do S. Carlos do Pinhal 

Estatistica e apontdmcntos, peio Dr. Franco da Rocha-PJs. I a 6. 
Estatistica industrial e agricola do Estado de Minas Geraes-1890. 
Estatutos das seguintes associaç6cs : 

Arcadia Normalista 
Associaçá~ Luso-Americana Financiul 
Congresso Brazileiro 
C'lub Republicano *Campos Sallos* 
Instituto Forense 
Instituto Googrnphico e Historico da Bahia-18!li (2 Exempl.) 
Instituto Hisforico e Gicographico Brazileiro-1890 
Sociodade Commemoradora do 4 o Centenario [S. Vicente) 

(2 Ex.) 
Sociedade Educadora a 1 3  de Maio* 
Sociedade Pharmaceutica Paulista . . . . . . . .  

Estrada de ferro do Amazonas ii Venezuella (Memoria justifica- 
tiva de um projecto de), pelo Dr. Torquato Tapaj6s. . .  

Estrada de ferro do Avanhandaua, por A. t'ambraia (2 Exem- 
plares). . . . . . . . . . . . . . . . .  

Estrada dc Ferro de D. Pedro 11-Vistas dos pontos mais impor. 
tantes e plantas de pontes. . . . . . . . . . .  

Estrada de ferro entre o Tieté e Paranapanema . . . . .  
Estrada de Ferro S. Paulo e Rio de Janeiro e suas condições eco- 

nomicas ( A  Compauhia), por I. W. da Gama Cochrane . . 
Estrada de Ferro S. Paulo e Rio de Janeiro (Resgate da), por 

I. W. da Gama Cochrane . . . . . . . . . . .  
Estrada de Ferro S. Paulo e Rio de Janeiro (Companhia)-Liqui- 

daç%o em ~ i r t u à e  do resgate, por I. W. da Gama Cochrane. 
Estrada de Ferro Sorocabana (Melhor directriz da)-De Botuca- 

tu a Tibagy, por Manoel Marcnlino de Souza Franco. . .  
Estudos historicos, pelo Dr. Antonio da Cunha Barbosa . . .  



Estudos historicos brazileiros, por F. I. M. Homem de Mello. . 
Estudos historico-politicos, pelo Baráo do Reaende . . . . 
Etnologia Centro-Americana-Catalogo de 10s objetos arqiieoló- 

gicos de Ia Republica de Costa Rica por Manoel M. de Peralta. 
Evaristo Ferreira da Veiga-Discurso pelo Dr. Tullio dc Campos 
Exgottos de Santos (Relatorio sobre o serviço de), por I. W. G. 

Cochrane. . . . . . . . . . . . . . . . 
Expedição de correspondencia e malas (Guia para a), por A. F. 

da Costa . . . . . . . . . . . . . . . . 
ExploraçBo do rio S. Francisco, por H. G. F. Halfeld. . . . 
Exploração dos rios Itapetiuinga e Paranapanema, pelo Dr. T. 

Sampaio . . . . . , . . . . . . . . . . 
Exposiçao de geographia Sul-Americana realjaada pela Sociedade 

de Geographia do Rio de Janeiro em 1889 (Catalogo da) . 
Exposição de Philadelphia (Exposiçáo justificando a exhibiçgo de 

productos do Brazil), por J .  Cordeiro da Graça . . . . 
Exposição de trabalhos juridicos realizada pelo Iiistituto da Or- 

dem dos Advogados Rrazileiros a 7 ;de Setembro de 1894- 
Catalogo o Relatorio, pelo Dr. Deodato C. Vilella do Santos. 

Fabricação de tubos pclo processo Mannsmann, por F. Releaux. 
Fabulas de La Fantaine, pelo Barso de Paranapiacaba . . . 
Fabulas de Loqmán, por JosQ Benoliel . . . , . . . . 
Factos historicos da politica republicana brazileira-Discurs~s 

polo Dr. A .  C. de Miranda Azevedo (2 Exemplares). . . 
Fala dirigida á AssemblQa Legislativa do S. Paulo em 10 de 

Janeiro de 1883 pelo Presidente da Proviucia Cons. Soares 
Brandáo . . . . . . . . . . . . . . . . 

Fazenda Gandarella (Relatorio dos trabalhos na), por Guimaráes 
e Calogeras . . . . . . . . . . . . . . . 

Febre amarella (Conferencia sobre a), pelo Dr. Domingos Fraire. 
Febre amarella (1.0 e 2.0 relatorios sobre a). . . . . . . 
Febre typhoide em S. Paulo (A), pelo Dr. Clemente Ferreira 

(3 Exempl.) . . . . . . . . . . . . . . . 
Feira de anexins, por D. Francisco Manoel de Mello . . . . 
Ferro nativo de Santa Uatharina, por L. F. Gonzaga de Canpos. 
Perro-via de Piracicaba a Villa-Americana, por Biiarque do 



. . . . . . . . . . . . . . . .  niacodo 
Festa das crianças (A)-Conin~cmoraçLto da lei do 13 de Alaio . 
Irostas iiacionacs, do Rodripo Octavio. . . . . . . . .  
PCte brésilicnne célbSrEe à Rouon on 1550 (Uno), por Ferdinnnd- 

. . . . . . . . . . . . . . . . .  Denis 
Finis patrice, por Guerra Jtinquciro . . . . . . . . .  
Fior c14 nove, por Eiirico do Goes. . . . . . . . . .  
Fiors cio Goa e Savantvadi, pelo Dr. D. G. Dalgado . . . .  
Pioria110 Peixoto-Diseurso pelo Dr. Alfredo Ijiijol . . . .  
Hloriaiio Peixoto-Discurso por Horacio de Carvalho . . . .  
Ronteira Sul do Bmazoiias-Artigos pnblicados por Manoei Ta- 

pajds (? Es . ) .  . . . . . . . . . . . . .  
Fronteira Sul do Amnzonas-QuestS~ do limites, por Alanoel Tn- 

. . . . . . . . . . . . . . .  pajjús j6 Ex.)  
F i ~ n d a d o ~  do Ceara (Dociimentos para a biographia do), pelo Dr. 

. . . . . . . . . . . . .  Gnilliermc Studart 
Gado o a lavoura ( 0 ,  pelo Dr. Gcrrnano Vert (3 Exompleres . 

. . . . .  Geogrnphia-Atlas, por 1lonsi.nhor C. Coiitiiricr. 
Goograpliia eleiiiontar, por Tancrodo do Amara1 . . . .  
Geogrephiit do Estado do Minas Geraos, por F. Lontz de Aranjo 
Goo:raphia geral (Pioçó2s de) por Alfrcdo hloreira Pinto . . .  
(ieogragliia geral-Curso s~porior ,  por Alfrrdo Moroira Pinto . 

. . . .  Grograpliia physiea do Erazil, por J. E .  Wappmus 
Geogniphia priniaria, pelo Dr. Carlos Xoraes . . . . . .  
Gcograpliia da Provincia do Pàranci (Conipcridio de), por 1,. de 5'. 

. . . . . . . . . . . . . . . .  A. e sa 
GSograpliie historiquo, eccl8siastique ct  civile, por D. Joseph 

. . . . . . . . . . . .  Vais3ete T. 11 o 12. 
Geologia clemcntar, por Xereo Boubko . . - . . . . .  
Gcomotria pratica (Primeiras noçbes de,) por OIavo Freire . - 
Geomutria superior, pelo Dr. A. k'. do Paula Souza . . . .  

. .  Gorman prammar (A compendious), por W. D. Whitncg. 
Giganto Adamastor (Episodio do), por dos6 Bendiel . . . .  
Gomma elastica da mangabeira syl! estre, por A .  E.  de Uchoa 

Cavalcanti (2 Exemplares). . . . . . . . . . .  
Granirnatica do cconornia politica, por TV. F. Narriott . . .  
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Granirnatica das osco::.s -Periodo medio por Xigucl Alves E'eitosa 
Grammatica da lingua do Brazil (Arte da), pelo Padre Luiz Fi- 

gueira . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Grainmatica d s  lingua brnzilica da naçáo Iciriri (hrto de), pelo 

padre L. V. ManiLani . . . . . . , . . . . . 
Grammatica portugucza, pelo dr. Augusto F r d r e  da Silva . . 
Grammatica portugucza (Introducráo ao cstiido da;, por J' Ma- 

theus dc A, Cardoso . . . . . . . . . . . . 
Grandes pousadores (O.;), por TulIio de Campos . . . . . 
Grèce (La), por Louis Combes . . . . . . . . . . . 
Guararapes (Em)-Corifcroncia pelo dr. hIartim Francisco . . 
Guarda Nacional (Guid pratico para o ofEçial da), pelo tenente 

coronel Bcnevoniito ?rIagalhBcs . . . . . . . . . 
Guerra do Oriente (Hiatoria da), por Josit da Silva hlondes Leal 

Junior . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Guerra do Paraguay, por Juan Silvano Godoi . . . . . . 
Guia das estradas de forro dos Estados do Rio do Janeiro, ll i-  

nas Gzracs e S .  Paulo, por Gustavo K~enigswald (4 cxcm- 
plares) . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Harpa d'lsracl, por P. R. dos Santos Saraiva . . . . . . 
Hematozoario do beribori e sou pigmento, pc!o dr. F .  Fajardo. 
Herdeiros do Caramurii (Os), pelo dr. Doi~~iugos Jaguaribe ( (5  

cxcniplares) . . . . . . . . . . . . . . 
Heroes (sonotos), por Tvcnccslau do Qiieiroz. . . . . . . 
Hespanhocs no Rio Grande (Os), por Alfrodo F. Rodrigiios . . 
Histoire dii BrBsil, por A. de Boauchamp . . . . . . - 
Histoi<e politique dos Papns, por P. Lanfrey . . . . . . 
Histoire romaino-Xbpiibliyue-por hlicliolet . . . . . . 
Histojre universcllc, por Ccsrrr Cantil. . . . . . . . - 
Historia da America Portugueza, por Sobasti50 da Roclia Pitla. 
Historia da America Soptentrional e ?.!oridional. . . . . . 
Historia antiga, por JoBo Ribeiro . . . . . . . . . . 
Historia antiga do Oriento, por J. M. da Garnn Borqn6. . . 
Ristoria do Brazil (Epitorno da), por A. híorcirn Pinto . . . 
Historia do Brazil, por Felisbello Frciro . . . . . . . . 
H i t o r i a  do Brazil, por Francisco Solano Coristancio . . . . 



. . . . . . . .  Historia do Brazil, por Joáo Armitage 
Historia do Brazil, (Epit-me da), por José P. Xavier Finheiro . 
Historia do Brazil (Iiições de), pelo padre Saphael M. Galanti . 
Historia do Brazil (Compcndio de), pelo padre Raphael M.  Ga- 

. . . . . . . . . . . . . . .  lanti-S. 1 
. . . . . . . .  Historia do Brazil, de Roberto Southey 
. . . . . . . .  Historia do Brazii, por Sylvio RoniBro. 

Historia da Capitania de S. Vicente (Memorias para a), por Fr .  
Gaspar da Madrn de Deus. . . . . . . . . . .  

Historia do Cearh (Dados e factos para a), pelo dr. Guilherme 
Studart . . . . . . . . . . . . . . . .  

Historia da Ftindaç%o do Imperio do Brazil, por d .  M. Pereira 
da Silva . . . . . . . . . . . . . . . .  

Historia e geographia das nações ultramarinas dos dominios 
portuguezes (Noticias para a).  . . . . . . . . .  

Hista~ria da Grecia e Roma, por J. X. da Gama Berquó. . .  
Historia nacional (Indicações sobre a), p r T. de A. Araripe . 
Historia natural (Xogóos de), por Felisberto de Carvalho. . .  
Historia patria (Epis~dios da), pelo d r .  J .  C. Fernandes Pinheiro 
Historia da Ropublica dos Estados Unidos do Brazil (Aponta- 

mentos para a), por M.  E. de Campos Porto . . . . .  
Histoi.ia de S. Paulo, por Tancredo do Aniaral (4 exemplares) . 
Historia universal (Compendio de), pelo padre Raphael M. Ga- 

lanti . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Historia universal (Noções de), por A .  Moreira Pinto. . . .  
Historia universal (Noções sumtnarias de). por J. M. da Gama 

Berqu6 . . . . . . . . . . . . . . . .  
Historia universal (Resumo da), por * * * . . . .  
Homem no seculo (O), por Xonsenhor Camillo Passalacqua . . 
Homens de bem (Arte de formar), pelo dr. Domingos Jaguaribe 

(6 exemplares) . . . . . . . . . . . . . .  
Homens e idbas no Brazil, pelo dr. Domingos Jaguaribe. . .  
Hommes de bie11 (Il'art de former des) pelo dr. Domingos Ja-  

. . . . . . . . . . . . . . . .  guaribe 
Horace Greeley (The life of), por James Parton . . . . .  
Horacio Mann, por Ed- Laboulaye. . . . .  



Hospital de Misericordia de Uberaba (O)-Discurso por Antonio 
Boi ges Sampaio . . . . . . . . . . . . . . 

Hugoiiianas-Poesias de Victor Hugo-por Mucio Tcixeira . . 
Hydrographie de Haut San-Francisco ut du Rio das Velhas, por 

Emm. Siais . . . . . . . . . . . . . . . 
Hymno do Centenario da India, por Fernandes Costa. . . . 
IdBa republicana no BraziI (A). pelo major J. D. Codeceira. . 
Idealismos, por Bento Athayde. . . . . . . . . . . 
Ilias, de Honiero-T. 1-Rhapsodia 1-XlI . . . . . . . 
Imperio do Brazil (Historia financeira e orqamentaria do), pelo 

dr. L. de C. Carreira . . . . . . . . . . . . 
Imprensa em Portugal nos seculos XV e XVI (i), por Brito Aranha 
Indicador da capital de S. Paulo-1895 . . . . . . . . 
Indice das leis e decretos do Estado de S. Paulo, por Alexandre 

Riedel . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Indices da lei e regulamento da organização municipal do Esta- 

do de S. Paulo, por Jos6 Jacintho Ribeiro. . . . . . 
Inriios do Brazil (Principio e origem dos), por Fernáo Cardim . 
Inscripçóes cm rochedos do Brnzil, pur Carlos Frederico Hartt . 
Institutions do la France (Histoire des), por Paul Bondois . . 
Instituto Civico~Juridico aPaes de Carvalhoa-Artigos publicados 

por Virgilio Cardoso de Olivuira . . . . . . . . . 
Instituto Historico e Geographico Brazilciro (O)-Memoria pelo 

dr. Olegario Herculano de Aqiiino e Castro . . . . . 
InstrucpBo moral e civica (Elemantos de), pelo dr. J .  D. Esto- 

vos da Silva . . . . . . . . . . . . . . . 
Instrucpão publica (Loi sobre)-Estado da Bahia . . . . . . 
Instriioções para execuçáo do regulamento postal de 1865 . . 
Instrucçóes para permuta~ão de fundos (Serviço postal) . . . 
Instrucçóes sobre serviço telegraphico. . . . . . . . . 
Integridade do territorio Pernambucano (Em prol da), por F .  A .  

Pereira da Costa. . . . . . . . - . . . . . 
Intelligencia e moral do homem, pelo dr. Dominges Jaguaribe . 
Irmandade do SS. Sacramento da Candclaria, por F. B. Mar- 

ques Pinheiro . . . . . . . . . . . . . 
Irmandade do SS. SacramBnto da Gloria, por F. B. Marques 



Pinheiro . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . .  Itanliaeiu ( A  villa de\, por Boncdicto Calirto 

~tinerario das malas terrestres, por Alexandre Fcrreira da Costa 
. . . .  Jarnes A .  Garfield (The I~ i fo  of), por Edmiirià Kiiko 

Jqce!yu-Poonia do Lamartino-por d .  C. dc l!snczcs e Souza. 
Sornacs Pernambfiicanos-Do 1821 a 1898-por Alfredo de Car- 

. . . . . . . . . . . .  rallio (2 osomplaros) 
Justiçz criminal na capital do Estado de S. Pauli, ( A ) ,  pelo dr. 

Candido Notta . . . . . . . . . . . . . .  
I,zrvas.Primciros versos, por Cardoso Junior. . . . . . .  

. . .  Lavoura (Eni prol da), pelo dr. AI. E'. Gnrcia Ccdoiido. 

Lavoura (Pala)-Reforma do Banco de Credito Eosl-pclo dr. Mi- 
randa kzevodo . . . . . . . . . . . . . .  

Legisla~áo postal braziloira (Ecpertoiio da), por Pzulo Orozimbo. 
J,egislaç&o sobro o serviço sanitario do Estado da S. Paulo (Re- 

. . . . . . . . . .  pertoric da), por Carlos Reis 
L 4  federal n. 35 do 189:--Estabcioce o procecso (2% eleiçóesfe- 

deiacs . . . . . . . . . . . . . . . . .  
?,eis do Brazil-1821 a 1825, 1830 a 1&3ci, IST,;, 18G3, 1866 a 

1810 e 1877 . . . . . . . . . .  . . . . .  
Leis da Camara municipal de Lorena-1895. . . . .  
Leis e decretos do Estado dc S. Paulo-1889 a 1899 . . . .  
Leis e posturas da Camara 3funicipal de S m t o  Antonio da Boa 

Vista . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Leis c! kesoluçbes da Caniara 3lunicipa1 de S. Paulo-1832 a 1893 . 
Leis e rcsoluçóes do Rlunicipio d< Casa-Bran?a-lSg? a 1894 . 
Lembrança da fcstp do Coração de Jesus, pelo conego N. Vi- 

cento da Silva . . . . . . . . . . . . . .  
2?ndas e esiiçbes popularos, por Juvenal Galeno . . . .  
Levante na Ribeira do Jaguaribe (Ineditos relativos ao) pelo dr. 

Guilherme Studart . . . . . . . . . . . . .  
Libelio do povo (O), por l'imaiidro. . . . . . . . . .  
Liberdade profissional (A), pelo dr. rl. C. do iXiranda Azevedo (4 

Exemp.) . . . . . . . . . . . . . . . .  
Lições do coisas do CaIlíins, pelo dr. Roy Barbosa. . . . .  
Limites entro os Estalos do Amazonas e IIatto-Grosso. por R. 



A. Figueira . . . . . . . . . . . . . . . 
Limites da Republica com a Guyaiia Inglcza, por Sylvio Senior . 
Littcratiira brazileira (A) ,  por Sylvio Ron16io . . . . . . 
Litteratura infantil, por Artliur Goulart . . . . . . . . 
Iiirrn pensador ( O ) ,  por Arccsiláo. . . . . . . . . . 
I~ivro do dcmocrata (O), por Arco silho . . . . . . . . 
Livros do loitcra, por J-elisbsrto do Carvalho-1.0 a 5 0  . . . 
Iluiz Lasagna (D)-Soticia biograpliica pelo dr. AI. A. Duarto dc 

-4ííevedo . . . . . . . . . . . . . . . . 
T~nsiad (Ttiej, por W. Juliiis hlicklo . . . . . . . . . 
Lusiadas (Os), por Luiz do Caiiióes-Graildo edir;%o autographica. 
Magnotito oro districcs of daciipiranga a u l  Ypariems, S. Paulo, 

Erazil, por Orvillc A. Dorby . . . . . . . - .  
Manifesto ao Estado do S. Paulo, polo dr. Campos Sallee. . . 
Manifesto politico, pc111;dr. Manool Victorino Pereira . . . . 
Manifesto do prasideote da Republica Rio-Grandense . . . . 
Iíanifesto rcpublicnno parlameiitar ( 2  cxeinplnres) . . . . . 
Manool Josi! Alves Barboza (Lontra Almirante)-Esboço biogra- 

phico . . . . . . . . . . . . . . . .  
Yariual do cmprogado da Intendencia de Finaiicas, por Paulino 

Giiimaráes. . . . . . . . . . . . . . . . 
Manual c>f metallurgg (A), por W. 13. Greenvood . . . . . 
llaniiscriptos sobro a histcria do Ceará-Collccção do dr. Gui- 

Iherine Studart-2.0 fasciculo (r! excmplarcs) . . . . . 
Xarqucz do Barbacena (Vida do), por Antonio Augusto do Aguiar. 
Marsilheza da paz (A)-(Hymrio) . . . . . . . . . . 
Jlatto-Grosso ao litteral (Do), por hl. P. Torres Xeves . . . 
3laximas o pensamentos, por Benedicto Savier. . . . . . 
Medico da primeira infancia ( O ' ,  por Aritonio Forreira Pinto. - 
;dei0 circulante-(:ouf~rencia pulo dr. ifattoso Camara . . 
ilfemorias dc Madame Dorotliéa 1)uprat de Lasserre, por J. Ar- 

thur Montenegro. . . . . . . . . . . . . . 
Xonsapein ao Congresso do Estado do Amazonas, pelo Govorna- 

dor Dr. Eduardo Ribeiro-lS93 e 1801. . . . . . . 
?denssgeiu ao Congresso do Estado do Smazonas, 11elo Governa- 

d?r Dr. Fileto Pires Ferrcira-1897. . . . . . . - 



Mensagem ao Congresso do Estado do Pará, pelo Governador 
Dr. Lauro Sodré-1892. . . . . . . . . . . .  

Mensagem ao Congresso do Estado de S. Paulo, pelo Vice-Presi- 
dente Dr. José Alves de Cerqueira Cesar-1892 . . .  

Mensagem ao Congresso do Estado de S. Paulo, pelo Presidente 
. . . . . .  Dr. Bernardino do Campos-1894 a 1896 

Mensagem ao Congresso do Estado de S. Paulo, pelo Presidonte 
. . . . .  Dr. Manoel Ferraz de Campos Salles-1897. 

Mensagem a<) Congresso do Estado de S. Paulo, pelo Vice-Presi- 
dente Dr. Francisco A. Peixcto Gomide-1898 (3 exemplares). 

&Iensagem ao Congresso do Estado de S. Paulo, pelo Presidente 
Cororiel Fernando Prestes de Albuqucrque-1899 e 1900 (4 

exeniglitres) . . . . . . . . . . . - . . .  
Mensageiu ao Congresso Nacional, pelo Presidente da Repnblioa 

Dr. Manoel Fcrraz de Campos Salles-1899 e 1900 . . .  
Metallurgy of iron ( A  treatise on tlie), por H. Bauorman. . .  
hleteorito de Bendegd (Estudo sobre o), por Orville A .  Derby . 
Xeteoritos brazileiros, por O~ville A .  Derby. . . . . . .  
Metriflcaçáo portugueza ('Iractado de), por A. F. de Castilho . 
Minas Geraos e Goyaz (Viagens pelo interlor de), pclo Dr. V. 

. . . . . . . . . . . .  M. de 11ello Franco. 
hfinhas crenças e opiniões (As), por Francisco Ciinha. . . .  
Ministerio da Justiça e Negocios Interiores (Noticia historica dos 

serviços, instituições e estabelecimentos pertencentes ao) . 
hIinuta de Aggravo, por Srgemiro A. da Silveira . . . . .  
Miranda Azevedo (Professor Doctor Augusto Cesar de]-Delegir- 

ter der regierung der vercinigten Staaten von Brasilien auf 
dem International en Congresse fur Hygiene und Demographie 
Budapest-1894. [2 Exemplares). . . . . . . . .  

Miscellaneas religiosas, por Monsenhor Joaquim Pinto de Campos. 
Miuericordias (As), por Costa Godolphim . . . . . . . .  
Missão de Christo, por Monsenhor Joaquim Pinto de Campos. . 
Moeda do Brazil-1645-1888-por Jogo Xavier da Motta . . 
Molestia da canna em Pernambuco (Relatorio da commissáo do 

estudo da), por Daniel Renninger . . . .  . . . .  
Xonographia do miinicipio da cidade de de S. Paulo, pelo Dr. 



Jeão Mendes de Almelda Jiinior . . . . . . . . 
Movimento politico de Minas Geraes em 1812 (Histeria do), pelo 

Conego J. A. Marinho . . . . . . . . . . . , 

Mudança da capitai federal do Brazil, pelo Dr. D. Jaguaribe 
(2 Exemplares) . . . . . . . , . . . . . . 

Mudança da capital da Uniáo-Resposta ao Dr. Domingos Jagiia- 
ribe-por L. Cruls . . . . . . . . . . . . . 

M~inicipio e a Republica (O), pelo Dr. Domingos Jaguaribe . . 
Nahuatlismos de Costa Rica,..por Juan Fernandez Ferraz. . . 
Não-Simples resposta a uma consulta-por Estevam Leáo Bourroul. 

Napoles á China !De), por Addpho Loureiro. . . . . . . 
Narrationes excerpta res memorabiles,de Tito Livio . . . . 
Narrativa de serviços no libertar-se o Brazil da dominaçáo por- 

tugueza, pelo Almirante Conde de Duridonald . . . . . 
Navigation aérienno (Memoire sur un appareil pour Ia), pelo Dr. 

Domingos Jaguaribe . . . . . . . . . . . . 
Nepheline rocks in Brazil, por Orville A Derby. . . . . . 
Ninhos e ovos das aves do Brazil, por H. von Ihering . . . 
Ko lar, por Alvaro Guerra . . . . . . . . . . . . 
Numismatica (Collecção), por A. J. dos Santos Leitão. . . . 
Observações criticas, pelo Padre Seuna Freitas. . . . . . 
Ocourrence of Xenotime as an acoessory elemont in rocks, por 

Orville A. Derby. . . . . . . . . . . . . . 
Olinda conquistada, pelo Padre João Baers (2 Exemplares) . . 
Or h Minas Geraes, Brésil (L'), por Paul Ferrand . . . . . 
Orationes selecte, de M. T. Cicero . . . . . . . . . 
Orbe seraflco brazileiro (Novo)-ou Chronica dos frades menores 

da provincia do Brazil, por Fr .  Antonio de S. RI. Joboatam. 
Orçamento do Estado de S. Paulo (Leis do)-1897 a 1901 . . 
Organização judiciaria do Estado de S. Paulo-Discursos pelo 

Deputado Dr. Candido Motta . . . . . . . . . . 
Organizaçáo naval-Artigos publicados por Arthur Jaceguay. . 
Origens chaldeanas do judaismo (As), por JosB de Campos No- 

vaes . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Origines du christianisme (Histoire des), por Ernest Renan . . 
Ornithologia paulista, por Gustavo Koenigswald. . . . . . 



Oyzpocli (0)- Divisa do Brazil com a Guyana Franccza-pelo 
. . . . . . . . . . .  Barlo Honiein do Jlcllo 

?acifica@o dos Criclinnás, pclo Llr. João Barbosa IZodrigues (2 
. . . . . . . . . . . . . . .  Esciiiplnres) 

Padres (.'aprichiiihos (Historia da missno dos), pclo Padro Ciaiz- 
. . . . . . . . . . . . . .  (li0 D'Ahbovillo 

. . . . . .  Para (Csti!dos sobrc o,, por A.  O. N. Vianna 
Para o Amazonas-Qucstito do liniitcs-por Jos6 Vcrissimo . . 

. . . .  . Paraguny (Ln República del), por Carlos R. Santos. 
Paraligba (Xotas sobro a), por I. Joffily . . . . . . . .  
Paraná (Xotice about tlio State), pelo Eupenliciro 11. F. F .  

CorrEa. . . . . . . .  . . . . . . . . .  
Paraiiá (Xoticia sobro a Provincia do). . . . . . . . .  

. . . . . . . . . . .  Parteiro (O), por Oscar Lcal 
. . . . . . . . .  Patria, por Joito Vicira do Almcida 

Paulista (O), por Austo Iiascc . . . . . . . . . . .  
Pedagogia c mctlioriologia, pelo Padro Camillo Passalacqiia . . 
Pedro, -\lvares Cabral-(Poemeto)-por Cardoso Juninr . . .  
Pedras <Ia bcxiga ( A  questlto das), pelo Dr. Luiz Pcreirtl Barretto 
Pedro I1 (Eioiricnrigeru do Institiito Historico e Geographico Bra- 

zileiro a memoria de) . . . . . .  
1eercuss;o o csc,iita (Corupendio de). pelo Dr. Pires de Alrneida. 
Pestileilcia da biclia ou iualcs (Dociimentos para a historia da), 

pelo Dr. Guilliorme Studart . . . . . . . . . .  
I-'cta!as, por Artliur Goiilart . . . . . . . . . . .  
Flioiiologia portiigneza, por Ferunndo &Iartins Bonilha Junior e 

Liiiz L'ardoso . . . . . . . . . . . . . . .  
PIiysica (LiçGos do), por F. X. O. de Menezes . . . . . .  
Phgsics (Plossons in eloniontary), por Balfour S t e ~ v a ~ t .  . - . 
Z'h~tograpliia, por -4lberto Lofgren . . . .  
Picos altos do Brazil (Os!, por Orville A. Derby . . . . .  
Planalto central do Brazil-Relatorio e Atlas-por L. Cruls. . 
Plautaçao, cultura e preparo do cliá, por Fr .  Leandro do Sacra- 

meilto . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Plantio da amoreira no Ceará, pelo Dr. Domingos Jagriaribe. . 
Politica e os politicos (A), pslo Dr. Domingos Jagiiaribo (2 Excm- 



plarcs). . . . . . . . . . . . . . . . .  
Ponte do S.  JosC do Rio Pardo-Informayúes e Relatorio-pelo 

Dr. I. \V. da Gama 1:ochrano. . . . - . . . . .  
X'osoiogia dus medicamentos mais omprcgados, por J. F. Soares 

Bonieo . . . . . . . . . . . . . . . . .  
H'r~ouusorcs da Rcpublica do Brazil (Os), pelo Major José Do- 

~iiingucs Codeceira . . . . . . . . . . . . .  
. . .  Prcsidio do Rio Grande (0). por Alfredo F. Bodrigues. 

E'rírnicias-Poc!ma dos priricipaes factos da historia do Brszil, 
por Joaqiiini Gil  Pinheiro . . . . . . . . . .  

Frincipcs dcs societós (Essais eiir lcs prcmicrs), por P. Garrcau. 
Frodueqáo o consumo de café no mundo, por Joaquim Franco de 

1,zcerda . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . .  Frogrammas do ensino da Escola Kornial de S. Paulo 

. . . . .  Prograninias de ensino do Gyinnasio de S. Paulo 
P r ~ j c c t o  do Cudigo Penal (Parecor sobre o)-Instituto da Ordem 

. . . . . . . . . .  60s .A clvogados Brasileiros. 
Proniptiiario commercial, civil e militar, por 1,. do F. Almcida 

e BA . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . .  Protestantes da França (Kistoria dos), por G. do Félico 

Prova de considerayáo (Um)-Lever de rideau-por P. A .  Go- 
. . . . . . . . . . . . . . .  mos Cardim 

Yrovineia do Rio Sapucahy ( A ) ,  pelo Senador Dr. -1. Floriano de 
Godoy . . . . . . . . . . . . . . . . .  

Psyclioses, por Carlos Cocllio . . . . . . . . . . .  
Clnadro historico da Proviilcia de S. Paulo, pclo Brigadeiro Josc 

Joaquim Machado de Oliveira. . .  . . . . . .  
Q u a d r ~ s  historieos da guerra r10 Paraguay.-1-0 combate naral 

do Rincliuelo. 11-A rendiçáo de Criiguayana. . . . .  
Quem descobriu o Brazil?-por Candido Costa . . . . . .  
Questao de limites brazileira-Argentina, pelo BarRo do Rio 

Erauco . . . . . . . . . . . . . . . .  
Questione italisna a1 Brasile (La) por Xusonio Latini . . . .  
Qnestions contemporaincs, por Ernesto Renan . . . . .  
Quini'o de Novembro (O), por Sacramento liacuco. . . . .  
&ama1 de Agua Vermelha da Companhia'Paulista. . . . .  



Rapport annuel fait a Ia SooietB Asiatique, por Ed. Chavannes. 
Razóes finaes, de appellaç80, embargos, etc., por diversos . . 
Recordayóes da Allernanhá. pelo Dr. A. Las Casas dos Santos . 
Recuardos, por Francisco B. O' Connor . . . . . . . .  
Reflexão e refracqão da luz. -Saes. Affinidade-pelo Dr. Ed- 

mundo Xavier . . . . . . . . . . . - . .  
. . .  Regimento interno da Escola Poiytechnica de S Paulo 

Regimerito interno das Escolas Coinplcmentares do Estado de 
S. Paulo . . . . . . . . . . . . . . . .  

Regimento interno das escolas publicas do Estado de S. Paulo . 
. . . . .  Regióes arnazonicas (-44, pelo Barão de Marajó. 

. . . . . .  R6glement dos postes de 1'Empire du BrBsil. 
Regulamento dos Correios do Brasil . . . . . . . . .  

. . . . . .  Regulamento da Escola Normal de S. Paulo 
Regulameiito da Escola Poljtechcica do S. Paulo . . . . .  

. . .  Regulamento da Estrada de Ferro de Bragança (Pará) 
. . . .  Regulamento dos (iymnasios do Estado do S. Paulo 

Regulamento dos hospitaes de isolaniento do Estado de S. Paulo 
Regulamento do Instituto Civico-Juridico aPaes de Carvalho. 

(Para) . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Regulamento para obras publicas do Estado de S .  Paulo. . .  
Regulamento da Reparti~áo de Terras do Estado do Amazonas . 
Regulamento da Secretaria do Interior do Estado de S. Paulo . 
Regulamento do Serviro Sanitario do Estado de S. Paulo . . 
Regulamentos sobre instrucç50 pt'blica do Estado de S. Paulo 

. . . . . . . . . . . . . . . .  (Leis e) 
Reise in Brasilien, pelo Dr. J. B. von dpix e Dr. C. F. von Martius 

. . .  Âelatorio da Associagáo Commercial de S. Paulo-1900 
. . . . . .  Relatorio do Banco União de S. Paulo-1891 

Relatorio da Caixa Economica da Capital Federal. . . . .  
Relatorio da Caixa Economica de S. Paulo-1896 a 1899 . . 
Relatorio da Camara Xunicipal da Parahyba do Sul-1895-por 

L. T .  Leite . . . . . . . . . . . . . . .  
Relatorio á Camara Municipal de S.  Paulo - 1893 e 1894-pelo 

Dr. Pedro Viccnte de Azevedo . . . . . . . . .  
Relatorio da Camara Municipal de S. Paulo-1897- por A .  P. 



Rodovalho . . . . . . . . . . . . . . . . 
Relatorio h Camara kn ic ipa l  de S .  Paulo - 1898 - por A. P. 

Rodovalho (2 Exemplares) . . . . . . . . . . . 
Relatorio da Camara Syndical dos Corretores de S.  Paulo-1895 
Relatorio da ( hefia de Policia de S.  E'aulo-1878-pelo Dr. Joa- 

quim de Toledo Piza Alrneida . . . . . . . . . 
Relatorio da Cliefla de Policia de S.  Paulo-1893 e 1894- pelo 

Dr. Theodoro Dia8 de Carvalho Junior. . . . . . . 
Relatorio da Chefia de Policia de S. Paulo-1895-polo Dr. Ben- 

to Bueno. . . . . . . . . . . . . . . 
Relatorio da CommissBo Geographiori e Geologica de S. Paulo- 

1894-pelo Chefe Dr. Orviile A .  Dorby. . . . . . . 
Relatorio da Commissão de Saneamento do Estado de S. Paulo 

-1897-pelo Chefe Dr. Alfredo Lisboa. . . . . . . 
Relatorio da Companhia E .  de Ferro Leopo1din.i-1897 . . . 
Relatorio da Companhia Melhoramentos de S. Simao-1893. . 
Relatorio da Companhia Sorocabana-I890 . . . . . . . 
Relatorio da Companhia Viaçáo Paulista-1898. . . . .  
Relatorio dos Correios do Brazil-1880-pelo Director \Vilkens 

de Mattos. . . . . . . . . . . . . . . . 
Relatorio dos Correios do Brazil-1889-pelo Director Dr. L. B. 

Paes Leme . . . . . . . . . . . . . . . 
Relatorio dos Correios do Brazil-1892 e 1893-pelo Director Dr. 

D .  Silveira Lobo . . . . . . . . . . . . . 
Relatorio dos Correios do Brazil-1894-pelo Director Dr N. F. 

Vieira de Mello . . . . . . . . . . . . . . 
Relatorio dos Correios do Brazil-1895-pelo Director Dr. E .  

Victorio da Costa . . . . . . . . . . . . . 
Relatorio dos Correios do Brazil-1899-pelo Direotor A. Pires 

de Souza . . . . . . . . . . . . . . . . 
Relatorio do Departamcnto das Finanças do Estado do Amazo- 

nas-1897-pelo Socretario Dr. A. 3 .  da Costa . . . . 
Relatorio do Departamento da Indiistria do Estado do Amazonas 

-1897-pelo Secretario J. M. Ribas . . . . . . . 
Rolatorio do Departamento da Indiistria do Estado do Amazonas 

-1898-pelo Secretario A. de C. Palhano. . . . . . 
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Kelatorio do Dopartamonto do Interior do Estado do Amazonas 
-1897-p?lo Secretario Alajor Podro Freiro . . . . .  

Iielatorio da Directoria do Seerriço Snriitario do Estado dc S. 
Paulo-1834-pelo Dr.  d .  J. da Sllra Pinta Junior. . .  

Iielatorio da Escola da Eella Cintra (Capital), polo Professor JoBo 
Francisco Bcllcgardc . . . . . . . . . . . .  

1;clatorio da Escola h'oriiinl do S.  Faiilo - 1893 - pelo Director 
. . . . . . . . . . . . . .  Gabriel Prestes 

Beiatorio da Fdzenia do S. Jo5o da Xlontnnlla (Piracicaba) . - 
Rclatorio tla liispcctoria do Ensino do Estado da S. Paulo-1893 

-pelo Inspector Gcral Dr. Alario Biilcão . . . . . -  
Eelatorio da, Inspeotoria cIe Torras e ColoniaaçBo do Estado do 

Xiiias Gcraos-lS9S-pclo Dr. Carlos Prates . . . . .  
Kciatorio c10 Institiito Civico-Jiiridico "Pacs do Carvallio" (Par&\, 

pelo Dr. Virgilio Cardoso de Oliveira . . . . . . .  
Helatorio do Institiito d s  Ordem dos Advogados Brazileiros-1894 

a 183;-pelo 1.0 Sgcrotario Dr .  AI. A .  (10 S. Sa Vianna . 
R~latorio da 1ntc.ndcnciii do Finanças do Yiinicipio de S. Paulo 

-1897-pelo Intendente A. P. Rodovalho . . . . . .  
Relatorio da Intnndcnria Muriicipal de Ribeirão Proto-1896-pelo 

Intendonto Dr. J. Estanislau da Silva Gusmão . . . .  
Ilelntorio da Irttondoncia de Policia o Iiygicno do Muiiicipio de  

S. Paulo-1898-pelo Intcndentc Dr. J. A. do Siqueira Biieiio. 
Itclatc~rio do llinisterio da Fazenda-1~9S-polo_i\ljnistro Dr. Fraii- 

cisco do Paula Rodrigues Alvos . . . . . . . . -  
Beiatorio do Ministcrio da Pazoncla-1837 o 1893 -pelo Xinistro 

Dr. Bernardino de c'ampos . . . . . . . .  
IZelatorio do ?I1inioterio da Ind~qtria, ViacBo o Obras Publicar- 

1893-pelo Ministro Dr. Antonio Francisco do i'aiila Souza. 
Relatorio do >Iinistcrio da Indiistria, Viayáo o Obras Publicas .- 

1805 o 1893--pelo Ministro I r .  Antonio Oiyntho dos Santos 
Pircs . . . . . . . . . . . . . . . . .  

Kclstorio do Ministcrio da lndiistria, ViaçBo o Obras Publicas - 
1897-pelo Ministro Dr. Joaquim hlurtinho. . . . . .  

Relstorio do Ministerio da Indiistria, Viação o Obras Piiblieas- 
1S3S-pelo Ministro Dr. Sevcrino Vioira . . . . . .  



Re!atorio do Ministcrio da Justiça-1S37-pelo Ministro G. A. A .  
Pantoja . . . . . . . . . . . . . . . .  

Rolatorio do Ministorio da Jiistiça e Negocios Interiores-1S93- 
pelo Ministro Dr. Bornando Lobo. . . . . . . . .  

Relatorio do Ministerio da Justiça e Pl'egocios Interiores-1895- 
pelo Prl inistro Dr. Antonio Gonqalves Forreira . . . .  

Rclatorio do Ministeiio da, Justiça e Negocios Interiores-189 1- 

pelo Ministro Dr. Amaro Cavalcanti. . . . .  
Rolatorio do Ministerio da Justiça e Segocios Interiores-1SPD- 

pelo 1linisti.o Dr. Epitacio Pessoa . . . . . . . .  
Relatorio do 3linisterio das Belayócs Exteriores-1890 - 1391 - 

pelo illiiiistro General Quinttno Eocajuva (L Exemplare~\  . 
Rclatorio do Ministerio das Relayócs Exteriores-189.5-pclo 3% 

nistro Dr. Carlos A. de Carvallio . . . . . . . .  
Rolatorio do I\linisterio das Relações Exteriores-1697 o 1898 pelo 

Ministro Dr. Dionisio E .  de C. Cerqueira . . . . . .  
Relatorio da Ropartiçáo de Estatistica e Arcliivo do Estado do 

R .  Paulo-1893 a 1897-pelo Director Di'. Antonio do !Cole- 
do Piza . . . . . . . . . . . . . . . .  

Relatorio da Reqartiçáo Geral dos Telegraphos-lS!j-l-pelo Di- 
rector Geral F. hI. de Soiiza Aguiar . . . . . . .  

Relatorio cia Rcpartiçso Geral dos Telegrapbos-1898-pelo Di- 
rector Geral Alvaro Joaquim de Oliveira . . . . . -  

Relatorio da Secy3.0 do Demograpliia do Estado do S. Pau'o- 
1896-pelo Director Dr. Jaynie Seiva . . . . . . .  

Rclatorio da SecçBo do Obras da Intondcncia Municipal ds  c'. 
. . . . . . . . .  Paiilo-1894-por J. F. Ortiz 

Relatorio iia Secretaria da Agriciiltiira, Comiuercio e Obras ?i!- 

blicas do Estado do Ninas Geraes-1898 o 1P9I)-pe!o Se- 
. . . . . . . . .  cretario Dr. ? m erico Werneck 

Bolatorio da Secretaria da Agricultura, Conimercio o Obras Pii- 
blicas do Estad:, de S. Paulo 1832 a 1891 pclo Secretario 

. . . . . . . . . . . . .  Dr. Jorgo Tibiriça 
Relatorio da Secretaria da Agricultura, Conimercio e Obras Pc- 

blicas do Estado de S. Paulo 1825 e 1895 pclo Secretario 
. . . . . . .  Dr. Theodoro Dias de Carvalho Junior 



Relatorio da Secretaria da Agricultura, Commercio e Obras Pu- 
blicas do Estado de S. Paulo-1898-0 i890 pelo Secretario 

. . . . . . .  Dr. Alfredo Guedes (2 Exemplares). 
Relatorio da Secretaria da Agricultura, Industria, Viação e Obras 

Publicas do Estado da Bahii~ 1896 pelo Secretario J. A. 
Costa . . . . . . . . . . . . . . . . .  

Relatorio da Secretaria da Fazenda do Estado de S. Paulo-1897 
a 1899 pelo Secretario 3 r .  João Baptista de Mel10 Peixoto. 

Relatorio da Secretaria de Finanças do Estado do Rio de Janeiro 
-18!18 a 1900-pelo Secrotario Dr. Joáo Rodrigues da Costa 

Relatorio da Secretaria do Interior do Estado de S. Paulo-1894 
-pelo Secretario Dr. Cesario Motta Jnnior . . . . .  

Relatorio da Socrctada do Interior do Estado de S .  Paulo-1893 
- pelo Secretario »r.  Alfredo Pujol. . . . . . . .  

Relatorio da Secretaria do Interior do Estado de S. Paulo-1896 
-pelo Secretari I Dr . Antonio Dino da Costa Bueno (3 Exem- 
plares), . . . . . . . . . . . . . . . . .  

Relatorio da Secretaria do Interior do Estado de S. Paulo-1897 
-pelo Secretario interino Dr. Joáo B. de Mello Peixoto . 

Relatorio da Secretaria do Interior do Estado de S. Paulo-1898 
. . . .  -pelo Secretario Dr. Jos6 Pereira de Queiroz. 

Relatorio da Secretaria do Interior e Exterior do Estado do Rio 
Grando do Sul-1898-pelo Secretario Dr. João Abbot . . 

Relatorio da Secretaria do Interior e Jiistiga do Estado do Rio 
da Janeiro-1898-pelo Secretario Dr. M. A. Silva Campos. 

Relatorio da Secretaria do Interior e Justiça do Estado do Rio 
de Janeiro-1899 - pelo Secretario interino Dr . Hermogenio 

. . . . . . . . . . . . . . .  P. da Silva 
Relatorio da Secretaria da Justiça do Estado de S. Paulo-1894 

. . .  -pelo Secretario Dr. Joáo Alvares Rubião Junior 
Relatorio da Secretaria da Justiça do Estado de S. Pdulo-1896 

. . . . . .  -pelo Secretario Dr. Carlos de (jarnpos 
Relatorio da Secretaria da Justica do Estado de S. Paulo-1897 

-pelo Secrotario Dr. Josó Getulio Monteiro (5  Exemplares) 
Relatorio da Secretaria da Justiça do Estado de S. Paulo-1898 

-pelo Secretario interino Dr. José Pereira de Queiroz . . 



Relstorio da Secretsria de Obras Publicas o Industrias do Esta- 
do do Rio de Janeiro -1893-pelo Secretario Dr. Heriiiogenio 
P.  da Silva . . . . . . . . . . . . . . . 

Relstorio da Secretaria de Obras Publicas eIndustrias do Estado 
do Rio de Janeiro-1900-pelo cecretario Dr. Virgilio Fran- 
kliiii de Almeida Lima . . . . . . . . . . . . 

Relatorio da Cocietade Portugueza de Beneticencia de S Pua10 
- 1893-pelo Copde de Joaquim . . . . . . . . . 

Relatorio do Tribunal &J Contas (Federal) -1893-pelo Presidente 
1)r. Didimo Agapito da Voiga. . . . . . . . . . 

Religibcs da Lrisitania, por J. L de Vasconcellos-Vol. 1 . . 
Religions (Histoire pittoreeque dos), por E .  T e  B. Clavel. . . 
Repertorio jiiridico do mineiro, por Francisco Ignacio Ferreira . 
Repertorio das leis de +. Paulo-1870 a 1839, por Alberto Souza 

e JosB Jacintho Ribeiro . . . . . . . . . . . 
Repertorio da Revista do Instituto Historico e Geographico Bra- 

zileiro relativo aos voluniea l a 33 . . . . . . . . 
Hepiiblica federativa no Brazil (A), Por A. F de Paula Souza . 
Resgate do papel-moeda, por Alexandre Goes (3 Exemplares) . 
Retraite de Laguna (La). por A. d'Escrtgnol1e Taunay. . . . 
Revelação historica (Urua), pcr B~nedicto C3 de Moiira Lacerda. 
Revista da Acadoriiia Cearense-T. 11-1897. . . . . . . 
Revista Agricola [S. Paiilo:-lS95 a 1900 . . . . . . . 
Bcvista do Archivo do Municipio da Capital da Bahia-N. 1 .  . 
Revista do Archivo Publico Mineiro-1896 a 2899 . . . . . 
Revista Brazileira-1879 a 1831 . . . . . . . . . . 
Ilevista Brazileira-1895 a 2899 . . . . . . . . . . 
Revista Contemporanea-4nno 1, N 8-9, 1900 . . . . . . 
Revista da Escola Polytechnica (Rio de Janeiro) 24 fasciculos) . 
Revista de Estudos Livres-Anno I o I1 . . . . . . . . 
Revista Industrial (New-York-Vol. 1 a 5 . . . . . . . 
Revista do Instituto 4rc'ieologioo e Geographico Pernambucano. 
Revista do Instituto do Ceará . . . . . . . . . . . 
Revista do Instituto Geographico e Historico da Bahia . . . 
Revista do Instituto Historico e Geographico Brazileiro . . . 
Revista do Instituto Historico, Geographico e Ethnographico do 



Parti-N. 1 . . . . . . . . . . . . . . .  
Revista do Instituto d i  Ordem dos Advogados Brazileiros-186.2 

a 1893. . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . .  Revista do Jardim da Infdnvia (S. Paulo) 1893 e 1896 

Revista do AIuseu Paulista-Vol. I a IV . . . . . . . .  
Revista Pedagogica-1890 a 1893 . . . . . . . . . .  
Revista Pharmaceutica (S. Paulo)-1S95 a 1899 . . . . .  
Revista da Sociodado do Geographia do Rio de Janeiro-1885 a 

1930 . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Revista Util, pelo dr. Domingos Jaguaribe-Vol. I1 e 111 (2 

exemplares) . . . . . . . . . . . . . . .  
Revoluçilo de Miaas Geraes em 1815 (Histeria da). . . . .  
Rovoliiçáo do Pornambuco eiii 1817 (Hiatoria da), por F. Munia 

. . . . . . . . . . . . . . . .  Tavares 
Rbvolution fiançaise (Histoirc do lz), por J. Xichclct . . . .  
Rhipsalis megalantha, por Alberto Lolgrcn . . . . . .  
Rio Grande do Sul, por Gustavo Koonigswald (2 exemplares) . 
Rio de Janeiro (h cidado do!-Estiidos de hygienc-pelo dr. T. 

Tapajóa . . . . . . . . . . . . . . .  
Rio de Janeiro (O), pelo dr. hloreira do Azevcdo . . . . .  
Rio do Janeiro ct Minas Geracs (Vogage dans Ics provinces de), 

. . . . . . . . . . . .  por A. de Saint-Hilairo 
Rivista della ,Ilassoncria (S. Paulo)-K. 1 . . . . . . .  
Rochas nepholinas do LlraziI, por Orville A. Dcrby . . . .  
Romola, por George Eliot . . . . . . . . . . . .  
Rozas, Fraiicia y Alelgarcjo, por Thomas O'Connor. . . . .  
S. Paulo e Minas Geraes (Limites entre), por Orville A. Derhy . 
S Paulo o Minas Gcraes (Questões do divisas entre), por A. P. 

. . . . . . . . . . . . . .  (10 escmplarcs, 
. . . . . . . . . . .  Saint Paul, por Ernest Rcnan 

Salinzs no Estado de S. Paulo (As), por Ad. Ovidi (3 ercmp.) . 
Sancamonto da cidado e porto do Santos, por E. A .  Fuertes- 

. . . . . . . . . . . .  Relatorio ,2) c Atlas 
Sancamonto do porto e cidade do Santos, pelo dr. I. W. da 

. . . . . . . . . . . . . .  Gama Cochranc 
Sancoruento de S. Pnulo, pelo dr. I. \V. da Gama Cochrane. . 



Saneamento de S. Paiile, pelo Dr. Torquato Tapajús (.2 Exem- 
plares . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Saneamento de Santos. pelo engenheiro F. S. Rodrigues Brito . 
San Paolo, por Gustavo Koenigewald (3 Excmp!ares) . . . . 
Santos, pelo Dr. Alfredo hIoreira Pinto . . . . . . . . 
São Paulo, por Gustavo Koenigwaid . . . . . . . . . 
São Paulo (Emj-Notas de viagem-por Jiinius. . . . . . 
Saracens (The), por Ed. Gibbon e S. Ockley. . . . . . . 
S a ~ v a  oii Manhu uára, por A. G. de Azevedo Sampaio . . . 
Scioncias naturaos e physicas, pelo Di. i?. R. Fernandes . . . 
Serzedello Corres (Biographia do Dr.)-Homenagem do povo pa- 

racnse . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Silva Jardim-Apontamentos biographicos-por Josd Leao. . . 
Eocicdade Brazileira para Animação da Criaçáo e Agricultnra- 

Actas o estatutos e relatorio de 1896-1897. . . . . . 
Sociedade Cooperativa do Bem Estar, pelo Dr. Domin~os Jagiia- 

dbe.  . . . . . . . . . . . . . . . .  
Sul de S. f aulo (O)-ContribiiiçSo para o estudo da geographia 

desta zona, pelo Dr. Domingos Jaguaribo . . . . . . 
Systema mctrico-Tabellas para convcrsáo . . . . . . . 
Tabclla d:,s gratiflca:úos aos agentes do Correio para 1898 a 1897. 
Tabellas destinadas aos cngenliciros, por Alfredo Lisboa ( 4  

Sxomplaros . . . . . . . . . . . . . . . 
Tachoornetiia (Elementos de)-Cleps-por A. F. de Paula Souza. 
Tarifas da Estrada de Ferro do Braganya (Par&) . . . . . 
Cejo a Paris (Do), por Oscar Leal. . . . . . . . . . 
Telegrapho c~ptico da cidade de Santos (Novo roteiro do). . 
Ter as  devolutas do Estado de S. Paulo (Leis sobre) . . . . 
Terras de propriedade do Dr. Domingos Jaguaribe, por Theodo- 

ro Sampaio . . . . . . . . . . . . . . . 
Tbéatro antique d'Arlcs (Moiiographie dii) por Louis Jacquemin. 
T h e o  do concurso a cadeira de portuguez da Escola Normal 

de S. Paulo, pelo Dr. J. Thomaz de Aquino . . . . . 
Theses par .  conferencias nos districtos cscolares de S. Paulo 

(2 Exemplares) . . . . . . . . . . . . . . 
Traçi~s biographicx, por Amancio Pereira . . . . . . . 



Trechos classicos para versões. . . . . . . . . . . 
Tres grandes capitães da antiguidade (Hist !ria dos)-Alexandre, 

Annibal. e Cesar, pelo Dr. Cesar Zama . . . . . . . 
Tres grandes oradores da antiguidade (Traços biographicos e po- 

liticcs dos)-Periclos, Demosthonos e Cicero, pelo Dr. Cezar 
Zan~a  . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Srib(~litas do grez de Ereré e 3laccurú (As), por John Af. Tlarke. 
Tro icale (Le)-Canti americani - por Alessandro Sfraprini . . 
União municipal Conferencia pelo DI'. Domingos Jaguaribe . . 
Uomiui e ccse de1 Brasile, por Alessandro dlAtri . . . . . 
Vrina do doente de febre amarella IA), pelo Dr. J. Bojiilha de 

Toledo . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Vawert do Carmo (A)-Parecores (2 Exemplares) . . . . . 
Vasro da Gama-Discurso pelo Dr. João llonteiro. . . . . 
Vasoo da Gama e a Vidigueira, por A. C'. Teixeira d6 Aragno. 
Velhice de Oamões (A), por G. Ue La Landelle . . . . . . 
Viação do Brazil (Indicador geral da)-2898-por J. Catcysson. 
Viagem a um paiz de selvagens, por Oscar Leal . . . . . 
Viag~ni  ao rc'dor do Brazil, pnlo Dr. J. S. da Fonseca . . . 
Viagcm a roda do meu quarto, por Xavier de Maistre. . . . 
Viagens e captiveiro entre os selvagem do Brazil, por Hans 

Staden. . . . . . . . . . . . . . . . . 
Vida don~estica íùoçóes de), por Fciix Perreira. . . . . . 
Vid~iras  americanas, pell Dr. E. A. Goeldi . . . . . . . 
Villa Amerirana (Questão de), por Antonio de Iloraes Barros . 
Villa Jaguaribe nos Campos do iordáo . . . . . . . . 
Villa Rica-Poema-por Claudio Mrtnoel da Costa . . . . . 
Vocabulario brazileiro, por Braz da Costa Rubim . . . . . 
Vocabulario Sul Rio-Grandense, pelo Dr. J. Romaguera Corrêa. 
Voyage au Brbsil, por Madame e M. Louis Agassiz . . . . 

IMPRESSOS AVULSOS 

Alvará de 10 do Março de 1732 ordenando qno de todo o Estado 
Brazil náo v80 mulheres para Portugal sem licença do rei. 

do. 



Alvará de L5 de Janeiro de 1809 ordenando qiie se não passam car- 
tas de concessáo ou conflrmayão de sesmarias sem preceder me- 
dição e demarcação judicial. 

Biographia do marechal Floriano Peixoto-Homenagem do povo pau- 
lista. 

Decretos de 1821 sobre soldos e etapas a officiaes e praças do exer- 
cito do Brazil (5 decretos). 

Demonstraçáo do movimento commercial e maritimo da Republica 
Argentina com o porto de Santos durante o anno de 189;. 

Lei de 20 de Março de 1736 ordenando que na navegaçáo para u 

Brazil das ilhas adjacentes ao reino de I'ortugal se não exceda 
o numero de navios que s6 lhes 6 permittido por seus privilegios 
e estabelecendo regras e penas. 

Mappa genealogico, historico, chronologico, diplomatico e litterario do 
reino de Portugal e seus dominios antigos e actuaes.-Pariz, n a  
Typographia de Casimir, Rue de la Vieille Yonnaie, 12 (10 exem- 
plares). 

Petiçáo ao rei de Portugal por D. Luia Anconio de Soiiza sobre pro- 
cedimento da Companhia de Jesus, acompanhada dos Aivhrás re- 
lativos ao assumpts-1765. 

Privilegios concedidos aos mamposteirns e pedidores da casa e igreja 
de Santo Antonio de Lisboa-1760. 

Privilegios que gosam os ministros, officiaes, thesoureiros moros e me- 
nores fia bulla da Santa Cruzada-16%. 

ProclamaçBo do Brigadeiro Raphael Tobias de Aguiar aos Paulistas 
em 1842. 

frogramma dos festejos promovidos pela Sociedade Commemoradora 
do 4.0 Centenario do descobrimento do Brazil de S. Vicente-1900. 

Projecto apresentado ao Senado Brazileiro em Agosto de 1880 pelo 
Dr. Joaquim Floriano de Godoy estabelecendo as divisas entre 

6. Paulo e Minas Geraes. 
,Regimento para os confederados na devoção da adoraçBo perenne do 

SS. Sacramento, instituida na Bahia em 1693, por occasiác! da 
epidemia da bicha. 



Breyo noticia do CapitBo Joáo Baptista Machado, pelo Cororicl Anto- 
nio Borges Sampaio. 

Carta imperial apresentando o Padro Antonio Luiz Eraz Prego na 
na  Igreja parochial de K. S. da Conceiçáo da villa de Santa Cruz, 
Provincia e Bispado de Goyaz.-Passada aos 3 do Junho dc 1856. 

Carta imperial nomoando Cavalleiro da Ordem do Christo o Padre 
Antonio Luiz Braz Prego, Vigario collado da parochia do Santa 
Cruz, na Provincia de Goyaz.- Passada aos 29 de Agosto dd 1873 

Chronicas do Cuyabá ou Rolaçáo chronologica dos estabeleci~entoe, 
factos e successos mais notaveis que aconteceram nestas m a a s  
do Cuyabá desde o seu estabelecimento por ordem dn rainha 
Notsa Scnhora, expedida pelo seu Tribunal do Conselho Lltrn- 
marino em 20 do Jnllio de 1782-por Joaquim da Costa Siqueira. 

Edita1 da Camara Municipal do Sorocaba, de G de Dezembro de 1817, 
sobre eleiçáo de dois juizes ordinarios e um procurador da Cn- 
mara para o anno de 1818 e sobre correiçlo no município. 

Expuls%o dos Jesuitas e causa quo tivoram para ella c s  Paulistas 
desde o anno de 1611 at6 o de 1640 em quo os Ianynran: fórn 
de toda a capitania de R. Paulo e S. Vicente. 

1,ivro de assignatura dos visitantes do Club Republicano de S. Paulo, 
Officio, de 2 de Maio ne 1759, assignado por Sobastiao Josepli do 

Carvalho e Mello, na iusencia de D. Liiiz da Cunlilz, enviando 
a Pedro da Costa Salema a carta regia dirigida ao Papa a res- 
peito dos Josuitas. 

Oficio, de S do Junho de 1842, do Director da Acadeniia do Direitc 
do S. Paulo, Dr. J. ,\I. de Avellar Brotero, commn~iicando BG 

Lente Dr. Joáo Chrispiniano Soares que poderia ler no dia 11. 
visto retirar.se daquelle estabelecimento a tropa que ali se achava. 
aquartelada. 

Officios, notas, informaçóos, respostas a questionarios, etc. enviados 
ao Dr. Alfrodo Moreira Pinto por auctoridades e nunicipalidadca 
do Paiz. 

Oraçiio funobro a memorja do Padre Diogo Antonio Fcijó. por C%n- 
, dido José da ivlottá. 

Panogyrioo de Pombal. 



Papeis e planta sobre a descoberta da pedra c.ommemorativa da de- 
claraçao da Independcncia do Brazil, na collina r10 Ypiranga. 

Plano para a remessa de tropas para o Sul, de Martim Lopes Lobo 
de Saldanhn-15 de Abril de 1777. 

Procosso instaurado em S. Paulo contra os implicados na revoluçiio 
de 1842. (Autos originaes-4 volumes). 

Processo instaurado contra o Senador Diogo Antonio Feij6 por mo- 
tivo da revoluçáo de 1842. (TrasTado-1 volume). 

Bolaçáo geral da diocese de S. Paulo, suas comarcas, freguezias, con- 
grnas, usos e costumes, pelo Bispo de S. Paulo Fr. Manoel da 
Ressurreiçao. em 1 4  do Setembro de 1777. 

Snecessos da Provincia de Santa Cruz que vulgarmente se chama 
Bradl .  

Viagem do Capitio Antonio Dias Baptista Prestes e seu irmiio Mauocl 
Dias Uaptista Prestes desta Proviricia de S. Paulo a Provincia 
do Cuyabá., em 21 de Abrii de 1851. 

Carta da Bahia organizada pelo Engenheiro Theodoro Sampaio (Tre- 
cho da)-Extractado pela Superintendoncia de Obras Pnblicas do 
Estado de 6 .  Paulo-1897. 

Carta chorographica da Capitania de S. raulo em que se mostra a 
verdadeira situaçáo dos logares por onde se fizeram as sete prin- 
cipaes divisóes do seu Governo com o do Slinas Geraes-1766. 

Carta gcographica qu9 comprehendc toda a coiuarca do Rio das Mor- 
tes, Villa Rica e parte da cidade de 1Iarianna ao Governo de Mi- 
nas Gcraes. 

farta geographica do Estado de Minas Geraes-Organizada pela Com- 
missa0 Geogritphica e Geolopica do dito Estado-Folhas ns. 1 a 6, 
8 e 10. 

Carta gcographica do Estado do S. I'aiilo-Organizada pela Commissilo 
Geographica e Gaologica do dito Estado - Folhas de S. Paulo, 
Barra de Santos, Campinas, Jnndiahy e dtibaia. 

Carta do Reconcavo da Bahia-Organisada pelo Dr. Theodoro Sam- 
paio -1899. 



Carta topographica da rolonia de Surinam (Buyana Hollandezs), por 
A. A. Voii Lavaux-17;.5. 

Chart of the ' oast of Brazil from port Santos to the River rlate (A 
new)--Drawn from the latcst surveys, by J. W. Xorie-1834. 

Chart of the River la 1 lata froxn its mouth up to Buenos- Iyres-Sur- 
veyed by order of the'líing of Spain ( \ ne\v)-1832. Additions, 1852. 

Chart of the Wostern Coast of Africa extending from Sierra Leone 
and tlie Isies de Los to the Cape of Good Ilope - 1831. Addi- 
tions, 184I. 

h1ap of Britisli Coliiiubia, ehowing the Klondike, Cariboo, Kootc'nay, 
aud ot!ier gol lfields (Special). 

hlap of Chiiia, Korea and Japaii (Special). 
3lap illustratirig tho Spanish-Anicrjcan Tvar (Speciall. 
Nap of the Ntle from its nioiitli to Kartum (Nerv) - ílliietrating the 

operations of Che Egyptian Srniy in the Gudan. 
Map o€ tho Korth-Westerri Frontier-With a map showing the vver- 

land routes to Iudia, and a military map of the India Empire-18%'. 
iílappa da C'apitania de Minss Qeraes com a devisa do suas comer- 

cas-1778. 
Mappa chorographico da Provinoia do S. Paulo, polo Xarechal Daniel 

Pedro X ~lller- 1837. 
Mappa chorographico ( o  parte da Provinoia de S. Paulo, organi~ado 

em vibta do resultado das explorações mandadàs fazer polo Barao 
de Intoni~ia em 1844 e 1845. 

hlappa dos Estados Unides do Brazil-Desenhado e gravado sob a 
direcçso do Barao de Rio Branco-1895. 

Mappa geral da America do Sul Organizado por Henrjque e Ricardo 
Kiepert n revisto na parte rolativa ao Brazil e publicado por 
Gnstavo Koenigswald - 18'33. 

Mappa geral da via980 ferrea dos Estados do Rio de Janeiro, S.  
Paulo o Minas Geraes, por Gustavo Koenigswald-1893. 

hfappa da guerra no Rio Grande de Sul-Suas prineipaes oporações- 
pclo Tenente Francisco Rath e Coronel Bento Porto. 

hlappa indicando a situaçáo de cidades, villas e districtos de paz do 
Estado de S. Paulo at6 o fim do anuo de 1897-Organizado por 
Canuto Thorman-1898. 



Mappa parcial dos Estados de S. Faiilo e Minas Goraes com indica- 
yão de todas as estradas de ferro em trafego e em construcção, 
etc.-Organizado pelo Engenheiro Arthur H. O'Leary-1893 

Mappa terrestre R maritimo-Paraná, S.  Paulo e Rio de Janeiro-por 
Jules Martin. 

Yappa do theatro da guerra do Paraguay, pefo Dr. Carlos Daniel 
Rath. 

Nappa topographico da Provincia do Parana-Organizado pelo Enge- 
nheiro Carios Rivierro-1876. 

Nappa dos trabalhos preliminaros para o traço de um tratnroad entre 
as colonias de Cananea e Assiinguy, polo Engenheiro Ragmundo 
Pennaforte A. do Sacramento Blake. 

Mappa da viagem de ida e volta nos tres Estados do Si11 do Brazil 
do revolucionario Gumercindo Saraiva e logar de sua morte, polo 
Capitáo José Scutari -1891. 

Nappa da zona do rio Ribeira, pelo I)r. Erncsto Guillierme Young. 
Planta da cidade de S. Paulo lovantada pelo capitão dc engenheiros 

RuHno Jose Felizardo e Costa em 1810-Rep~oducqáo de Jules 
Mdrtin. 

Planta da cidade de S J'aulo, por Hugo Bonvicini-1895. 
Planta da cidade de S. Paulo com indicação do eixo dos encananien- 

tos para o serviço de illuminação a gaz e dos limites da deaima 
urbana-18 )B . 

Planta geral da capital de S. Paulo - Organizada sob a direcçáo do 
Dr. Gomes Cardim-1837. 

Planta geral da cidade de Yiuas-Organizada pela romrnissão Cons- 
tructora da nova capital do Estado d e ,  Minas Goraes sob a di- 
recc;%o do engenhoiro Aaráo Reis. 

Planta da parte urbana da cidade de Minas designada para 30.000 
habitantes-1895. 

Planta indicando o logar, na collina do Ypiranga, onde foi assentada 
a pedra commemorativa da indepondencia do Brazil, pelo Dr. 
Carlos Daniel Rath. 

Planta de Villa Boa, capitaI da capitania de Goyaz, levantada no 
anno de 1782 pelo Governador e capitao general Luiz da Cunha 
Menezes. (Reproducç%o photographica) . 



JORXAES 
Aurora (A)-Sorocaba. 
Brazilia?i, Reciezu (The)-Rio de Janeiro. 
Br isa  (A)-S . Paiilo. 
('apital Paztlista-S. Paul o .  
Cecilkna-S.  Paulo. 
Cammercio de S .  Paulo (O)-S. Paulo. 
Correio do At)zparo. 
Correio do Accir6. 
Correio Patclistnnu-S. Paulo. 
Diario O f f (~ ia1  do Estado de S .  Paulo 
Diario Popttlr~r-S. Paulo. 
Diario de Santos. 
Diario de Tattbaté. 
En,saio (O)-Pindamonhangaba. 
Estado de S .  Panlo (O) S.  Paulo. 
ISstrella (A)-Corityba . 
E'arol Paulistano (0 ) -S .  Paulo. 
Fo l l~u  do Braz-S. Paulo. 
Gazeta de Xoticirrs-Rio de Janeiro. 
Gazeta Popalar-S. Paulo. 
Gazeta de C'beraba. 
Governista (O)-S. Panlo. 
1 mperio (O)-S . Paulo. 
Instrzccçüo Po11?clar-S. Paulo. 
Iracema-S . Paulo. 
Jornal do C omtnercio-Rio de Janeiro. 
Jornal de  T(ilcbat6. 
Lavozcra e Co'ommercio-S . Pauio. 
Madrugada (Ai-Lisboa. 
Muniçipio (O:-S. Paulo. 
P?açúo (A)-S. Paulo. 
f i i t e  (A / -S .  Paulo. 
il'ovidades-S . Paulo. 
Xovo Tarol Pazclz'stano-S . Paulo. 
Observador Constitzcciovzal-S. Paulo. 
Oiadina-S. Paulo. 



Paulista Ofj'lcial (O)-S. Paiilo. 
Plath (A)-S. Paulo. 
Pakicl~inello-S. Paçlo. 
Reporler (O)-Ribeiráo Preto. 
Rep>~blica-Rio de Janeiro. 
Rerisfn r10 i'aran(7-Coritj-ba. 
Sa~ztos Coai?merei~l-Santos. 
!Z'en$ps (Le)-Paris. 
Tl~enzn (0)-S . Paulo. 
Verdade e Luz-S. Paulo. 
TTicextl?m-S. vicente. 

Retratos, estampas e pliotographias existentes em 25 de Ontu- 
brci do 1900. 

BETRhYOS 
Arcebispos da Bahia. 
Carlos Gomes. 
Cesario 310th Junior (Dr.) 
Euzebio de (aueiroz C. 31. Cainara. 
Floriauo Peixoto (3IarecliaU. 
Gormano dc Anncrg (Frei). 
dcan Xnurice de Nassaii. 
Libero Radarú. 
I~u iz  de Camóes. 
Luiz Gama. 
Podro de Souza Holstein (D.)-Marquez d.! Palrnella. 
Prudente Jose do 31oraes Barros (Dr.) 
Tiradentes-J. J. da Silva Xavier. 
Visconde do Rio Branco. 
T\rillian~ Ewart Gladstone. 

ESTAMPAS E PHOTOGRAPHIAS 
Aerostato de invençao do Dr. Domingos Jaguaribe. 
Antiga Gloria ((7ambucy). 



Colombo embarcando cm Hespanhs e desenibarcando na Amcrica. 
Edificios da cidade de S. Palilo em 1810 (Alguns). 
Esquadra hollandeza em Pernambuco-1628. 
Exterior o interior da Egroja do Collogio (S. Paulo). 
Fachada, entrada e salas da Bibliotheca Publica de S. Paulo. 
hlonumento commemoratiro da independencia da Bahia (Bahia). 
hlonuniento a Gonçalves Dias (Maranhão). 
Monumento a niemoria de Varnhagcm (Morro Araçoyaba em Ypane- 

ma-S. Paulo). 
Ponte de S. José do Rio Pardo (S. Paulo). 
Quadro commemorativo do centenario do Brazil-Trabalho das offici- 

nas do Lyceu do Sagrado CoraçZlo-S. Paulo. 
Quadro coinmemorativo da inauguração do Viaducto do ChA (S. Paulo). 
Quadro da correspondencia das horas entre as capitaes dos Estados 

do Brazil e a cidade do Rio de Janeiro. 
Ruinas da antiga villa de Santo AodrB (S. Paulo). 

MEDALHA-; E MOEDAS 
RECEBIDAS NO ANNO DE 1900, QUE ACCRESCEM AOS CATAT.OGOS PUBLICADOS 

Offerta do Sr. Herrnan~ A. Rciport: 
4 Cedulas. 
4 Medalhas. 

51 Mocdns de cobre. 
2 Moedas de nickei. 

23 Mocdas de prata. 
Offertas de diversos : 

Modalha commeinorativa do anno santo. 
Modalha commoniorativa da campanha do Paranit. 
Medalha conimemorativa do centenario do Brazil-Cunhada no Rio 

de Janeiro. 
Medalha commsmorativa do centenario do Braxil-Distribuida pelo 

Instituto Historico e Gieographioo Brazileiro. 
Medalha commomorativa do centenario do Brazil-Distribuida por 

Julius Neili. 
Medalha commc~orativa da inauguração da estatua do Duque de Caxias. 
Moeda portngueza de cinco r6is. 



Quadro 
DOS soc~os ACCEITOS NO ANNO DE 1900 

i 1 NOMES /, CATEGORIA 

/ I  

DATA 

DA 

ACCEIT 4. ÇÃO 

Dr. Aiigusto Carlos da Silva . . . . . . .  Selles. . . . .  Horace E. Williams 
Joáo Vampré . . .  . . 
Augusto Alvaro de carvalho 

Aranha . . . . . . .  
Manoel Pio Dias Pereira CorrBa. 
Antonio Ferreira Neves Junior . 
General Conselheiro Francisco 

Maria da Cunha. . . . .  
Antonio Alexandre Borges dos 

Reis . . . .  
Henrique Raffard . . .  
Bernardo de Azevedo da Silva 

Ramos. . . . . . . .  
DF. Thomaz Garcez Paranhos . . . . . .  JIontenegro 
Dr. JosG de Mesquita Barros . 
Dr. doáo Baptista de Moraes . 
Major Paulo Pinto Auto Ran- 

gel. . . . . .  
Jos6 ~acinth'o Ribeiro. . . .  
Dr. Dinamerico Augusto do Re- . . . .  go Rangel . 
Dr. Arthur Vautier . . .  
Ur. Antonio ~ a n d i d o  Rodri- 

gues . . . . . . . .  
Dr. c'arlos de Arruda Sam- 

paio . . .  
[)r. Luin Porto Moretzsohn de 

('astro. . . . . . . .  
Dr. Galeno Martins de Almei- . . . . . . . .  d a .  . . . . .  Dr. Sergio Meira 

EEectivo 

1 ,  

Corrodpondente 

Honorario 

Effectivo 
Honorario 

Correspondente 
Effectivo 

Correspondente 

Effectivo 

Correspondente 

5 

19 " 

Ir 

5 

4 

5 

" 
20 

25 

:: 

Abril 

Maio 

Jiilhu I 
Agosto 

Setembro 
9, 

, 

Outubro 

I ,  



~ ~ i , a ç X o  GERAL 

DOS 

MEMBROS DO INSTITUTO 

EM 31 DE DEZEMBRO DE 1900 

SOCIOS FUXDADORES 

Focio fundador benemerito 

1 Dr. Orville A. Derby. 

Socio fundador I~oilorario 

2 Dr. Prudente José de hIoraes Barros. 

Socios f~~ndadores efl'ectivos 

3 Alberto Lüfgrcn. 
4 Dr. Alexandre Florindo Coelho. 
5 Alexandre Riedel. 
6 Dr. Alfredo Ellis. 
7 Dr. Alfredo Rocha. 
8 Dr. Antonio Carlos R. cíe Andrada Aí. e Silva. 
9 Dr. Antonio nino da Costa Bueno. 



10 Dr. Antonio Evaristo Bacellar. 
LI Dr. Antonio Francisco dc Araujo Cintra. 
12 I)r. Antonio Francisco de Paula Souza. 
13 Antonio Momira da Silva. 
14 Dr. Antonio Peroira Prestes. 
15 Dr. Antonio da Silva Prado. 
16 Dr. Antonio de Toledo Piza. 
17 Prof. Arthur Goulart . 
18 AugustO Cesar Barjona. 
19 Dr. Augusto Cesar de Barros Cruz. 
30 Dr. Augiisto Cesar do hiiranda Azcvedo. 
21 Dr. Augusto do Siqueira Cardoso. 
22 Dr. Benedicto Estellita Alvares. 
23 Dr. Bento Bueno. 
24 Dr, Bernardino de Campos. 
25 Dr. Braulio Gonies. 
26 Dr. Candido Nazianzono Nogueira da Motta. 
27 Dr. Carlos de Campos. 
28 Dr. Carlos Reis. 

6 29 Dr. Cincinato Braga. 

30 Dr. Clementino do Souza e Castro. 
31 Dr. Constante Affonso Coelho. 
33. Dr. Domingos JosB Nojueira Jaguaribe. 
33 EduarOo Carlos Pereira. 
3 4  Eainianuel Vanorden . 
35 Dr. Ernesto de Moraes Cohn. 
36 Dr. Eugcnio Alberto Franco. 
37 Eugenio Hollender. 
38 Dr. Fergo O'Connor de Camargo Dauntre. 
3 9  Dr. Fortunato Martins de Camargo. 
43 ' Dr. Francisco Ferreira Ramos. 
41 Francisco Ignacio Xaiicr de Assis Moura. 
42 Dr. Francisco Martiniano da Costa Carvalho. 
43 Dr. Fraücisco de Paula Ramos de Az6vedo. 

1 4 4  Dr. Francisco de ?aula Rodrigues Alvcs. 
45 Dr. Gabriel Osorio de Alnieida. 

t 



46 Tenente-coronel Gabriel Prcstes. 
47 Dr. Gabricl de Toledo Piza e Almeida. 

I 

48 Dr. Bustavo Koenigswald. 
49 Tenente-coronel Hcnrique Aflonso de Aranjo Macedo. 

50 Henry White. 
51 Dr. Hermann von Ihering. 
52 Dr. Horace 11. Lane. 
53 Horacio de Carvalho. 
54 Dr. Hyppolito de Caniargo. 
55 Dr. Tgnacio Wallare da Gania Cochrane. 
56 Dr. Jayme Serva. 
57 Dr. JoXo Alvares Rubiáo Junior. 
5'3 Dr. João Nepomiiceno Nogueira da Motta. 
59 Dr. João Nogocira Jagiiaribe. 
60 Dr. João Podro da V ~ i g a  Filho. 
61 Dr. João Percnira Montciro. 
62 Dr. doáo Ribeiro de Moura Escobar. 
63 Padre Joaquim Soares de Oliveira Alvim. 
6 i  Dr. Joaqnlm de Toledo Piza e Almeida. 

i 65 Coronel Joaquim de Toledo Piza e Almeida. 
66 Dr. Jorge Tibiriçá. 
67 Dr. Josb Alves de Cerqueira Cesar. 
68 Dr. Josó Alvos Guimaraes Jiinior. 
69 José André do Sacramento Macuco. 
70 Dr. José Baptista Pereira. 
71 Dr. José Cardoso de Almeida. 
72 Dr. José Eduardo de Macedo Soare?. 
73 Dr. José Estacio CorrOa de Sá o Benevides. 
74 Dr. José Ferreira Gsroia Redondo. 
75 Josb Francisco Soares Romeo . 
76 Dr. José de Sa Rocha. 
77 Dr. Josó Valois de Castro. 
78 Dr. José Vicente de Azevedo. 
79 Dr. Jlilio Cesar Ferreira de Mesquita. 
80 Dr. Liiiz de Anhaia Mello. 
81 Dr. Luiz de Toledo l'iza e Almeida. 



8: De. %!anoel Alvaro de Souza S5t Vianna. 
84. Dr. IVIauoel Antonio Duarte de Azevodo. 

*bTj* '~r .  hlanoel Ferraz do Campos Salles. 
Dr. Manoel Perreira Garcia Redondo. 
Mano21 Maroellino de Souza Franco. a Dr. Manoel de Moraes Barros. 

88 Dr. Manoel Pereira Guiruaráes. 
83 De. Manoel l'ossoa do Siqueira Campos. 
90 Dr. Martim Francisco Ribeiro de Andrada Sobdnho. 
91 De. Yartinho Prado Junior. 
92 Dr. hlathias Valladáo. 
R3 Dr. Oscar Schwenk d'Horta. 
94 Dr. Pedro Augusto Gomes Cardim. 
95 Dr. Podro Vicente de Azevodo. 
95 Dr. Raymundo Furtado Filho. 
97 Dr. Rodolpho Poreira. 
98 Tancredo Loito do Aruardl Coutinho. 
93 Dr. Tlieodoro Dias de Carvalho Junior. 

103 Dr. Theodoro Sampaio. 
101 Theophilo Barboza. 
102 Commendador Thomaz Paulo do Bom S u ~ s o  Galhardo. 
103 Tibu tino Mondim Pestana. 
104 Dr. Vicente Liberalino de A l b ~ q ~ o N p e .  
103 Dr. Virgilio do Rezende. 
106 Dr. Viriato Braudáo. 
107 Dr WenceslBu de Queiroz. 



SOCIOS HOYORARIOS 
8 

S O X E S  11 Data da admissúo 
I / 

1 
2 
3 
4 
.\ 
(i 
7 
S 
(i 

10 
11 
12 
13 
14  
15 
16, 

C0ns.0 Aupusto Carlos Teiseira do Aragáo 20 Jullio . . 1898 
Jlilius Zlleili. . . . . . . . . . 50 . . Iü98 " 

. . 1900 
--- - - - 

Junho . . 
. . 

Julho . . 
" . 

Aposto. . 
" . . 

Setembro . . 
" . 

Outubro . 
.' . 

a o  . . 
Fevereiro. 

1 ,  . 
Jlarço . . 
Setonibro . 
Abril . . 

1895 
18% 
1895 
189.5 
1895 
1895 
189.5 
1895 
189.5 
1895 
18% 
18% 
'8'37 
1897 
1897 
1897 
1898 Dr. Vaiioel Diiarte Moreira de Azevedo . T> 

---- 

B a r % ~  Homam do ,lIcllo . . . . . 6 
i e l ! a ~ n i i ~ o ~ : a r n e i r o  . . . . . . : 1 
Earáo dc Parmapiacaba . . . . . . 4 
Barão do Rio Branco . . . . . . . 1 
Dr. Georges IZitt . . . . . . . . 1 
Dr. Alesandrc J .  de IIello Moraos Pilho . I 

4 
2 

'?i, Dr. Sylrio liunioro. . . . . . . 
Dr. 'Plist5o de AIencar Ai-aripo . . . : i 
Dr. TristAo dc Xlcncar Braripe Junior. . 7 
Dr. Juaquiin Franrsisco do Assis Brazil . 
Dr. Frcclerico Aiigusto da Silva Lisboa . / 
Dr. Biigusto 1:reire da S~lva.  . . . . 
Dr. Ol~gario Iicrcnlano dc Aquino O Castro , 
Dr. Bff<in~o Celso Junior. . . . . . 1 
Jiiles iilartiii . . . . . . . . . I 
Padre Rap!?acl SI. Gaidnti . . . . . 

70 
25 

2 20 
3 
i 
4 
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60CI08 EPFECTIVOS 

- 

PI 'OVES .Data da adiniss50 1 i 
- 1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
32 
23 
14  
25 
26 
27 
2? 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
34 
36 
3; 
38 
39 
10 
41 
42 

como socios correspondentes nas datas mencionadas, tendo sido transferidos para a cate- 
=ria de effeçtivoa em sessso de 5 de Fevereiro de 19UO. 

1805 
1893 
189.5 
1893 
1815 
15% 
1S95 
1897 
1897 
lSC): 
1Sc17 
1897 
18!17 
1897 
L897 
159s 
1898 
1895 
189s 
1808 
18\13 
1838 
1899 
15'39 
1899 
10911 
1699 
1 ~ 9 ~ 1  
1892 
1899 
1599 
1899 
1900 
1900 
1930 
19fi(l 
1900 
1920 
1900 
1900 
1900 
l g n ~  

lnstitiito 

-- 
Dr. Jorge Alaia . . . . . . . . 
Dr. Ernesto Guilliernie 1-oung . . . . 
Dr. Luiz Pereira Barretto . . . . . 
Dr. Alfrodo do Tolodo í*). . . . . . 
Dr. Raymundo P. A do Sacramonto Blakev). 
Dr. Alfredo Pujol . . . . . . . . 
Dr. Eduardo da Silva Prado. . . . . 
Dr. Alvaro Augiisto da Costa Carvalho . 
Dr. Francisco Eiigcnio de 'J!oledo . . . 
Dr. Antonio Augusto Aloreirs de Toledo . 
lbr. Francisco Franco da Rocha. . . . 
Benedicfo Galrao do Buora Laccrùa . . 
Dr. Jos6 de Can~pos Novaes (*). . . . 
Dr. Joáo Baptista do Oliveira Ponteado . 
Dr. Liiiz Frcderico Rangol do Preitas . . 
JosB Hippolyto da Silva Dutra (") . . . 
Jciáo Vieira do -4imoida . . . . . 
Araediago Dr. Francisco de Paula Rodrig. (t) 
Concgo Manoel Vicc~it~e da Silva . . . 
Dr. Antonio Gomes \:armo . . . . . 
Monsonhor Caniillo Passalacqua. . . . 
Dr. Jt'sb Getuiio Monteiro . . . . . 
Professor Cliristiano Volkart. . . . . 
Dr. Affonso Arinos do 3Iello Franco . . 
Dr. Jos6 Vicente do Azovodo Sobrinho. . 
Dr. Tullio de i anipos . . . . . . . 
Dr. Brazilio Aupnsto bI~clisdo de Oliveira. 
Dr. Pedro Aupiisto Carneiro Lessa i*) . . 
Dr. Francisco de Faula Santos Rodrigues (*) 
Dr. JoBo Antonio ds  Oliveira Cesar ("). . 
Dr. JoBo Diogo Estcves da Silva . . . 
Coronel Antonio Borgos Sanipaio . . 
Dr. Augusto Carlos da Silva Telles. . 
Horaco E. Williams . . . . . . . 
Jogo Vampr6 . . . . . . . . . 
Augusto Alvaro do Carvalho Aranlia . . 
Antonio Alexnndro Borges dos Reis. . . 
k. Joáo Baptista do Uoracs. . . . . 
Najor Paulo Pinto Auto Rangel. . . . 
1066 Jadotho Rlbeiro . . . . . . . 
Dr. Carlos de Arruda Sanipaio . . . . 

.- Dr. Luis Porto Mo~etesohn de Castro . . 
(*)-Os socios cqoa nomes estão seguidos deste sigoal 

1201 Junlio . . 
201 " . . 
1 0  " . . 
20 " . . 1 51 Agosto. . 

)>O 
2.5 
5 

Setembro . 
Oiitiibro . 
IIarçct . . 

, 

5 " . . 
51 " . . 
5 Abril . . 
.5( ' . . 

0 
5 
5 
5 
5 
5 

30 
20 
5 

20 
4 

?O 
20 
20 

.; s 
5 
3 
5 

5 
.5 

19 
5 
4 

i 
'35 13' 

foram 

" . . 
Agosto. . 

" . . 
Abril . . 

" . . 
" . . 
" . . 
" . . 

Xaio . . 
Jiilho . . 
h r ç o  . . 
Abiil . . 

" . . 
" . . 

Junlio . . 
" . . 

A6;sto. . . . 
Setembro . . . 
Abril . . 

" . . 
" . . 

Xaio . . 
Julho . . 
Agosto. . 

. . 
Setembro . 
Outubro . . . ' - 

ndaiittidos no 
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SOCIOS CORRESPONDENTES 

N O M E S  1 I Data da admissgo 

- 
3 
4 
: 
( 

'i 
X 
O 

10 
11 
1; 

%I,  
14 

-1: 
I b  
1; 
1L  

19j 

20 
21 
2' 
% d /  
2;  
2. 
2h 
2; 
2h 
20 
3r 
31 
32 
3u 
34 
35 
36 
37 
:+I 
3'' 
Jfl 
41 

. . . .  Dr Erne~to GoulartPeiiteado 
Vranc iscc ,  CorrBa de Alnieids Moracs . . 

. Dr. Luiz (I-onzaga dd iilva Leme. 1 
Uionysio Caio da ld'onseca . . .  
Coronel Agostinho J t se  Jloreira Rollo. . 
Dr. Jocc Hstanhlaii de Ar'ruda Boteiho . . Dr. João Alvea CorrBa do Aiiiaral. 
Canditlo do Carvalho . . .  
bniadcii Aiuardl . . .  
Dr. Keinardo Morolli. . . . . . .  

. . .  Dr. Alvaro Xiigusto de 'I oledo 
Dr. Joaqiiitn Jlotiteiro de Mello. . . .  
Dr.  3larioel Dias de Aqiiino e Castro . . .  
L)r. Jbse Roberto Iioite Penteado . . . .  
Ur. <lobo Pere~ra dq Qiieiroa. . . . .  
Dr. Euclydes da Cunha . . . . . .  
c ani:llo Crosta . . . . . . . . .  
J O Z ~  Honor~o de Sillos . . . .  
Dr. Fraiicisco &larconde.- do Uouv6a Nati- 

vidade . . . . . . . . . .  
Dr. Bornardo de Campos. . . . . . .  
JohU Gorues dos Santos Guimaráos. . 

i Dr. Antoii!~ Augusto Gomes Nogueira. . 
Di-. Joso 3aptibtd de Ncllo Peixoto . . 

1 Dr. Prnricirco do Tolodo Malta . .  
Dr. Llodolplio \ iranda. . . .  
Ur. JoRo Pranci~co Malta Junior . .  
Dr. Aristicles Salles . .  
llr. V~ctor da Silva Freire Junior . . .  
Dr. Antonio Slanoel Bueno do Andrada . 
Dr. Antonio A l v ~ s  de Carvalho . 
Dr. Arthur M. Cortines Laxo . . . .  
Prdncisco Nicolau Baruol. . 
Dr. Carlos Augusto do Freitas Villalva . 
Dr. Jose Maria bourroiil. . .  
Jesiiino da Silva hlello . . . .  
Dr. Luiz Pelippo Gonzaga do Campos . . 
Dr. ?ilarioal Pedro Monteiro Tapajós . . 
Dr. Eugcnio de Andradc Egas . . .  
Dr. José Maria Lisboa Juiiior . 
Dr. Carlos Ekinan. . . . . . .  
Dr. ?antiriio 'I'. de Figueiredo Bretas . : 1 

5 
!.5 
I d  
$0 
5 
5 

FI 
6 
F. 
5 
5 
ç 

I 

5 
5 

20 
5 

5 
r 

5 
5 

20 
20 
21. 
20 
20 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 

20 
L( 
5 
5 
.5 
.5 
5 

. J u n h o .  
Outubro . . .  Llaio . . . 
.lunlio . . 

" . . 
. .">bv,y'eiro . 

O 

. .  Março 
" . . 
" . . 
" . . . . . 

. .  Abril . . . 

. .  Maio 

Julho . .  
" . . 

Julho . .  
" . . 
" . . 
V . . 
" . . 

Agosto. . 
Outubro . 
Abril . .  

" . . 
" . . . . . . . . 
" . . 

. . . 
V . . 
" . . 

Yaio . . 
Juiho . .  . . . 

" . . . . 



~ - -- - 

NOMES I I Data da admiss8o 

42' 
43 
44 
45 
46 
47 
48 

.. 49 
501 
51 

53 
54 
55 
55 
57 
58! 
59 

60 
61 

Dr. Jorge Krichbaum. . . . . . . 
Dr. Mario Bulcáo . . . . . . . . 
Cr. Delflm Carlos Bernardino e Silva . . 
Paulo Orosimbo de Azevedo. . . . . 
Dr. Luiz Augusto Nogueira . . . . . 
doáo Vieira da Silva . . . . . . . 
Dr. .I ose Ualmon Nogueira Valle da Gamg 
Dr Carloj Augiisto Poreira GuirnarBes . 
Professor Aprigio Carlos de Macedo . . 
Dr. Alberto Carlos de Assurnpçã? . . . 
Dr. Virgilio do Sa Pereira . . . . . 
Dr. dosé Custodio Alves 1,irna . . . . 
Cons.0 Bernardo Avelino Gavião Peixoto . 
Dr. Fcrnando de Albuqiierqiie . . . . 
Comnieddador Eugenio Leonel Ferreira . 
Professor .loáo von Atzingen. . . . . 
Dr. Samuel das Neves . . . . . . 
Dr. Estevam Ribeiro de Souza Rezende (Ba- 

ráo de Iiezende. . . . . . . 
Dr. ioaquimCamposPorto. . . . . 
Dr. Manoel : orr6a Dias . . . . . . 

a/ 631 
6.1 
6j1 
651 
67' 
68 
69 
70. 
71 
72 
73 
74 
75 
76 
77 
78 
79 

80, 81 
82 
8s 
84 

851 

1 

Dr. Pedro Arbues da Silva . . . . . 
Tobias Antonio Rosa . . . . . .  
Ur. Vladislau Hcrcuiano de  reit tas . . 
Dr Affonso Regulo do Oliveira Baiisto . 
Dr. Antonio de Paria Tavares . . , . 
Dr. Antonio Martins Fontes Junior. . . 
Dr. ('arlos Ribeiro do &loura Escotiar . . 
Dr. Fiririiano do Moraes Pinto . . . . 
Dr- Ignacio Ferelra da Rocha . . . . 
Dr. .i060 Alves do Iiirna . . . . . . 
Dr. !o%o esar Buono Bierrenbach. . . 
Dr. ioáo Eboli. . . . . . . . . 
'o50 Florindo . . . . . . . . . 
Dr. JosO Maneel de Azevedo Marqiies . . 
Dr. .los6 Pinto do Carmo Lintra. . . . 
A. L. Garraiix . . . . . . . . . 
Dr, Jos6 Mareon(1es do Andrado Figueira 
professor Alt'redo Bresser da Silveira. . 
Dr. José Aranha . . . . . . . . 
Dr. 'os6 Vieira Coiito do Nagalháes Sob.0 
Malachias Ghirlanda . . . . . . . 
Dr. Antonio do Padua Sallcs . . . 
Dr. Cleofano Pitaguary do Araujo . . . 
Dr. Eduardo da Cunha Canto . . . . 

1898 
1898 
1898 
1898 
1898 
1898 
1898 
'898 
1898 
1898 
i8:18 
1898 
1898 
189h 
!8!1$) 
I899 
1899 

1899 
1899 
1899 

20 
5 
5 
5 

20 
20 
20 
$0 
$0 
21 
?O 
$0 
20 
?O 

4 
4 
4 

C 
20 
20 

1899 
1899 
1899 
1899 
1899 
1899 
1899 
L89!1 
1899 
1899 
1899 
1899 
1899 
1890 
1899 
1899 
1899 
1899 
i89!) 
1899 
1899 
1899 
1899 
1899 

Julho . . 
Setembro . 

" . . 
Outubw . 

" . 
" . 
" . . 

. 

. 
Outubro . 

" . . 
" . . 

Maryo . . 
" . . 
" . . 

A i  . . 
" . . 
" . . 

20 

20 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 

.?O 
?O 

O 

. . 
2 0 "  . . 

" . . 
Junho . . 

" . . 
" . . 
" . . 
" . . 
" . . 
" . . 
" . . 
" . . 
" . . 
" . . 
" . . 

.lulho . . 
" . . 

Agosto. . 
" . . 
" . . 

Setcnibr, . 
" . 
" . 

Setembro . 



- - - -- - 

NOMES Data da :dmis%i% 
. -- - - -  

I Z E I ~ A ~ Ã O  DOS SOCIOS FALLECIDOE 

1 
85 Dr. .ioaquim Alvaro de Fouza Camargo . 
8; 1)r. josf, Xristides blaut~iro . . . . . 
HS Dr. José Leito de Sciuza . . . . . . . 1899 

br. Severino de Preitas Prestes . . . 
Ur. Aureliano do S. Oliveira Coutinho 
Ilr. JIartinlio de Froitas Vioira do 3Iello. 
Dr .Ccsar ioMot taJuui~r  . . . . . 
Ur. Joaquim JosO do Mcnezcs Vicira. . 
Dr. Carlos Daniel Rath.  . . . . . 
José Pcrraa de Almoida Junior . . . 
Aiitonio Aiigusto da Foriseca . . . . 

89 Dr. José Rodrigues 1'cisoto . . . . . 
!'!I Dr. Oscar do Almeida. . . . . . . $0 . 1899 

20 " . 1:399 

!i? Major Luiz de Vascoiice!ioi. . . . . . 251 
I !I1 Tenente-Coroiiel Felicio de  Campos Cintra 23 Outubro . 1899 . IWb 

93 Antonio Fcrroira Neves Jiinior . . . . 19 a . . I W  
. . 1IWD 

200 Dr. Scrgio Meira . . 
14 - _- -- - - - - - 



BALANCO 

D '4 

R E C E I T A  E D E S P E S A  

no 

BnsEitnlo Ilistorico e Gcograpl~ieti de S. Pliiilo 

FECHADO EM * 35 DE 0LTUI)RO DE I200 

R E C E I T A  

Saldo ;le~:ionstrado no balanço aprcscntrr3o cm 25 dc . . . . . . . . . . .  0ii:uhro de 1899 
. . . . . .  AnnuiBades de socios-41 a 24$000. 

doias e aniiuidades-13 a 745000 . . . . .  
23abvençao c10 Estado, votada pelo Congresso Legislativo 

para este anno. . . . . . . . . . . .  
Prodneto da venda em leiláo de um mostrador envidra- 

çado. . . . . . . . . . . . . . .  
%dom de venda dos apparelhos de luz electrica da casa 

. . . . . . . . . . .  do Largo da Sé 
@dom de 1 exemplar dii, Re~istn. . . . .  



DSEPEJA 

Aluguel da casa do Largo da 56 (Oiitubro a Dezombro 
de 1893 e Janeiro de 1900)-4 mezes a 310$0000. . 

Idem idom (1 de Fevoreiro a 31  do Agosto de 1900)-7 
mezes a 230W000 . . . . . . . . . .  

GratiAcaçáo ao zelador (Outubro a Dozenibro de 1899 e 
Janeiro a Outubro de 1009)-13 mczes a 60$000. . 

Encadernaçáo do 12 volumos do Jornal do Conznzcvcio e 
Gazeta de Noticias e de diversos voliimes de livros, 
talões para recibos, ca~imbos e outros objectos para 
a secretaria o thesouraria. . . . . . . . .  

Impressâo do 4.0 volurne da Revista. . . . . . .  
Porcentageni ao cobrador pelo recebimento do joias e 

annuidades . . . . . . . . . . . . .  
FlBros, lavagens da casa, vassouras, espanador, sollos 

para a correspondencia, estampilhas e despesas miu- 
. . . . . . . . . . . . . . .  das 

Importancia de diversas contas pagas it Companhia Agua 
e Luz, Companhia Industrial, Espindol~, Siquoira & 

Comp, Pinto, Leal & Comp., Estado de S. Paulo, 
Cauiara iilunicipal, Casa Garraux, Cardoso, Naga- 
Ihães Barker & Comp., otc., pelos fornecimentos fei- 
tos, panno para a mesa, escarradeiras e moringas, 
aliig<iel do cadeiras e tapetes, otc . . . . .  

Transporto de livros e movois da casa do Largo da S6 
para a actual s0de social. . . . . . . . .  

Conta de Caotano Apostolico, irnportancia de serviços e 
materiaes por occasi&o da mudança para a casa 

. . . . . . . . . . . . . .  actual 



RESUMO 
Receita . . . . . . . . . . . . . . .  10:866$760 
Despesa . . . . . . . . . . . . . .  10:643$760 
Saldo nesta data. . . . . . . . .  2238000 

Sendo : 
Em conta corrente no Banco de Credito Real de S. Paulo. 14$300 
Em mão do thesoureiro . . . .  2088700 

Somma . . . . . . . . . . .  2231j1000 
-- 4 

S. Paulo, 25 do Outubro do 1900. 
O thesoureiro, 

:Balancete cla receitn e despesa de 1 de  Novembro a 31 
de Dezembro de 1900 

RECEITA 

Saldo demonstrado no balanço apresentado pelo 
ex-thesouroiro em 25 do Outubro p. p. . 

Joias e 1 . a ~  aniiiiidados dos socios : 
. . . . . .  Professor Christiano Vollcart 

. . . .  Dr. Joaquim Alvaro de S. Camargo 
Anuuidsdes dos socios : 

Dr. Francisco de P. Rodrigues Alvos-1900. . 
. .  Dr. Jos6 Alves Guimaráes Juiiior-1000. 

. . . .  JosB Francisco Soares Romoo-1900 
. . .  Dr. Jos6 E. de Macedo Soares-1900. 

Dr. Theodoro D. do Carvalho Junior-1896 a 
1900 . . . . . . . . . . . .  

Alexandre Riedel-1899 . . . . . . . .  
. .  Tiburtino Mondim Pestana-1899 e 1900. 

Dr. Fergo O'Connor de C. Daiintre-1899 e 1900 
. . . .  Dr. Candido N. N. da Votta-1900 

. . .  Dr. Alvaro Augusto de Toledo-1899. 



DESPES 

Tclegranma ao Ministro Argentino . . . .  l s$ r i o  
Aluguel do cadeiras para a sessfio inagim do 1 de 50-  

. . . . . . . . . . . . . .  voiiibpo 14gO03 
Aluguel das salas ondo fiinccioiia o Instituto c rcspcctiva 

illuniinayáo, no prcdio n. 1-8 da rua Gencrnl Carnei- 
ro, rolativo aos iiiezes ile Sctcnibro o Outubro de 1930 4G?$003 

Gratificação ao zgladoi. rcifitiva aos niczcu dc Sorembro c 
. . . . . . . . . . .  Dczoiubro de 1303 123Sf'CO 

. . . . . . . . . .  Porcentagem ao cobrador 5"ki i0 
Estampilhas para dois rcqucrimontos ao Gorcrno, sellos 

para a correspondencia e expcdi~Ao da o3ra d~ Bans 
Staden a jornaes, associn~6es, estribelcciiuentos, cto. 31$ISD 

. . . . . . . . . . . .  Rceeita. 7U5$000 
. . . . . . . . . . . .  Desposa. 697$T00 

Saldo nesta data . . . . . . . . . .  5;$3CO 

Sondo : 
No Baiico de Credito Rcal do S. Pai110 . 14$300 

. . . . . .  Em máogdo abaixo assignndo 43$000 5i$30ib - 
S. Paulo, 31 de Dczcnibro de 1900. 

O tliesonrciro, 
C'ARLOS REZJ. 

'I 

" i .  

4 -d 
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