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A TYPOGRAPHIA NO BRAZIL 

Annunciam oa jornaes que - a Aseociação 'Typographica 
Flumineníe promove a commemoração, a 13 de maio de 1908, 
da introducção da Imprensa no Brazil. Deseja accrescentam 
os noticiaristas, que easa data seia festejada em todo o territorio . A 

da Republica. 
Foi, de facto, o decreto de 13 de maio de 1808, anniver~ario 

de sua alteza o Principe Regente, posteriormente o senhor d. 
João VI, que mandou estabelecer na Côrte a Imprensa Regia, 
para nella se imprimirem, exclusivamente, toda a legislação e 
papeis diplomaticos, que emanassem de qualquer repartição, bem 
como quaesquer obras ; e permittindo-se aos administradores 
receberem aprendizes de compositor, impresaor, batedor. abridor 
e mais offi~iaes que fossem prec,sos. (1) 

O que é certo, poiém, é que, desde o dominio Hollandez, 
o Brasil possuiu a arte typographica. 

O notabiliseimo Conde Mauricio de Nassau, quando ti teata 
do governo Hollandez em Pernambuco, lançou mão da Imprensa 
como um dos meios mais fecundos de sua administração. 

Ouçamos, neste particular, o benedictino dr. Alexandre José 
de Mello Noraes, fonte inexgottavel de consulta para tudo quanto 
ee prende ao Brasil Colonial e aos prodromos da Independencia. 

- Pelos conhecimentos que tinhamcs da Historia Patria, 
sabiamos vagamente ter tido Pernambuco, durante a occupaçÊlo 
Hollandeza. a arte typographica, por6m não tinhamos visto ne- 
nhum documento impresso dsquelie t e m p ~  em Pernambuco. 

Em 1857, indo nós á Bibliotheca Flurninense examinar o 
seu copioso archivo, nos communicou o Sr. Francisco Antonio 
Martins, zeloso conservador deste utiliasimo estabelecimento li- 
terario, existir nelle trinta e duas brochuras em hollandez, que 

" custaram quatro centos mil e trezentos r6is ao estabelecimento, 
sendo uma dellas impressa em Pernambuco no anuo de 1647. 
\Que só esta brochura custou vinte e cinco dollars (ciucoenta 
]mil réis), e realmente nol-a mostrando, observámos ter ells vinte 

.(I) Vide ~Col lec~ão de Leis-, tomo 1 . O  



e oito paginas impressas em caractrras gothicos, em papel antigo, 
cujo titulo é-Brnsilsche Gelt-Waer indlzt claerlyck wertoont 
wordt ulaer da8 de Pdrticipaten van de west-Indisrhe cornp3aer 
Gelt ghebulen is-Quedruct i n  Brasilien op't. Reei$ in  de Bree 
-Byl. Anno de 1647 in  4.'. 

O que quer dieer: - Bolsa do dinheiro brazileiro, em que 
se mostra com clareza o que foi feito do dinheiro dos accionistas 
da Compa~ibia das Indias Occidentaes: impresso no Brasil. na 
cidade do Recife, e na typographia de Bree, no anno de 1647 (1). 

Por mais que se queira determinar o anno em que se 08- 

tabeleceu a arte typograpbica em Pernambuco, nâo se póde 
com segurança afirmar, e por isso devemos contentar-nos com 
a Bpocha da publicação que o dr. Mello Moraes teve 4 vista. 

Em 17511 organizou-se no Rio de Janeiro uma Academia, 
que se denominou dos Selectos, e fez a sua primeira sessão no 
dia 30 de janeiro. 

A esta sociedaJe ~e rmi t t i u  o vice-rei Gomes Freire de 
Andiada, conde de ~ohadel le ,  estabelecer uma typographia no 
Rio de Janeiro. sob a direccão de Antonio Isidoro da Fonseca (2). 

Esta typographia, uma especie de-orgem official-da A%- 
demia dos Select7s e da doa Felizes-celebrou em poesia latina 
e vernacula os meritos do Bobadella, como se vê peles obras 
que correram impressas sob o titulo- Jubilgs da America (3). 

Foi, pordm, de curta duração : o governo de Lisboa mandou 
desmontal-a e queimar, afim de que Ee não espalhassem por este 
meio id6as contrarias F O  regimen colonial , rxtranhando a GO- 
mes Freire de Andrada, por haver permittido a Fonreca uma 
tal induatria, bem com3 o ter dejpendido os rendimentos do era- 
rio real com o encamento das agaas da Carioca para o abaeteci- 
mento da cidade. 

Na typographia de Antonio Ieidoro da Fonseca imprimi- 
ram-se varias obras scieatificas, como o Exame de Bombeiros 
e o Exzma de Artilheiros, escriptoa pelo general Joe6 Fernandes 
Pinto Alpoim ; a Relação da entrada pua fez D. Erei Antonio 
do Desterro Malheiro, Bispo do Hio de Janeiro ; e mais algumas 
composições de pouco merito. 

Editou tambem ums collecção de onze epigrammas e um 
soneto (sobre identico nssz~mpto ao precedente),-obras estas pu- 
blicadas todas em 1751. (4) 

A Imprensa Regia foi estabelecida na rua dos Bsrbonos, 
casa que fazia quina coma rua das Msrrecas. Alli se imprimiu 
a primeira gazeta, que tinha por titulo-Gazeta do Rio de Ja- 
neiro,-e foi publicada no sabbado, 10 de setembro de 1808, 
em pequeno formato; contendo o 1.' numero ncticias da E U -  
ropa, e tres annuncios, dizendo o primeiro que a Gazeta do Rio 
de Janeiro .devia eahir todos os sabbaios pela manhã; q u ~  se 

( I )  Yello Moraes, eHistoria da Trasladação da Côrte Portngoera para o Braril. 
(.2) Desembargador Antonio Ribeiro dos Santos, %Memoria. inserta nos Annaes 

da Real Academia da3 Sciencias de Lisboa. 
(3) General J. J .  de Abren e Lima, esynopsis.. 
(4) J. A Teixeira de Mello da estas obras publicadas um 1747.3eve ser en- 

galo: pois a typographia de Antonio Isidoro da Fonseca data de 1752. 



e vendia nesta corte em casa de Paulo Martins, filho, mercador 
de livros no fim da rua da Quitanda, ao prego de 80 r6is. 

a Que as pessoas que quizessam sar assignantes deverião dar 
os Seu8 nomes e moradas, na sobredita casa, pagado  logo os 

a seis primeiros mezeri a 1$900 ; e lhe3 serião remettidas as 
c folhas tis suas casas no sabbado pela manhã: que na mesma 
a gaz?ta se porião quaesquer anuuncio~ que se quizessem fazer ; 
a devendo estes estar na quarta-feira, no fim da tarde, na im- 
a prensa regia. N. B. Eota gazeta, ainda que pertenga por pri- 

vilegio aos officiaes da secretaria de Estado dos Negocios 
Estrangeiros e da Guerra, não 6 comtudo offirial ; e o governo 
sómente re~ponde por aquelles papeis, que nella mandar im- 
primir em seu nome.. 

Em seguida vem a noticia daa duas primeiras obras, que 
se imprimiram na imprensa, com permissão regia que são : 

- Menaoria historica da  invaslto dos Rancezes em Por tu -  
gal em 1807 ; e as 

- Observapões sobre o cgmntercio franco do Brazd,  por 
José da Silva Lisboa; sendo esta 9 que primeiro se imprimiu. 

No 2 . O  numero annunciou-se que 6 gazeta appareceria duas 
vezes por semana ás quartas e snbbalos, pagando os assignantes 
o duolo do seu custo. 

Depois foram apparecendo numeros extraordinarios, que 
continuaram pela affluencia das materias, e interesse que se 
tomou pelo progresso das letras ; chegandow mesmo, para dar 
vazão ás impreseõe~, a construir-se um prélo, obra perfeita da 
arte, e pelo que se imprimiu um quadro para perpetuar a lem- 
brança desse préio com a legenda segu:nte: A IMMORTALIDADB 
DO R I A L  BI SEMPRIO AUQUSTO NOMBI DO PRINCIPE RBGIENTE NOSSO 
SBINHOR, E' DEDICADA A HSTRW'A DO PRIMEIRO PRBLO, CONSTBUlnO 
NA AMIRICA DO SUL, NO RIO DE JANBIIRO, NO ANNO DE MDCCCIX 
(1809). (1) 

Quando o comrnendador de Araujo,-depois conde da 13arca, 
-se passou com a familia real para o Brazil, trouxa a bordo 
da nau Medusa-(de 74 peças. commandada pelo capitão de 
mar e guerra Henrique da Fonseca Souza Prego)-uma typo- 
graphia que mandira vir de Londres, em cuju prBlo sahiu o 
1.' numero da Gazeta do Rio de Janeiro. 

Para administrar a Imprensa Regia em 1808 foram escolhidos 
o desembargador josé Bernardes de Castro, Joe6 da Silva Lis-  
boa (depois visconde de Cayurú), Mariano Jos6 Peraira da Fon- 
seca (depois marquez de Maricti), Silvestre Pinheiro Ferreira, 
Manuel Ferreira de Araujo Guimarães e o conega Francisco 
Vieira Goulart. 

Escreve José Silvestre Ribeiro que a Gazeta do Rio de 
Janeiro era emodelsda pelo teor da rachitica e magrissima 
Gazeta de Lisboa, contendo os actoé, decisões e ordens do go- 
verno, a commemoragão dos a~niversarios natalicios da faaiilia 

(1) Vide o .Correio Brasiliense-, tomo 2.0 pag. 474, c€. lello Moraes, obra 
dt. muito preciosa e nnica para o assumpto. 



real e das festas na côrte, odes e panegyricos tis peisoas reaee, 
e por desesrgo de consciencia dos redactores, a noticia dos 
principaes scontecimentos da guerra peninsular, que 1 iam 
raoar  aos ouvidos da côrte, longe dos perigos e das calami- 
dades de Portugal*. 

Qae mais queria o rabugento Silvestre trouxesse a Gazeta 
ofticiai ? 

Que mais trazia Lz Oazette de Erance, ao ser fundada em 
1.631 por Theophraste Kenaudot ? 

Que mais traziam as variegadas Gzettos de Hollande ? 
Que mais se polia exigir da sua redacgko e da sua admi- 

nistração, a cuje frente estavam f,ei Tiburcio José da Rocha 
e hrmens do valor de Cayurú, Maricá, Silvestre Pinheiro e Araujo 
Guimarães ? 

a E m  1808 no Rio de Janeiro, fugindo ao inimigo que 
lisonjeara, tentando engana1 -o até á ultima hora. de~embs~cava 
um homem menos que alto, gordo, semi-obsso, olhar suino, 
queixo diatendido e falar embaraçado. 

Era d .  Jt ão VI: João Burro na iodelicadeza acintosa dos 
mexericos da Bpoca. Vinha acovardado. 

Via francezes e maçons em toda a parte. Carregava para 
a colonia todos os haveres que, no momento da partida, lhe 
haviam ficado ao alcance da mão. (1) 

Pret mdia ficar definitivamente no Brazil, Para o seu me 10 
o eapectro do Bonarartismo t i  lha, na Europa, a perennidade das 
molestias incursveis. 

Pois, senhores: de 7 de margo de 1808 a 14 de abril de 
1821, esse meliocre quasi repellente, essa majestade que anga- 
riava a tclerancia pela commiseração que a sua fraqueza parecia 
requerer, esse corpo qus só tomava banho quando o medico lhe 
ordenava a lavagem como remedio inadiavel, esse rei fagitivo 
de um paiz invadido e decadente, manteve na cabeça a sua 
coroa, obrigando Napoleão Bonaparte a exclamar em Santa 
Helena :-Eoi o unieo que me enganou ! 

De feito : emigrando para o Brazil no pleno ueo dos scus 
direitos majestaticos, impeiindo quea coroa lusitana fosse parar 

cabeça de algum dos ambici~sos generaes do Nrrpoleão, o 
noaso velho r?i  msrecsu do maior guerreiro do ieculo o reco- 
nhecimento do tino politico que essa amarga exclamaç~o reve- 
lava ! 

. . . D. Jogo VI defendeu, sem concessões, sem arbitra- 
mentos, sem ludibrios galhofeiros, todo3 cs limites territorises, 
todas as fronteiras da nossa patria. Erigiu a defesa, então pos- 

(1) De riquezas o principe regente s6 mandou embarcar o chefe dor diaman- 
tes e o thesouro da capllla Rea! Todos os cofres publicos flcaram continuando os 
seus pagamentos.-(Yello Moraes, Vasconcellos Drummond, Gabriel d'Aaambuja e outroa 
historiadores) 



eivel, das mil e duzentas leguas do noaso litaral. Abriu os 
nossos portos ao oommerdo extranjeiro. Fundou a Escola Mi- 
litar, a Escola d e  Marinha. a Escola de Cirurgia, a Escda  de 
Bellas Artes e o Mesea. Crean <i Desembargo do Pago, O Con- 
wlho de Faeanda, a Junta do Commercio, o Arsenal de Guerra 
e a Fabrica da Polvcra. F e s  publica a sua bibliotheca parti- 
oular. Elevou o Brazil 4 categoria de Reino. Dea aos seus su- 
bditos o Passeio Publico e o Jardim Botanico. Cuidou da cana- 
liiação de agna no Rio de Janeiro. Edificon quarteis. Installou 
o Banco do Brasil, Protegeu as letras. Ouviu Sampaio, admi- 
rou S. Carlos, applaudiu e animou MontaAlverne. Meticuloso, 
progressista sem espalhafato, mandava praticar em S Paulo, ri 
vaccina obrigatoria quando, a i n b  em Lisbna, eram repetidos e 
applaudidos, era eacarnio 4 sciencia do nòsso patricio Mello 
Franco, os versos a1 &s engrawdos, de nm pslhsço de batina (1). 

Os trem annoa do eeu Eoverno no Brazil supprem cinco- 
enta annos de actividade util, de administragâio legal, invejavel, 
criteriosa. . . (2) 

Fez ma% o =João Burro, : o Principe Regente, logo após 
a sua chegada e a installaçâio das Secretarias de Estado na 
capital do Brazil-Reino, teve como um de seus principaps cui- 
dados montar a Imprensa Règia e fundar o primeiro jornal que 
viu a luz no Rio de Janeiro 

Cercira-se de ministros intelligentes e activos : entre estes 
O conde da Barca (Antonio de Araujo de Azevedo), Thoman 
Antonio de Vil'anova Portugal e o marquez de Aguiar (d. Fer- 
nando JoaB de Portugal). 

O fazto por si só, de escolher o principe peseoes de pro- 
vado merito, demonstra o seu alto criterio e o desejo que tinha 
de contribuir realmente para a civiliz~ção do nosso paiz. (3) 

Thomaz Antonio de Villanova Portugal, des~mbargador do 
paço e fiscal do real erario, foi o primeiro chanceller qu3 teve 
O Brazil e um dos que mais contribuiram para a trasladação da 
corte portuguesa para a America. (4) 

Conhecedor dos homene, appellou para um monge, fr .  Ti- 
burcio JosB da Rocha. oficial da Secretaria de E~tado, latinista 
e hellenista, alguns afirmam-htbraisante venado na0 literaturas 
occidentaes e, em nome de S. A R , commetteu-lhe o encargo 
de dire:tor e unico redactor da G ~ z e t a  do Rio de Janeiro. 

Não foi sem relubaneia que tr. Tihurcio accedeu ao pedido 
de seu amigo, cujos rogns f ~ r a m  secundados por d. Rodrlgo de 
Souza Coutinho, conde de Linhares, o admirador e desvelado 
protector de JosB Bonif~cio de Andrada e Silva. 

(1) Jos6 Agostinho de Mncedo. 
(2) Martim Francisco *Em Cfuararapes.. 
(31 Max Fleiuss, 'Os dentenarios do Braril*, V.  
i 4 )  .Póde-se, sem ter recaio de errar, d i ~ e r  que, si em i807 na0 se achasse no 

conselho privado do si- d João V I  um homem tão illnstre e perSeVeraUte. como foi 
Thomaz Antonio de Villanova Portngal, talvez aqnellu occasião de transferencia da 
cBrte portuguesa para o Brasil se não effeotuasse, e nioguem poderia prever qual" 
fosse a sorte de Portngal, naquella Bpocha . 



Fr. Tiburcio, embora dedicado de coração iL Monarchia e á 
pessoa de d. João VI; era um eapirito liberal e independente 
e conrilisva o seu amor ao Throno com ar suas aspirações. 

De 1808 a 1812, a Gazeta do Rio de Janeiro viveu pla- 
cidamente. Em principios de fevereiro de 1812 deram-se os 
primeiros attriatcs entre o redactor e os o5ciaes da Secretaria 
de Estado que, sem escrever biqner um linha no periodico flu- 
minense, figuravam todos como collaboradores. 

As cartas originses pertencentes ao archivo do conselheiro 
Drummond, mais tarde ea; poder do dr. A. J. de Mello Moraes, 
lançam bastante luz sobre o desscôrdo entre o ministro conde 
das Galvêas (d. João de Almeida de Mello e Castro). ou antes, 
entre a Secretaria deste e fr. Tiburcio, cque, desejando a liber- 
dade do pensamento, mesmo nos tempos compre-sores do gover- 
no arbitrario, não se quiz escravizar, por reconhecer que o pen- 
samento 6 livre, e n21o reconhece outro soberano que a Suprema 
Intelligencia de Deus,. 

Fr. Tiburcio, sentindo-se pêado em sua autonomia, e j& 
adoentado, escreveu a Pedro Francisco Xavier de Brito, cfficial- 
maior da Secretaria de Estado d ís  Negocios do Reino nos se- 
guintes termos : - Illmo. Sr. Pedro Francisco Xavier de Brito.-Da cartaon 
recado incluso, verá v. S. que e. exa. (1) rejeita a mensagem 
do piesidente para se inserir na gazeta. E u  declaro que a não 
posso supprir com outros artigos, por me achar com febre, e 
realmente doente. 

S. exa. qner artigos diversificados, e eu não os tenho. 
S. exa. reprehende-me por não ter introduzido artigos da 

Repertory of Arts, quando eu pelo Sr. Lage lhe mandei pedir 
espera, que elle me concedeu por molestia. 

A conclusão de tudo é que não posso fazsr a gazeta de 
~ o d o  algum (por ora) attendendo a que me acho gravemente 
doente, do que aprosentarei mil certidões si as exigirem, e não 
acreditarem em minha pa!avra de honra: portanto mando as gaze- 
tas e traducções que tenho, e v. s. dar8 as providencias. Bioto 
muito que a minha molestia me impossibilite de cumprir com 
os meiis deveres, e cause incommodo a alguem, em razão do 
pouco tempo ; porque deve estar amanha na imprensa pelas 2 
horas da tarde. 

Na imprensa ha um sobejo de original approvado por S. 

exa. que póde servir. 
Dn v. S. subdito muito attento e obrigado - Er.  Tiburcio 

Joaé da Rocha, S. C. 6 de março (ás 10 horas da noite),. 
O conde das Gnlvêas, ante a recusa de f r ,  Tibnrcio, orde- 

nou-lhe procurasse quem o substituisse. Ora, o illustrado frade 
acceitára o duro encargo de redigir a Gazsta por instancias do 
conde de Linhsres, e indicação de Thomax Antonio. 

Re~pondeu dest'arte á imposição : 

(1) Conde das Galvéas 



aIllmo. Sr. Pedro Francisco Xavier de Brito. - S. exa. 
manda qu7 procure eu um homem que me eubatirua para fazer 
a gazeta : declaro, por tudo quanto ha de mais ssgrado, que 
nãio posso, que estou febricitante, e em uso de remedius, nem 
sei de pessoa alguma habil para esse fim- 

Não sei tambem o moti.0 por que me toque o procurar 
eete homem: a gazeta 6 de todos os officiaes, eu receba tanto 
della como qualquer outro, e fazia-o porque manlava o ar. 
conde de Linhares, (1) nem fui nomeado para a Secretaria por 
ter sido gazeteiro, nem a minha nomeação reza isso. 

Eu fui feito official pelo bom prazer do Principe Regente 
Nosso Senhor, e porque mais de dois annos lhe fiz as tra- 
ducções, sem o mais leve interesse. 

Feço pois a v. e. que mande dizera S. exa. que não posso 
cumprir com as suas ordens por doente. Remerto a v. s. OS 
papeis todo?, porque na minha mão não serrem para nada. 

Quando estiver bom, t trnawi a fazer a gazeta com a me-  
lhor vontade. 

Sou com o devido respeito, de v. S. subdito muito attento 
e venerador-F~ei l iburcio José da Rocha, S C. ,  10 de rrarço 
de 1812. 

P. S. De tarde mandarei nmz certidgo a S. S., e O mais 
tardar nmanlã*. (2) 

Ac6pbala a redacção da Gazeta pela persistencia de fr. 
Tibnrcio, outro official da Secretaria, Simeão Estellita Gomes da 
Fonseca, official papeliuta do conselh, da Fazenda, participou o 
oceorrido ao conde des Galvê~s,  em crdem a se tomarem pro- 
videncias. (3) 

O frade a nada cedeu. A correepondencis continuou. Por 
fim, em 12 de março, Pedro Francisco Xavier de Brito escreveu 
a um seu collega da Sacretaria : 

Meu collega e particular amigo.-Remetto a unica carta 
que fr. Tiburcio me escreveu a respeito do negocio d s  gazeta, 
á excepçto da ultima que remette para subir h presençz de S. 

exa., e é esta a que S. exa. me entregou na casa do despacho 
maritimo : ao resto da desagradavel correspondencia, que teve 
a este respeito, respondeu elle só de palavres. 

Sou com toda a verdade e affecto, 
De v. R. collega fiel amigo e obrigado subdito - Pedro 

Erancisco Xcvier de Brito. S. C., em 1'3 de marqo de 1812. 

( 1 )  Foi o conde de Linhares que referendou o decreto de 13 de maio, creando a 
Imprensa Regia. 

(2) Xandon, de facto. nm attestado do dr. José Corrêa Picaoço : celebre me- 
dico pernambocano, discipulo e genro do dr. Babatier, em Paris; professoí de mato- 
mia e cirurgia na Universidade de Coimbra, primeiro cirurgião da casa real, e ci- 
rurgi20-mór do Reino ; passou-se para o Brazil com a famila real. Conselheiro e bar80 
de Ctoyana. 

(3) Estas cartas, o conselheiro Drummond as confiou ao seu intimo amigo dr. 
Mel10 Moraes, que publicou parte dellas em sua notavel e jtí citada obra. 

Escasseiam pormenores sobre frei Tiburcio, de quem nos occnparemos em es- 
tudo especial, dependente de consultas e do manusear de manuscriptos. que não te- 
mos reaentes, de momento. 



, Si  presente estivesse então na corte Thomaz Antonio, talvez 
a sua intervengtio houvesse evitado o conflicto, e consequente 
retirada de fc. Tibnreio. 

Fr. Tiburcio JoeB da Rocha foi o redactor da Gazeta do 
Rio de Janeiro desde 10 de sesembro de 1808 at6 27 de fe- 
vereiro de 18!2. 

Substituiu o o coronel Manuel Ferrcira de Aranjo Gnima- 
rães, natural da Bahia, mais tarde lente da Academia de Yari- 
nha do Rio de' Janeiro, e deputado 4 Constituinte. Redigiu a 
Gazeta até 1821, quando lhe succeieu o conego Francisco Vi- 
eira Gonlart. 

Ambos eram membros da junta directora da Imprensa RBgh 
desde 1808, com o ordenado annual de duzentos e qrarenta 
mil r6is. (1) 

.B typr graphia continuou a fun cionar no pavimento terreo 
do predio onde residia o Conde de Barca. 

O cru-tico e hostil Armitage disse da Gazeta do Rio de 
Janeiro : 

aN&o se manchavam essas paginas com as efferve.cencias 
da democracia, com a exposiç80 de sggravos. A julgar-se do 
Brasil pelo seu uoico pariodico, devia ser consideralo como 
um paraiso terrestre, onde nunca se tinha expressado um t Ó  

queixume., 
Em compensação e imprensa de h s  um seculo não conhe- 

cia o cano de exgotto das ~firontosas mofinas da-Seçção livre; 
e de:conhecia completamente os testas-de-ferro a taato por 
linha para mas.acrerem as alheias reputações. Não existia 
ainda o que, sessenta annos mais tarde, Luiz Veuillot deno- 
minou-le journnl bandit. (2) 

Não havia pois, liberdade de imprensa, exclama O illus- 
trado Sr. dr. M-reira de Azevedo : - quem dcsejava imprimir 
qnalqutr maouscripto o apreseatava trntea com um requeri- 
mento á junta diractora, e 815 dapois do despacho 6 que o podia 
imprimir. (3; 

Si o manuscripto dizia respeito á religião, á legislaqão ou 
á politica, era a junta auctorizeda a manda1 o revêr porjpessoas 
de profissão competelte, dizigindo lhes para esse effaito offi:io 
em nome de sua alteza real, e exigindo seu juizo e appro- 
vagão por ejccipto, 4 vista da qual se mandava imyri nir com 
as correcçõss necessarias, precedendo 1i:ença da Secretaria de 
Estado. 

( I )  O theiohreiro da junta, que era Mariano José Pereira da Fonseca, tinha 
mais cem mil réis .pro-labore. Na vaga deste entrou JosB Batnrnino da Costa Pe- 
reira, que, oomo revisor de p r ~ v a s ,  recebia, além do ordenado de 240$0G0, uma gra- 
tifloaçao. 

( 2 )  L. Veuillot, .Poesies complbtess ed. V. Palme, 187d, a pags. 6-12 f L' 
ArBtin Le Jonrnal Bandit. - (3) Dr. Xoreira de ~ i e v e d o ,  'Origem e Desenvolvimento da imprensa no Rio de 
Janeiro., 1865. 



A real of6cina typographica, como já dis:emrs, r e c e h  
aprendizes, que entravam pnbaodo cento e smsenta réis diarior; 
no .fim de seis meses e a devado o salario a dnaentos e qua- 
renta réis, e no fim de um anno a qnahoeentos réia. O aprendia 
que não dava nem m a  falta na semana, tinba uma grati- 
Ecaçãd. (11 

Posruia a nfficina typog-aphica uma fuudiç%o de typos, e 
para se melhorar esse trabalho foi enviado á Earopa um pen- 
sionista do Estado que estudando a arte de fundir typos, voltou 
mestre. Mas, como lhn qnizeram dar um ordenado mesquinho, 
não se sujeit.cn ao trabalho e retirou-se pare Lisboa, onde H- 
tabelecen uma of6cina de fundição 

A provisão de 14 de outubro de 1808 ordenara aos juizes 
das alfandegas que não admittissem a despacho livres ou pa- 
peis alguns impressos sem que lbes fosse apresentada a com- 
petente licença do Desembargo do PPÇO, ao qual deveriam en- 
viar uma relação de quan to~  entrassem e eahissem das alfan- 
degsg. (2). 

Estas medidas não eram propriamente tprannicas; e obde- 
ciam ao influxo do tempo. Mas, a typographia existente no 
Rio de Janeiro era uma só ; e, fiscalizada pela junta directora, 
aparava as azss dos publicistas cujo vôo tentava alçar-se a'8m 
da licença regia. 

Na Inglaterra forsm os amigas da liberdade da imprensa 
asspntar a sua tenda de trabalho. Hippolyto Jos6 da Cmta Pe- 
reira Furtado de Mendonça fnndou em Londres em 1808 (3) 
o Correio Brasilienss, ou Armazen Literario, impresso por W. 
Lewis, em oitavo grande. 

As~irn fundamentava Hlppolyto a razÁo de eer de sua re- 
vista men~a l  : 

a i dificuldade de publicar obras periodicss no Braiil, j4 
pela censura pr6vin, j b  pelos perigos a que os redactores se 
exporiam falando livremente das accões dos homens poderosos, 
fez cogitar o expediente de imprimir semelhantes obras em 
paizes extraogeiros. A França e a Inglaterra foram princi- 
palmente os pontos de reunião de~sas publicações desde a &;.ocha 
em que a familia real passou a ter a sua rerideicia no Rio dcâ 
Janeiro. Absrto este canal, póde dizer-se que se estabeleceu a 
liberdade de se imprimir para o Brazil, posto que não no 
Bra~i la .  

Não era um homem vulgar este Hippolyto JosB da Costa 
Pereira Furtado de Mendonça. (4) 

Nascido em 13 de agcsto de 1774 na Colonia do Sacra- 
mento, então drmiuio de Portugal, graduou-se em direito e 
philosophia na Universidade de Coimbra e foi nomeado em 

( 1 )  .Ia.. e mais o nosso .Estudo sobre a Imprensa  colonial^ em numero 
d' .A Comarcas de itogy-mirim de 1908. 

(2) .Jd ibidem.. Esta B &da hoje a praxe de toda a imprensa offlcial 
(3) 1' a data perfilhada por M. de Azevedo, J. Y. de Macedo e C+. d. i a m -  

bnja. Teixeira de Mello, por6m. aceita a data de 1 de junho de lE07. . 
(4) E n&o Hippolyto Jm6 Foares da Costa. 



1798, aos 25 annos, encarregado de  Negocios nos Estados 
Unidos, logar que occupou em Philadelphia a té  fins de 1803. 

Foi  em Portugal um dos directores literarios da Imprensa 
Regia, onde foi seu companheira o celebre naturalista mineiro, 
o franciscano fr. Jns6 Mariano da  Conceiflo Vel lo~o ,  anctor da  
famosa Elora Fluminense. D. Rodrigo de Souza Coutinho (conde 
de Linhares), aproveitando uma Eua viagem a Londrea, incum- 
biu-o de serviços do Estado. 

~ H i p p o l y t o  gemeu tres annos nos cnrceres da inquisição : 
mas por fim conseguiu fugir delles. E s t ~ v e  occulto em Lisboa 
por alguns mezes, e com o disfarce de  criado de Felippe Fer -  
reira de Araujo e C e ~ t r o  passou com este ao Alentejo, e dahi 
conseguiu chegar a Iiespanba, seguindo para Gibraltar, de 
onde passou para Londres., (1) 

Uma velha Historia da Magonaria Portugz~era, que temos 
á vista, sem nome de auctor, sustenta que foi á MaçooarTa que 
Hippolyto deveu a sua evasão. Seja como fôr, o padre Joaquim 
P. de derqueira, m3 çon portuguez do tempo, affirma que squeila 
seita, então quasi excliisivamente politice, não foi extranha ao 
segredo de  sua estada em Lisboa, occulto em ccsa de outro 
.beneficiados. e lhe  proporcianou recurros para sua retirada 
para o rochedo de  Gibraltar e dehi, num bergantim levantino, 
para a capital da  Gran-Bretanha. 

Hippolyto fixou residencia definitiva em Londres. O Cor- 
reio Brasiliense adquiriu grande iuipoitancia. E a o  passo que 
a Regencia de Portugal prohibia a sua introducção e leitura 
na  metropole (2) e mandava refutar as suss doutrinas pela im- 
prensa, a revi- ta  era francamente ads i t t ida  no Brazil n at6 
indirectamente prctegida pr r  El-Bey que lia o Correio Bra- 
siliense e o Investigacior Portuguea para t e r  noticia do que 
occorria. :5) 

A publicação dessa revista durcu a té  1828. Ccijsta de 
vinte e nove volumes ; e é um pre~ioso  repositcrio historico 
para o periodo do governo de d. JoZio V1 a t é  h Independencia, 
de cuja cama foi o maii eloquerite pregoeiro no extrangeiro e 
orgam das nobrea aspirações de uma nacionalidade. 

Proclamada a independencis, o primeiro imperador o cha- 
mou para o Brazil afim de occupar cargos imp-rtantis,  como 
seu irmão, O coneolheiro Jos6 Saturnino da Costa Pereira, q u s  
foi prtsidsnte de Mato Grosso, ~ e n a d u r  do Imperio. minietro 
da Guerra nu Regencia de Feljó, lente da Escola Militar, ma- 
thematieo, naturalista e romancista. (4) 

O j1li'fit.e pnblici.ta não quis  abandonar a Inglaterra; &c- 
ceitcu, po.8m, a miss30 de  agente do governo.imiJerial junto 9, 
corte de Londres. aLa mesmo recebeu do imperador do B ~ a z i l  
honras e uma pensãn peciiniaria, que lhe  f ~ i  paga at6 11 de  

( 1 )  G .  d'dzambuja e Maoedo. 
(2) A circulação d o  #Correio Brasiliense>b foi prohibida For actos de  I 7  de  se- 

tembro de 1811, de  2 de março de 1812 e de  ?:, de junbo de 1 3 ~ 7 .  
(3) Vide ~Dicc* .  de  Innacencio Francisco da 8ilva. 
(4) Vide o nosso .Hercoles F lo rence~ ,  de yags. 251 a 234. 



setembro de 1 8 2 3 ~ ~  dia em que a morta o apanhúu em Ken- 
sington, em toda a força da edade e na plenitude de euas po- 
derosas faculdades. (1) 

O fnvestigador Portuguea appareceu em Londres em 1811. 
Acabou em fevereiro de 1819 : deu 92 numeroíl em cadernos 
meneaes. 

Di% o dr. Moreira de Azevedo que foi fundado pelo dr. 
Bernardo José de Abrantes e Castro, que E0 a~socicu c tm 
o dr. Vicente Pedro Nolasco Pereira da Cunha, e com o 
dr. Castro, tambem brazileiro, formado na Universidade de 
Edinburgo, cujas honrosas tradições o dr. Ricardo Gumhleton 
Daunt, formado pela mesma Universidade em 1841, lá  encon- 
trou ainda não apagadas. Era um original misantropo. Bom 
linguista e pouco cuidadoso no  trajar. (2) 

Foi publicado o periodico sob os auepicioa do Conde de 
Fnnchal, então embaixador na corte de Londres, que slcançou 
para eisa publicação o subsidio annual de cento e tantas sub- 
acripções equivalentes ti scmma de mil e cersenta frencos pagcs 
pelo governo do Rio de Janeiro, que ~ a n t i n b a  em Loncires esse 
jornal para combater as doutrinas do Corrtii  Brasiliense, ate  
certo ponto hostis a Portugal. 

Em 1814 passou a redacção do Investigador a José Li- 
berato Freire de Carvalho, que pouco a pouco foi se afastando 
da influencia do conde de Funchal e dando ao periodico cor 
mais liberal. O governo do Rio achou acertado suspender então 
a pensão, mas, tiindia assim, o Investigador viveu até 1819, 
anuo em que suspendeu a publicaç2lo. Os d r ~ .  Castro e No- 
lasco, brazileiros. receberam do governo do Brazil-Reino a in- 
demniznção de 400$000 cada um. 

Este periodico tornou-sn notavel não SÒ peloe seus artigos 
politicos, sinão yelo quadro synoptico que aprerentava cada 
anuo, descrevendo a sitaação dos diversos paiaes da Eurofa. (3) 

(1) Cf. lnnocencio F da  8. 
('2) Manuscriptos do d r .  Ricardo 0. D.-A. R. 8araiva ~Echosn e .Revistas., 

Londres. 1877. 
( R )  NRo h a  duvida qce  o d r  Moreira de  Azevedo inspirou-so, ao  t r a ta r  do 

.Correio Brasiliensen e do .Investigador Portnguez>,, dos .Echos o Revistas. o famoso 
pamphleto mensal do exylado miguelisla Antonio Ribeiro Saraiva, editado em 11on- 
dres.-Desse grande P o r t u ~ u e z  escreveu o P. Benna Frei tas:  *<Visitei por algumas 
vezes Antonio Earaiva em Londres, n a  sua rua  Nottioghau, 21.  Encontrava-o seiiipre 
só, com os seus milhares de  livros, as slias meditações, a sua penna e seu gato preto' 
Dava-me que r i r  a philosophia de  tal viver, apenas em geral  devassada por aqiielle 
pacifico representante da  rapa felina, mus logo em seguida s e  m e  apertava o coração, 
náo que o illustre portuguer malsinasse a sua sorta. pois o achava de  ordinario 
t ão  prazenteiro e alegre conio I,ucullo ou Cicero nas suas ~vil lasn de  Tusculum ; 
mas porque. altentnndo no isolamento daquella immensa solidão povoada em que i a  
4esbagoand0, h a  uin quartc de  seculo, os dias da  vida, naqnelle quarto roturno, hu- 
mido, mcsfos, cujas paredes mais ou menos enfumadas delimitavam o circulo do seu 
mundo solitario, e atrav6s de  cujas janellas o sol só emittia uma restia d e  luz in- 
decisa ; attentando, digo, naquelle estado de expatriaçgo voluntaria e penosa a que 
as suas convicções yoliticas o haviam condemnado, roubando-o ao aólo natal, aos 
amigos, aos conterraneos, aos logares que quasi lhe completavam a exisieiicia, & 
posição social que occupava etc.  não podia convencer-me d e  que não s e  achasse 
mais echez luiz e fosse maig prez'ado, prestimoso e feliz entre nós. R sentia suo  o 
gaiz que absorve constauteniente o seu pensamento longinquo d e  verdade:ro p o r t a  
gaez não polsuisse tambem a sua pessoa.. 



Não c neta aos raros escriptores que se t8m occn 
occurrencias de 1808 que em nenhuaa outra cidade ,rd0 o Brazil do 
se tivessem creado nesta mesmo eano jornses para a diffu~ão 
das luzes, mais do que a Gazeta do Rio de Janeiro. 

Francieco de Souza Martina diz que na mcsms Bpocha se 
principiou a escrever na Behia ciltro periodico, no mesmo 
formato, com G titulo de Idode de Ouro do Braril, que via a 
luz duas vezes por semana. (1) 

Mello Moraea, porem, rectifica q u e l u a  Bahia o conde dos 
Aicrs promoveu o esiabcilecimento de uma typogrsphia, anis 
mando para este empenho ao negociante Manoel Antonio da 
Silva Serva, para mtntar uma officina: para o que conseguiu 
do principe regente a permissão, pela Carta RBgia de 5 de 
janeiro de 1811, começando a fuuccionar a imprensa pela 
publicaç80 da gnzeta denominada Idade de Ouro, e depiis por 
um Jornal de Variedades Fm 1812 (2) 

Foi em 1813 que o brigadeiro Manoel Ferreira de Araujo 
Guima ães, que fora nomeado em 1808 membro da Junte Di- 
Iectora da Inlprensa Rdgia e, como vimos, snccedera a Frei 
Tiburcio JosB da Rocha na redecção da' Gazeta do Rio de 
Janeiro, começou a publicar uma revicta de cem paginas, em 
pequeno formato, intitulada O Patriota, cujo 1." numero ap- 
pareceu em janeiro e durou et6 dezembro de 1814, impresao 
na Typographia RÇgia . Foram seus collaboradores Domingos 
Borges de Barros (depois Vieconde de Pedra Branca), o dr. 
Brrnardino Antcnio Gomes, Diniz, J. Bento da Fonseca, dr. 
J. Godoy Torres e outros literatos de então. Apresentando em 
suas pagi. as n ticias curioaas e memoriss interessantes, prestou 
serviços valiosos ao pair. O Patriota estampou, entre outras, 
uma M t m ~ r i a  sobre o descobrimento da  coxonilha no Brazz'l, 
escripta por um dos irmãos Paiva e apresentada no tempo do ' 
marqucz do Lavradio á Academia Scientifica do Rir, de Janeiro, 
e a Menzorin sobre o carcão de pedra de Portugal, da lavra 
do crnselheiro JosB Bon,ficio de Andrada e Silva, trabalho 
importante escripto em Lisboa em 1809 e l i d -  em uma dae 
sessões da Aeaden~ia Real das Sciencies, da qual era Andrada 
o secretar:~ perptuo e, certo, o m ~ i s  bello ornamento. ($1 

( I )  -- Rogresto do Jornalismo no Brasil, 1845. 
(2) - Htstorin da Translad. da C6rl .  Port. 
(3) - Vide a nossa série de artigos sobre Jose Eoatfacso (O Velho), no Não 

Paulo de abril do corrente anuo Este estado sobre o o Pitriarcha 08th presente- 
mente imprimindo-se na Revista do Tfiiistituto H. e 6. de Sdo Paulo. 

-Neste trabalho sobre as dlinas de carmio de pedra, depois de fazer v6r quanto 
a lavra das minas é de snmmo interesse para os paises qiie RS possnem, depois de 
enumerar as cansas que tanto coocorreram para a deeadencia das minas portnguezas, 
J o s B  BoniAdo passa a descrever as localida8es onde se acham em Portngal as minas 
de carvso de pedra, o estado dellas, qnaes foram as excavações feitas pelos romanos 
qnaes as novas e qnaes as mandadas executar por ordem sua. No contendo deste 
escripto tambem me v8 que elle descoõrin veios novos de uma grande abnndancia, e 
que as excavaçBes methodicas por elle alli empregadas mostraram a toda s evidencia, 
que as minas de carvSo de pedra do Porto e de Bnarcas eram mii ricas do preoioso 
oombnstivel. 



Em r878 p u b l h  Jm6 da N v a  3Lish.a as suas Qbser- 
vagões sobre a derbura dos partos da Braail, impressas na Iria. 
psnm Régia.-Ceara demostrar.nios opportiiiwimente, nPo ea 
póde negar ao eabio visconde de Cayurú a parte capital pon 
elle tomada no notavel acto de d. Joãoc VE abrindo os nossos 

, portos 4s naçõee maritimas. A Carta Régia de 28 de janeiro 
de 1808, alitis mil recebida no Rio, tanto par alguns conse- 
lheiros de Estõdo como pelo carpa do commercio, porque a 
g te n&a lhe f a i a  conta, foi da exclusiva inspiragho de Jos6 
da Silva Lisboa. 

Em 1810 o mesmo sabio bshiano imprimiu as Observações 
sobre a franqueza das fcbricas e industria, e as Refutagões 
das declamações contra o commercio inglez. 

Silva Belfort deu ao pr6lo o Roteiro da cidade do ddara- 
nhão ao Rio de Janeiro 

Não podemos traçar uma resenha eompleta do movimento 
literario a que deu impulso a creação da Imprejtsa Rdgia; nem 
isto entra no quadro destes siogelos apcntamentos. 

Em 1811 appareceu o Roteiro da cldade de Santa Maria 
de BeMm do Gram Pará pelo rio Tocantins, por Oliveira 
Bastes. 

A Imprensa Regia, albm de decretos e alvarls e outras 
peças officiaes. imprimiu : 

A Choupana India, novella : O Despertjdor ou unico meio 
de salvrcr a He,~panha, por um patriota hespanhol, versho ver- 
nacula de aUm amigo do throno» ; V e ~ t a l ,  tragedia; Surriada 
a Massdna: a tragedia Nova Castro; a obra ppima de Bes- 
nsrdin de Saint Fierre. Pau'o e Vzrginia; O Corto, em oitava 
rima; O Urugztay, de Joseph Basilio da &ma; O ConsJrcio 
das Hores de Bocage; a Curta Pastoral do Illm. e revmo. 
bispo capellão mór, de 8 de abril de 1811 sobre a dispensa 
de varios dias santos. 

E' bem de vêr, por esta nomenclatura, que a Imprensa 
Régia, sob os olhares bunignos de d. Jcão VI, praticava em 
alta escala o ecletismo literario . . . 

Em 1812, agemeram, oe prélos da typographia real, e 
brindaram as letras patrias com as seguintes producções : 

Epicedlo ao illm. e lam. sr Conde de Ltnhmes, por Ma- 
nuel k'erraira de Aranjo Guimarães ; 

Elementoa de Algebra. por Lacroix, úransladados para ver. 
naculo, por ordem de S. A. R., por Francisco Cordeiro da Silva 
Torres ; 

Ensaios sobre os perigos das sepulturas dentro das cidades 
e nos seus contornou, por J. C. P. ; 

Philosopho por amor, OU Cartas de d ~ i s  amantes apaixo- 
nados e virtuosos, em 2 volumes : 

&b Boiifacia fbi sm Portugal, aEm d e  desambirgador intendente gerd dus 
minas, lente de g e 6 g n o b  e oetaIlmgb, cadeira empressamede cwadr para d a  na 
Unlversidide de Coimbrq eto , em. 



Epicedi~ á deplorauel morte do Serenissdmo sr. Infante D.  
Pedro Carlos de Bourbon e Bragança, almirante general junto 
á real pessoa do Principe Regente Nosso Senhor, por Paulino 
Joaquim Lei tão ; 

Observações sobre o cravo da India, com um prologo do 
dr. JosB Bonifacio de Andrada e Silva; 

Observap~es ssbre o capim de Angola, ultimamente trazido 
e cultivado no Rio de Janeiro; 

Plant, de organização de uma escola medico-cirurgica que 
por ordem de S .  A. R ,  traçou e descreveu o dr. Vicente Na- 
varro de Andrade ; 

Patriotismo Academico. por Ovidio Saraiva de Carvalho e . A 
Silva ; 

Os Jardins, poema de M. M. B. du Bocage, e os actos 
officiaes. 

As Prelegões Philosophicas sobre a theoria do discurso e 
da linguagem, de Silvestre Pinheiro Ferreira, s8o de 1813, e 
deste anno tambem um opusculo de Francisco Gomes Brandão 
aobre Apologia da Medicina. Este Francisco Gomes Brandão 
passou depois a chamar-se Francisco Gê Acayaba de Monte- 
zuma, e morreu visconde de Jequitinhonha. 

Ao passo que o Rio de Janeiro ostentava este desusado mo- 
vimento intellectual, de Portugal, observa um esoriptor, não 
se remettia coisa valiosa: apenas a folhinha de cada anno, n 
livro de Carlos Magno, ou o Almocreve de Petas. ~ M a e  nâo 
nos admiremos dessa antiga pobreza literaria do Rio de Ja- 
neiro, pois até 1800 era a Gazeta de Lisboa o unico jornal po- 
litico que se imprimia em Portugal.. (1) 

0 prior do Crato imprimia na Côrte em 1817 a sua, at6 
hoje consultada e estimada. Corographia Brasi1ica.-Cabe posto 
proeminente na historia literaria do nosso pair a Ayres do 
Casal. 

O eminente fr. Francisco de S. Carlos editava em 1819 O 

seu poema Assumpgão. 
E m  1820, monsenhor Jos6 de Souza Azevedo Pizarro e 

Araujo publicava as Memorias Historicas do Rio de Janeiro 
e das procincias annexas a jurisdiceão do vice-rei do 
Estado do Brasil, obra verdadeiramente monumental pela in- 
tensa luz que derrama sobre muitos aconteciment,~ obscuros 
ou ignorados. (2) 

O movimento constitucional de 1820 em Portugal n lo  
podia deixar de repercutir no Braizl. 

E, como vamos vêr, influiu grandemente sobre a imprensa 
e sobre os destinos da typographia neste paiz. 

( I )  -Moreira de Azevedo, obra cit.-Of. os nossos Apontamentos sobre a im- 
prensa catholica mo BraziI e na collecçtio d'A Comarca, o excellente bi-semanario de 
Yogy-mirim, dos aonos de IQ&3 a 1Qv5, as nossas Ephmerides sobre Imprensa, passim. 

(i)-Monsenhor Pizarro pertenceu b Arcadia Ultramarina. 



O movimento constitucional de Portugal, repercutindo in- 
tensamente no Brazil, despertou os brios do povo, aequioso de 
liberdade, si bem coccedesse o paternal governo de d. Joao VI  
a somma de franquias compativeis cim o tempo. 

Surgiram as publicações periodicas, ccomo instrumento o 
mais eficaz e operativo para electrizar as massas, excital-as 
em favor das novas doutrinas politicari e reformas aociaes com 
que se pretendia regenerar a nação.. (1) 

O sr. Balbi dtí existentes no Brazil em 1821 os seguintes 
jornaes : 

No Rio de Janeiro - Amigo do Rei e da  Nagão, Sabba- 
tina Familiar, Patriota, Conciliador do Reino Unzdo, Consti- 
tucional, Reverbkro, Malngueta e a Gazeta do R. de ,J .  

Na Bahia - Edade de Ouro, Semanario Civico e Diario 
Constitucional. 

Em Pernambuco - Aurora Pernambucann e O Xegarrega. (2) 
Eram portanto 13 os jornaes existentes a:, seguir el-lei 

para a Metropoln, dsixmdo o principe real d. Pedro como re- 
gente do Brazil. 

O decreto de 8 de maio de 1821 permittiu nas alfandegas 
o despacho de livros de qualquer natureza, não sendo obacenos. 

O decreto de 28 de agosto do mesmo rnno, considerando 
quanto era injusto encontrarem os auctores ou editores inespe- 
rados estorvos 9, pub!icação dos escriptos que pretendessem im- 
primir, mandou que se não embaraçasse por pretexto algum a 
impressão que se quizesse fazer de qualquer escripto, devendo 
unicamente servir de regra o que ap Cortes Geraes Extraordi. 
narias e Constituintes tinham ordenado sobre estes objectos. 

Em 1823 começau a se publicar o Diario do Rio de Ja- 
neiro, impresso na Typographia Régia, em mau papel almasso 
e em formato de 4.' Fôra creado por Zeferino Victor de Mei- 
relles, que obteve do principe regente d. Pedro a permissão 
de imprimir o seu periodico, durante seia mezes, na Imprensa 
Nacional e, findo o prazo, estabeleceu Victor Meirellee uma 
typopraphia 4 rua dos Barbonas n. 7.2. 

Foi esta a segunda typographia creada no Rio de Janeiro. 
Foi o Diario do Rio de Janeiro o primeiro periodico que 

se occupou em publicar annuncios e noticias locaes: pois, at6 
então, quando ss tinha de annunciar qualquer coisa ou novi- 
dade, pregava-ee o annuncio manuscripto nas esquinas das 
ruas ou nas portas das egrejas, ou apr6goava.ss pelas ruas o 
que ss queria vender, alugar ou comprar. 

(1) Francisco de Soara Martins, ob. cit. 
(2) Balbi, Essai Statistiqua du Royaume de Portugal. 



Custava o Diario do Rio quatrocentos e oitenta r6is por 
me* e era publicado todos os dias, menos aos domingos, vindo 
cada numero a valer vinte réis, e por isso recebeu o periodico 
o nome de - Diario do Vintem, que lhe dava o povo; assim 
como o de-Diario da Manteiga, porque foi o primeiro jornal 
que se occupou em publicar o preço dos generos e outras no- 
ticias particulares. (1) 

Victor de Meirelles f )i a primeira victima, entre nós, da  
liberdade da imprensa. Conservando um individuo de fa- 
milia importante a sua filha em carcere privado, veiu no Dia- 
rio um annuocio dennnciando esse crime. No dia seguinte, 
ao abrir a porta da officina, recebeu Meirelles um tiro na face, 
que o deixou ferido : restabeleceu-se, porém, vindo a falecer 
algnm tempo depois. - 

Supprimida a censura prhvia pelo decreto de L8 de agos- 
to de 18-21 a 1 de setembro desse anno, a Junta Directo- 
ra da Imprensa Regia, ante esse decreta e O art. 6.0 da 
lei (regulamento) da i prensl, publicou uma declarnção fazendo 
vêr ao administrador dtrquella officina- que não fizesse impri- 
mir manuscripto ou impresso algnm que não viesse assignado 
pelo auctor ou editor, sendo o nome reconhecido pelo tabellião 
publico, declsrando este ter visto fazer a dita assignatura. (2) 

A portaria de 15 de janeiro de 1822 insiste para que aa 
Junta Directora da 'Xypopraphia Nacional não consinta j4mais 
que se imprima escripto algnm sem que o nome da pessoa que 
deve responder pelo seu coriteiilo se publique no Impresso; e 
constando a S. A. R. que no escripto iutitulado Heroicidade 
Brazileirn se lêm propusiçõe3 não só indiscretas mas falsas, em 
que se acham extranhamente alterados os snccessos ulti ua- 
mente acontecidos, ha por bem que a refiridi Junta siispenda 
jA a publicaçíro do dito pap 31 e faça recolher os exemplares. 
que j& estiverem im,-reslos, para que não continue a sua cir- 
culação.. 

Não era cerccar a liberdade da imprenea, mas sim tornar 
effdctiva a respon3abilidade legal do auctor ou do editor : prin- 
cipio reconhecido e acatado em todss as legirla<;õea cultas. 

Entretanto, o conselheiro Jos6 Ronifacio de Andrada e 
Silva, nomeado a 16 de jsneiro ministro do Reino e Estran- 
geiros, fez baixar a 19 uma portaria, explicando o acto do seu 
antecessor : 

*Porquanto algnm espirito mal intencionado poderia inter- 
pretar a portaria expedida em 15 do corrente pela Secretaria 
de Estado dos Negocios do Reino á Junta Directora da Typo. 
graphia Nacional em sentido inteiramente contrario aos libera- 
liseimos principios de S. A R. e á sua c:netante adhesão ao 
syatema constitucional, manda o principe regente, pela mesma 

( j )  Moreira de Aeevedo, ob. cit. 
(L) Vide a Collecgão da Lei8 de 1822. 



&eretaria de Estado, declarar á referida Junta que não deve 
embaraçar a impressão dos t szriptos anony mos, pois, pelos 
abusos que contiverem, deve responder o auctor, ainda que o 
seu nome não tenha sido publicado e na falta deste o editor 
.oa impressor, como se acha prescripto na lei que regula a 
liberdade de imprensa., 

O Senado da Camara do Rio de Janeiro, por orgam de 
seu presidente, Jos6 Clemente Oereira, dirigiu a P. A. &a1 
.em data de 4 de fevereiro uma carta, profligando os abusos da 
liberdade absoluta da imprensa e representando a necessidade 
de mandar pôr em execução a lei respectiva, com a creação 
.do juiso dos juradrs, exequivel sem inconveniente aa cidade, 
attenta a muita ~opulação de que se compõe e as muitas luzes 
que  já possue., (1) 

Era o decreto de 18 de junho de 1622, firmado pelo print 
cipe regente e referendado pelo patriarcha, para o qual appel' 
lavam os senadores da Camara. 

Eis o seu preambulo : 
*Havendo-se ponderado na Minha Real Presença, que 

Mandando Eu convocar huma Assemblh Geral Constituinte e 
Legislativa para o Reino do Brazil, cumpria-Me necessaria- 
mente, e pela Suprema Ley da Salvação publica, evitar que 
OU pela Imprensa, ou verbalmente, ou de outra qualquer ma- 
neira, propaguem e publiquem os Inimigos da ordem e da 
tranquillidade, e da união doutrinas incendiarias e subver- 
sivas, principias de~moralizadores e dissociaveis, que, promo- 
vendo a anarchia e a licença, ataquem e destruão o Syatema, 
que  os Povos deste grande e riquissimo Reino por sua pro- 
pria vontade escolherão, abraçarão e Me requererão, e que EU 
annui e Proclamei, e a cuja de fe~a  e mantença já agora Elles 
e Eu  estamos indefectivelmente obrigados : E considerando E u  
quanto pezo tenhão eetas razões, e Procurando ligar a B m -  
dade, a Justiça, e a Salvação Publica, sem rffender a Liber- 
dade bem entendida da Imprensa, que Qesejo sustentar e con- 
servar, e que tantos bens tem feito B Causa Sagrada da Li- 
berdade Brazilica .., 

O dccreto estabelece as jurisdicções para os delictos por 
abuso de imprensa, e um conselho de juizes de fabto de 24 
cidadãos, aescolhidos dentre os homens bons, honrados, intelli- 
gentes e patriotas, para conhecerem da criminalidade dos Es- 
criptos abusivos . 

*Os Réos poderão recusar destes vinte e quatro nomeados 
dezeseis ; os oito restantes, porAm, procederão ao exame, co- 
nhecimento, e averiguação do facto, como se procede nos con- 
selhos militares de investigação, e accommodando-se sempre Bs 
fórmas mais liberaes, e admittindo-se o Réo 8, justa defeza, 

(i) Vide n'A Comarca, n. 566, de 18 de junho de 1905, um nosso estudo sobre 
estas Leis. 



que ha de razilo, necessidade e uso. Determinada a existencia 
de culpa, o juiz imprr4 a pena. E por quanto as Leis antigas 
a semelhantes respeitos são muito duras e improprias dae 
idBas liberaes dos tempos em que vivemos: os juizes de di- 
reito regular-se-ão para esta impoeição pelos artigos 12 e 13 
do titulo 2 . O  do Decreto das Côrtes de Lisboa, de 4 de junho 
de 1821 que Mando nesta unica parte applicar 80 Braail. Os 
Réos EÓ poderão appellsr do Julgado para a minha Real Cle- 
mencia.~ 

SE para que o Procurador da Crroa e Fazenda tenha co- 
nhecimento dos delictos da Imprensa, serão todas us Typogra- 
phjas obrigadas a mandar-lhe um exemplar de todos os papeis, 
que BR imprimirem., 

*Todos os escriptcs deverao ser atsignados pelos escripto- 
res para sua reiponsabilidade : e os editores ou impressores, 
que imprimirem e publicarem papeis anonymos, são responsa- 
veis por e l l e s .~  

t o s  autores, p?r&m, de paiquina, proclamações incendia- 
rias, e outros papeis não impressos serão proces~ados e punidos 
na forma prescripta pelo rigor das leis antigas*. 

eJos6 Bonifacio de Andrada e Silva, du Meu Conseiho de 
Estado. e do Conselho de Sua Mpjestsde Fidelis~ims El-Rei 
o sr- D. Jcão VT, e meu Mjni~tro e Secretario de Estado dos 
Negocios do Reino do Brasil e Extrangeiros, e tenha assim 
entendido e o faça executar com os despaixos neeesaarios.~ 

Dia Teixeira de Mel10 que o decreto de 18 de- junho de 
1822 foi transcripto, na integra, pelo er. conselheiro João Ma- 
nuel Pereira da Silva, na sua Historia da Eundapão do I m ~ e -  
rio, tomo 6." documento n.  1 do livro XII. 

Fomcs á fonte limpa. 
Transcrevemol-o das paginas 498 e 491 do volume 3,O da 

Collecgão das Leis Brazileiras *desde a chegada da Côrte ar6 
A Bpora da Independencia, 1817 a 1822, com um snpplemento 
geral., edição (hoje rara) de Ouro Preto, na typographia de 
Silva, 1837: 

Em 1822, u n e m  anno de enthusiasmo, de patriotismo, de 
vida e glcria para o Brazila, surgiu grande numero de perio- 
dicos advogando a csnea da Independencia e da Liberdade. 

Citaremos alguns, de que nos lembramos de prompto: 
Regulador Brasilico-Lzdso, Republicano Liberal, Papagaio, 

Annaes Eluminenses, Volantim, Pe~iqui to  da Serra dos Or- 
gams, Macaco Brazileiro. Reclamasão do Brazil, Correio do 
Rio de Janeiro, Semanario Civico, Memorial Apologetico, Com. 
pilador Constitucional. 

Esta lista se augmeutou em 1823 com os seguintes: 
Diario do Governo, Espelho, Regulador Brasilico-Lzcso. 

Malagueta, Sylpho, Semanario Mercantil, 7arnoy0, Diario do 



- Commercio, Diario da Assemhlda Geral e Constituinte do Bra- 
zil, Rrazil@ro Resolzdo, Estrella Brarileira, Dwrio do Rio de 
Janeiro. 

- 8Permittira a portaria de Joe6 Bonifacio muita liberdade 
na imprensa, e, receando que se tornasse mais Jivre e vehe- 
mente a linguagem dos periodiaoi, tratava o Senado da Camara 
de cohibir os abusos que pudessem apparecer; e eram bem 
fundados os receios daqaella corporação, como mais tarde 
verem os. 

Pedindo a Camara que 80 executasse a lei de liberdade 
de imprensa, prestava um servi90 ao pais; e naquelle anno 
assignalou-se a municipalidade pelo amor e dedicação que 
manifestou pela causa publica ... D 

8Ueavam esses periodicos de uma linguagem exaltada e 
vehemente; inflammados oe erpiritos com as id6as de liber- 
dade e independencia, não mediam o exceseo da liguagem e, 
receando que dessa agitação da imprensa resultasse alguma 
explosão, andava acertada a Camara pedindo ao principe re- 
gente pureese em execução a lei de liberdade de  imprensa.^ 

- Completámos a monographia de Moreira de Azevedo 
no noaso 8. Paulo Historico, em 1895, annotado pelo vieconde 
de Taunay. 

O dr Me110 Moraes (pae) dá a arelação dos jornaes que 
têm havido no Braril desde 1808 at6 18628, por provincias. ' 
Infeliamente, não assignala a data da publica@o. Diz o emi- 
nente historiador : 

8N&0 mencioozimos os annos em que estes jornaes appa- 
receram, porque, de muitos, apenas vimos um numero, e por 
conseguinte, ignorando o tempo de sua duração, contenttimo- 
nos em mencionar-lhe o nome e a localidade. O mesmo fa- 
zemos ccm os redactores, porque alguns, tendo sido demagogos 
furiosos, mudaram a casaca, e tomaram o burel do arrependido. 
Tal 6 entre nós o caracter da maior parte dos politicos do 
Brazil, de que temos conhecimentos. (I) 

Havia na Côrte em 1824 cinco typographias, sendo quatro 
particulares. 

Em 21 de maio o Diario do Gtverno assou a denomi- B nar-se D:ario Eluma'nen.~e A' j6 longa lista os jornaes cumpre 
accrescentar os que appareceram nesse anno, a saber : 

Eolha Mercantil, Caboclo, Despertador Constitucional e 
Spectador Brazileiro. 

Affirma o erudito dr. Moreira de Azevedo que .O frances 
Emilio Seignot Plancher, dono de uma typographia sita tí rua 
do Ouvidor n. 203, emprehendeu em 1824 a publicação do 
Spectador Brazileiro, periodico noticioso, que apparecia tres 
vezes na semana, tornando se, pordm, diario, quando trabalhava 
a Assembléa Legislativa. O periodico de Emilio Plancher foi 

(I)  Xello Morres, ob. cita 



recebido com benavolensk pelo pubiico, o que animou o editor, 
que de anuo pani anuo fol aperfeiçoando a sua folha, cada 
vez mais procurada e apreciada dos leitores., 

Antes de rectificar o erro em que labora o distincto pu- 
blicista, detenhamo-nos um pouco ante a curiosa individuali- 
d& do fundador do Sperfador Bmsileíro, que depois paarion 
a aer O ,Torna1 do Commercio, ainda hoje o m& importante 
diario da America do Sul. 

O Epectador Brnzileiro deve ter sido publicado em 1825 o 
não em 1836. Da collecção existente na Bibliotheca Nacirnal 
o numero mais antigo é o CCXIX, de 1." de janeiro de 1826, 
segunda-feira. h indicacão do local da impreseão 6 a seguinte : 
=Rio de Janeiro. Na Imperial typographia de Planeher, im- 
presroor-livreiro de r. m. o imperador, raa do Ouvidor n. 9 5 ~ .  

O Spectador Brasileiro foi subst tuido pelo Jorncl  do C7orn- 
mercio, cujo 1." numero appereceu a 1." de cutubro de 1827 .e 
e não a 1." de abril, com9 affirrnarn Macedo e Teixeira deMello : 
este, na  2." edição de sua obre, rectifics tt data, e dB interes- 
palite3 esclarecimentos sobre as duas folhes fundadas por Pedro 
Seignot Plancher, e não Emilio, oomo rezem todos os auutores. 

Si, por um annuocio de livros ti venda, inserto no Specta- 
dor de 22 de setembro, se verifica que o Plancher, editor da 
gazeta, era Pedro e não Emilio, temos uma base mais solida 
para tal affiimar : 6 o tertemunho de Hercnles Florence, que, 
chegando ao Rio ie Janeiro em principias de 1824, ~ o u c o  de- 
pcis entrava na casa do sr. Plancher oomo empregado de con- 
fiança. Hercules, sempre que em seue msnuscriptús se refere 
ao livreiro-editor, escreve Pedro e não Emilio. 

Annexa ao jornal tinha Seignot Plaucher uma livraria, a 
que Macedo denomina .ruim e pequena2 como a typographia, 
sita á rua dcs Ourives; e <teve a abenpoada fortuna de ver 
sahida da sua acanhada ifficina typcgraphice uma das mais an- 
tigas, e por certo a mais espalhada e numeroeaedição da Con- 
stituição Politica do Imperio do BrazzZ, jurada a 25 de março 
de 1824,. 

Seignot Plancher, de naciunslida'e franceza, não era consti- 
tucional nem inconstitucional : <imprimiu a ConstituipEo, cal- 
culando com a procura e rom a venda ficeis e certas do livri- 
nhc-pacto fundamental do Imyeri ..- Ora, Rercules Florence, 
amieo e companheiro de Seignot Plancher, egrande admirador 
de Naprleão I, era, t o  chegar ao Brazil, bonapartieta at6 a me- 
dulla d ( s  tss e ;  e esse sent~mento communicára elle ao cbscuro 
livreiro. Bonaparti-sta equivalia a liberal. 

Quanto ao .livrinho., vimos o exemplar que pertenceu a 
Hercules : não deetoava no papel e nos typos das impressões do 
t m p o ;  e é superier á edição de Ouro Preto, da typographia 
de Silva, e B de Pouso Alegre, mandada fazer pelo padre Jos6 
Bento Leite Ferreira de Mello. 



Propunha-se tambem Plancher a publicar um Alm.anach dcs 
Negociantes; idêa qae  n8o realizon. 

Foi, pois, a 1." da outubro de 18-27'. uma segunda-feira, 
que sah;u B luz O 1.' n. do Jornal do Commercio(1). Idêa lu- 
minosa! exclama um biographo cujo alcance, desenvolviment~ 
e futuro evidentemente sua fraca intelligencia não comprehm- 
deu : lembrou-se do interesse que oa negociantes da praça do 
Rio de Janeiro tomariam par noticia9 de entrada e sahida de 
navios, portanto do movimento do pcrto, deannnncios de leilões 
e de outros relativos ao commeri*io. 

Não era diario: g osse ramente impresso, apenas com duas 
paginas em meia folha do peior papel, em papel de embrulho, 
contendo apenas noticias do movimeuto do porto, e outras aa 
mais communs . 

Ainda assim o jornal6co foi bem acccito pelo ccmmercio da 
capital do lmperio, *O mais rude, o msis incompleto, o menos 
digno orgam do ccmmercio foi o melhor. porque era o unico*. 
Seignot Plancher andou para deante. Explorou a mina dos 
annuncios dos escravos fiigidos e por vender; depois as casas 
a alugar; depois tudo quanto podia falar aos interesses mate - 
riaes da população, e chebou ao grande melhoramento de dar 
As vezes noticia dos principses acontecimentos politiccs da E u -  
r( pa ! (2). 

-Em 1832 o Jornal do Commercio tirava 3.200 folhag, a 
edição maior da imprer sa daqnelle tempo. Passdra a ser diario, 
em 4 paginas, com a impreseão muito melh rada. E a 9 de 
junho daquelle anno Seignot Plancher vendeua empresa a Ju-  
nius Constancio de Villeneuve & Mouginal por 52.664$000, 
adeixando em 6 anoos ao seu primitivo projrietario e credor 
esse hoje colosso da iniprensa, fortuna que satisfan sua ambição, 
pois se retirou pata a França. onde foi goear dellam. 

A data da venda do Jornal do Commercio, acima referida 
por Mello Moraes, Mscedo, T. de M r l ! ~  e outrc s, soffre entre- 
tanto contestação ; pois temos & vista um opusculo editado por 
Pedro de A cantara Bellegarde, intituledo - Notitia Hz~torica, 
Polztica Civil e Natural do lmperio do Brasil, em 1833,-que 
foi imprecso, como nelle se declara, nn Typ. Imp e Const. de 
Seignc t Planchér & Comp., rua do Ouvidor n. k 5  :- o que pa- 
rece ~ign'ficar que a esse tempo ainda perteccia ella a S ~ i g u o t  
P1ancher.-Com effeitn, ai da em 30 de dezembro de 1835 era 
ella de Seignot Planchsr & Comp. JB. por6m. no 1 dejnlho 
de 1836, t az a dtclarrção de pertencer a Junius Vzlleneuve & 
Comp successores de P. (Pedro) Beigttot Plancher (3) 

(I)  GP, Mello Moraw (pae), na 3.. s6rie do BrasiI Elotorico. 
(2) J. M. de Heoedo. 
(3) T. de Melle, addtnda. 



Eeignot Plancher quiz associar 9, sua empresa Hercules 
Florence, e mesmo vender-lhe a typographia e a livraria. Mas, 
embebido nas suas cogitaçõea scientifioas, Hercules, com pouco 
maia de 20 annos de edade. preferiu seguir como desenhista na 
expadiqiio do consul geral da Russia, o barão de Langsdorff,. . 
Expoz o seu projecto de viageni ao Sr. Plancher e outros ami- 
gos, que trataram de o dissuadir de sua temeraria empresa; 
uma viagem pelo rio Tieté, om demanda dos sertões de S. Paulo, 
Mato Grosso, Par& e Amazonas .- se lhes afigurava um em- 
prehendimento egual ao dos Argonautas. 

Plancher fez-lhe as propostas mais vantajosas : nada o de- 
moveu da idéa de acompanhar o consul geral da Russia; e, 
ama semana depois de contractado pelo Sr. barfio de Langsdorff, 
Hercules deixou a livraria repelliu para bem longe de vi a 
fortuna, e a felicidade de ser proprietario do Jornal do Com- 
mercio e incorporl u- se á expedição. 

.O sr. Plancher panhuu depois disto trezentos mil francos 
em 6 annos, pondera Hercules, e qùando se retirou para a França 
vendeu o seu estabelecimento, sem nada receberá vista, a moços 
que se tornaram ricos e quetiveram successores não menos fe- 
lizes. Si eu tivesse ficado em casa do sr. Plancher, não me 
teriam  ido precisas muitas aptidões para fazer minha fortuna 
antes dos trinta annos.. . . (I) 

Sob a nova direcqiio de Junius de Villeneuve o Jornal to- 
mou um impulso extraordinario. Em 15 de julho de 1834 Vil- 
leneuve ficou o unico proprieterio, recebendo Mouginal pela sua 
parte a quantia de 25:765$000 ; ri sua firma, porém, ficou con- 
servada atti 1 de janeiro de 1836. 

Villeneuve nascera em França em 1804, no mesmo anuo 
em que, em Nice, nascia Hercules Florence. Como este, tinha 
21 annos quando veiu para o Brazil. Foi o6cial de marinha, 
como Etienne Bonrroul, o ccmpanheiro do almirante Dumont 
d2Urville e o intimo amigo de Hercules ; como Augnsto Lever- 
ger,, mais tarde chefe de divisSlo, vice-almirante e barão de 
MeJ ço... % Jornal do C o m m e r n ~  tinha um competidor ternivel no 
Diario do Rio de Janeiro, superiormente dirigido e redigido. 
O facto é que o Diario morreu ; e o Jornal. . . ainda hoje é 
- o Jornaldo Commercio. 

A' farta e rendosa, s i  bem que immoral, secção dos A pe- 
dido, e aos annuncios, fonte de renda colossal, o Jornal addi- 
ctou a publicaeo dos debates das Camaras Legislativas, o Eo- 

( I )  XaKalauscriplo de Hercules Florence.- .Confira-se o que escrevemos em nosso 
Hercules Florence ediç8o de 1901, a pagina 48-51 e a nossa Nemoria apresentada ao 
Centro de ~ciencias, Letras e Artes de Campinas, no dia 29 de Fevereiro de 1904, na 
sessão magna anuiversaria do 1 . O  centenario do genial scientista fraoco-brazileiro, e 
lida pelo illustrado dr. Henrique de Baroellos, entáo secretario geral daquella douta 
oorporaçíío. 



lhetim, a Parte Comme~cial ; e cercou se de collaboradores idoneos, 
quses o dr. Pirot, o commtndador Manoel Moreira de Castro, 
Justiníano José da Rccha, Francisco Octaviano, Paranhos (Rio 
Branco) e outros de egnal estatura. 

Juniua Constaocio de Villeneuve seguiu para a Franqa em 
1844 para cuidar da educação de seus filhos. Snacumbiu victi- 
ma de um ataque deapoplexia cerebral, em Sontltrmatt (Haut- 
Rhin). Tinha 60 annos incampletos (5 de agosto de 1863). 

Seus restos mortaes d ~ s c a n p m  ao lado dos de seu primo- 
genito, o heroico Edmundo de Villeneuve, natural do Rio de 
Janeiro. 

Este bravo bra~ileirn morreu gloriosamente, escalando as 
muralhas de Malakoff no dia da tomada de Bebastopol. 

Edmnndo fôra um doa primeiros na investida da formidavel 
fortaleza da CrimBa, a chave da guerra. 

Mac-Mahon escreveu o magnifico elogio funebre-em com- 
movente ordem do dia 8 de setembro de 1855 - do illnstre bra- 
zileiro, filho do dircctor.proprietario do Jornal do Comnzercio. 

O primeiro jornal que se publicou em S. Paulo foi o Farol 
Paulistano. 

Temos em nossa collecção alguns numero@.-Quatro paginas 
de texto, impressas a duas columnas, com a divisa: L a  lihertt? 
est une enclume qui usera tozcts les marteaux. 

Foi seu verdadeiro fundador o dr. Joseph da Costa Carva- 
2710, que foi deputado, senador, ministro, regente do Imperio, 
director da Faculdade de Direito de S. Paulo e niarquez de 
Montalegre (1). Foi tambem presidente desta provincia em 1842, 
durantn a rebellião de Rafaél Tobias de Aguiar (2), Dicgo An- 
tonio Feijó, Gabriel José Rodrigues dos Santos. Com a espada 
de Caxias, estrangulou o movimento. 

O primeiro numero sahiu a 7 de fevereiro de 1827. A 
folha, a principio semanal, depois bi-semanal, do custo de 80 
rBis o numero, durou at6 1832. 

Em suas officinas foram impressos o Justiceiro, o Noco Fa- 
rol Paulistano e o Observador í?onstitucional. 

Do Justiceiro (1834) foi redactor o padre Fejjó. "T 
O Obsercador Colzstitucional (1829-32) foi dirigido por Gio- 

vanni Battista Lzbero Badaró, notavel medico da Liguria, fora- 
gido em 9. Paulo, onde leccionou mathematicas aos estudantes, 
captando dest'arte as sgm~athias delles. Dizemoe, muito de in- 
diistria : foi dirigido.. . E não fundado: outros 6 que custea- 
vam a folha e assopravam o genio de seu redactor, a quem 
faleciam recursos pecuniarios para, por si só, manter um jornal 
que, não raro, se convertia em verdndeiro pasquim e causou a 

(4) E ùlontalegre e não Moste-Alegro nem Mont'dlegre : temos á vista a assigna- 
tnra antogrupha. 
. ( 2 )  E' Rafael Tobias e mHo Rapharl Toblaa. 



morte violenta do clinico liguriano e bom mathematico de pre- 
paratorios. * 

Foram estas as primeiras folhas publicadas na capital da 
provincia. 

S. Paulo era então muito acanhado em sua área e de po- 
pulaciio limitadissima. - Teria a capital da então provincia uma 
população de quatorze mil a mas, quando muito,-escreve douto 
e original pubiicista. Abundavam-lhe os pretos e os mestiços 
indiscutiveis. Exiguo era o elemento ext-angeiro; esse, por- 
tnguez quasi todo. 

A populacgo da provincia, inclusiv6 a do futuro territorio 
do ParanB, talvez attinpisse a quatrocentas mil almas. (1) 

Os largos de S. Bento, parmo e ladeira eram o fim da ci- 
dade e o começo dos arrabaldes; ntstes, raras vezes duas casas 
avizinhavam-be pci completo. Os muros abu~rrvam do direito 
de não pagar ~mpcsto. 

Fóra da cidade, só a Ccnsolação, caminho dos visjantes que 
demandavam Ytú ou Campinas ou dalli chegavam, revelava al- 
guns tragos de vida propria. Junto ti ponte de Lorena-nome 
do govrnador que a mandára reconstruir por subilcripqão po- 
pular em fins do secuio dezoito, e nome que foi trocado pelo 
do Piques, do de um moradcr que-, reza a legenda, foi rico, 
faustoeo e esmnler-~ccupava a preeminencia commercial o alle- 
rnã? Lotkel, sério e activo, oujas fllhas eram geralmente nota- 
das ; uma pela gagueira, outra  ela belleza. 

C: ro tem pago a Consolação essa importancia relativa de 
que gosnu h a  meio aeculo ! Cançada, .parece que estacionou. 
O lago da Memoria, esse então é com imperceptiveis al tera~ões 
o mesmo que eu conheci como estudante de preparatcrios em 

C 1870 ; o mesmo paredão desenxtbido, os mesmos iBs de cicuta 
eccostados, sem poder trepxr, & pyramide desconsolada, e até 
alguns dos moradores que eu cnmprimentava quando menino! 
Lá adeante sim, tem havido sofiriveis modificações : augmentou 
o numero de predius A o antigo collegio BerthB esth transfor- 
mado em palacio que mal lhe mascara o txcessivo peso da con- 
strucção. 

Essa casa veiu a pertencer ao bctioario Lucio Manoel Fe- 
lix dos Santos Carnpello, homem de illustrecão pcuco vulgã~r, 
collaborador e um dos fundadores do Earol Paulistano em 1827, 
alumno na aula de philosophia que um dos patriarchas da in- 
dependencia sbrira nos ultimos tempos coltniaes (onde o idea- 
lismo era pregado 4s escancaras, segundo apostillas que enri- 
quecem o meu archivo), amigo intimo do dr. João Baptista Ba- 
daró, cujos derradeiros mcmentos presenciara e me narrou, e 
liberal exaltado que se retirou inesperadamenre da politica, e 
quasi que da sociedade, em ccnsequencia da aggressão material 
que scffreu após uma tentativa de casamento malsuccedido. A 

(1) Isto de 1830 a 1950. Em 1872 em S. Banlo nlio pareara de 26.000 habitantes. 



casa de Lucio era o orgulho da gente da Consolação. Apon- 
tavam-na como Bmula da do coronel Rafael Tobias, na rua 
Alegre (I), da da marqueza de Santos, na actual rus do Carmo 
(2) da do cadete S ~ n t o s  (3), já então o homem mais rico de 
S. Paulo, e só lhe reconhecinm inferioridade quando c-mparada 
& j& hoje esquecida chacara do Aronche. (4) 
. . . . . . . . . . . I . .  . . . . . 

A regularidade das procissões era quasi sempre perturbada 
pelos estudantes. E' exacto que não ia alem de duzentos, in- 
cluindo os do curral (curso de estudos preparatorios), o numero 
dos academicos, mas significavam estes um agrupamento rela- 
tivamente importante em uma população diminuta como era a 
da capital da provincibi. Eram convidados indefecliveis a todas 
as festas : haviam organizado-e mantido, o que é sempre mais 
diffid-uma companhia dramatics onde (alguns então, outros 
mais tarde) gosavam dos applausoe da multidão e da curiosidade 
das moças, representando 03 8ete Infantes de Lara, a Pobre das 
Ruinas, e delici~ndo a platéa com os versos do Meirinho e da 
Pobre, jxvens que depois tiveram de representar, na  vida po- 
litica, papeis n ais eminentes, emb )ra tã J lucrativr s como a 
que desempenharam nos dois theatrinhos da capital : o do s ~ l ã o  
dos baixc s do palrcio do govorno, e o theatro novo, qu-r por 
edoso foi d rrubado em 1872, e cujos r-stos foram arrematados 
por 100$000 pelo Churnbinhn, velhinho especialista em peque- 
nas cobranç*~, que provavllrnente não os pigou. A entrada era 
gratis mas os convites custavam muito empenho e constituiam 
uma elevada prova de cons;daração. Martim Franc s-o, Gavião 
Peixoto, Aguiar de Andrads, Panlo do Valle (este era o ponto, 
e interrompia constantemente cs ensaios corrigindo e discutindo 
a prosodia dos actores), o mogo João Soarerr o i,utros muitos se 
assignalavam, nesse tempo e no palco, como talentos esperan- 
ç-scs e do apreclaveia tendenciae literarias. 

As femilias iam a pé ao theatro. Carruagens, apenas duas 
existiam: a da marqueza de Santos e a do bispo, puxadas por 
parelhas de burros; guiavam-nas cochpiros preto6 escravfis, com 
chapéus altos, paletots quasi sempre verdes com botões amarellos ; 
traziam os nomes dos patrões. 

A viagem para Snntos durava dois dias: parava-se no 
Ponto-Alto e só se chegava ao prrto de mar no dia seguinte. 
Para ir 6 corte tomava-se a barca. A barca ou era o Itainbê 
ou o Ypiranga, vapores cuja marcha parecia uma previelo da 
tranquilidade da celebre canhoneira Traripe, que andava tres 
milhas por hora. Tanto como eu e menos do que o Bargossi. (5) 

(1) Hoje rna Brigadeiro Tobias. Faz quina com a rua Episcopal, e perdeu. o 
antigo e sympathico feitio. 

(2) Passou depois ao commendador Felioio Pinto de Mendonça e Castro. E' hoje 
Palacio Episcopal. 

(3) Hoje residencia dos exmor. barões de Tatnhy. Foi cortada pelo Viaducto :na 
ma 8. José hoje Libero Badaró 

(4) Foi residencia do dr. Antonio Pinto do Rego Reitaa : mais tarde Collegio. 
Hoje perderam-re os restigios da morada do tenento-general José Arouche de Tolado 
Wpndon -. - - - - - . . 

(5) Nemo, (Dr, Martim Francisco Jnnior,) 1800. 



A1Bm de Coata Carvalho, seu principal fandador, o Earol 
Paulistang teve como re iac tore~ Antonio Mariano de Azevedo 
Marques ( O  Meutrinho); Antonio Manoel de Campos Mello e 
Manoel Odorico Mendes, o eximio latinista e hellenista, laurea- 
do traductor de Virgilio e Homero. 

Já aos 15 ennos, Antonio Mariano leccionava latim aos 
moços do coro da S6 CathedraE e aos que se destinavam ao 
estado ecclesiastico : dahi o seu appelliao de Mestrinho, pelo 
qual foi  sempre conhecido. Regeu ccm talento a cadeira de 
latinidade na Academia e matricul~u-se no curso juridico, que 
abandonou no 4.' anno. Dedicou-se á advocacia, e nesta nobre 
profiseão adquiriu grande nomeada, sendo tido como um dos me- 
lhores caus~dicos da proviocia e consultado de longes comarcas. 

Os seus pareceres não luminosos e, a par da copiosa eru- 
dição fdrense, encantam pela vernaculidade dos conceitos. Poeta, 
compoz uma Ode ao anniversario da promulgação da lei que 
creou cs cursos jaridicos de S. Paulo e Olinda, recitada por 
entre applauaos no dia 11 de agosto de 1828. 

Esta poesia ainda hoj3 figura em anthologias como das me- 
lhores no genero. 

Jornalista, era argurnentad6r vigoroso e a delicadeza de 
suas phrases, a moderação de seus raciocinios contrastavam com 
a asperezn maledicente de seus companheiros de redacqão.-An- 
tonio Mariano, si não fora a ssa  modeetia e o ser mais homem 
de gabinete do que de tribuna, mais homem de estudo do que 
de lucta e agitações. teria feito condigna figurd ao lado de seus 
collegas d'imprensa, que galgaram os postos mais eminentesna 
politica do pais.-Falleceu precocemente no Bio de Janeiro em 
1814, na edade de 47 annos. 

Caracter fogoso e combativo era Antonio Manuel de Cam- 
pss  Melio, nstural de Porto Feliz, formado em direito em ,S. 
Paulo, em 1633. 

Após haver collaborado de modo effectivo no Earol Pau-  
listano, fundou O Solitario em 2 de Maio de 1840, no mais 
acceso daa luctas pela Maioridade. O Solitario era impresso em 
duas columnas, formato pequeno, na Typographia Imparcial, de 
Silva Cabral. 

Fôra creado especialmente para combater o illuatre bispo 
diocesano, d. Manuel Joaquim Gonçalves de Andrade, que j& 
tinha sido uma das victimas predirectas da penna tão ferina 
quanto incnrrecta de Libero Badaró em 1829-1830. 

D. Manuel Joaquím era naturaI da ilha da Madeira ; e os 
nativistczs de então não poup ram o venerando preiado, que; 
a l8a  de principe da Egreja, era um dos chefes mais prestigiosos 
do partido conservador, denominado então absolutista. 

O õ'olitario allegava que-d. Manuel Joaquim se torndra 
*O genio tuteler das cabalas, em redor do qual giravam e difi- 
putavas prefdrencia os pequeninoi chefes de ariibagão extran- 
geira, que então dominavam a provincia w 



Assumindo a presidencia de S. Paulo, em 12 de julho de  
1839, o deaembargador da Relação do Maranhão, dr. Manuel 
Machado Nnnes, a sua administração desagradou a,s liberaes ; 
e O Solitario rimpeu em violenta opposiqão. Ao presidente in- 
crepava de cNortista yetu:ante, e atrevido* ; ao b i~po  de aGal- 
lego sem vergonha*. E J E ~ S  eram as taves de arribação. que 
infelicitavam S. Paulo. Entretanto, Joa6 da Costa Carvslho, o 
fundador do Farol Paulistzlzo, era bahiaoo da gemma ; Giov. 
Batt. Libero Badaró, seu principal redactor, era italiano; Ma- 
nuel Odorico Mendes era Maranhense: o elemento peuliata era 
apenas representado no Earol pelo Mestrinho e Campos Mello. 

Suppor-se a principio que era redactor d'O Solitario o 
arcipreête da Sé de S. Paulo, o eminente prégador conego Joa- 
quim Anselmo de Oliveira. O redactor quasi unico do fogoso 
orgam liberal foi o dr. Campos Mello, mais tarde deputado 
provincial, deputado geral em duas legislaturas (1845 e 1848) 
presidente de Alagôas em 45 e ministro da Justiça no gabinete 
de 31 de maio de 1848, organizado pelo senador Francisco de 
Paula Souza e Mello. 

Nem um semestre logrou vingar O Solitario-jornal alids 
muito bem escripto (I). O sea ultimo numero traz a data de 
29 de setembro de 1840 Isto explica-se : Q desembargador Ma- 
nuel Machado Nunes deixhra a presidencia a 4 de agosto. suc- 
cedendo-lha no governo o brigadeiro Rafael Tobias de Aguiar 
o chefe mais prestimoso do partido liberal. A opposição já não 
tinha razão de ser. A 6 de outubrs do mesmo anuo, Campos 
Mello foi nomeado inspector da Thesouraria da Fazenda. 

No proximo artigo concluiremos, ao tratar da Typographia 
Oficial em S. Paulo, esta série de j B  enfadonhos rabiscos, pe- 
quenino contingente para a projectada commemoraq&o do Cen- 
tenario Josephino de 1808. 

VI11 

Em 1830 jsi o Conselho Geral se occupiirã do assumpto, 
como se verifica da seguinte proposts. que copio do original: 

PROPOSTA PARB A CREAÇAO DE UMA TYPOGIRAY H[A NACIONAL 
NBBTA PROVINDIA. 

.A publicidade em todos os seus actos 6 da e~sencia do 
Governo Representativo. Esse principio, que não se póie pôr 
em duvida, p i r  muito sabido, faz ociosa qualquer demonstração 
da utilidade da Proposta, que o Conselhi, Geral tem a honra 
de levar & Augnsta Presença de Vossa iiflijestade Imperial, 
cuja sancção supplica e espera. (2j  

(1) Cremos que vimos em mãos do illustre panlista dr. Brasilio Machado nma col- 
leçção completa, de certo a nnica existente, d'O Solitario. 

(2) O Conselho Ueral, estatnido pelo capitulo V da ConstituiçBo Politica do Impe- 
rio, constavh em S. Paulo de vinte e nm membros. As resolnçóes dos Conselhos Qe- 



Artigo I 

Haver& na capital da Provincia de S. Paulo huma Typo- 
graphia Nacional, qu? sirva para a regular publicação dos a c h s  
da Administraçáo, trabalhos do Conselho Geral e Camaras Mu- 
nicipaes. 

Artigo Ir 

O Governo da Provincia fira authorieado a despender a 
somma precisa para a compra e mais deepesas necessarias da 
mencionada Typographia. 

Paço do Conselho Geral de São Paulo, 8 de fevereiro de 
1830. 

Manuel Joaquim de Ornellas, 
Diogo Antonio J1eijón. 

Porque não recorreu o Conselho Geral á typographia onde 
se editava o famoso Observador Constitucioncl de Giovanni 
Battista Libero Badar6, de propriedade do dr. Joseph da Co3ta 
Carvalho ? 

E' o que nos não d i ~ e m  os interessantes debates travados 
no seio daquella corporação, cnjas Actas vamos publicar, anno- 
tadas quento cumpre. 

A primeira lei vata Ja pela Assembl6.i L~gislat iva Provin- 
cial de S. Paulo foi a de 9 de março de 1835, tauctorizendo o 
o g verno a despender o que fôr nec~sssrio para a impressão, 
redacção e distribuição de uma f ~ l h a  diaria» em que se trans- 
crevam todos os actos officiaes (que não exigirem begredo). 

.Quando a folha dê logar, o gov+rno poder& nella fezer 
inserir qua'quer declaração de seus actos, que iulgar necessario 
e qualquer outra de interesse pub1ico.n 

Esta lei foi sanecionsin pelo brigadeirs Rafael Tobias 
d7Aguiar e referenda-a pelo secretario da Provincia, Joaquim 
Floriano de Toledo. 

A lei n. 121, de 31 de março de 1838, sanccionada pelo 
dr. Venancio Joné Ligboa, sendo secretario da Provincia o dr. 
Joaquim Firmino Pereira Jorge, revogou a autorização confe- 
rida ao governo pela lei de 9 de merço de 1835. 

a 0  governo poder8 arrendar a typographia como lhe pa- 
recer mais conveniente, uma vez que o p azo do arrendamento 
não exceda ao tempo do oontracto que, para a impresião das 
instrucções, regulamentoe e actos do governo, que forem ur- 
gentes, e da assemblha legislativa provincial, 15 auctorizado a 

raes de Provincia eram remettidas directamente ab poder executivo, por intermedio 
do presidente da provincia 

O Acto Addicional suv~rimiu os Conselhos Gcraes ILei de 12 de agosto da 1834). 
inbstitnindo-os pelas AssémblBas Provinciaes. 

Temos em nosso poder docnmentos, apontamentos, estudos e reminiscencias que 
nos habilitam s escrever a Historia completa do Conselho Geral e a do Conselho do 
Qoverno. Já pnblicamos abnudantes extractos. 



celebrar em virtude do determinado na lei do orçamento do 
anuo de 1838 para 1839; ficando o arrendatario obrigado a to- 
mar a si dita impressão, quando neieesario seje, devendo em 
todo o cseo restituir o material da mesma no estado em que o 
receber, salvoi os gastos, ou deterioramentos, que forem effei- 
tos naturaes do serviço, e acção do tempo*. 

O periodo final do $ 2." do art. 1 . O  da citada lei de orça- 
mento reza o seguinte: 

.O presidente da provincia fica auctorizado a contrsctar 
com qualquer impressor as referidas impressões por espaço de 
tres annos comtanto que o ieu preço não exceda annualmente 
4 quantia de oito centos mil rhis, e o impreseor se obrigue a 
declarar no fim dos dois primeiros annos, ai, findo o prazo do 
contracto quererá continuar, devendo declarar-re em dito con- 
tracto uma multa, 4 qual se sujeite o impressor, caso deixe de 
preencher as conhicçõee.~ 

O orçamento de 1838-39 consignava a despesa de 
10:250$000 com a AssemblBa Legislativa Provincial, a saber : 

Subsidio a seus membros (3$200 diaiics) durante a 
sessão ordinaria, e sua prorogação, indemnização 
de vinda e volta aos que morarem fora da ca- 
pital (349200 por dia de viagem, contando-se 6 
leguas por dia) . . . . . . . . . . 8:200$000 

Ordenado ao porteiro e gratificação ao oficial da 
Secretaria, amanuenses e continuas . . . . 1:050$000 

Expediente da Becretaria . . . , . . . 200$000 
Impreseão dos balenços, orçamentos, actos Iegialati- 

vos, projectos e mais papeis da Assembléa, que 
costumam ser impressos, inclusiv6 as instrucgões 
e mais actos do governo que demandarem im- 
pressão . , , . . . . . , . 8004000 

E' verdade que o orçamento da Provincia era então de 
313:284$960, e o da Camara Municipal da capital de 8:304$930 ; 
o da villa de S. Carlos (Campinas) 2:286$620 ; o da villa de 
Santos, 6:670$240; o da villa de S. Vicente, 181$020, etc. 

A lei orçamentaria n. 311, de 16 de março de 1846, san- 
ccionada pelo mareahal de campo conselheiro Manuel da Fon- 
seca Lima e Silva, posteriormente bar80 de Suruhy, sendo se- 
crete,rio da provincia Manuel Joaquim Henriqaes de Paiva, de- 
termina em seu art. 23 quaes as publicações que deverão ser 
immediatamente exaradas na Folha Oj'icial, incluindo todo o 
expediente das Collectorias, Registos e Barreiras, os balancetes 
trimensaes da Thesouraria. 

<A mesma folha oficial publicará, além disso, em extraeto 
oo actos officiaes do governo, e, por extenso, unicamente os que 
contiverem explicações sobre intelligencia de leis e aqnellea que 
por sua importancia o mesmo governo o julgar conveniente; e 



cont,inuará z ser distribuída peios juizes de direito, municipaes, 
de paz, delegados, eubdelegados, camaras municipaes e deputa- 
dos úesta provincia, geraes e provinciaes. O governo dará as 
precisas providencias para que a remessa psra todos os pontos 
da provincia seja feita sem falta por todos o s  correios., 

A lei n. 333, de 27 de fevereiro de 1847, aanccionadapelo 
mesmo pt e~idents,  sendo secretario Francisco Gomes de 81- 
meida, auctorizou o governo a contractar a impressão daFolha 
Official, tres vezes por semana a quinhentos exemplares, con- 
tinuando, quanto d publicação dos actos do governo, a vigorar 
a disposição da citada lei de 1846. 

Estabelece outras condições o impõe diversos onus ; pelo 
que foi elevada a verba de publicação da folha e impressões a 
4:00O$OCO 

Não cabe no quadro destes resumidos artigos o historico da 
Typographia Official daquella data at6 nosos dias. Direxos 
apenas que, mais tarde, o governo firmou contracto com o pro- 
prietario do Correio Paulistano, Joaquim Roberto de Azevedo 
Marques, para a publicação de todos os actoj officisea, (1) cone 
tracto que foi innovsdo pela lei orçsmentaria n. 693, de 19 de 
maio de 1862, sanccionada pelo dr. João Jacintho de Men- 
donça, sendo secretario o dr. João Carlos da Silva Telles, in- 
cluindo o expediente e os debates da AssemblBa Provincial, 
publica~ão dos Annaes a 300 exemplares, as leis e Posturas 
Municipaes atí: 1.000 exemplaree. 

O empresario paeseu a perceber annualmente por esaeser- 
viço a quantia de quinze contcs de r&, em prestações mensaes 
durante cinco annos, contados do 1.O de julho de 1862. 

A Typographia do  Governo funccionava em Palacio, como 
se deprrhende da declaração in Jine das Actas das sessões da 
Aesembléa Legislative da provincia de S. Paulo, do Rnno de 
1849. As Actas da sessão de 1851 trazem a menção-Na T y p .  
arrendada p9r A. L. A.. (2) 

As Actas da 1." sessão ordinaria da 3.' legistatura, 1840, 
foram impresses na Typog-aphza Imparcial, de Silva Sobra1 
rua Nova de S. José n. 41 ; bem assim as do anno de 1841. 

Outras foram impresras na Typographia 2 de Dezembro, de 
Antonio Louzada Antunee. O trabalho typographico das Actas 
impressas na  Typographia Imparcial, de J .  R, de Azevedo 
Marques, ii rua do Rcsario n. 49, apresenta notavel n.elhora- 
mento. 

A mePma variedade derara-nos a impressão das Collecções 
de Leis  Provinciaes e Posturas Munzcipaes. O ar. Joaquim 
IStoberto, porBm, reimprimiu o conjunto da obra legialativapro- 

(1) Vide e excellente a primorosa Memoria Bistorica sobre o Correio Paulistano, por 
Alberto Bonra.-Nos nossos Annaer Paulistar vem s materia amplamente desenvolvida 
com as copias dos contractos. 

(2) Antonio Iionzada Antnnes arrendára a Typographia do Governo; alli fcram im 
pressos diversos relatorios da Preaidecoia. 



vincial, abyangendo largo periodo; e este tri\bslh:, se recom- 
menda pela relativa nitidez e pela escrupu!osa correcgão do 
texto. 

O m ~ i s  que diz respeito a este a.ssumpto, o kitor curioso 
e investigdor encontrará no Archivo da Assemb:é% Lsgislativa 
Provincial. hoje Congrssao do Estado : no da extincta Secre- 
taria do Governo, na Bibliotheca da Fsculdade de Direito e 
por ventura em mãos de dois ou tres paulistas $a velha tem- 
pera, fieia ao culto do pasaado e rrmaatts das nossas sacras tra- 
dicções de patriotismo e indepcndencia. 

Antes de concluir. 
Embora não tt,masse pnrte na rrbeliiãa de 1842, e at6 a 

condemnasse, Alvares Machado, o maior tribuno liberal da 
Maioridade, amigo e companheiro de Rsfael Tobias e de Gabriel 
Rodrigues, foi obrigado a se homiziar pzra escapar á vindicta 
da legalidade triumphante. 

Hercule~ Florence acompanhou a sorte de seu illustro sogro. 
Fôra elle o fpndador da typographia e da imprensa em Cam- 
pinas e no interior. A typographia que elle possuia, teve de 
enterral-a n a  estrada de Sorocaba. 

Naque118 psquens typo~raphia haviam s i d ~  publicados os 
quatro numeros do jornal official da revolução, O Paulista. Era 
uma folhn de pequeno formato esta imprensa do governo liba- 
ral em armas, installado a 17  de mnio de 1842, em Sorocaba. 
Redigia-a o senador Diogo Antonio Feijó. (1) 0 primeiro nu- 
mera sahiu a 57 de maio, o segundo a 31, o terceiro a 8 de 
junho e o quarto a 16 de junho. Nas veaperas de Ler publi- 
cado o n .  5, deu-se a debandada dos revclucionririos, ao se 
aproximarem de SorocnEa as forças ao mando do BarBo de Ca 
xias. E a typographia do qoverns deixou de existir.. . 

Hercules Florerce comprar4 por 850$C00, na Corte, oprélo 
e os typos, com dinheiro fornecido prr Alvares Machado; quantia 
que, mais tarde, restituiu. 

(1) Cf.  Americo Braeiliense, Jfanurcriptos do ex-Regente Feijó, no supplemento ao temo 51 da Resista Trimessal do Instituto H. e G. Brasileiro, 2I  de outubro d e  1888, 
a pag. 141. 



A LYTHOGRAPHIA NO BRAZIL 

O dr. Mello Moraes (pse), nuctoridade incontestavel. sern- 
pre que se trata de noseas origens, diz que-no Brasil aa ly- 
thographia, ou a arte de gravar c xm um corpo gorduroso, e 
imprimir sobre pedras, appareceu em 1827, sendo o prieeiro 
estabelecimento lythographico montado no becc,) de Manoel de 
Carvalho ri. 2, e dirigido For J. Iteinman. Destes pimeiros 
trabalhos nada  conhecemos^. ( 1) 

Ha aqui um engano. JA em J809 ou 1810 existiam na  
Bahia e em Olinda artistas lythographos, como se evidencia de 
uma memoria de Jacques Arapo. que aqui esteve em 1818, 
apresentada Q Acadkmie des Sciencer. Arago não entra em 
pormenorps; mas assignala o facto. 

Nem a prioridade no RIO de Janeiro cabe aes te  Iteinman, 
cujos trabalhos problematicos perdem-se na noite dos tem- 
posa. (2) 

Ainda neste particular tem glorirsa primaaia o immortal 
scientista franco-pauliata, Hercules Floreoce, noms en vedette 
nas acontecimentos scientificos de 1825 a 70. 

Varios trabalhos gravados sobre pedra (3) fez elle para o 
estabele2imento typographico de Seig3ot Plancher, o fandador 
do Jorna2 do Commer i9 ; e isto em priocipios de 1825: por- 
tanto, dois annos antes de Steinman. Em 1825, em S Paulo, 
luotando embora com a escasses de meios e a felta de ingre- 
dientes apropriados, executou pile trabalhos notaveis, entre os 
quaes um retrato do futuro sogro, o grande medico e maior 
patriota, Alvares Machado : e outros retratos do então barão 
de Congonhas do Campo, do dr. Nicolau Perrira de Campos 
Vergueiro, do padre Diogo Antonio Feijó e; mais urde ,  do 
infeliz doutor Libero Badaró, a quem conhecera na fazenda 
do Ibicaba. O sr. JosB Vergueiro, em Santos, a quem Rer- 
cules communiclira varios processofi de impressão lythographi- 
ca, ficou surprehendido pelo talento do j ven sabio. Mas.. . 
o homem pae-e Deus e o consul Langsdorff dispuzeram: 
lançaram o nosso herde para os sertõss do Tiet6, Paran4, 
Cuyabh, Amazonas. . . (4) 

( i )  Mello Yoraee Hist .  da Trasladaç. da Corte Portuguesa. 
(2)  Dr. Ricarùo humbleton Daunt, oitado por Joaqnim Corrêa de  Mello. 
(3) Vide nosso Hercules Florence, 4 a parte,  cap VIII, lWeemoriaZ apresentado 

em 26 de  julho de  1810, ao d r .  ManzrnI Ferrar de Campos Salles, advogado em Cam- 
pinas. CP. dr .  Joaquim Antonio Pinto Jnuior, n'O Ypiranga, de  ontnùro d e  1850. 

(4) Heronlea andou na .Expedição Langsdorff pelo espaço de  4 aonos, 6 mezes e 
10 dias. Percorreu 2.165 legnas brazileiras, sejam irese mil kilometros. 



Veio depois de Iteinman (diz Mello Moraes) o sr .  Luin 
Aleixo Boulanger (I), que principiou em 15 de agosto de 1829, 
com estabelecimento mon~ado. 

.Este incansavel e intelligente artista, a quem por muitas 
vezes temos recorrido, para nos ministrar notas dos seus tra- 
balhos, conta hoje muitas obras importantes pelo engenho, e 
pela perfeição.. (2) 

As obras mais importantes do Sr. Luiz Aleixo Baulanger, 
que conhecemos, eão : 

Calendario perpetuo allegorico, dedicado a S. m. ar. d ,  
Pedro I. 

Modelo de apolice para o Thesouro Nacional (1828). 
Desenho e lvthogra~hia da Imperial Ordem da Rosa. 
Mappas dive*rsos -(l€k!9). 
Qoadros figurativos das camaras dos Senadores e Depu- 

tados (1830). 
Systema craneoscopio do dr. Gall e nomenclatura dos or- 

g8os do cerebro (1830). 
Mappas em branco authcgraphadoe, para estudo da geo- 

graphia (1831). 
Maypa do districto de Nova Friburgo (1833). 
Xodelo de cedulaa e de notas de banco, para o Thescuro 

Nacional ( 1  834). 
Allegoria do faujtiesimo dia 23 de julho de 1840 (Pro- 

clamação da Maioridade). 
Modelo de passaporte para o Ministerio dos Negocios Ex- 

,trangeiros (1842 j 
Incendio de gal ra artericana Ocean Monarch, com texto 

,(1849). 
Cem retratos de senadores e deputados, que tem em Paris 

para lithographar (1851). 
Batalha dos  santo^ Logares (1852). 
Dois quadros da Nob eza do Brazil (1854). 
Quadro logometro dos discursos do Sanado. quadro com- 

parativo do Senado com a Camara dos Deputados (1856). 
Ministros e secretarios de Estado, desde a Independencia. 
Tabella dos días de gala, para a Secretaria dos Negocios 

(do Imperio (1857). 
Biographia de Arthur Napoleão, em um quadro. 
Qiiadros fignrativos das Camaras dos senadores e depu- 

tados (1358). Dos senadores de 1830 ficar& um EÓ : Ver- 
gueiro. 

Donativos e esmolas de S. M, Imperial na viagem ao 
Norte (1860). 

Quadro de exportação do Bra~i l .  

(L) Nota pessimista do dr Mello Moraes ; .Admire-se o leitor dos desconoertoa 
de tudo nosso que chegando ao Kio de Janeiro o sr. Lnia Aleixo Bonlanger, não 
.$alando wrrdtamente a lingna portomesa, foi no dia i 1  de setembro de 18(1, no- 
meado mebtre do primeiras letras, qrammatica desta lingna, esoripta e geographis 
,de S. M .  o Imperador e de suas aagnstas irmas ! 1 .. . 

(2) Mello Moraes, ob. cit. 



Mappa-mundi do Imperio do B azil (1861). 
a l é m  destes, tem feito o sr. L A. B o u l a n ~ e r  muitos t ra -  

balhos de merecimonto, desde 1829 até  á data de sua morte. 
Compoz armas para 0s npvos titulares. 

Estaeisticas sob:e a mor~al idsde no Rio de  Jan?iro e so- 
bre o preço da carne. 

Mappa dos diplomatas brazilsiros e extrmgeiroa, c;m in- 
dicação dos tratados principaes. 

Listas das deputndoa de todas 8 s  le,a;slaturns. 
Listas dos ~enadores,  officices generaes, preidentes  de 

proviucia e bispos diocesmos . 
Muitos desenhos de albuns (I), da maohinas, pay~agens  e 

outros. 
Principiou em 1940 a fazer retratos de particulares: ?t6 

1856 tinha desanhado mais de mil e quinhentos. Fem OJ re- 
t ra t  s de SS. MM. 11, das princelas d. Janusria, d .  Fraricisos 
e do principe d. Affonso. E m  u a  catalogo existsilto na  Bi- 
bliotheca Munic ip~l  Fluminense constam entra outros, ratra- 
tos de Junius de  Villinsuve, do c.onsll f r : ~ ~ c ? a  H .  Chatas, do 
navegante Etienne Bourroul, mais tarde nc%gociante em S. 
~ a u l o ,  e nrn dos patrrnrchaü da colonis franceza (ftanceza de 
Eranga e não cosmopolita); e obtros que se lêm no m e m o  
catalogo, mas que não vimos ainda. (2) 

E m  1860, fez o Atlas do Imperio do Braa~l ,  bem como os 
mappas oatatistico, geulog'co e mineralogioo (60 folhas). E m  
1861 a planta cadastra1 do Hio de Janeiro (vol. i n  folio). S a  
exposição de 1861 tinha um arrnorial brazileiro, em um quadro. 

Mappa do todas as notabilidades do Imperio, cJm a Con- 
stituiyão sobre uma meea redonda de ires palmos de diametro. 

As poesias avulsas de JosB Bonifacio da Andrades e Silve, 
l* volume de 156 paginas, escriytas na  decima parte  de uma 
folha de papel de peso. 

O Pater  Noster, a Ave Maria, o Credo, o Conflteor, os 
Actrs da Fé, E3perauça e Caridade, a Corztricgão, os Manda- 
m e ~ t o s  de Deus e da Igreja, e a Salve Rainha, esrriptos n a  
superficie de  uma moeda d e  114 de franco. (3) 

Diz Charles Ribeyrollea (4), -conhecedor das coisas do 
Brçz.1, literato eminente que aqui viveu annos bastantes, e 
aqui morreu, que este Lguis Alexis Boulanger, litographo e 
gravador, era irmão de outro Louts Boulanger. 

Estn foi amigo intimo de Victor Hugo. 
Vigor EIugo dediccu a este compa~hei ro  inseparavsl de 

su2 gloriosa mocidade nB> poucas das mais suaves poesias da 
primeira phase,-a mais luminosa-de seu talento. 

( I )  Deveriamos escrever alba e não albuns; assim como ?nemoranda e não mc- 
moranduns. A Academia Brazileira de Letras resolver8 como convier em sua altm 
sabedoria e colossal competencia. 

(2) A este  catalogo e a estes relratos se  refere o commeridador Henri Eaffard. 
d e  saudosa memoria. Procuraremos taes estampas, preciosas duplamente para nós, 
quando formos rio Rio de Janeiro. 

(3) Mel10 Yoraes, obr. cit. 
(4) Ch. Ribeyrolles, Ythnoires d ' i ~ n  Proserit. 



Mais tarde,-morrendo o Louis Boulanger das Odes et 
Ballades, das Vcix lntkrieur, das Chants d u  Crdpuscule e de 
Les K n y ~ n s  et les 0rnbres.-o poetm foi devorado pela Politi- 
ca,-essa mhgera atroz que inutilizou Lamartine,-a ponto de 
ficar desesperado e possesso, quando, em outubro de 1849, O 

principe Luis Napoldon Bonaparte, então presidente da Repu- 
blica, não quiz de prompto obedecer B sua intimaçilo de no- 
mear o .grande pceta bonaparti.ta.-ministro da InstrucçBo 
Publica em logar do il1u;tre catholico libersl, conde de Fal- 
loux. (1 )  

Si  

L'amitid d 'un grand homme est zcn bien-fait des d ieux ,  

não ha negar que 

Lu hnine d 'un po(te est u n  cadeau du diable. 

De facto : ainda hoje ha gente que E Ó  conhece Historia 
Conternporanea ao clar&o sinistro dos relampagos dos Chat i -  
ments ... 

( I )  Para este cnrioso incidente, vid.  A .  Oranier de Cassagnac, Souaeflirs du 
Secolzd Empire tomo I ,  cap. IX.  

C .  f .  ~ m i i e  Olivier, L'Empire Libdral, tomo 11, Loais Napo:dofl e1 l e  coup d'État, 
passim. 
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A IMPRENSA REGIA 

São muito deficientes os trabalhos at6 hoje publicados re- 
lativamente 4 fundação da Imorensa no Brazil e bem assim 
quanto aos antecedentes d e ~ s e  facto. 

.Dentre os escriptores brazileiros, a9 um t r n t ~ u  especial e 
attentamente da materia e este foi o fioalo Alfredo do Valle 
Cabral, a quem devemos uma «Hiatoria da Imprensa Nacional*, 
constituida mais da dti:cripção das obras publicaBa3 na Imprensa 
Regia e deyois Nacional, derde 1808 até 1823, do que gro- 
prinmente do estudo minu:isso e completo das primeiras publi- 
cações impressas typographicamente no Brazil. 

Que antes da creapão da Irnprjnsa Regia diversos traba- 
lhos foram publicados clandestinamente, 6 um facto, e o proprio 
Valle Cab a1 pondera no teu trabalho : 

.Convem dizer que no meiado do seculo XVIII no Go- 
verno de Gomes Freire de Andrade, Conde de Bubadells, e por 
autorização sua, Antonio Izidoro da Fonseca estabelecera uma 
typographia no Rio de Janeiro, da qual sahiram a3 seguintes 
obras : 

RHILAÇ~O da entrada que fez o Excellentissimo e Reveren- 
dissimo Senhor D. Frei Antonio do Deaterro Malheyro, Bispo 
do Rio de Janeiro, em o primeiro dia deste presente anuo de 
1747, havendo sido seis annos Bispo do Reino de Angola, 
donde ptr nomiação de Sua Majestade e Bulla Pontificia, foy 
removido para esta Diocese. Composta pelo doutor Luiz Anto- 
nio Rosado da Cunha, Juiz de Fora e Provedor dos defuntos, 
e ausentes, Capellas, e Reaiduos do Rio de Janeiro. Rio de 
Janeiro. Na segunda Officina de Antonio Izidoro da Fonseca. 
Anno de M DCC.XLI1. Com licenças do Senhor Bijpo. In 4" 
de 20 pp. num. e 1 fl. de licenças. 

EM Aplauso do Excellenti~simo, e Reverendissimo Senhor 
d. frey Antonio do Dzsterro Malheyro, Dignissimo Bispo desta 
cidade. Romance heroico. S. 1. n. I., iu fol. de 5 E, impr. só- 
mente pela frente. 

EPIGRAMMAS em latim e um soneto em portuguez. S. 1. ri. l., 
iu fol , de 12 ff. um, impr. sómente do um lado. Contem 11 epigr. 

A Corte, porém, logo que teve noticia da fundação do esta- 
belecimento, mandou-o fechar, acto esse que confirma eviden- 
temente quo o Governo Portuguez prihibia com tenscidade a 
introducção e propagaçáo da imprensa no Brazil. Passa, porém, 
como certo que dessa mesma typographia sahiram clandestina- 



mente an duas seguintes obras com indicações suppostas do 
lugar. officina e anno de impreasão : 

EXAME de artilheiros, que comprehende geometria e arti- 
lhsria com quatro appendices. . . Dedicado a .  . . Senhor Gomes 
Freire de Andrade.. . Por José Fernandes Pinto Alpoym. . . 
Sargento mór Eagenheiro e do novo Batalhão da Artilharia : 
lente da mesma.. . na Academia do Rpo de Janeiro. Lisboa, 
na Nova Officina de Josd Antonio Piates f 744 i a  4"e 11 ff. 
pielim., 359 pp. num., com taboadas e est. 

Exame de bombeiros. . . 
.A occasião, diz Valle Cabral, não é opportuna para se 

averiguar se de fact? estas duas obras de Alpoym sahiram da 
officina de Antonio Izidoro da Fonseca, pois ora se trata da 
hiatoria da Impressão Regia e não da imprensa no Bradl. 
Fique, porém, ccrnciignado aqui este facto como mais uma feição 
caracteristica daquelles nebulosos tempos*. 

Sobre esta questfio diremos incidentalmente algumas pa- 
lamas : 

O Sr. Dr. J. C. Rodrigues, que possue na sua esplendida 
Bibliotheca um exemplar do Exame de Bombeiros, autoriza-nos 
a transcrever o que disse sobre elle no seu Catalogo, ainda 
manuscripto, da eegunda parte daquella collecpão, - pois a 
acquisição do Exame foi recente, depois da publicação da pri- 
n eira parte, no anno proximo passado. 

Eis aqui o que dia integralmente: 
ALPOYM. J. P.-Exame de bombeiros qne comprehende 

dez tratados : o primeiro de Geometria, o segundo de uma nova 
Trigonometria, o terceiro da Longometria, o quarto d s  Alti- 
metria, o quinto dos Morteiros com dou8 appendices. . . Obra 
nova e ainda não escripta, de autor portuguee, utilissime para 
se ensinarem os novos soldados bombeiros por perguntas (sic) 
e respostas. 

Dedicado ao Illustradissimo e Excellentiasimo Senhor Gomes 
Freire de Andrada, do Conselho de Sua Majestade, Sargento- 
Mór de Batqlha de seas Exercitos, Governador e Capitão Geral 
do Rio de Janeiro e Minae Geraes, por José Fernandes Pinto 
de Alpoym, Cavalleiro Erofesso da Ordem de Christo, Tenente 
de Mestre de Campo General, com exercicio de Engenheiro, e 
de Sargento Mayor, no batalhão de artelharia de que he Mestre 
de Campo André Riheiro Coutinho, Lente da mesma por Sua 
Majestade, que Deus guarde, na Academia do Rio de Janeiro. 
Em Madrid. En la officina de Francisco Martineiabad, Afio de 
MDCCXXXXVIII. Cnm todas as licenças necesaarias. In  4." 
Ante-rosto e ro~to ,  2 fla. (titulo a duas cnres), r e t r ~ t o  de Oomee 
Freire de Andrade, em cobre, grav. em 1747 por O. Cor., 1 fl.; 
dedicatoris a G. Freire, 3 f l ~ .  n. num., duas vinhetas em oobre 
na primeira dellas : Ao Leitor dlalevolo, 3 fla. n. num. ; Ao 
Leitor Bombeiro, 3 fls. n. num.; carta de André Ribeiro Con- 
tinho ao A., 7 fls. n. num. ; duas outras cartas ao mesmo, 1 fl. 
n. num.; licenças, 2 fls. n. num. (ao todo 21 fla. ou 19 sem 
ante-rosto e titulo); texto, paga. 1-444. Com vinte estampas 



(erradamente dezoito em Iitmcencio, sendo que ha 11" e XP) 
gravadas fo r  *J( z6 Franc. Chaves.. - Encad. de vit. an t iga  - Exemp. em perf. estado de conservação. -Custo no Rio de 
Janeiro, 50$. Ra~issimo. 

Passa esta obra por ser uma das cinco primeiras publica- 
ções impre~sas no Brasil. Gomes Freire, €em duvida, estatele- 
cera typographia no Rio de Janeiro por volta de 1 7  L7. Com 
a indicaçêio do logar, typographla e anno i 6  se conhece um 
opusculo : 

*Relação da Entrada, que fez o excellentiesimoe 
reverendissjmo senhor d. fr. Antcnio do Drêterro Ma- 
Iheyro, Bispo do Rio de Janeiro, em o primeiro deste 
presente anno de 1747.. . Ctmpoeta pelo Doutor Luia 
Antonio Rosado da  Cunha, JUIZ de Fóra, e Prúvedor 
dos defuntos e ausentes, capellas e teeiduos do Rio 
de Janeiro. Rio de Janeiro. Na segunda officina de 
Antonio Ieidoro da Fonseca. Anno de M DCC XLVIL 
Com licenças do Senhor Bispos. (In 4", 20 pags. num. 
e 1 0 de licenças). 

Appareceram logo depois. mas etm indicação de local ou 
editor, dous folhetos, um Applauso do mesmo Bispo *Romance 
heroico, em 5 fls. n. o num. ; e uns Epigrammas em Latim e 
um soneto em Yortugnez, 1 2  fle. in fol. impressas ró de um 
lado. O estabelecimento da imprensa no Rio de Janeiro, dil; 
Innocenczo, V, 221, afoi de curtiseima dnrago,  indo logo ordens 
da Côrte pata ser desfeito e abolido: sem duvida pGrque as 
conveniencias politicss ou razões de Ejtado obstavam a que re 
permittisse nas colonias o uso da imprensa e com elle tal ou 
qual diffusão de luzes, que então se julgava nociva aos inte- 
resees da metropole, e perigosa para o seu dominio*. 

Entretanto, continúa I%nocencio, parece que, aapezar da 
prohibição aqnella imprensa trabalhara ainda por algum tempo 
clandestinamente, ou talvez com o ccnsentimento ta  ito do 
Vice-Rei e Gnvernadcr do Estado : presumindo-se que alli se 
estampara, quando menos, o Exame de Bombeiros que appare- 
cen impresso sob indicaç8o de Nadrid*. 

E' de notar que o douto Barbosa Machado que collocou o 
opuscalo, acima citado, do Dr. L. A. Rcsado da Cunha no 4" 
vol. supplementar, da sua monumental Bibliotheca, cita esta 
obra do Exame do Bcmbeiro como manuscripta; isto é. conhe- 
cia a imprensa no Rio em 1747 e não sabia que estava im- 
pressa esta de 1748, o que prova como foi clandestina a sua 
impreseão e limitada, no tempo, a sua circula@io. 

Que é suppoaiticia a indicação do lugar de impressão, 
d d a d r i d ~ ,  não se póde duvidar Examinando-se cuidadosamente 
as 460 paga. do Exame, como fiz, não se encontra uma só pa- 
lavra portugueza com a fórma hespanbola, - o que seria tão 
natural. Entretanto das quatro linhas em Hespanhol, que se 
encontram no titulo, e nnicas no livro, vê-se, numa dellas, 
*com todas as  licencias neceasariae~, - além de que não ha  



nenhuma licença hesoanhola e ,  demsis, a fóima hespanhola, 
quesi uciversal, era  = C í m  privilcgiow, e não aquella. Ora, con- 
siderando o assumpto do livro e a posiqão do n ~ t o r ,  afamado 
engenheiro do seu tempo, só havia um unico motivo de occul- 
tar-se a tua  procedencia typog-aphics, - o factn de ter sido 
prohibidn a typographirs. Trata-se de um manual pratico pelo 
lente do Artilharia na Aula do R:o de Janeiro que traz nome 
d e  impressor não do mesmo Rio c u  de algum de Portugal, mas 
de  um desconhecido de Madrid. 

A outra obra de  Alpoym que se suppõe impreesa no Rio 
d e  Jnnerro 6 o seu .Exame de Artilheiros, que comprehende 
Arithmetica, Geometria e Artilharia.. . Lisboa n a  Nova 06- 
cina de  ,?os6 Antonio Plates, 1744.. E' um 4" de 11 fls. e 
259 yags. além do indice, e com estampas. b'ai.nhagen (2" ed. 
pag  887) diz que este Exame .foi mandado recolher, por Carta 
Regia de 15 de jolho de 1744, ao corregeior da  Alfema de 
Lisboa, sob O pretexto de não se cumprir nelle com a pragma- 
tica dos tratamentos.. O Exanze de Artilheiros tornl,u-se, pors, 
tambem ~ t u i t o  ralo, mas duvido que tivesse sido impresso no 
Rio de  Jaoeiro : pelo menos traz o nume do seu editor de 
Lisboa e tanto foi regularmente publicado, que a sua supressão 
é devida a outra causa. Ainda mais : a dsta  do livro é de  
1744, ao passo que a unica publicagão genuinamente e indis- 
cutivelmente impressa no Rio de J ~ n e i r o  é a eupradita RelapiFo 
da E?:lrtrada, datada de 1747 ; não havendo publicaçgo alguma 
conhecida do R o an t t s  desta, como iiippô: que aquello Exnme,  
impresso tres annos antes com o nome do seu e iitar de  Lisboa, 
s ~ j a  producto do prelo do Rio?  Pelo menos não é verneimil. 
O Exame de Bombeiros, ao contrario, com a data de 1748, e 
de  um supposto editor hespanhol, tem toúa a apparencia rral  
de  um livro publicado no Rio de Janeiro. 

- S e  p u d e ~ s e  haver  duvjda de que o Exame de Bom-  
beiros tivesse sido impresso co Rio de Janeiro, nenhuma existe 
quanto a ter sido ah i  escripto. No seu prologo, Alpoym refe- 
re. se ao facto que .a distancia das Praças desta Capitania, em 
que estão destacados muitos soldados que não podem frequentar 
Aula, foy o me moveu a dalla ao prelo.. E-se prologo .Ao 
leitor malevolo. não traz data. Mas todas as quatro cartae, 
que lhe foram dirigidas sobre o livro, e que publica, estão de- 
tadas do Brazil, t r f s  do Rio de Janeiro a 4 9 e 10 de outu- 
bro do 1746 e de Santa Catharina, 25 de julho de 1747. A 
do advogado Manoel Antunes Serrano, de  9 de outubro, rego- 
zija-se de que .estando esta terra conquistada e povoada ha  
mais du dous seculos, tendo sempre Militares e necessidade de 
defeza., estivesse a ar te  militar tanto tempo sepultada n a  igno- 
rancia. - A carta de Andr6 K~bei ro  Coutinho, de 10 de ou- 
tubro de 1746, agradece o autor de ter-lhe mostrado a obra 
.antes de  sahir a publico.. - A do Brigadeiro José da Silva 
Paes, Governador de  Santa Catharina é datada nove mezes 
depois, - a 25 de julho de  1747, - já depois das licençes 
para imprimir, concedidas pelo Santo OEcio a 1 7  e 18 de março, 



do Ordinario, de 6 e 10 de abril, e do Paço de 18 do abril 
de 1747. E como o livro é datado de 1748 parece que a sua 
impressão foi effectuada depois de junho cu jul'lo de 1747, 
sendo nesse entretanto abolida a imprensa no Rio de Janeiro, 
cuja primeira obra impressa, reconhecida como tal, data de 1747, 
e que assim devia ter durado menos de dous annos. 

- Vejamos agora o que existe sobre Alpoym. No proprio 
titulo da obra se d& como cavalleiro professo da Ordem de 
Christo, Sarganto-Mór do batalhão de Artilhalia e lente na 
Academia do Rio. Innocencio di!z que chegou depois a? posto 
de Brigadeiro, e sabe-se que ainda vivia em 1765. - Eata 
~Academias do Rio era realmente, neste caso, a .aula de Ar- 
t i lhar ia~ creada em 1738, - um anno antes da creação do 
Seminario de S. Jos6. - Barboea Machado diz, como mostrou- 
se, que era um engenheiro illustre, emais nada; e Innocencio, 
que cheoou a Brigadeiro. 

-- E', porém, na Carta que Andre Ribfyro Coutinho, 
Mestre de campo de Terqo de Artilharia ds Praça do Rio de 
Janeiro, escreveu ao Autor, *e que este imprimiu em frente 
ao seu Ezarns de bombeiros, que se vê  que a JorO Fernandes 
Pinto Alpoym muito deve o Brazil. Considerada a época, foi 
um homem extraordinario pelo seu talento pratico, enorme 
actividade e espirito de progresso, - digno coadjutor de Bo- 
badella. Depois de lhe elogiar o Exame e tambem o zelo com 
que nos exercicics de campo e de fogo dirigia os trabalhos do 
seu tergo, o Mestre de Campo Ribeyro Coutinho enumera alguns 
outros serviços de Alpoym no Brazil entre elles : *delineou, 
repartiu e condecorou um palacio nesta cidade, para distinctiva 
residencis dos Governadores desta Capitania ; - na das Minas 
fundamentou, erigiu. enobreceu e (como dt utissimo engenheiro) 
fortificou outro em Villa Rica, para o seguro descanso do Go- 
verno e tribunaes daquelle dominio; que se na Ilha das Cobras 
constituiu V. M. a engenhosa Maquina de querenar os mais 
corpulent~s navios, vencendo com as regras da Estatistica as 
forgas da Natureza, no Arsenal sem diminuir as forças da Na- 
tureza, diminuiu o peso da materis e o exceeso da despesa na 
eórte dos reparos; que V. M. tem mostrado a mais liberal e 
primorosa idea da civil. Architectura no mapnifico Pantheon 
(tegunda vez consagrado A Virgem Nossa Eenhora) para vir- 
tuoso Claustro dcs Religiosas Franciscanas; no Real Hospicio 
dos R R. P. P. Missiona ios italianos; e nn tão nobie ccmo 
dilatado Edificio com que o generoso animo de Antonio Telles 
de Menezes quiz cmcorrer para a regular symetria da Praça 
Militar forense desta cidade.. . A Alpoym se devem tambem 
os planos para a SB Nova (no local onde se elevou d e ~ o i s  a 
actual Escola Polytechnica), em ~ubstituição aos que tinham 
vindo de Lisboa, que tornariam a obra por demais custosa. 

Ainda até hoje seria esta lista muito honrosa para o me- 
lhor e mais conceituado architecto e engenheiro. Mas a tudo 
isto ae preciza ajuntar que o seu livro era o primeiro, na  lin- 
gua portugueza, que ae occupava do assumpto. De facto, 6 de 



suppôr até que aborrecido com a suppresaão do seu Exame de 
Artilheiros em 1744. Alpoym fosse o proprio introductor da 
imprensa no Rio de Janeiro para ali imprimir o seu Bombeiros, 
tendo prbviamente induaido o typographo Izidoro da Fonseca, 
de Lisboa, a vir montal-a aqui sob o patrocinio do seu Mecenas, 
Gomeu Freire. Em todo o C ~ S O ,  Alpoym não tem sido honrado 
por nOs, como merece: os seus importantes e variados traba- 
lbos em nossa Patria dão -lhe direito ao reconhecimento da sua 
Histeria.. 

E' evidente que aCôrte portugueza temondo que a devo- 
lução e uso da imprensa favorecesse os anhelos de indepen- 
dencia e pudesse acarretar a perda das colonias ; não admira, 
pois, que Isidoro da Fonceca tivesse sido levado a emprpgar a 
fraude nas suas impressões, alterando a data das edições da 
typographia, afim de escapar h perseguição governamental. 

O padre Luiz Gonçalves dos Santos nas suaa Memorias do 
Braz diz que até 13 de maio de 1808 não se conhecia no Brasil 
a typographia. 

Tendo d. João VI embarcado para o Brasil, tempos depois 
vieram na n&o portugueza Medusa diversos prélos e typos que 
foram recolhidos h Secretaria de Eetado dos Negocios Extran- 
geiros e da Guerra. 

A 13 de maio de 1808 o Principe Regente, instituindo a 
Impreseão Régia no Brazil, fez baixar o decreto seguinta: 

=Tendo Me constado que os pr6los, que 80 acham nesta 
capital, eram destinados para a Secretaria de Estado dos Ne- 
gocios Extrangeiros e da Gaerra, e attendendo á necessidade 
que ha da Officina de Impressão nestes meu* Estados : 

Fui  Servido, que a casa onde elles se estabeleceram sirva 
interinamente de Impressão Régia, onde ee imprima exclusiva- 
mente toda a legisla@o e papeis diplomaticoe, que emanarem 
de qualquer Repartição do Meu Real Serviço; e se possam im- 
primir todas e qnaesquer oatras Obras; ficando interinamente 
pertencendo o seu governo e administração á mesma Secreta- 
ria. Dom Rodrigo de S q  uza Continho, do Meu Conselho do 
Estado, Ministro e secretario de Estado e Ministro do Extran- 
geiro e da Guerra, o tonha assim entendido, e procurar4 dar 
ao emprego da offirins a maior extensão e lhe dar8 todas as 
Instrucções e Ordens neceesaria~, e participarh a este respeito 
a todas as Estações o que mais convier ao meu Real Serviço - Paço do Río de Janeiro, em 13 de maio de 1808. - Com 
a rubrica do Prinripe Regente.. 

A marinha de guerra tembem se orgulha de ter contri- 
buido para o desenvolvimento da imprensa no nosso paiz. 

Para attender á falta de operarios que conhecessem a arte 
typographica, logo que foi installada a Impreseão RB,' ela man- 
dou o Principe Regente que fossem dispensados do serviço di- 
versos solda os da Brigada Real de Marinha,. que se achavam 
embarcados na náo Principe Real, para rervirem de composi- 
tores e alguns grumetes da nho Meduza, por terem pratica do 
servigo de typographia, para servirem naquelle estabelecimento. 



A expressão do decreto que omeça *Tendo-ms constado, 
parece fazer acreditar que d. João VI não tinha conhecimento 
do embarque daquelles prelos em Lisb~a,  na n h  Meduzz, tra- 
zidos por Antonio de Araujo de Azevedo, depois Conde da Barca. 
Entretanto os mesmrs prelos e typos foram mandadoa adquirir 
em Londres pelo Governo e ficaram encaixotados em Lisboa, 
vindo para aqui pouco depois de haver a monarchia portuguezs 
transferido a sua s6de para o Rio de Janeiro. 

A d. Rodrigo de S O U Z ~  Coutinho se deve pois a crea@o 
da Impressão Regia. D. Rodrigo não era um homem vulgar; 
tinha illiistração e gostava das artes. 

O Governador de S. Paulo, Luiz Antonio de S.uza, diri- 
gira ao Marquez de Pombal em 30 de julho de 1765 uma 
carta, na qual, entre outras consideraçoe~, dieia : aNestas Ame- 
ricas tudo é grande; as provincias, os rios, as montanhas, as 
campinas, as matas, as arvores excedem extraordinariamente 
ao que se costuma ver no Reino, sobretudo as bahias e ensea- 
das são amplissimas. 

D. Rodrigo leu talvez essas palavras e entendeu que um 
paiz immenso como este carecia de uma imprensa que levasse 
a todos os pontos do seu vasto territ r i o  o brado da liberdade, 
do prngre~so e de civilização, como bem disse Valle Cabral. 

Em 10 de setembro de 1808 começou a apparecer a Ga- 
zeta do Rio de Janeiro, de propriedade dos officiaes da Secre- 
taria de Eltado dos Negocios Extrangeiros e da Guerra e im- 
pressa na Impressão Regia. Essa data de 10 de setembro, sim, 
p6de ser considerada como o centenario do jornalismo brazileiro. 

Era em 4." e sahia ás quartas feiras e sabbados. A prin- 
cipio foi regida por Frei Tiburcio Jr sé da Rocha e depois pelo 
Coronel Manoel Ferreira de Araujo Guimarães e Conego Fran- 
cieco Vieira Goulart. 

Constava a publicação unicamente de actos, decisões e 
ordens do Governo, das noticias relativas á familia real e as 
da Côrte, acontecimentos da guerra de Napoleão, panegyricos e 
odes 6s pessoas reaes. 

A primeira admnistraçiio da Impressão Régia era consti- 
tuida de uma junta directora comprsta do Desembargador Jos6 
Bernardes de Lastro, José da Silva Lisboa, mais tarde Visconde 
de Cayurú, Mariano José Pereira da Fonseca, mais tarde Mar- 
qaez de MaricB, Silvestre Pinheiro Ferreira, Manoel Ferreira 
de Araujo Guimarães e do Conego Francisco Visira Goulart. 

No mesmo dia da fundação da Improssão Regia foi publi- 
cada em homenagem ao annivsrsario natalicio do Principe Re- 
gente a primeira obra com o seguinte titulo: 

Relação / dos / despachos publicados na c6rte / pelo expe- 
diente / da Secretaria de Estado dos Negocios / Extrangeiros 
e de Guerra / no / faustosiseimo dia dos annos de S. A. R. 
/ o / PRINCIPBI RBIGIIPITE N. S. 

E de todos os mais, que se tem expadido pela mesma 
Se / cretaria desde a feliz chegada de S. A .  R aos Esta / dos 
do Brazil at6 o dito dia / No FIM: Rio de Janeiro em 13 de 



maio de 1808 / Na Impressão Régia / Vende-se na Loja de 
Manoel Jorge da Silva, Livreiro na Rua do Rozario / I n  fol. 
de 27 pp. num. 

Estabelecida a Impressão RBgia, quem quizesse fazer pu- 
blicar qualquer trabalho tinha de apresental-o primeiro á Junta 
Directora para obter a necessaria autorização, e se o trabalho 
tratava de assumptos de legislação, religião ou politica, a mes- 
ma Junta mandava revel-o por profissionaes ~~ompetentes, aos 
quaes dirigia um officio em nome de sua Alteza Rea!, exigindo 
o juizo e approvação por escripto. Ainda assim se mandava 
imprimir com as correcçõss necessarias, dspoii de obtlda licença 
da Secretaria de Estado. 

A Impressão RBgia foi estabelecida provisoriamente no 
predio de um e6 andar da rua do Passeio n. 44. No mesmo 
predio tambem residia o Conde da Barca. 

A officina admittia aprendizes da arte typog aphica, que 
cornegaram ganhando 160 réis diarios, e recebíam ao fim de 
seis mezes 240 réis e depois de um anno 400 rkis. 

Além desse salario dispensava-se uma pequena g atifi:ação 
aos aprendizes que durante um anno não tivessem falta G U  que 
se tivessem portado bem. 

Da rua do Passeio foi a Impressão Régia transferidrr para 
a rua dos Barbonos, esquina da das Marrecna, onde existia uma 
oficina d4 cartas de jogar de propriedade de  Jaime Mendes 
de Vanconcellos, ra qual foi depoia incorporada áquella impres- 
são por decreto de 31 de outubro de 1811. 

Jd então pcssuia a Impr~ssão Régia uma pequena fundição 
de typos, mas, para melhorar este trabalho, teve depoia de 
introduzir nau officinas outrcs aperfeiçoamentos, mandando ad- 
quirir material novo na Europa. 

At4 1818 sahiram da Impressão Régia varios impressos, 
mas sempre com restricções severas e escrupulosas por parte 
do Governo, que não consentia na fundação de qualquer offi- 
cina particular. 

A liberdade de imprensa era de tal forma soffreada que 
os primeiros jornalistas que tivemos imprimiram as suma folhas 
no extrangeiro, taes como o Correio Brasilzense, o Investigador 
Portuguez e outros. 

Em L818 foi publicada a seguinte Provisão: 
*D. João por Graça de Deus, Rey do Reino Unido de 

Portugal e do Brazil e Algarves dlAquem e Alem Mar em 
Africa, Senhor de Guiné e da Conqu ata, Navegaçgo e Com- 
mercio da Ethiopia, Arabia, Perdia 0 da India, ete. Faço saber 
a vós, Governador, e Capitão General da Capitania de Minas- 
Qeraes-Que Eu  Fui Servido Prohibir a entrada e publicação 
do Yeriodico inritulado-0 Portuguez-e Ordeno que nenhum 
dos meus vassallos residentes neste Reino e Dominios Ultrama- 
rinus o receba e venda, ou retenha em seu poder o mesmo, o 
espalhe por qua!qner modo, que seja debsixo das penas impos- 
tas pelas Leis coutra os que divulgão ou retem Livros, e Pa- 
peis sem Licença ou prohibidos pelas Minhas Reaes Determi- 



nações, e Fui  outrosim Servido mandar remetter Editais aos 
Oiív~dores das Comarcas para os fazerem af6xar fazendo 
logo aprehender cs exem~lares, que do tal Periodico existirem 
em seus Districtos para M'os remetterem. O que tudo Mando 
participarvos psra vossa intelligencia, e para que o façais exe- 
cutar pela parte que vos toca. E1 Key Nosso Senhor o Mandou 
por Seu Especial Mandado pelos M~nistrcs abaixo assignados 
do Seu Concelho e Sra. Desembargadorea do Paço.-João Pe- 
dro Maynard d'hffonseca e E& a fez no Rio de Janeiro a 9 de 
julho de 1818. Bernardo Jos6 de Souza Lobato a fez escre- 
ver.. . Bernardo Gnsmão de Vasconcellos, Antonio Felipe 
Soares de Andrade de Brederode, Por aviso expedido pela 
Secrstaria de Estado dos Negocios do Reino em 25 de junho 
de 1818 e Despacho da Meza do Deaembargo do Paço n 10 
de julho do mesmo annor 

Em oatubro de 1819 foi ainda expedida a segiiinte 
Provisão : 

.D. João por Graça de Daus, Rey do Reino de Portugal 
e do Brazil e Algarves d72quem e além Mar em Africs, Se- 
nhor de Guiné e da Conquista, Navegatão e Commercio da 
Ethiopia, Arabia, Persia e da India, etc., a vós. G~ivernador 
da Capitania Geral da Provincia de Minas Geraes. Que E u  
Fui servido Prohibir a entrada e publicação do Periodico com 
o titulo Campião ou o Amigo do Rei e do Povo - e ordeno 
que nenhum dos Meus Vaesallos residentes neste Reino, venda 
ou retenha em Eeu poder o mesmo ou espalhe por qualquer 
mod:) que seja, debaixo das pmas impostas pelas L ~ i s  contra 
os que divulgam ou retenhão Livrcs e pnpeis sem licença ou 
prohibidos pelas Minhas Reaes Determinaçõrs. E Fui outrcsim 
Sorvido Mandar reaetter  Ed i t ae~  aos Ouvidores das Comaicas 
para os fazerem affixar fazendo logo aprehender os Exemplares 
que do tal Periodico existirem em vcesus Districtos para M'os 
remetterem. O que tudo mando participarvos para voisrr intel- 
ligencia e para que o façaeii executar pela parte que vt s toca 
E1 Rsy No-so Sr. o Mandou por Seu Especial Mandado pelos 
Ministros abaixo sssignadori do Seu Conselho e Seus Dessnibar- 
gadores do Paço. Henrique Anastacio de Novaes a fez no 
Rio de Janeiro a 6 de dezembro de 1819. Bernardo Jos6 de 
Souza Lobato a fez nscrever-Bernarla José da Cunha Gusmão 
e Vasconcsllos. Antonio Fzlipe Soares de Anclrade, Br~derode  
Por a v i ~ o  exp~dido pela Secretaria de Estado dos Negocios 
do Brazil a 14 de outubro de 1819.-Ddspacho da Mesa do 
Desembargo do Paço da 8 de novembro do dito anno. 

Em novembro daquelle anno foi expedido o Edita1 seguinte: 
a A  Meza de Desembargo do Paço baixou o Real Aviso do 

teor seguinte: Illmo. e Revm. S r .  Tendo apparecido um novo 
Periodico eecripto em ~or tuguez  e publicado em Londres, com 
0 titulo de Campião, ou o Amigo do Rei e do Povo, cujo8 
discursos visivelmente mostrão o damnado Projecto de destruir 
a confiança que os Vsssallos de S. Majestade têm no Seu 
Governo, e nos seus Ministros: 



He o mesmo senhor Servido qne eeja prohibida a entrada 
e publicação de tão perigoso e perverao Escripto, ordenando 
que a Meza do Desembargo do Paço faça expedir as compe- 
tentes ordens para que se não introduza ou corra neste Rtino 
e Ssus Dominios o sobredito Periodico, debaixo das penas im- 
postas pelae Leis ou Impressos prohibidos. O que V. Illma. 
iarh presente na mesma Meza para que assim se execute. Deus 
Guarde a V. Illma. Paço em 14 de outubro de 1819 Thomaz 
Antonio de Villa Nova Portugal. Sr. Pedro de Miranda Ma- 
lheiro. E h s  Sua Maej~tade Servido, que toda a pessoa que  
tenha em seu poder algum rx~mpla r  do referido Periodico com, 
titulo de Campião ou o Amigo do Rei e do Povo, o vB entre- 
gar nesta cidade ao Ouvidor da Comarca dentro do termo de 
oito dias, e nos mais lugares da mesma Comarca e de tutros 
do Reino aos respectivos Ouvidores dentro de eesaenta dias, de- 
baixo das mencionadas penas. E pala que chegue a noticia a 
todos se msnda afixar o presente. Rio de Janeiro quinze d e  
novembro de 1819.-Bernardo José de Souza Lobato.~ 

Por vezes o Intendente de Policia teve de proceder a 
bnsca e apprehensão de impressos, prelos, typos e utensilios 
proprios para impressão adquiridos e usados clandestinamente. 

Em 1831 appareceram mais duas typographias a de Mo- 
reira e Garcez e a Nova Officina Typoqraphica e em 1822 a s  
seguintes : Imprensa do Diario, fundada por Zeferino Victor 
Meirelks que em 1 de abril do mesmo anno publicou o pri- 
meiro numero do Diario do Rio de Janeiro ; Ojjicilza de Silva 
Porto & C. de Manoel Joaquim da Silva Porto: Typographia 
de Santos e Souza ou Oficina dos Annaes Elumznenses de 
Viciorino Jos6 dos Santos e Souza; lypographia Torres e Costa 
e Typographia Meirelles . 

Affluiam os trabalhos para a Imprensa RBgia, que mono- 
polizava, por assim dizer, o sarviço da impressao typographica. 

Construiu-se um prelo de madeira, sendo perpetuado este 
facto com a seguinte e curiosa inscripção: 

A' immortalidade do Real e sempre 
Angiisto nome do Príncipe 

Regente, nosso Seuhor. é dedicada a eatréa 
do primeiro prelo construido 

na America do Sul, no Rio d e  Janeiro, 
no anno de MDCCCIX. 

Em' 1820 começou r ser publicado o Diario do Rio de 
Janeiro, tzndo o formato in-4.O impresso a principio na Jm- 
prensa Régia e €eis mezas depois em typographia propria, que 
ficou sendo a segunda esthbelecida no Brazil. excluida, cslh claro, 
a que cerca de meio seculo entes poscuira Izidoro da Fonseca. 

E 11 1821 um aviso do Governo ao administrador da Im- 
prenss Régia ordenava que não se fizesse imprimir manuecripto 
ou ii* presso algum que não frsie assignado pelo seu autor, com, 
a firma reconhecida legalmente. 



O receio de excessoa de linguagem deu logo no principio 
do mez de janeiro Ue 1822 pretexto para a expedição do se- 
guinte decreto : 

c Manda Sua Alteza Real, o Principe Regentq, pela Se- 
cretaria de Estado dos Negocios do Reino, que a Junta Dire- 
ctora ds Typographia Nacionil não consinta jámais que se 
imprima escripto algum sem que o nome da pearôa que deve 
responder pelo seu conttúdo se publique no imprrsso; e crn- 
stando ao mesmo Senhor que no escripto intitulado Heroicidade 
Brazileira se lêm proposições não só indiscretas, mas falsas, em 
que se acham estranhnmente alteradcs os successos ultimamente 
acontecidos. Ha por bem que a referida Junta sn~penda jB a 
publicação do dito papel e faça recolher os exemplares que já 
estiverem impreesos para que não continue a sua circulação.- 
Palacio do Rio de Janeiro, 15 de janeiro de 1822.-fianeisco 
Jos6 Vzeira B 

Nomeado Jos6 Bonitacio de Andrada e Silva Ministro do 
Reino, expediu logo os seguintes decretes: 

c Porquanto alguns espiritos mal intencionados poderiam 
interpretar a portaria expedida em 15 do corrente, pela Se- 
cretnria de Estado dos Negocios do Beino á Junta Directora 
da Typographia Nacional, em sentido inteiramente ccntrario 
aos liberalissimos principios de Sua Alteza Real e á sua con- 
stante adhesão ao systema constitucional, Manda o Principe 
Regente pela mesma Secretaria de Estado declarar h referida 
Junta  que não deve embaraçar a impressão dos escriptos ano- 
nymoj, pois pelos abusos que contiverem deve lesponder o 
autor, ainda que o seu nome não tenha sido publicado, e na 
falta deste o editor ou impressor, como se acha prescripto na 
lei que regula a liberdade de imprensa.-Palacio do Rio de 
Janeiro, 19 de Janeiro de 1822.-Jos6 Bonifacio de Andrada 
e Szlva. 

<Sua Alteza Real o Principe Regente-Tcmando em con- 
sideraçã~ a utilidade que rezultarti a este Reino do Brazil da 
circulação dos Periodicos e outros escriptos nos quaes não só 
ofieraccrão ao Publico elementos de instrucção e armas para 
se deetruirem os abuzoi couhecidos at6 aqui na Educação pu- 
blica, mas tambem se confundem com argumentos energicos e 
patriotas os principios desorganizado~es, e oppostos aos verda- 
deiros interesses da Grande Causa do Brazil e reconhecendo-se 
ter entre elles um lopar muito distincto o novo Paiodico de- 
nominado = Regulador Brazileiro- Luzo = - pub!icado nesta cidade, 
Manda pela Secretaria de Estádo doa Negocios do Reino re- 
metter ao Governo Provisorio da Provincia de Minas Geraes os 
exemplares inclusos do 1." e 2.0 numeros do referido Periodico 
afim de que o mesmo Governo, ficando interessado dos impor- 
tantes objectos que neile se tratão, dirigidos ao estabelecimento 
de uma Monarchia Constitucional, como firme penhor de se- 
gurança publica e a sustentar a Dignidade e os Direitos des* 
Reino, não só facilite a sua circulação pelos Povos da dita 
Provincia, mais proximos, pala parte que lhe toca a sua sub~cri- 



pção voluntaria na fórma annunciada nos respectivos Prospectos. 
Paço do Rio de Janeiro, em 5 de agosto de 1822.-José Bo- 
aifario de Andrada e 8tlra.» 

Nesse fim de anoo de 1823 a Typographia Nscional mu- 
dou-se rara o predio occupado então pela Secretaria do Im- 
perio na rua do Passeio e a Gazeta do Rio f o i  em 1823 rub- 
stituida ~ c l o  Diario do Governo. 

Nessn mesmo anoo Martim Francisco Ribeiro de Andrada, 
então Ministro dtt Fazenda, mandcu installar um estaheleci- 
mento tgpographico na provincia de S. Paulo, remettendo prelos, 
accessorios, dous officiaes typographos, um impreisor, etc. Esea 
determinaçiio, porém, ró foi cumprida em marco de 1824. 

N e ~ s e  mesmo anno foi o Deputado Francisco Vieira Goulart 
encalregado pela Junta Directora da Typographia Nacicnal da 
organizeção das folhinhas de algibeira e de parede, calendario 
ecclesiastico para o Bispado do Rio de Janeiro, Sã0 Paulo e 
Minas. 

Por portsria de 30 de jatieiro de 1826 fci ccncedido á 
Typcgraphia denominar-se Nacional e Imperial. 

A Impressão Régia, depois Imprensa Nacional, já possuia 
desde 1FOS gravadores que illustraram as obras pnblicades pelo 
eatakelecimento. Muitts desses gravadores eram na verdade 
so~eriores a alguns que por ahi  andam. 

Extincta a Junta Directora em dezembro de 1830, foi dada 
li Typographia Nacional uma nova regulamentação, paseando 
ella a ser dirigida por um director ou administrador. 

Em 1831 foi transferida a Typograpbia para algumas daa 
salas da Academia de Bellas-Artes e em 1835 jh possuia o 
estabelecimento dez pr6loa. 

Em 23 de abril daquelle anno foi a Typographia estabe- 
lecida no pavimento infericr dei Camara dos Deputados. 

E m  1837 foi creada a cfficins de fundição de typos, cujo 
material ~ e r i a  mandado vir da Europa, melhoramento este que 
não foi levado a effeito, e em setembro de 1845 foi tambea 
adquirido o primeiro prblo mecsnico. 

Tinba o estalcelecimento em 1850, além deise pré!o me- 
canico. seis pr6los de ferro francezee, seis inglezes e o pe~aoal 
das officinas compunha-se de 18 compositores, 1 5  aprendizes, 
um mcstre, um guarda-typcs, cito impressores e 12 aprendizes 
destes. 

Em 1859 foi definitivamente creada a officica de fundição 
de typos. 

Data desta 6poca o inicio dos grandes melhoramentos in- 
troduzidos na Typographia Nacional, sendo ella provida de 
novo material e augmentado o numero de seus operarios. 

E m  outubro de 1860 mudcu-se a Typographia para o 
predio contiguo A então Secr~tar is  do Imperio, hcje Lyceu de 
Artes e officios, na face que d4 para o becco Manoel de Car- 
valho. 

Foi O então Ministro Silva Paranhos, o benemerito brezileiro 
Tisconde do Rio Branco, quem mandou levantar um novo edi- 



ficio para a Typographia Nacional, com as indispenssveis con- 
dições para o fim a que se destinava. Deve-se, pois, ao 
Visconde do Rio Branco a construcção do edificio de estylo 
gothico que hoje se ostenta na rua Treze de Maio. 

Para commcmorar-se a construcç2io desse estabelecimento, 
lê-se em uma lapide na entrada da oficina de impressão a se- 
guinte inscripção : 

8 Sob o Reinado de 8. M. o Senhor D. Pedro I1 foi co- 
meçsdo este edificio a 26 de agosto de 1874, sendo Ministro 
da Fazenda o Visconde do Rio Branco. Continuado e concluido 
a 31 de dezembro de 1877, sendo Ministro da Fazenda o Barao 
de Cotegipe. Segundo o plano e sob a direcgão do Engenheiro 
Dr. A. de Paula Freitas., 

O edificio importou, com machinas, mobiliario, etc., em 
1.000:592$982. 

Em fevereiro de 1885 passou a denominar-se o estabe- 
lecimento Imprensa Nacional e desde ossa data começou o seu 
grande desenvolvimento, adquirindo-se os mais modernos ma- 
chinismos, dilstando-ee as diversas oficinas, emfim, tornando-se 
um estabelecimento completo, preparado para executar com 
toda a proficiencia os mais artisticos trabalhos de typographia, 
encaderiia@ío, lithographia, gravuras de toda especio, impres- 
sões a côres, etc. 

Possue ainda o estabelecimento dous prelos antigos, dignos 
de registro, com as seguintes marcas: Columbian Prels, n. 564, 
Clymer's patent : Clymer & Pixon, Manufactures 10, Fiasburg, 
&?e., 1838, L o ~ d o n  : e outro - Rue Iraverse 21 & 23 á Paris. 
Maison Gaçeaux, 1852. 

' Foram administradores e directore~ da Imprensa Nacional 
depois de extincta a antiga Junta Directora cs Srs.: Conego 
Januario da Cunha Barbosa, Bras Antonio Castrioto, Francisco 
Chrispiniano Valdetaro, Dr. Manoel Antonio de Almeida, João 
Paulo Ferreira Dias, Antonio Nunes Galvlo, Dr. José Marques 
Acanã Ribeiro, Julio Verissimo de Moraes, Dr. Mario Nunes 
Galvfio, Manoel Alvos da Silva, engenheiros Antonio Bernar- 
dino Lopes Ribeiro Junior e Raymundo Floresta de Miranda e 
o Dr. Alfredo Angusto da Rocha, a cuja administração intel- 
ligente se devem os grandes e utilissimos melhoramentos in- 
troduzidos no estabelecimento, já no que concerne 8 variedade 
e artistica execuçi%o dos seus trabalhos, já creando suas officinas 
augmentando as dimensões do edificio, apparelhando es officinas, 
com OR mais moderncs machinismos, installando a illuminação 
electrica e contratando profissionaes de reconhecido merito ar- 
tistico, de sorte a affirmar o elevado credito de que hoje gosa 
a Imprensa. 

Ate hoje tem obtido a Imprensa Nacional os seguintes 
premios : 

Exposição Nacional de 1881 - Quatro diplomas de merito, 
sendo: um a typos e vinhetac, um ir typographia, um 8 ste- 
reotypia e um ti encadernação. 



Exposição de Chicago de 1892-1893-Diploma de merito 
6 stereotypia e á gravura medalha de bronze. 

Expoeiqão de S. Luiz de 1904-1905-Uma medalha de 
ouro e um diploma e mais duas medalhas de ouro e ~ O U S  di- 
plomas, sendo : 

Um B typographia, lytographia e gravura e um á enca- 
dernação de livros, livros e publicações. 

Nestes ultimos annos têm tido grande desenvolvimento os 
trabalhos da Imprensa Nacional, de fórma que actualmente é 
bastante elevado o seu pessoal, como se observa nesta esta- 
tistica : 

1900, 479 empregados; 1901, 668; 1902, 709; 1903, 859; 
1904, 929 ; 1905, 955 ; 1906, 966 ; 1907, 1080. 

Juntando-se a este numero os 34 empregados da tabella 
permanente e mais os 14 da Seoção Central e da redacção de 
Diario Oficial, o pessral dette estabrlecimento se elevou em 
1907 a 1.128. Dispensado, porhm, no fim do anno o pes~oal 
extraordinario que serviu durante as sessões do Ct ngresso Na- 
cional, em numero de 92, passaram para 1908 apenas 1.037. 

O pessoal est i  assim distribuido : 
Impreosa-Secção de Artes 22, Revisão 31. 
Composição : jornaleiros 89, obreiros 86, obreiras 61. 
Impressão: jornaleiros 85, obreiros 15. 
Serviços accessorios: jornaleiros 72, obreiros 40, obreiras 74. 
Serviço internoe externo: correios 7, mandador 1,serventes 38. 
Diario Oficial-Revisão, 33 ; composição, 11 9 , stereotypia, 

11 ; impresslio, 12; expediçHo, 26; continuas, 2 ; serventes, 2. 
Pessoa2 extraordinario que trabalhou no Diario OJficial- 

Revisão, 33 ; conipoaição, 53 ; stereotypia, 2 ; impressão, 2 ; ex- 
pedição, 2. 

A officina typographica possue actualmente o seguinte ma- 
terial : 4 machinas Marinoni de dous cplindrcs ; 5 ditas Alau- 
zet, idem ; 7 ditas Alauret, de um e6 cylindro ; 4 ditas Marinoui, 
idem; 1 dita S. Bertier & Durer (n. I), idem, denominada aLa 
Velo Typo* ; 5 ditas Marinoni, chamada aMinerva~ ; 4 ditas 
Liberty. tambem do mesmo typo; 2 ditas Old Style Garden; 2 
ditas Pbcenix (allemã); 1 dita Hogenfort (allemã); 2 ditaa Alauzet 
para impressão a duas cores ; 1 dita rotativa Marinoni; 1 ma- 
china, denominada evic tor ia~ dos fabricantes Rechstrcch k 
Schneider, systema Minerva, e das mais aperfeiçoadas, especial- 
mente destinada B impressão de trabalhos de chromos, gravuras 
etc. ; 1 t ntra de dons cylindrr s, de Marinoni, muito aperfeiçoada 
e propria para trabalhos deluxo, e 1 cortador de papel, do fa- 
bricante Karl Kranse. 

Foram agora encommendadas mais as seguintes: 6 de im- 
pressão a branco, diversos tamanhos, do fabricante Marinoni; 1 
rotativa, de Marinoni, tambem para as obras e illustrações, com 
oecillsção na cortagem de papei para ser applicada em divereas 
fórmulas do exoediente : e 2 ditas Darn imoresião de enveloo- - ~ I I 

pes, denominadas =velo Tgpos. 



A officina de estamparia e gravara est4 tambem cuidado- 
samente montada e nella se executam tres especies destes tra- 
balhos-lithographia, xilographia, e a photo-gravura-chimiea ; 
e possue para esse fim, além de outras machinas, as seguintes : 
1 spparelho photographico de Goeiz Amhatz do foimato de 
O,lbX0,24 ; 1 obiectiva mrcroscopica, de W. Henngff, cobrindo 
chapas de 0,50X0,50: 1 vidro quadriculado com 200 linhas por 
pollegada, no formato de 0,13><0,24 : e 2 prensas para copiar 
os clichés no zinco, forma 0,30X0,40. 

A officina lithographica possue as seguintes machinas, sppa- 
relhos e ntensilios ; 2 de impressão, de Marinoni, formato euou- 
ble Raisin,, imprimindo na extensão de 100X0,68; 4 de Alau- 
aet. formato cGrand Soleilm, imprimindo na extensão de 0,84><0,62; 
1 de Alaazet, formato eGrand Jesus*, imprimindo na extensão 
de 0,76X0,56 ; 1 de cortar papel, de Karl Krause; 1 de moer 
tinta, de Klimsch & C.; 4 prensas manuaes para os serviços de 
transporte e pequenas tiragens ; 1 spparelho para r e d u c w  de 
gravuras ; 2 bslancins para estampar em relevo ; 710 pedras com 
gravuras de differentes processos. 

Para dar maior desenvolvimento a esta importante cfficina 
foram encommendadas na Earopa duas machinas de impressão, 
uma do formato =Grana Aigle, e outra aGrend Soleil*, e bem 
assim uma para bronzear impressos, na extensão de 100X0,98, 
todas do fabricante Marinoni, e uma machina, intitulada aPro- 
greseom, de Klimsch & C., e mais quatro prensas, sendo tres 
manuaes para o serv.ço de t!ansportes e uma com movimento 
a vapor. 

A officina de encadernação, além dos trabalhos que lhe são 
proprios, executs a restauração de livros e documentos antigos, 
que a maior parte d s vezes 880 executados nas rospctivas 
repartições. 

A secção de dcuração é, como o seu nome indica, a que 
se encarrega de dourar os titulos, rotulos e ornatos em pastas, 
dorsos de livros e outros trabalhos delicados. 

A officina de encadernação dispõe do segu'nte material; 2 
machinas de aparar, de Ksrl Krause e Alauzet ; 2 tesouras para 
cortar papelão, de Poirier e Karl Krauee; 3 prensas grandes 
para endossar; 2 machinae de numerar ; 1 dita para cortar en- 
veloppes-memorenda, rotulos, etc. ; 1 dita de tirar cravaqão ; 2 
ditas de fazer encaixes em livros impressos, de L. Hachée &C.  
e Karl Krause ; 3 machinas, para a donração, sendo uma, nova, 
de Barrild and Sons e duas de Karl Krause. 

Tem esta officina mais as seguintes machinas ; 3 machinas 
de aparar, de Poirier, sendo duas grandes e nms pequena ; 1 
dita de aparar, de Karl Krause; 1 dita de gommar, de Bia- 
gosch Brandan ; 2 prensas : 1 tesoura de aparar papelão, de 
Poirier ; 3 machinas de numerar ; 1 dita ae cortar cartão; 1 
dita de dobrar enveloppes; 5 ditas de coser; 1 machina de 
aparar ; 2 ditas de dobrar folhas ; 4 ditas de picotar ; 2 ditas 
de numerar ; 2 ditas de coaer arame ; 1 prensa de Alauaet, etc. 



A officina de pautação dispõe de 9 machinas de pautar e 
riscar com pennas e rodinhas, das mais aperfeigoadas, do fabri- 
cante E. C. H. Will. 

A cfflcina de fundição de typos, cujo material 6 aperfei- 
çoado e moderno, consta do seguinte : 10 machinas *Univer- 
saes,, typo I, de fundir de corpo 6 ao corpo 14; 1 dita, typo 
11, de fundir do corpo 16 ao 28 : 1 dita especial, de fundir 
brancos do corpo 6 ao 14, e 1 dita propria para fundir escri- 
pta, tendo sido augmentada com outra grande ~Univereals typo 
111, que funde do corpo 30 ao 72, com todas as peças para typos 
direitos, typos de duas pontas e brancos óccs, com matrizes r s -  
entrantes de aço. 

Estão trabalhando effoctivamente na officina 14 machinas 
de fundir typos, dous laminadores de entrelinhas e um de fi- 
letes, quatro cortadores de typos e um de filetagem, uma fôrma 
de fundir entrelinhas por meio de placas, uma outra de fundir 
guarnições systematicas, uma outra de fundir filetes, uma ma- 
china de cortar eflpaços e diversos pequenos apparelhos. 

Possue grande quantidade de matxizes de tres especies, no 
importante numero de 29.558, sendo, matrises vindas da Europa 
13.949, feitas na officina pelo systema .Lima,, 9.822 e pelo 
systema antigo 5.787, incluindo neste numero as que vieram da 
Europa em 1906. 

O preparo dos caracteres typopraphicos é actualmente feito 
com as machinas aperfeiçoadas de Foucher, as quaes offarecem 
a vantagem de fundir na altura justa, sem necessidade, portanto, 
do emprero da plaina. 

A officina do stere~typia e galvanoplastia 98th montada 
com os apparelhos os mais aperfeiçoados para esse genero de 
trabalhos. 

Das secções de machines da Imprensa, que comprehendem os 
motores e transmissões, carpintaria, etc., a mais importante 6 a 
de electricidade, composta das seguintes dependencias : 

A casa das caldeiras, contendo duas caldeiras multitubula- 
res, sytema Steinmnller com superficie de aquecimento de 81 
metros quadrados cada uma, para 1.500 kilos de producção de 
vapor por hora de trabalho e de 10 atmospheras de pressão e 
a tubagem com valvulas de communicaçiio para o funcciona- 
mento de qualquer unidade raotora e com qualquer das duas 
caldeiras de vapor. 

A sala das machinas motoras dispõe de : uma machina a 
vapor, systema .Compundn, vertical, para 100 cav~llos effectívos 
e 10 atmospheras de pressão, fazendo 220 rotações por minuto; 
duas machinas a vapor, do mesmo systema citado, verticaes, de 
50 cavallos efiectivos cada uma e 10 atmospheras, fazendo 265 
rotações por minuto : uma machina electrica para corrente con- 
tinua, ainda do mesmo ryatema das outras precedentes, de 220 
volts, da capacidade de 75 kilowatts, fazendo 220 rotações por 
minuto, directamente canjugada com a machina a vapor de 100 
cavallos ; duas outras electricas para corrente continua, ainda 
do ~ystema tCcmptunln, de 220 volts, de 55 kilowatte. fazendo 



cada uma 265 rotaçõ3s por minuto e conjugadas com as machinas 
a vapor de 50 cavallos : um quadro de distribuição, de ferro e 
marmore, com tres paineis e contendo apparelhos para distri- 
buição, medição e regulação ; uma machina a vapor, unifixo, sys- 
tema *Patins, com 25 cavallos, 95 a 100 rotações por minuto 
e gastando 300 kilos de carvão em 8 horas de trabalho; uma 
gazmotora com scentelha electrica, de SociBt6 Suisse Winther- 
thur, da força de 12 cavallos, despendendo cinco metros cubicos 
de combustivel por hora de trabalho e fazendo 200 rotaçõrs por 
minuto. 

A producção de trabalho da Imprensa Nacional, desde 1898 
at6 o nnno proximo passado foi a seguinte: 

1898-Impressos avulsos 9 964.369, talões 120 193, obras 
impressas 420 665, livros em branco 5.523, enveloppes 2.615.050 
e encadernações 2 394. 

1899-Impressos avu'sos 10.154.596, talões 34 204, obras 
impressss 446.467, livros em branco 3,306, enveloppes 534.000 
e encadernações 3.632. 

1900-Impressos avulsos 11.164.970, talões 56.419 obras 
impressas 386 612, livros em branco 5 617, enveloppes 225.150 
e encadernacões 3 807. 

1901-Impressos avulsos 11.540.640, talões 110.533, obras 
impresas 3'0 503, livros em branco 7.169, enveloppes 117.390 
e encadernsções 2.895. 

1902-Impresqcs avulsoa 20 993.000, talões 344 391, abras 
impressas 543.391. livros em brancc 10.104, enveloppes 1.127.180 
e encadernações 3 878. 

1903-Impressos avulsos 30.465.555, talões 173.272, obras 
impresas 451 701, livros em branco 23.638, enveloppes. . . . . . 
1.237.054 e encadernações 6.909. 

Não estão incluidos neste quadro os trabalhos ccm o pie- 
paro de estampilhas, de chapas de stereotypia e galvanoplastia 
e de typos. 

De 1835-1836 a 1879-1880 (45 exercicios) a receita im- 
portou em 4.711:745$999 e a deapeza em 1.675:533$744 resultando 
um saldo de 36:207$225 ; de 1889-1881 a 1892 (12 annos) a 
receita foi de 7 396:330$826 e a despeza de 6 509:385$560. dando 
um saldo de 886:945$266; e finalmente, de 1893 a 1903 (10 
annos) e receita montcu a 5.422:324$411 e a despesa em.. . . . 
3.968:361$580 tendo um saldo de 1.453.963#231. 

Possue o acreditado estabelecimento a bella e benemerita 
instituição de benificencia creada em 1889, tendo por objectivo 
garantir pensões eos operarios e empregados e installada defi- 
nitivamente em agosto de 1880, por iniciativa do então admi- 
nistrador Antonio Nunes Galvão, denominado Caixa de Pensões 
dos Operarios da Imprensa Nacional e Diario Oficial. 

Do balanço relativo ao 1.0 e 2,O semestre do anno passado 
vê-se que o capital em dezembro de 1906 era de 633:443$667, 
contribuições recebidas 52:486$918, multns recebidas 4:976$500, 
emprestimos extraordinarios 199:000$000, juros de emprestimos 
recebidos, quer ordinarios, quer extraordinarios, 27:526$493, juros 



de apolices de 1907-11:090$ ; sorteio de 11 apolices de juros de 
6 11:000& titulos recebidos de 11 pensionistas 11$000. 

A despesa B asaim discriminada no ultimo relatorio de. . . 
1907 : Penrões de dezembro de 1906 at6 novembro de 1907 
31:168$104 ; gratificaçõ~s 5:016$651, restituições 92$100 empre- 
stimos extraordinarios 199:000$ portei0 de apolices ll:000$, juros 
das apclices 180$, funeraes 180$600, capital 692:139$122. 

A publicação destas informações acerca da Imprensa Na- 
cional não tem outro fim senão commemorar a gratissima data 
do primeiro centenario da sua cresção e fazer inteira justiça a 
todos aquelles que com desinteressado patriotismo tem concor- 
rido efficaimente para o seu progressivo desenvolvimento e para 
a grandeza das artes graphicas brazileiras. 



Francisco Adolpho Parnhagen, 
PELO 

Dr. M. de Oliveira Lima 

Socio honorario do Instituto Historico e Geo- 
graphico de S. Paulo 



Francisco Adolpho Varnhagen 

Cabem-nos certamente alguns dos defeitos por que somos 
acoimados. Como raça e como povo-latinos pela cultura, por- 
tuguezes pelo sangue, brazileiros pela nacionalidade - do que 
não podemoe entretanto ser facilmente accusados é de ser min- 
guada a nossri admiração pelo talento, pelo valor e pelo suc- 
cesso. Ella 6 antes facil e ruidosa. O peior, porém, é que, 
constituindo a admiração, quando consciente e fundamentada, a 
projecção do epicurismo intellectual, os que procuram a har- 
monia das faculdades espirituaes tanto quanto ;o equilibrio da 
vida material, podem, pelo effeito de uma conhecida lei physica, 
ser naturalmente levados a incurtar o reconhecimento, que 6 a 
projecção da ternura do coração. Não creio, comtudo, incom- 
pativeis as suas manifestações, e se, como para alguns sóe 
acontezer, a admiração é caracteristica dos talentos inferiores 
e o reconhecimento distinctivo das almas pusillanimes, aceito de 
bom grado uma e outra qualificação para dizer.vos, Srs., quanto 
me alegra e quanto me honra vir hoje expressar-vos meu maior 
reconhecimento pela minha eleição para membro da Academia 

Brasileira e dar largas & minha admiração pelo mais notavel 
dos nossoe historiadores, porquanto foi o mais valente traba- 
lhador da historia nacional 

Quando, muito novo ainda, eu estudava yaleographia na 
Torre do Tombo, de Lisboa, tendo por mestre José Basto, um 
dos auxiliares de Herculano na obra grandiosa dos Portugalice 
Monumenta Historzca, cwtumava ancioso esquadrinhar nos maços 
de papeie bolorentou, de caracteres semi-apagados debaixo da 
poeira dos seculos, algum documento que na minha prosapia 
juvenil julgava, dever ser decisivo para a solução de qualquer 
dos enigmas da nossa historia, que os tem, comquanto date de 
hontem. Ora, era com viva sorpreza e não menos vivo desa- 
pontamento que, em quasi todos aquelles papeis, se me depa- 
rava a marca discreta do lapis de um pachorrento investigador 
que me precedera na faina, e que verifiquei não ser outro senão 
Francisco Adolpho do Varnhagen. Attribuindo o seu nome il- 
lustre 4 cadeira que a voesa benevolencia aqui me concedeu, 
escolhendo-o, pois, para meu patrono-mais csrecera de um pa- 
droeiro, pare usar da linguagem tradicional, que tão bem cor- 



responde ao personagem e at6 ao espirito começo de seculo- 
celebrando agora sua memoria, faço mais do que instinctiva- 
mente recorrer a um modelo, traduzo uma saudosa impressão 
da primeira mocidade, alhm de prestar uma das mais marecidas 
homenagens que reclamão os fundadores do nosso patrimonio 
intellectual 

Modelo tambem poderia chamal-o, como diplomata e ho- 
mem de letris que foi, e mais prezando esta qualidade do que 
aquella, no que Alias revelava o bom seneo germanico que her.- 

. dára, porque, ao passo que a literatura se torna cada vezmais 
ardna pela somma de conhecimentos que requer, a diplomavia 
torna-se cada vez mais facil pela somma de predicadoe que dis- 
pensa. Não é maldizer da diplomacia lembrar que, mercê da 
maravilhosa facilidade de communicações, do devassamente da 
vida politica pelos jornaes, da virtual cessação de todo sigillo 
de Estado, da collocação dos cargos publicos ao alcance de to- 
dos os cidadãos, não mais privilegio de uma 
casta, de outras circumstancias ainda, ella deixou de ser uma 
arte para tornar-se uma profi~eão. Os diplomatas dependem 
agora tão de perto e descanção tanto sobre o chefe da sua cor- 
poração, gozão assim de tão pouca iniciativa e autonomia, que 
já forão irreverentemente tratados de méros tocadores de certo 
instrumento anti-musical que Rossini tinha em horror, e quea 
gravidade academica me dissuade de mencionar. Pelo contrario, 
o historiador modsrno carece de ser, alem de um erudito, um 
artista ; de descobrir elle proprio as fontes, analysar-lhes o valor, 
saber aproveitar o manancial que dellas brota, quando ainda 
livra de impurezss, e arrecadal-o em vaso do mais puro crys- 
tal por elle mesmo facetado. 

Nas paginas eloquentes dedicadas por um academico fran- 
cez, o Duque de Broglie, a Victor Dnruy, lê-se o que deve de 
ser hoje o historiador, com3 tem de combinar a sagacidade da 
verificação com o talento da exposição, ailiar a circumspecção 
do pesqui~ador A habilidade do narrador, o que, demandando em 
rigor para applicar-se á evoluçlo de um povo ou de uma na- 
cionalidade tempo mais que o de uma vida e intelligenciamais 
do que a humana, convida 4 elab~ração das monographias e, 
como consequencia, produz a dispersão da materia historica. 
Não ha, com effeito, quem nPio esteja convencido de que o se- 
culo actusl será irremediavelmente o seculo dos especialistas. 
Aquelli s palavras de Zroglie são tanto mais dignas de medi- 
tação quanto 6 bem verdade o que antes affirmhra Augustin 
Thierry, um dos mestres da moderna historia franceza, que a 
direcção intellectual dominante no seculo XIX seria a necessi- 
dade da historia. 

O seculo em que ha pouco entrámoe encontra bem apro- 
veitados todos os recantos desse campo, cuja vastidão com- 
tudo desafiava a das savanas immensas por onde va- 
gueou O espirito erratico de Chateaubrrand, que foi o primeiro 
a tornal-o pittoresco. Applicando ao proprio genio o aphorismo 



baseado na curiosidade mental da sua Bpoca, revelou-se o mes- 
mo Thierry um megistral conhecedor dos tempos sumidos, um 
conhecedor como na lingna portngueaa sd se encontra analogo 
em Alexandre Herculano-sobrio vigoroso, animado, apoiando 
diractamente nos texto; primitivos e nos documentos o iginaes 
as suas informações precisas ; até liberal. intransigente de Julho, 
como foi Herculano em politica um ferrenho carttsta. 

Caberia Varuhagan dentro da categoria delineada pelo 
illostre Duque? Teria sido um erudito e um artista, um Nie- 
brihr e um BeulB? Se não, approximar-re-hia elle sequer da- 
quellex representantes emeritos do genero severamente hiatorico, 
qno não faz conceseõ3s ertraordinaxias 9, galas do estylo, e n a  
consciente gravidade põe seu maior encanto? Na forira aca- 
demica, tal como a consagrárão os franceses, é inevitavel o 
gasto de laves e mal disfarçadas ironias. N63, pordm, não es- 
mos empenhados neste momento na recepção de um novo mem- 
bro da nossa Companh a nem no elogio de um companheiro de 
hontem, cujas fraquezas de escriptor - quem deixar8 de têl-as?- 
ou c u j ~ s  antipsthias de gostos literarios estejiro presentes e 
rivas. G1orifi:amos um morto de longa data, que jB a ninguem 
faz sombra e não mais é discuçido. Não se trata de um pre- 
decessor a criticar, mas de um padroeiro a canonizar. Serião 
assim inconvenientes as ironias sobre serem descabidas. Lem- 
brado3 de que Varnhagen foi sem contestsção o creador da, 
historia patria, senão em syntheses Inminosas, pelo menos na 
comprovação essencial, é tão sómonte com respeito que deve- 
mos encarar essa figura ealiente da nossa literatura, posto se- 
jamos forçados pela juatiça a salpicar das reservas indispen- 
eaveis em todo estudo a nossa legitima admiração perante 
ella. 

O facto é que 05 fiistcs literarios se não ufanão entre nó3 
de um hi.toriador parecido com qualquer dos espiritos supario- 
res de cujjs nomss fiz mencão. Fran-isco Adolphl de Varnha- 
gen foi por certo o mais notorio e o mais merecedor dos estu- 
diosos do passado brarileiro : foi um ardente investigildar, um 
infatigavel resuscitador de chronicas esquecidas nas bibliothecas 
e de document~s soterrados nos archivos, um valioso corrector 
de falsidades e illu~trado collecionador de factos. Porém o dom 
adniiravel de communicar vibração As turbaa dei.apparecidas, 
qne caracteriza um Micbelet, ou a extrema habilidade de re- 
constituir com um agglomerado de pormenores um caracter hu- 
mano, GU delle deduzir uma lei da evolução,. que particulariza 
um Taine, os nâo po-suiu o autor da Historzn Geral. Faltava- 
lhe para isto, mais do que uma faculdade psychologrca aguçada 
por solida e moderna preparação scientifica, a ingdnte obra cri- 
tica que aquelles outros escriptores contavão a amparal-os. 

Remoutaqdo mesmo mais lonqe, dentro do secilo findo, do 
que a Michelet e Taine, Tùier y escudhra se c3m os pacientes 
trabalaos dos Benedictinos e com os result~dos das peaquiras 
das Academias, e Alexandra Herontano, ainda que abrangendo 
a sua producçâo um longo esmiuçar de monumentos historicos, 



sentia se arrimado aos faustosos, mas excellentes fructos da acti- 
vidxde da Academia de Historia e da Academia das Sciencias. 
No Brazil, apenas hoje, graças justamente ao labor indefesso 
de Varnbagen, a estudos especiaes como os de Norberto de 
Souza sobre a conjuração mineira, do dr. José Hygino sobre o 
periodo do dominio hallandez no Norte e do Sr. Lucio de 
Azevedo sobre 03 Jesuitas no Grão Par& e ao impulso pres- 
tado As monographias. dissertações e comparações de docnmen- 
tos @as associeções de que eão modelos o Instituto Historico 
do Rio de Janeiro e em menor esjala, 03 Institutos de Per- 
nambuco, Ceará, Bahia, S. Paulo, etc., poderá um syncretisador 
tentar firmar numa vista de conjuncto a sus c~ncepqiio parti- 
cular do desanvolvimento patrio. 

O traço dominante da individualidade de Varnhagen B a 
paixão da investigação historica, 4 qual subordinou todas as 
suas manifestações de escriptor. Elle traz-nos 9, memoria o 
faiscador att-ahido pelas palhetas ds ouro ou o garimpe ro hy- 
pnotisado pelos diamantes, esquecido da balleza da paizagem 
em que labuta p9r descobrir os thesouro~ d i  terra, cego diante 
da formosura da perspectiva e da t r an~parenc~a  da atmosphera 
que seduziriao o pincel de um pintor, surdo ao siissurro das 
folhas e ao canto das aves, que acordarião o estro de um poeta. 
Se conpunha um drama como o Amador Bueno (I), Varnha- 
gen escolhia um ponto controverso da historia patria, apro- 
veitando em sua plenitude a legenda que a sua critica nãr~ 
podia acdher sem rasalva (2). Se esboçava uma novella Com3 
a Chronica do Descobrimento do Brazi l  (3), fazia- O ,  segundo 
declarou (4), para vulgarizar o piimeiro documento historico 
relativo ao Braail, que foi a carta descriptiva de Pero Vaz de 
Camiuha: p r aachsr que a forma do rc mance era o melhor 
meio de adaptar ao gosto de todos a historia do p a i z . ~  Se 
readitava os nossos epicos, Bssilio da Gama e Durão (5), ou 
outro dos nossas poetas no Elor~legio, buscava sobretudo um 
pretexto para escrever-lhes as noticias biographicas-as melho- 
res que at6 agora temos-e recheiar as publicsqões de notas 
eruditas. Se traçava algumas paginas sobre architecturia a pro- 
posito da ~ g r e j a  de Santa Maiia de BelBm, não o impulsiona- 
vam tanto sentiment3s de arte como o desejo de aproveitar 
mais uma contribuição psrs fixa;ão de Bpocai histxicas. 

A catreira diplomatica, da qual percorreu todos os gráos, 
offere:eu-lhs principilmente ensejo para indagações a3 mais 
valiosüs em archivoj e livrarias. Da Torre do Tombo, em Lisboa, 
extrahiu docamentos sem numero e sem par. Do3 de Simancas 
eati cheia a primeira edição da sua historia do Branil, (6)ser- 

(1)  Lisboa, 1847. 
(2)  Hhstoria Geral, 2 i  ed. tom0 11, pag. 693. 
(3)  Panorama, lt40. 
(4) Innocencio, Diccranario Bibkcgrapkico, tom0 11, pag. 320. 
( 5 )  Lisboa. l%6. . . 
(6) Pnblicada em Madrid em 1854-67. 



vindo-lhe aquelles de que então se não aproveitou para, quando 
na Americs do Sul, p:eparar o ensaio sobre a oc*upaçao hol- 
landeza do norte do Brazil e escrever a famosa defesa de Ves- 
pncio. Em Vienna delineou a historia da Independencia, ainda 
inedita e aotualmente em mãos do nosso con8ocio Sr. Barão 
do Rio Branco, em grande parte sobre as informações diploma- 
ticas do Ministro Austriaco no Rio de Janeiro, admiravelmente 
collocado para seguir a trama intima dos acontecimentos como 
representante de uma corte parente, e possuindo no proprio 
seio da familia real. portugueza uma natural informante na 
pessoa da Archidugueza Leopoldina. Ninguem contestar& que este 
ról de serviços s ~ j a  superior ao que podem apresentar muitos 
diplomatas, mesmo sahidos de fresco do torvelinho de negocia- 
ções espinhosas. Mais vale em todo o caso escrever historia com 
autoridade do quo ajudar a faz8-la sem capa:idada. 

Varnhagen 6 um exemplar precioso, para a justificação da 
celebre theoria de Taine, da raçs, do meio e do momento, quo 
os exaggeros dos discipulos não lográrh  desacreditar. 

Nascido em 8. Paulo, era, porém, f i l h ~  de um allem80, mi- 
neralogista distincto que restaurou e administrcu a conhecida 
fabrica de ferro de Ipsnema e que com Eschwege, Debret, os 
Taunfiy e tantos outros, fazia parte ,do grupo de europeos do 
Norte, ao qual o Brszil deveu u a  inestimavel concurso intel- 
lectual nos começo:, da sua existencia de nação independente. 
Da raça germsnica recebsu elle em legado o amor ao trabalho 
aturado, a paciencis na elab~ração de uma obra, o cuidado na 
exactidão dos resultados, que a sua educação de engenheiro só 
podia ter fortalecido. Vindii para Pr rtugalacs oito annos, criou- 
se entre aquella geração do Panorama, tivida de regeneração 
mental, seduiida pela evocação do longiquo passado nacional, 
dominada pela grande corrente de curiosidade histotica de que 
fallava Thierry. 0 )  primeiros ensaios de Varnhagen, depois das 
ReQexoens criticas encontrão-se precisamente no mencionado 
orgão da propaganda romantica-tomando esta expressão no seu 
sentido mais largo e mais levantado - collaborado por Hercu- 
lano, Oliveira Marreca, Rebell, da Silva e tanto3 illustres es- 
criptores do tempo. O meio e o momento, p.irtcnto, niio podião 
ser mais propicios ao desabrochar dessa vcicat;ão de historiador, 
cuja corolla ainda desmaiada se volvia, Piquiosa de luz e de 
calor que lhe avivasaem as cô:e3, psra o 801 magnifico que doura 
cada dia o pincaro do monte paschoal. 

A educação literaria em Pcrtugal, nas condições apontadas, 
não impedio, antes contribuio para que *a  1;atria de nascimento 
e de opção. (1) lhe occupasse exclusivamente o espirito desde 
que encetou a carreira das letras. Não ftillando já das BeJie- 
zoem criticas á ediç8o pela Academia das Sciencias do Roterio 
do Brnzil, de Gabriel Soares, do qual elle daria mais tarde 

(6)  Replica opolo~el ica de um escriptor calum12iado. 



nova e correcta edição (I), o primeiro trabalho que lhe devemos 
foi em 1839, aos 23 anuoa de i iade,  a publicação do Diario da 
navegagão ao Brazil de Mnrtzm Afonso de Souza, esxipto pelo 
irmão Pero Lopes, enrique-ido com curiosas annotsções. Depois 
contso-se por dezenas os manuscripto3 referentes ao Brazil que 
ealvou da destruição os papeis hiscoricos que livrou do esqne- 
cimento. Desde a Narrativa epistolar do padre Fernão Cardim 
atb á Desc i p ~ ã ,  do Maranhão de Heriarte (2), 6 um nunca 
acabar de subsidias valiosos fornecidos por Varnhtrgen ao estudo 
dos nossos tres seculos de vida colonial. Era como se elle ti- 
vesse avocado, para cumpril-a, uma tarefa que de ordinario se 
reparte por uma porqão du sociefades de descsnço mutuo. 

A fundação do Instituto H storico do Rio de Janeiro, no 
proprio anuo da sua estrba na litwatura historica, veio a pro- 
posito para estimular lhe o zelo e provocal-o a redobrar seus 
esforços de excavadnr, já recompensados pela Academia de Lisboa 
com a admissão para socio. Tambem o seu espirito era perfei- 
tamente o r e  URI  academico do se sul0 XVIEI, com a compre- 
hsnsla mlis larga das eousòs da intelligencia dada pela cult:ira 
moderna, Nem lhe friltavão aquellas birras literirrias, aquelles 
melindres profissionzes tão caract+.risticos, e que nelle derão 
nascimento a varias coahecidas e in.tructivas ~ioiemicas, azedas 
uman, urbanas a maior parte, com Abreu Lima, com o Vis- 
conde de Santzrem, com D'Avizbc, crJm Richard, Major, com 
João Francisco Lisboa, cotn Netschir, com Antonio Henriquea 
Leal. Não havia competidor que lhe bnspirabse receio, uem 
sumnidade que o fii s.o recu4r. O seu tale.ito de polemista era, 
comtudo fraco sob o ponto de vista Iiterario : nada do sarcas- 
mo crú de um Casillo ou da ironia alada dr um Octaviano. 
Varnhagm tinha a fal-a d.i espirito de qualquer privatdorent 
de Bonn ou de Heidelbsrq, que não possuisse sombra da gci- 
eucia da escarnecer de Haine ou do penetrante talenst. de ao -  
tejar de Schopenhauer. A zomhtria era-lhe extranhfi. Qaando 
tentava ter graça, mettrndo alguem a ridiculo nada mai, con- 
seguia do que fazer-nos sorrir da sua insipidez. E-gntando a 
argumentação sem nunca fulmlnar o adversario com um raio de 
indignação ou subffierg 1-0 @uma tempestade de galuofa, des- 
cendo áa ultimas minudencias pelo habito de insistir nos deta- 
l h e ~ ,  os s ~ u s  ataques e drfesas tornão-ee enfadonhos pela au- 
sencie de todo cunho artistico mais pa-ecendo desenxabidos 
arraz adoa de praxista que vlbrant+s desabafos de escrip:or. 

Varnbagen era não só susceptivel e de indolr combativa, 
com? atr+ito a apaixonar oe por uma these e especialmente por 
um pers nagem. Na Historia das lutas dm ~óEUandezes no Bra 
zil extensa monographia de real merecimento, ccnstituio Vidal 
de Neglelros o objecto do seu louvor, mostrando para com J o h  

( I )  Tomo XLV da Revista Trimensal. 
(L) V:enna, 1374. 



Fernandes Vieira uma viva antipsthia. A sua grande, absor- 
vente e mais antiga affeição historica foi, porém, Americo Ves- 
pucio, cuja importancia de navegador, seriedade de correspon- 
dente e fidelidade de narrador defenden com grande cópia de 
argumentos hiatoricos A geng.aphicos, citaçõea de texto e com- 
parações de roteiros no trabalho geral sobre historia do Brasil, 
e m  trabalhos especiaes (I), e ria resposta á analyse critira con- 
tida no parecer do eminente Mr. DIAvezac sobre a Historfa 
Geral (2) av~spucci .  que chegrdo ao acaso da vida começára 
emfim a ,viver ~ocegadamente, f o i  depois demorto alvo de sta- 
ques injustos e acrimoniosos. Sua mclmoria fqrnou-se a victima 
innocento da prop:ia fama que de principio lhe fi9a dispeneado. 
NZLo sigamos mais este miseravel systema que consi~te em vi- 
lipendiar a honra dos pequenos para exalçar a gloria dos grandes 
e, esclarecendo a h i~tar ia  das viagens de Vespucci, advoguemos 
uma questgo a um tempo de justiça e de iiloralidades». (3). 

E se bem o disse. melhor o fez. Os dcus trabalhos especi- 
aes dedicados rio navegador florentino são incontestavelmente 
de grande valia pelo intuito com que for80 elaborados, pelo 
methodo que eeguirgo e pela r ique~a  de erudição que ostentão. 
E m  nenhum dos seus livros talvez existe tanta abundancia, um 
tal luxo de illustração historica. Pe3.correndo-se esses dous vo- 
lumes esguios tem-se a impressão perturbadora de uma floresta 
dos tropicos, densa e perfumada, onde tudo se nos afigura estra- 
nho, cnjas arvores parecem formar uma trsma continua ponti- 
lhada de orchideas exquisitas, mas onde acabsssemoii por ori- 
entar-nos perfeitamente. São elies extensivem~nte aproveitados 
em obras monumentaee como a de Justin Windror (4), pois que 
Tarnhagen A um das raros brasileiros cujas opiniões gozão de 
inconte-trivel autoridade fora do nosso mundo intellectual (4)) 

Apeznr de, por um effrito seguramente de sympathia reflexa, 
interessar-me vivamente pelo bom nome de Vespucio, não me 
aventurarei a lecidir do pleito em que o nosno historiador se 
empenhou unguibus et rostro. Li muitas das peças do processo 
e, se fosse jniz chamado a proferir a ~entença  diria em since- 
ridade qiie a questão da authenticidade das primeiras navega- 
ções de Vespncio. particulsrmente da viagem de 1497 com a 
conseqnente desc, berta da terra firme, parece-me uma destas 
ques tõ~s  aventadas para nunca serem decididas. A nossa Aca- 
demia poderia em pesn ter tar a solugão desse problema do se- 
culo X V  srm conseguir enoontr~r-lhe o X .  O famoso Diccio- 
nario da Academia Franceza ainda pode antever sua terminação, 
dada a perpetuidade da instituição que o está executando. A 
questão Vespucio, entretanto, mais se complicar8 com O andar 
dos tempos : pela sua perplexidade, ella 6 uma das muitas que 

(11 Ljma, 1P65 e Vfenna, :86s-70. 
(2) Exavnen de quelgues points d'histoire géographique dzl Brèail. Paris, (850. - 
(31 Le gremier vogage de A .  Vespucci . Vienna, 1869, no Prefacio. 
(4) Narrative and Critica1 History o f  'America, 8 vols. 

, c $ )  Vide a nota A no 0m deste trabalho. - . ,  



nos fazem duvidar da veracidade das premissas de que a his- 
toria costuma tão sclemnemante tirar suas conclusões (1). 

Em Varnhagen ~upe~sbundava em erudição o que escas- 
seava, como disse, em espirito propriamente philoecphico. Qual- 
quer orientação que a sua inteliigencia pudesse ter manifestado 
de começo para a conside?ação das causas dos acontecimentos- 
e por algumas paginas dos seus primeiros tiabalhos vê-se que 
tal preoccupaqão lbe não foi alheia-desviou-se na cont~nuagiío 
pela insistente pesquiza de documentos para o reatabelecimento 
da verdade dcs cffeito~ ou factos. Durante sua longa residencia 
em Prrtugal, ao t ~ m p o  da sua convivencia ccm Garrett, Jos6 
Estevão, Frei Francisco de S. Luiz, que lhe dispensava uma 
paternal : ffeição, e os outros corypbeus da grande geraçã? por. 
tugueza da   rime ira met ,de do seculo, A ainda dai.01~ da sua 
transferencií diplomatica para Madrid, f i qiie elle mais se d e  
votou a estudas propriamente litcrarios. Data de 1849 (Madrid) 
a 'edição das Trocas e Cantares ou mais provavelmente o livro 
das cantigas do Conde de Barcellos, a qual Innucencio qualifica 
de einnepavel e valioso serviço á Jiteiatnra em geral e mui 
particularmente á gortupuezan (2). E m  Lisboa e em Madrid 
publioou (1850 e 1853) 03 tres tomos do Florilegio, cuja intro- 
ciucqão é julgada esc:ilente ao ponto de a considerar um cri- 
tico da autoridade do Sr. Jose V~rizsimo a~ fonte d~ nossa 
historia litteraritt B qual teria Varnhapen nhi assen ado o cri- 
terio geral,. E' verdade que sobrn aquellis paginas reveladoras 
repous?lo os trabalhos criticos posteriort~s, msis avultados e mais 
acabadus, que retomarão o fio abandorado pelo grande tvab ilhadcr 
no sr-u prurido de deapobr r novas infotmsçõea, nelle mais forte 
do que o deleite de onfeixa-las com garbo. 

Dir-se-hia que mais tarde lhe roubou trdos os moz>ntos 
a pura investigação, até extpndidn aos dominios da prehistoria 
americnna, da qual jB co h ~ v i a  ligeirame-te occupado no opa- 
sculo Sumé ,  lenda mytllo-religiosa, a~teriormente publicada no 
Panorama. Para ser comtiido um ~rchcolug~i t u  um ethnopra- 
pho de valor igual 80 do erudito historjc~i qiis era, faltava lhe 
a base que €15 podia kaver.lhe fornecido uma iuetrucção eepecial, 
compativel ali83 com o meio e o mcm~nto  em que se educoua 
sua inteliigencia, mes que ficára um tánto 1Ó:a da esphera pe- 
culiar de ~ t t r ação  do spu espirito. AI si as infoimaçõej sobre 
os selvagens pão por via de regra fidedign~s, porque se apoião 
no testemunho dou ontigrs autorr s qus r e continuo menuseava: 
por8m as  suas reflexões sobre ethnogenia brazileira, ccndecsadas 
no livro L'Origine Touranienne des Avndr, cains Tupis - Caribes 
et des anciens E'gyptiens indiqudes principaTement par la phi- 
ZoZagie com~arée,  não passão de divagações de dilettante. Var- 
nhagen poesuia todavil uma condição ~antajosa psra uma se- 
rena e desp~eoccupads cbjerv~ção des hypotheses que consti- 
temainda hoje o melhor do haver desee ramo dos conhe:imentos 

(1) Vide a nota B na 5m deste trabalho. 
(2) rol. cit . ,  pag. 310. 



hnmanol. Unico talvez entre os escriptores brazileiros da sua 
geração, nunca revelou sympathia pelos indigenas. 

Conta elle na Replica Apologetica que, ao ser aprerentado 
em Portugjl pelo pai a D. Pedro I, entrtvista da qual resul- 
tou o alistamento do joven Varnhagen nas fileiras liberaes na  
campanha do Duque de Bragança contra D .  Miguel, o ex-Im- 
perador do Brazil reparhra na sua elevada estatuia, ajuntando 
.-que era do ssngne paulista.. O sangue dos bandeirantes e o 
sangue allemão, que de mistura lhe carrião nas veias, não ~ o d i ã o  
gerar o sentimentalismo sobre qneassenton em boa parte a corrente 
indianista da nossa literaturs. E com:, teve sempre a coragem 
das suas opiniões, mesmo se  apodadas de pouco humaoitarias, 
sustentou-as com convicção quando vinha a prrposito, e com 
vivacidade fio travar a te1 respeito com o illustre prosador ma- 
ranhense João Francisco Lisboa a pclemicrs de que ficou por 
memoria o folhhto-0s Indios Brazos e o Sr. LisEoa. (1) 

Varnhagen e!a francamente anti indianista, ccmo lopo o 
notou D'Avezac, estranhando que em vez de começar sua His- 
toria pela dos ab rigenes, elie a começssse pela de P~r tugl i l ,  
da terra drs colonisarlores, da qual o Brazil aisim foimava o 
mero desdobrauento peculiar no ultramar. Era anti-ind~anista 
em tudo, menos na linguagem, na qual dava caloroso abrigo 
aos termos americonos, ao parsu que accueava os negros de ha- 
verem estragado no Braeil a Iingua portugueza. Os indics no 
estado ~elvagem lhe não mereciâc, por6m, sympathia alguma : 
todos os encantos de Atala não quebrarião sua frieza. Sem 
odia-10s como raça nem pretjnder extermina-los como parte pouco 
des~javel  da popuIa~ão naciocal, nenhuns direitos lhes rem- 
nhecla que valessem perante 6s exirencias da civilisação euro- 
páa, aquillo que o poeta Rudyardl Kipling com tanto succeeso 
denominou o White Man's burden. Dzvêra antes ter naccido 
Anglo-Saxão quem tão firmcmente cxhib ti o orgulho do branco, 
tão gostoeamente lhe zelava os fó.cs, tanto lhe enaltecia cs 
servicos. 

No seu intimo Valnbagen não acreditava nos Icrendos es- 
ftryos da ratechese para amanear os Indios, e l e v a . 1 ~ ~  4 vida 
social, .-rehabilita-losn cumo dizia a especie do Romantismo que 
não preferia o puro est, do natural. No chamado Discurso P r e  
liminar (os Os lndios perante a ~lacionalidade brazileira) elle 
o declara mesmo : contava tão sómente ct m a força para conte- 
los, .-ava~saIla-os., repellil-os qusnto preciso, obriga-los a tcr- 
narem-se uteis trabalhando em beneficio dos invasores par4 o 
progresso materid, que por fim lhes aproveitaria tambem; Káo 
aodemos, no emtanto, accuea-10 de inabalavel escravocreta. 
Sujeição dos Indios era para el!e equivalente a reducçgo na 
importação dos Africanos, cuja emancipaçáo lenta e gradual 
acrbou por advogar com animação, após ter pretendido substi- 
tuir a servidão indigena á escravidão negra. Para combater o 

(I) Lima, 1865. 



seu desprezo fundamental prlas raças infrriorea actuava o fer- 
mento da sua fé, visto haver elle sido iim crente num meio em 
que o voltair ianis~o estava na moda. assim como se revelou um 
conservador e~clarecido e adiantado num tempo em que o epi- 
thepo de lqberal andava commummente attribuido aos que 86- 

xavão idéaa recolucionarias A sua aecendencia era asiás fidalga 
para permittir-lhe es a pcstura meio resccionaria; a sua natu- 
reza aseb a i t i ~ a  para dispensa-lo de cortejar uma facil pcpu- 
laridade, baseada no esquec;mento das suss tradições de familia 
e das suas predilecções moraes. 

Como ohjecto de eseudo, entretanto, em SUR expressão como 
crigem dos amythos dos tempos heroicos da nossa historiaw. os 
Indios nunca deixarão de attrahi 10. A creação no Instituto His- 
torico da secção ethnographica 6-lhe devida, e bem assim sus- 
tenttu a convenienc.a de fundarem- se cadeiras da lingua tupi. 
Dando elle proprio o exemplo, adquiri0 no campo da linguistica 
americana, como em todos que cultivou, uma solida c~mpetencia, 
que r outros bastaria para satisfazer a ambição de saber, se 
bem que n a d ~  houvesneahi levado a cabo de notavel ou de singu- 
larmente interessante. Comtudo, escreveu Richard Purton na 
introducção sobre indios brazileiros da sua traducção de Hens 
Stade, que foi Varnhsg~n  o primeiro a esclarecer a confusão 
ethnolirgica que reina nas obras dos escriptores anteriores, de 
quem dependera Scuthey. 

Se não era um homem de sciencia como Humboldt, tão 
pouco era Varnhegen um estylista como Rennn. Escrevia com gra- 
vidade, com correccão, por vczee com flnencia, mas sem ele- 
gancia nem brilho Quando mais apurada, isto, 6 quando se eleva 
ou mesmo se empola para condizer com o a~sumpto. ou para 
traduzir os sentimentos nobres que a animão, a sua linguagem 
perde toda agilidade sob o peso dcs atavios que, embora 
pouco graciosos. não serião ainda assim julgados excessivos e 
de mho gorto se por cauPa delles não ficasse emperrada a ex- 
presqão do 6UtOr. Nos tempos da collaboração no Panorama, 
particularmente na Chronica do Desc~b~. ime~~to  do Brasil, en- 
xerga-ae na sua forma a preoccupaqão dos ternios apropriados, 
novos ou obsoletoe, mas coocretos e directoa, que distingue a 
linguagem sua contemporanea, e foi particular ohjecto da escola 
jomantica no tocante á exprsição Póde até apoda.-se de exces- 
siva esea tendencia no referido trabalho de mocidade, obrcure- 
cendo ou antes embaraçando por rcomentos a nairação, tal é a 
cópia dos vocabulos technicos usadoa, peculiart s 4 navegação 
de outr'ora. 

Como O trabalho incessante o tornava um progres~ivo, a l -  
guns senões do escriptor corrigir se-hião pelo tempo adianta e 
aperfeiçoar-se-hia a sua redacção, ganhando em distincção. De 
resto, a f equencia da leituia dos claisicos desde a juventude, 
ajudada pelo constante folhear, durante toda a vida, de Eocu- 
mentcs dos ~eculos de poittugez mais castiço, e igualmente pelo 
iiatural effeito da reacção devida ao esforço que sobie si proprio 
exercia para se não deixar influenciar pelos outros idiomas em 



que compunha, conseivou sewpre á sua linguagem uma boa 
v~rnaculidade que a rezommenda, mesmo nas occasiõas em que 
a fórma se torna mais frouxa. E como poderia deixar de se: 
priritta, de desvelar-ss pela dignidade do estylo mediante a 
autonomia do vocabulario, um discipulo do Cardeal Saraiva, 
cujo amor á lingna portugueza foi tanto que, julgando desairosa 
a sua tão proxima descendencia de um idiomi comparativamente 
novo como o latim com grave escandalo dcs philologos lhe foi 
procurar ascendeocia entre os idiotras celticos fallados na L u -  
si auia, posto que enriquecidos com a qui~ições do latim culto 
ou da8 lioguas neo romanas ? 

Varnhagen tinha entretanto, em si a melhor das condições 
pala ser um escriptor-tinha idérs No panegyrico do eminente 
pbgsiologiste, Claude Bernard, a quem succedeu na Academia 
Franceza, Renen aventa que um grande pensador é sempreum 
grande eecriptor, porque a bella e adequada expressão doe pensa- 
mentos levantados 6 por assim dizer instinctiva. Ora, Varnhageii 
6 mais do que um chronista erudito Entra de direito na cate. 
goria dos escripborei da variedade a que os Allemães dão o 
nome de historia pragmatica, a saber, a historia que não 6 pro- 
priamente a philosophica, ou que doe acontecimentos deduz as 
leis que gove não na sua marcha as sociedade8 humanas, mas 
que cai além da simples ~xposiçõee dos factos. acompanhando~os 
de reflexões e considerilção sociologicas. Historia geral da civi- 
lizagão do Brazil intitula-se no prefacio o seu trabalho de con- 
juncto, ajuntando o autor que tal civrliração era no seu entender 
fructo da invasilo europèa e heroe nacional nenhumoutro senão 
o invasor (1). 

Nas proprias polemicas Varnhagen guardou sempre certa 
elevaçilo de linguagem porque nellb era natural a elevação das 
idhas, que nem buscava divulgar mediante0 sacri6cio das suas 
convicções áq inclinações ou caprichos do momento entre a 
mair ria, dr spindo-as, portanto, de originalidade ; nem tão pt uco 
procurara reveetir de singularidade c m foimulas impratica- 
veis e excrntricas. Suas ,doas ergo praticadas e tãs para o que 
de certo i n f l ~ ~ ã o ,  nao r6 d i ~ p o ~ i ç õ ~ s  heieditarias-o fundo an- 
cestral da bom semo alltmão :< que já fiz allo~ão,  tão predo- 
minante que ia por veres de encontro ao meio-como as lições 
bebidas na larga resideucia em paizes estrangeiios, longe dos 
enredos politicoe, e em dilata das viagens feitas ao serviço di- 
plomatico do eeu pais ou com o fito de realizar indagações his- 
toricas, dando-lhe ininterrupta oc asiao de exercer sua faculdade 
de otservador intelligente. 

Sobre agricultura, sobre commercio, sobre indnstria, exarcu 
a meio de seu8 escriptos um sem numero de ponderações sen- 
satas e aproveitaveis. Nn dominio agricola cccupou se em &e- 
quenas monographias dos meios de melhorar a industria do 

( I )  .A historia geral da ctv t l t~oçUo do Braail, deixaria de ser logica com o seu 
proprio titalo, desde que aberrasse de sympathisarmais com o elementopriueipalme~te 
civiliaador*. (pg. XXV do Prefacio. nO tomo 11 &a 1.8 ediçáo, MLCOCJ,VIl). 



assucar, o tratamento do fumo e o fabrico dos charutos, e bem 
assim do cultivo do cafP e do do trigo. No terreno politico, uma 
ponderação sua me acode agora, na  qual corrjosamente insiste 
repetidas vezes rn que na  rotação dos acontecimentos volveu á 
actualidade, como no tempo da mocidadd\de Varnhagen, decor- 
rida 80 som do echo yereistente das ravoluções movidas pela 
chimertl teparatista, excrescenciado ideal federalista que inflam. 
mava os corações : a da necess~dade da imnolaçâo do sentimento 
de provincialiemo ao de patri-tismo. *Ao provicciarlismo escre- 
veu elle ( i)  associãt -se arenas i d h s  de interesses provinciaas 
quando principalmente as de gloria andão annexas ao yatrio- 
tismo, sentimento tão sutlime que faz a t é  desapparecer no homen 
o egoismo, levando-o a expôr a propria vida pcla yatria, ou pelo 
s a b e r ~ n o  que pe sonifica seu lustre e a sua gloria, O s r u  
centralismo ehegavn a frza-10 aconselhar fortemente a fundacão 
de uma Universidade Central Brazileirs no reritro da Minas, 
no intuito certamente de unificar o sentimento racionhl. 

Esmaltadss de  idéas, cão  podem jbmais : e r  monotonas as  
suas producções A g r a n t e  copiq do conhecimentos hiatorico8 e 
literarios que Varnhagjn porsilia e da qusl  elle mais do que 
ninguem estava capacitado, r o r  outro Isdo imtede a sua obra 
de ser alguma vez banal c u  enfadcnha. O sua prcbidade pro- 
fi~sionel levava-o não ~6 a informar-se dequanto existia publi- 
cado e inedito sobre um  determina:^ aseiimpto, coixo a indagações 
locae., topographicas, r a r a  uma mais apurada percepqã-1 e ex- 
pl~.naç&o dos factos. F o i  assim que r is i t ru  os montes Guarara- 
pns R Lercor:eu OS pontos mais notaveis da prolongada luta  com 
cs Hollsndezes, que acgu'o no encalço dcs bandeirantes até 08 

frescos pla-altos de Gùyas e os ahafndos p ~ n t a n s r s  de l a t o  
Grossrl: ngo ia como Chatraubriacd á Palestina e a Granada 
em busca da sensaçno aguda do cxtincto, nem como Fiaubart 
ao Egypt?  em scffrega bu;ea da cor ttcal,  mas c3mo um sizudo 
chrcnista militar e pojitico em yrt cura da cc~nipreheosbo com- 
pleta do terreno, r a r a  mais exacta rtcocsiitiliçlo das Econas da 
guerra e das aventurss co1onisadcrr.s. E não E Ó  l o s s ~ i a  elle 
sabsr e conscienc a, como O fhro, h intuição que prrcede 8% ctr-  
roboraqã7, e que é mals do q u e a  plecitude, 6 R pedrad :~  toque 
do ta'ento dn historiogrrpho. Na mericionada Ctronica do Des- 
coórime~zto do Brazzl por exemplo, Vasnhagen, muito antes d F 

recentes e pouco conclusivas i~qui r ições  neste scntido, confessa 
repugnair-lhe imputar oo m6ro scaro a deacoberla das terras 
de Savta Cruz, abordando frazicamente os motivús poste~iiirmente 
invocados. 

O profundo amor ás  letras, amcr que lhe  absolvia tcdo o 
tempo al6m do dedicado á rotinei official e vicissiiudes diplo- 
matrcaa nas varias capitaes do P a o f i ~ o  e da Europa em que 
esteve acreditado, junto talvez com aqueile intenso rentimento 
da propiia valia, u qual, conforme aponta Joaquim Manoel de 
Macedo no culto e indiffarente necrologia profe ido n3 Instituto 

(:) Pag. 17, d'O: Indios Bravo: e o Sr. Lisbpa. 



Historicn do Rio, se canvertera por fim num orgulho intolerante 
e irritavel qoe n lo  admittia opposição (I), combinarêio-se para 
afasta10 constantemente do campo seductor da politica, tão ac- 
cessivel aa seu merito e tão sympathico B grende maioria dos 
seos, dos nossor compatriotss. Tão longe della ee conservon 
Varnhngen que, sendo um laborioso e um pclygrapho, o qual 
at6 sobre caça discretaou, apenas escreveu em 1849 e 1850 
duas magras brnchuras plliticss, e em 1856 algum3 cousa aobre 
coloni~aç$o egricola, questão de preferencia social. 

Poupou-se de;t7arte algumas decepções, pesto que dellas 
níío houvesse ficado isento. Nos ultimos tempos da sua vida - 
não posso infelizmente dizsr na velhice porque Varnha~enmor .  
reu cem 62 aunos-queixava-ee de ter ao animo quebrantado-. 
JB notastes, Eeahoreri, como é f~mil iar  esta phrase entre DOS,  
ande oa ercriptores têm poucas pugnas a sustentar para abrirem 
seu caminho, e a ectima dos entendidos e cs favores do Eitado 
quasi sempre os recompeu~ão ? O desanimo não é ró devido B 
escasea resietencia do nosso tempwamento. E' que alguma cousa 
existe de peior do que a hostilidade : 6 a apathia da multidão, 
a frieza do nieio, a impoeeibilidede de chegar á grande massa, 
de grangear a verdadeira popularidade, a que é trczida pela 
acção do intellecto. 

A energia e a paixão que no emtanto residião em seu ca- 
racter o q7.e deixava de malbaratar nas discussões pirtiriarias, 
reservou-as Varnbapen pera a defesa de algum thema hi\torico 
que soffieese contrsdita e para a apologia ou o vituperio quo 
algnm personagem hiet~rico que, em sua opinião, não orrcupaeso 
o devido liigar no juizo da ~0sterir;'ade. Mais do qna Vespucio, 
mais do que qualquer figura huxana amou elle, porém, a terra 
que lhe foi bsrço. o seu Briszil, e tanto maiso estremc.c:a quanto 
lhe n%o fôra mui fecil s ~ g u i r  a nacionalidade da sua predilec- 
cão. Filho, como sabemos, de estrangeiro engajado no serv~qo 
da colonia, depois nação independente, levado meninri pais  
Portugal, ahi tendo ~egu ido  todos os curEos, bavendo-se alistsdo 
no exercito pcrtnguez e esta3do até prestes a ser norneadoca- 
pitão de engenhpiros, parecia que a patria de nascimento lhe 
devara Eer indifferente. Não atsirn- ~e~v ind iccn -a  pela iptelli- 
gencia e pelo coração, cffertou-lhe L S  primicias do seu talento, 
e a custo de muito esforço pessoal logrou, aos 25 annos, fczer- 
se reconhecer como Brazileiro (20). O que para tantos outros 
fora pudo presente do acaso, para elle foi uma ardua conquista, 
que majs lhe fazia qnerer 0s despùjos da victorirn, a saber, a sua 
carta de natiirdisaçâo e o lug'lr diplomatico que immediata- 
mente deveu 9, generosa protecg80 do Imperador D. Pcdro 11, 
sempre prompto em animar o culto das letras. 

Tambem ao Brazil e só ao Brazil consagrou Varnhagen o 
melhor da sua immenaa actividade intellectual. Ab~azando-~e na 

(1) Recista Trimensal, tomo XLT, parte 11, 1878. 
(2) Decreto de 24 de julho de 1841. 



exaltação patriotica promovida pela realização da Independencia, 
ao ponto de proclamar horror ao cosmopolitisino que devia ser 
a consequencia da sua educaç%o, e at6 querer transportar a 
Capital para o interior, afim de não se desnacionalisar pelo 
contacto inevitavel de um porto com os estran~eiros, ao Brazil 
levantou num movimento de sincero entbusizismo o monumento 
-o termo não 6 hyperbolico- da Hiatoria Geral. Os caboucos 
encheu-os com essas dezena8 de publicações nas quaes se com- 
prazia, como D'Avezac, IIarrisee e outros historiadores de de- 
talhes e descobridores de fontes, em trasbordar o excefso da sua 
erudição, eeclarecendo aqui um ponto, rectificando alli outro, 
al6m discutcndo uma bypotheee, aventando nova, ou defendendo 
uma opinião. Dir-se-hia que o peraeguia a idéa de lerder seus 
apontamentos nas constantes remoções a qne o comfellia avida  
diplomatlcrr; tanta era a pressa de communicar ao publico O 

que lhe occorrera, tanto o dominava um constante desi jo de 
conversar com os seus leitqres. 

Com aquellas publicações avulsas, sempre uteis e sempre 
interessantes organisa-se a mais curiosa das bibliothecas, com 
volumrs de todos os formatos: bulindo em não sei quantos as- 
sumptos, escriptos em portuguez, em hespanhol, em francez, em 
allemão, po s que elle conhecia e redigia em uma porçho de 
linguas vivas e mortas, impressos nos mais variados lugares, em 
Lisboa, em Stockolmo, em Madrid, em Caracas, em Vienna, em 
Lima na Havana em cantiago. Seja-me licito entrar em todos 
estes pormenores bibliographicos, já que delles era tão amigo O 

escriptor de que, mercê da vossa insigne benevolencia, me estou 
occu~aodo. 

A feitura da Historia das Lutas com os Hollandezes foi 
primeiro empreh~ndida por um move1 de patriotismo, para rea- 
nimar algumas coragens desfallecidas ante as difficuldades com 
que se apresentava a guerra com o Paragusy, rememorando a 
lição admiravel do seculo XVIl,  que é ainda hoje a pagina mais 
pura e mais tocante da nossa historia. Que melhor prova de 
patriotismo podia outrosim Varnahgen dar, do que concentrar o 
vigor menal de que fôra dotado, sobre a resurreição graphica do 
pabsado de saa terra? O amor do pas-ado é commum ás na- 
ções que farejam sua decadencia, para as quaes constitúe um 
regresso a tempos melhores, aos tempos da grandeza e da epo- 
pèa, e bem assim ás nações em via de progresso, para as quaes 
representa a necessidade da unidade, da continuidade historica, 
dos antec -dentes proprios, da tradição. O r6veil napoldoniste 
correspondeu em França & primeira orientação: a segunda en- 
contra nos Eetados Unidos o seu exemplo mais frizante. 

O estudo da historia patria é, pois, muito mais do que 
uma tarefa sympathica e agradavel : 6 a satisfação de uma ten- 
dencia da alma nacional. O passado não s6 envolve a tradição, 
como gera o incentivo da acção pela lembrança dos feitos glo- 
riosos de outras gerações, que com a distancia do tempo perdem, 
as asperidades e imperfeições, e mais gloriosos parecem ainda 
na sua idealisação vaporosa não se Ihes conhecendo as sombras 



nem os defeitos. Assim, na pintura, por effeito da perspectiva, 
esfumao-se os contornos, esbatem-se as cores, corrigem-se as 
desigualdades e uniformisa-se a v i~ão .  Além disso, o passado 
pesa com todo o seu peso sobre o presente, engrinaldando-o 
com a messe das suas virtudes e manchando-o com a recorda- 
ção dos seus crimes. O historiador que, exalçando-as, evoca 
as primeiras e, vilipendiando- os tenta corrigir os segundos, faz 
obra de moralista e merece mais do que a admiraçãe, tem jus 
d veneração publiça. 

Oa çentimentos de honestidade profiseional e de equidade 
social eram em demaiia arraigados no caracter de Varnhagen, 
para que elle se esquivas~e a tão bella missão, cujo cumpri- 
mento empresta relevo ao seguimento da sua szibia narração. 
Nas proprias palavras delle a his~oria deve ter por intenção 
*formar e melhorar o espirito publico nacional*, e foi sem ter- 
giversações que deriempenhou este papel de moralista, na acce- 
pção mais elevada da palavra, a saber, do historiador que faz 
servir a historia de ensinamento para os seus contemporaneos, 
porque, como Varnhagen disse algures, o presente nko é mais 
do que a repetição do passado. 

O escriptor que se segrega d~ sociedade para na solidão 
do seu gabinete chamar de novo á vida o passado, com cs seus 
personagens, os seus dramas, os seus horrores e a s  snas glorias, 
e com ess3 encantamento visa a realizar não €6 uma primcrosa 
reconstrucção artistica mas uma nobre tarefa de pensador, corre ' muito o risco de falsear sua missão pela ignorancia em que for- 
çosamente cahe das necessidades moraes do presente. Para pre- 
venir este mal, é mister conservar o interesse ligado ao mundo 
exterior e não se isolar na torre de mar6m da especulação mental. 
Varnhagen não podia soffrer das consequencias de semelhantes 
circumstancias, porque a sua vida intellectual 6 inseparavel da 
sua vida publica. Com effeito, não podemos esquecer que so 
foi principalmente, essencialmente um homem de letras, elle 
foi officialmente um diplomata. Sua actividade neste campo 
não póde, portanto, ser pesrada sob silencio. 

A primeira nomeação na carreira veio-lhe em 1842, de 
addido á Legação em Lisboa, donde passou em identica cate- 
goria para a Legação na H~spanha  em 1847, sendo no mesmo 
anno promovido a secretario e em 1851 a encarregado de ne- 
gocios. Em Madrid demorou- se atB 1858, o que perfaz dezeseis 
annos de serviço nas duas capitaes da Peninsule, que empregou 
no revolver dos archivos e no preparo da primeira edição da 
Historia Geral, coroando um monte de pequenos trabalhos Nin- 
guem, penso, se queixar8 de que durante esse periodo Vai-nha- 
gen occupasse seu tempo mais nos cartorios que na chancella- 
ria, ou por outra, que combinasse e mesmo preferiese os estudos 
historicos A fofice diplomatica, e os ensaios literarios & ociosi- 
dade burocratica; pois não me consta que houvesse então outra 
questtko pendente entre as côrtes de Madrid e do Rio de Ja- 
neiro, além de umas tediosas reclamações hespanholas por apre- 
samentos de navios, e outras não menos tediosas reclamaçães 



brazileiras por fornecimentos não satisfeitcs e efftduados por 
particulares a forças estacioni das noRio da Prata, datando todas 
de dezenas de annos e affectas a uma commissão mixta, sendo as 
negociaçõ3s a ellas pertinentesconduaidss pelo ministro hespanhol 
no Brazil. 

Eu  bem sei que a diplomacia nãi, ee compõe só de nego- 
ciações importantes, felizmente raras ; que o ramerriio é muito 
mais natural, e que o trato constante doe agentes de uma na- 
ç&o com oa representantes politicos e sociaea da outra nação se 
impõe como um dos meios de fomentar as relações internacio- 
naew, ds desmanchar quaesquer attritos supervenientee, de tor- 
nar mais intimo o conhecimento dos dois paires e conseguin- 
temente mais enraizada sua reciproca estima. Varuhagen era 
por demais intelligents e bem educado paradescurar esta parte 
necesearia do officio, a chamada representaçãa, começsndo por 
facilaente ganhar pelo seu merecimento de escriptor as boas 
graç:s do3 cultores mais insignes das letras casteihanas de então, 
e granqean io depois entre a ~ristocracia madrilana a nomeada 

F I O  com- de perfeito homem de salão, a qual tem que Eer apana,' 
mum dos diplomatas e o 6 tempre que correipocda a uma con- 
dição nacional. 

Em 1859 começou a esteds de Varnhagen na America do 
Sul com a promoção a ministro residente para o Paraguay, 
depois de restabelecidas as relações do Imperio com essa Re- 
publica e de concluido o tratado de 12 de fevereiro de 1858, 
peio qual foi aberto a todas as bandeiras o rio Paraguay <sob 
condiçõjs eguaes R mui favaraveis ao commercio geral.. Como 
prova de boa amizade acabava outroeim o Governo Imperial de 
interpor seus bons officios para não degenerar em s6ria diver- 
gencia a dizsidencia abcrta entre o Pa r~guey  e os Estados 
Unidcs da America, que foi amigavelmente ajustada. Curta foi 
po:6m a residencia de Varnhagen em Assumpção. Abafando 
na atmosphera de sangue e de pavor, qual a produzida pelo 
despotismo do primeiro Lopez, abandonou certo dia o poato, 
sendo em Janeira de 1861 acreditado em Veneruela, Nova 
Granada e Equador. 

A nossa diplomacia entrára francamente na quadra da sua 
maior expansiío. Fechado o cyclo das rev~luçõea que durante 
mais de meio quarto de seculu t.nhao embsraçado o firme e ~ -  
tabelecimento da monarchia naciosal, e iniciada a politica de 
desenvalvimento material que pediao o aproveitamente dos 
nossos recursos e a capacidade da nossa producção, o Governo 
Imperial procurava pelo impu'po de ministros como Uruguay, 
Abrantes, Rio Branco, geração de homena de Estado de que 
Cotegipe foi o ultimo grande representante, solver nossas ques- 
tões de fronteiras e assegurar nosua hegemonia no Rio da Prata 
A applica~ão de semelhante politica implicnva nossa hegemonia 
em toda o continente meridional, e o seu abandono só poderia 
coimidir com o desprest;gio e abatimento do Brazil. No pro- 
seguimento dessa tarefd de es treitar 03 vinculos internacionaes 
na America Meridional, assignáre-se com a Republica de Ve- 



nezuela, a 5 de maio de 1859, um tratado sobre limites e na- 
vegação dos rios Amazonas e Orenoco. O objecto principal da 
missão confiada a Varnhagen era por6m .promover a demarca- 
ç%o da fronteira entre os dou8 paizes e, para complemento do 
tratadtl, celebrar J accordo conveniente 4 navegacão fluvial, O 
qual ficha dep~ndente de regulamentos fiscaes e de t;olicia (I)., 
Tendo demais chegado a ajustes com as Republicao limitrophes 
do Perú e Venezuela, pretendia com boa razlio o Governo Im-  
perial negociar tambem um tratado com a B~publica de Nova 
Granada (hoje da Colombia), baseando-se no zlli posgidetis e não 
indo mais adiante das questões que tinha a Heapanha com Por- 
tugal pcr esse lado da fronteira de seus dominios (2). 

A proficiencia de Varnhagen em tudo quanto se relacio- 
nava com a geographia histcrica e colonial, exarada mesmo em 
algumas memorias sobre nossas questões de limites (3), tur- 
nava-o singulnrmente apto para a tarefa de que fôra incum- 
bido. As negociações com Venezuela foram comtudo adiadas 
pos circumstancias alheias á sua boa vontade no desempenho 
da missão ; as com Nova Granada, ~emelhantemente, não 
tiveram andamento, e em 1864 já o encontrhmos residindo em 
Lima e acreditado simultaneamente no Perú, Equador e Chile. 

Tinham surgid, pouco antes algumas difficuldades com o 
Governo de Lima sobre a applicação da convenção fluvial de 
22 d~ outubro de 1858, resultantes da subida do rio Amazonas 
por dou3 navio3 de guerra pe t i~nos  empregados tambem no 
transporte de mercadorias. O incideqta fi:ára resolvido com a 
justa interpretaqão de que em semelhantes casos t s  navios de 
guerra se não prevaleceriam das suas immunidadcs, nem fica- 
riam isentos dsa medidas fircaes e de policia, applicaveis, com 
as devidas deferencias nacionae~, aos navirs mercantes, aos 
quaea, de nacionalidade peruana, eia entretnnto desde logo 
frariqueada a navegação do Amazonas, meimo não estando 
ainda accordado o systema de policia fluvlal e de fiscalieação 
previsto no acto internacional. (4) A indiscriminada abertura 
do Am-zonas aos pavilhões de todas as nncionalilades, alcsn- 
çada mórmentd pela udmiravel campanhs, na imprensa, de Ta- 
vares Bastos, cujo saudoao nome vai aqui ser tão justamente 
glorificado, a breve trecho s mplificaria muito a natureza e re- 
dusiria consid:rave!mento a importanc:a destas questões. por 
tanto tempo saliente3 em nossas discusrõe~ internacionaes. Neste 
caso prendiam-se ellas especialmente com o rcceio nutrido pelo 
Governo Imperial de que as facilidadts concedidas pela Re- 
publica do Perú ao commercio eitranzeiro dentro do seu pro- 
prio territorio, interferissem com a affirmaçpio da soberania ria- 
cional no territorio brazileiro por causa do transito noa rios 
que decor:em das regiões andinas para o Atlantico. Ainda 

( I )  Relatorio do Ministro de Negocios Estrangeiros, Conselheiro MngalhLes 
Taqnes, 186L. p .  3 

(2) Relatotio do Ministra de Negocios Estrangeiros, Conselhe'ro Bi i  e Albn- 
querque, 1861, pag. 15. 

(3) Encontram.se ineditas na Bibliotheca Nacional do Rio de Janeiro. 
(4) Relatorio do Ministro de Nepocios ,Estrangeiros, dsrqne,z de Abrantes, 1964. 



conservava um resto de vitalidade a politica dos tempos de 
isolamento colonial. . 

A's queetõej de facilidades commerciaes na jegião amr- 
zonica juntaram-se para dar pasto B actividade diplomatica de 
Varnhagen ao tempo da sua residennia effactiva em Lima ques- 
tões na fronteira e questões de fronteira ; sem que no emtauto 
se mostrasse apparentemente tão absorvente o seu conjuncto 
que o impediase de alli publicar a aua primeira grrnde defesa 
de Americo Vespucio, conhecida entre 03 bibliographos pelo 
Vespucio de Lima, para differengsl-o do de Vienna, isto é, da 
ulterior defesa mais detalhada e comprovado. Quando mesm? 
porém ignorassemos as negociaçõ+s malindrosas que aquelles 
incidentes motivhram, se não p~der iam inferir deste facto que 
a vida official de Varnhegen no Perú fôra sem gravea cui- 
dados, porque, do que se vê em sua vida, elle tinha o privi- 
legio de in (eressar- se sempre elos seiis queridos ailsumptos his- 
toricos a meio das maiores preoccupaçõ s politicas, e até dis- 
trahia-se com o praz-r de taes estudos daa contrarieiades que 
os outros assumptos pudessem acnrretar-lhe. 

No Chile, igualmente o encontramoi por esse tempo, em 
plena ebu'lição determinada palo conflicto destas Republicas com 
a Hespanha, publicando a sua contribuição, mais tarde reedi- 
tada em allemão (1) para a fixação da vr rdad~ira  Guanahani de 
Colombo. memoria apre-entada á Faculdade de Humanidade da 
Universidade de Sant iago O conflicto h~spano-pacifico-americano 
daria ensej i a que Varnbagen, de oidinario refractario a pôr-se 
diplomaticamente em evidencia, estricto posto que não passivo 
cumpridor das instrncções do seu Governo, se tornasse notavel 
por um3 commnnicagão officlal que htnra o seu eepirito de 
justiça, confirma a sua independencia de caracter e lança viva 
luz sobre o sea americaniemo, mas que foi julgada pouco op- 
portuna, incorrecta cu demasiado expanaiva - qualquer destes 
tres termos parece-me apropriado ao ponto de viota adoptado 
-pelo nosso Ministerio de Edtrangeircs. A nota estava, 6 quasi 
escusado dizer, concebida nos termos mais cortezes : a lingua- 
gem diplomatica dos nossos representantes fôra afeita a selar 
aa tradiçõas de polidez e timbpava em scguir os bons modelos. 
O principio alli contido é que não era consoante a politica im- 
perial. O enviado do Governo de Wasbiogton. que veio ao 
Rio dn Janeiro com o unico fim de saudar o Governo Brari- 
leiro por essa manifestação de fervor americano, a c h o u m  
frente a fiente com uma rel.rovação della, e teve de deglutir 
suas congratulações. 

Consiieremos em particular este episodio, o mais inte- 
realante certamente da longa carreira de Varnhagen. Acreditado, 
como estais lembrados, nas tres Republicas do Equador, Perú 
e Chile, o Ministro do Brazil resolveu madar sua residençja 
para Santiago no momento em que o confiicto ccm a Hespanha 
pwa &]!i 1:s estendeu da sua primitiva séde. Fô:a esta em 

(I) V i a n a ,  IPEO. 



Lima, sendo occupadas e deeocruradaa pelas forças navaos da 
naçAo eur  pPa as  ilhas de Chincha, sob o pretex-i., tão extra- 
ordinario, que foi deeapprovado pelo Gabinete de Madrid, de 
n8o haver ainda o Governo de  S. M. Catholica solemuemente 
reconhecido a independencia do Perú. O Governo Imperial 
declarou ent8o que cffereceria com prazer a sna mediaçâo aos 
governos dissidentes, e por isto mssmo goardára rigorosa neu- 
tralidade, em suas proprias expressões. não indagando sequer 
de que lado eatava a justiça. Do conflict~ com o Perú,  sere- 
nado e directamente ajustado entre os dous paizes, surgiu 
comtndo o conflicto com o Chils.  

Varnhagen chegava a Valparaiso no momento em que, 
apresentado pelo almirante hespanhol ao Governo Chitano um 
ultimatum. acabava o corpo diplomatico de pôr todo o seu em- 
penho em evitar hostilidades e promover as negociações. A' sua 
chegada communicou lhe o decano daquelle corpo (o BIinietro 
Norte-Americano T. H. Nelson) as notas trocadas com o al- 
mirante.. (1) A resposta pela qual Varnbagen se associou ao 
pensamento doa seus collegae, expresso em tres nútas collectivas, 
6 que foi redigida em termos que o nosso Gi vrrno entendeu 
não perfilhar, sendo esta espontanea desapproração recebida 
pelo Governo Hespanhol ctmo uma proca de  não equivoca im- 
parcialidade-de certo adivinhasies que esta phraie de cau- 
telosa redundancia è da prt sa cfficial. O nosso historiador 
tinha qurlidades negativas em diplomacia : era um impulsivo 
com rompantes de colerico e que se deixava i ~ s t  gar por con- 
sidersções d e  equidade e de pundoror. P r r a  e118 a diplomacia 
não era a arte suprema de engulir desfeitas R dirfarçar desaires. 
Achava-a compativel cLm a franqueza e a honestidade. Repus 
gnava-lhe mentir, mlsmo por coùta de outros, e o que era 
jasto niío via muito bem porque devesse occultal-o. Numa lingur- 
gem mais directa e portanto mais tensa condemnou, como jB 
os seus collegas bavism cor5df mnado em termos maia emolian- 
tes, porèm bastante exprestivos, o proceder do Almirsnte Pa- 
reja em não dar comprimento B letia das suas instrucções, 
procurando um ajuste amigavel das dificuldades pendentes 
antes de chegar a Um rompime .to. (2) 

A referida tentativt, dos representantes diplomaticos das 
nsçõesrieutras ficou frustrada, e bem assim uma segunda a que  
igualmente se associou a Legação Brazileira, propondo depois 
de rotes as hostilidades a negociacão de um aruisticio afim de  
convencionar se um a ~ b i t  amento. Não terei o m a  i gosto de  
escolher a occasião não rrmota em que a Hespanha foi despo- 
jada dos restos ainda dourados do seu opulento patrimonio co- 
lonial e para todo o sempre excluida da Aizerica como nação 
soberana, pala ensaiar ncvas vsriaqões s o b ~ e  o conhecido 
thema do bombardeio de Valparaiso. Quizr apenas, em com- 
plemento do elogio 2e Vbrnhagrn, recordar a sua at t i tude 

( I )  Relatorio do Ministro do Negocios Estrangeiros, José Antonio Bsraiva, ISF6. 
('L) Vide no flm deste trabalho (Nota C) o texto da nota em questao, datada d e  

9 de Outubro de 1565. 



neeea questão, uma das que maior i n t e r t e ~ e  IévantAião no nonso 
continente, mesmo porque, na phrase da ~ o t a  collectiva de  24 
de setembro de 1865 (anterior á chegada do Ministro do Brazil), 
deu-se o caso novo em lei internacional de ser apresentsdo um 
u2timntum antes de  entsboladas quaesquer negccisções. Bastará 
accresrentar, pare xrelhor ccmyrchensão d ( s  factos citados, que 
a dieposiçno do Governo Imperial, enxertando-se nas suspeitas 
levantnc'as e p~opaladas com a declaração de guerra ao Para- 
guby, se viu habilmente explorada pelos adveraarios da nossa 
patria, sendo o seu systema politico culpqdo de nimia conde- 
scendencia para com a mcnarchia euroyén, em detrimento da  
solidariedade ame-iicana e do bom direito internacional. 

Augmentada a nt ssa representação diplomatica alêm dos 
Andes, ficou Varnbagen exclnsivameu!e acreditado no Pexú, 
onde ainda o occupárão os cffirecimentcs de bons cfficios e 
depois os protestos dessa Republica contra0 tratado da Triplice 
Alliança alem das queixns motivadas pela fórma por que o 
Brazil cumpria a neutrslidade na  guerra sustentada contra a 
Heripanha pelo Ferú e pelo Chile. Por  seu turno teve Var- 
nbagen de prctestar contra a4 sympathias men-s discretamente 
testemunhadas em fovor do P ~ r a g u s y  pelo Presidente do Perú. 
Do bulicio do Pacifico, a bpm da 1 teratura, f i  i o illustre his- 
toriadcr destacado em 1868 para V i ~ n n a ,  a substituir Araujo 
Gondim, qae  pouco antes succedêra a Domingos de Magalhães. 
As lettras e a diplomacia fazião naqnelles tempos como hoje 
muito bom consorcio. e da mesmn fórma qne presentemente 
apantamrs para iim Joaqaim Nabuco B um Rio B anco, n a  
represeutaçao exterior braziieirir de então erão numerosos os 
homens como Varnhagen, Ponte Ribeiro, Joaquim Ca~tan: ,  da 
Silva, Azambuja, que se aproveitavão das facilidades 0ffc;recidas 
pelos cargos que exercião para estudar nas fontes a nossa his- 
toria e reivindicar nosscs direitos territorin~s. 

Na Austria as q u e ~ t õ ~ s  diplomaticas eram nullas, e Var- 
nhrigen pôde empregar o melhor dc seu tempo e os dez ulti- 
mos annos da siia vida nnrra febril producção puramcnts in- 
tellectual. De Vienna acham-se datadas muttas das suas ctn- 
tribiiições pata a elucidaqão da cartographia medicval e da 
Rcnasronça e da Hist ria dcs rjrimeitoj deccobrimcintos c o  NOVO 
Mundo, que jB sabemos respeitado o toroárão entre os 
amcrricanietas, não sendo p c s s i ~ e l  escrever hoje a respeito da- 
quelles nssumptos rem t o n a r  em consideração suas r bservações, 
Eempre valiosas pzr originaes, provindo sempre de pesquizas 
pessoaea e não da utilteação do trabalho de outrem. E m  Vienna 
preparou as segundas e mais completas edições das Lutas e da 
historia Geral, e o seguimento desta. Entremeando o exame 
dos antigo# globos e partiilanos com o compulsar dos velhos 
cancioneiros, que na  sua mocidade o hnvião impressionado ao 
D$ nto de extorquirem do seu talento pouco poetico o romance 
hictorico em verio por titulo Ccramzlrzi (I), em Vienna forão 

(!) Escripto eni quadras de redondilha de 8 syllrtbas, segnndo o Diccionario Bi- 
qliographzco Braeileiro. 



publicados o Cancioneirinho colligido do codice do Vaticano e 
0s opusculos sobre a literatura dos livros de  cavallaria. E m  
Vienna. finalmente, como se j á n ã o  bastasse para preenchimento 
de uma vida tão grande succes~ão de trabalhos, (1) dirigiu cui- 
dadosamente a reproducção dos rariseiuos trabalhos philolo- 
gicos do jesuita Montoya - Arte. Vocabulario ?/ Tesoro de 'Ia 
iegua gt~arani (2) - sobre a q u a l  Fcrdinand Denis escreveu 
um dos seus uitimts lucidas pareceres apresentados á EociCfC 
AmCricaine de France (31) .  

Eis como cooperava para o bom renome da nação q u e  re- 
presentava o Ministrc~ do Brazil na  Auitr:a,  c u j i  benemerencia a 
tocante attençBo do monareha galardohra com o titulo de  Barão 
e depois Visconde de Porto Seguro, assim commemorando o 
h c t o  fundamentsl da kstor ia  brarileira, a descoberta q u e  ac- 
cordou para a vida civiliscda o nosso fcrmosissimo paiz, na- 
qnella que crm tàn p:ofundo conhecimento deecreveu as  phases 
da sua evoluçáo. 12apit0, 6 como homem c'e 1etr:s mais do 
que como diplomata que Varnhagen será conspicuo parrr a prs- 
teridade e relembrado n a  sua ~ a t r i a ,  da qual foi o historiador 
a té  b o j ~  sem rival. 

Num discur~o nacrologico, pronunciado no Instituto I-Iisto- 
rico e Gc~ogra~hico  Brazileiro, dizia o Snr. Joaquim Nabuco do 
nosso tsllecido consocio. Snr. Pereira dii Silva, que fora um 
aperitivo para o estudo da historin : ao que accrescentnva ccm 
maiicia muito academica o Snr .  José Verissimo que aperitivo 
sim, mas com e condiçno de n8o se i r  at6 o fundo do copo. 
Proseeuindo eita8 comparações ~ugger idas  pela gastronomia, 
poderiamos dizer que Varnhngon foi e continua a ser  a peça 
de reeistencia da nossa refeiçâo liistoricn, o arsado solido, gordo, 
appetitoso na sua s impl ic id td~ ,  pois é c ~ z i n h a d o  á velha moda 
portugueza. Fem adubos nem temperos francezes, ci:m um molho 
lesl e nenhum acompanhamento. Dcsia pe,,a, um art is ta  me- 
nos escru:tufoso ou mais destro corta uma lasca, condimenta-a, 
guarnece-a de tubaras e cle cogumellos e apresenta u m  novo 
prato, menos substsncial, porêm prato ao paladar e falsamente 
leve para o estomago. O akuso de  tncs pratts,  dizem, tcdavia, 
os medicús, que predispõe á gotta, a qual para os dilettautes 
do espirito s0 chama a imyatencin ereadore. Aquelle que se 
alimenta de comida; nutrientes, mas singelas o rfis, tem mais 
probsbilidades de . resis t i3  acs anncs c o m  ~ a u d e .  ccmo resistiu 
Varnhagem áe innovações literarias, aos caprichos do esíylo, 
B B  variaçõe~ da fórma, porque nelle primava a preoccupaqão do 
- 

(I) E' quaei inipossivel :organizar uma relayão perfeita dos livros, folhetos e 
onlras publicações de Varnhagen, t;intos e t%o variados sfio seus traballios, muitos 
editados i.valsos e outros impressos em jornaes e revistas A lista mais completa 
que couheco encontra-se no Diccionario de Gacramento Blake, obra que em muitos 
pontos supre e corrige a deInuocencio, denotando da parte de seu suctor muita coneoien- 
cia e rara perseverança. 

(2) Não deve confuodir-se esta reedição de Vienna, 1816, com a que nci mesmo 
anno foi feita em Leipsig sob a direce80 de Julio Platzmann. 

(3) Témoin em quelqne sorte des efforts reitérés de ce dernier éditenr pour 
arriver à une parfaite correction de textes, nous aimons h rappeler ici qu'aucun soiu, 
aucune démarche n'a été épargnée par lui pour obtenirune purettj-complète d'impres- 
sionr. (Rapporf, etc. .  pg. 14ú de i'bnnuaire de leT6),  



fundo, e porque resolvera manter-se firme B. sua concepção 
historica, que era a indagação do ponto verdadeiro, e obediente 
4 SUH norma literaria, que procedia pela verificeção da opinião 
aventada. 

Relevai-me, Senhores, semelhantes comparaçõea culinarias. 
Varnhegem m'as perdoaria, estou convencido, elle que era um 
excellente cozinheiro justamente porque era um consummado 
amador da bca meaa. Referiu- me um dos secretarios que com 
eIIe servirão na Legação de Vienna que, quando fatipado de 
redigir, nada lhe assentava melhor para espairecer do trabalho, 
que bater um pudim ou compôr um pastellão. Note-se que 
os seus pastelões não erão daquellts cuja concepçiio e execução 
Mark Twain dia rer um escuso e sangrento myaterio, mas 
producções que Carême perfilharia. Até neste gosto apparece. 
nos elle como a encarnação de um academico de passados tem- 
pos, porque nóa, os de hoje, vivemos tão depresia, andamos tão 
entonteridos pela snccess8o dos accntecimentos e tíío frrretoados 
pela ambição de conservarmo-nos em dia com a evoluqão das 
idehs e modo de sua expressão, que não temos mais tempo 
para taes desenfados . 

Alexandre Dumas pai, que não foi academico, porém tinha 
em si panno psra meiaduzia delles, ainda podia affirmer que o 
Diccionnrio de Cozinha que escreveu era o digno remate do 
seu milhar de volumes, e, chagada a o:casião, deleitava-ss em 
pousar a penna para atar o avental branco e tentar a rxpe- 
riencia das suas receitas. romo imaginarmos um Paul Bourgat 
ou um Pierre Loti, com todas as suas proccupaçõis p ychoio- 
gicas e perplexidades sentimentaes, entregando-se a uma tão 
desrnnuviada tarefa ? Para se achar prazer nesta como em 
outras distracções manuaes, não a exemplo doa gentiehomens, 
francczes do seculo findo que por luxo aprendião um offirio, 
mas meramente por desfastio como o fazia Varnhagen, o qual 
segundo parace, se dava a varios misteres, sendo um habili- 
doao, requerem-se uma alta dóse de satisfação profitsional, per- 
feito desprendimento de snobismo e ausencia de inquietação 
intellectual. Todos estes predicados poesuia o autor da Ri-to- 
9 . i ~  Geral ; era um rrgulhoso, um simples e um forte. Niío o 
esqueçamos, nós, os da geração contemporanea, cuja vaidade 
nem sempre ti contrapesada pelas duas outras qualidades. 

T&o puuco devemos esquecer agora, Senhores, que com tão 
louvsvel afan acabamos de festejar no limiar do seculo XX o 
quarto centenario do descobrimento do Brazil, e de dar ba- 
1anç-i ao qse temos reslizado como contribuição para a hitoria 
da humanidade, que foi, sessenta e quatro annos ha, o dignis- 
simo homem de lettras cuja physionomia moral procurei enal- 
tecer esta noite, quem descobriu iubiloso e piedoso apontou á 
gratidão brazileira o tumulo de Pedro Alvares Cabral, esquecido 
e j4 ignorado na capelia do onvento da Graça de Santarem. 
Como não bateria apressado o coração de Varnhagen decifrando 
na lousa gasta pelo perpassar de gerações de crentes, o sin- 
gelissimo epitaphio do illustre navegador 4 cuja vista attonita 



primeiro se desvendárão as opulencias da terra de Banta Cruz, 
e agora dorme o ultimo somno na terra que Garrett chamou 
apatria dos rouxinóea e das madresilvas, cincta de faias bellae 
e de loureiros viços os^. Recordando com o ppeta <que não 
parece senão que a paz, a saude, o socego do espirito e o re-  
pouso do coração devem viver alli, reinar alli um reinado de 
amor e benevolencia. (I), é para consolar que a acção terrivel- 
mente niveladora da morte hajn confundido as oseadaa do na- 
vegador e de pess7as da sua familia; pois qne de outro modo, 
apezar de ser quasi uma impiedade, não poderia resistir a ex- 
primir o voto que me acudiria aos labios neste momento, de 
que, algum dia, quando formos verdadeiramente grandes, va- 
lorosos, tolerantes e bons, os restos de Pedro Alvares Cabra1 
acompanhassem em uma nova peregrinaç80 além Oceano a 
trasladação, reclamada pela voz de um nosso consocio que foi 
um propagandista da Republica, do corpo do Monarcha magna- 
nimo que tanto prezou as cousas do espirito e a nação que 
governou, e do da sua santa companheira de tbrono, modelo 
de todas as virtudes. 

Menos do que em Santarem o coração de Varnhagen. não 
exulta neste instante o meu coração, com poder associar o no- 
me do desaobridor ao do historiador do Brrzil, cuja memoria 
deve ser particularmente cara aos que respigão no mesmo cam- 
po, e a cuja vida honrada e tão txc lus iva~ente  proveitosa, me 
coube prestar o tributo que elle considerarial.posso jurar, a sua 
melhor recompensa porque, ouvindo-o, o acceitou e referendou 
o mais escolhido collegio eleitoral qua podaria devanear um 
reformador do suffragia-um collegio que 4 a fina Aôr da in- 
telligencia nacional ! 

A Academia Brazileira vive ainda sem mobilia, em casas 
generosamente emprestadas. Não nos procre~u a munificencia 
de um carieal-ministro, nem nos perfilhou o ca r inh~  de algum 
ministro secular, mas amincárão-nos as promessas da represeu- 
tatão nacional. 

A Academia espera algum dia morar em casa propria 
em um proprio do Estado, que a tanto monta. As bella* letras 
não podião decentemente definhar B mingaa de protecção offi- 
cial, sob a Republica, na terra que prodigalizou o teu ouro e 
OS seus diamantes a D. João V, o inventor da Academia Por- 
tugueza; que agaealhou D. João VI, o fundador da Academia 
de Eellas Artes, e que foi governada durante meio saculo por 
D. Pedro 11, o creador do Instituto Historico e im~eran te  que 
mais se ufanava de ser eabio do que de ser monarcha. E'ver- 
dade que parshmos da soberania constitucional de um só para 
a soberania c, Ilectiva e absoluta do Púvo. O numero dos pro- 
tectores não deve pordm ter fe to mais do que crescer na razão 
directa do numero dos reinantes. 

Ficando n6s a dever gratidão a tão cresci20 rol de pa. 
drinhos dispersando.se portanto esse sentimento naturalmente 

,(i, Viagens na minha terra. v01 I .  



fluido, corre menos o risco de per{er-se a hella indepen.dencia em 
que viviam,e, e na qusl,  com9 Cyrano de Berperao, podiamos 
exclamar : 

. . .moi, lor,sque j'ai fait um v e r s ,  ot que je  l'aime. 
J e  me le paye, e n  me 1e chantant á moi-ffiêaie! 
Tambem seria um mal o excesso opposto. Chega-so a certo 

gráo em qus  o abuso da indepondencia se  converte em impro- 
ductividade, em que o espirito tanto blssona de livre que s s  
torna anarchico. A convivencia nas Academias 6, alias, o re -  
medio mais efficaz pora ta l  p p r i g ~ ,  porque reduz os exaggeros 
individuaes de opinião fomentando a sulidririeEade pel:, concurso 
de mutuzs concessões. Quando nisto se cifrasse B acçiio acade- 
mica já não teria sido inutil nossa orgsnisaç~o.  Ella, comtudo, 
visa a fins maia positivoil. 

Conta Léon Gozlsn ou ilm do; outros satellites que, dea- 
pindo Balzac das suas chinelas, da sua I-eogala, do melhor do 
seu guardo-facto, são os verrindeir:~ respunseveia d s  nudez dis- 
forme mal àisfdrqada pelo famoso rou:;ã.) qu3 R,>dni nmussou, 
que na  caia das Jard:ej o g r a u d ~  romanrisca mnrcAra a giz nas 
paredes 03 lugeres para os quadros de mestres e as tapeçarias 
da p e ç o ,  nas quaes, uma vez paga a divida torturante, ss trans- 
formririão os milhões produzidos pela publicidade dsda 4s crea- 
ç6es da sua imaginação prodigiosa. Esta 6 ,  ~ o u c o  mais ou me. 
nos, nossa f;ituaçâo. Temoa planos de grandes trabalhos collecti- 
vos, um programma soberbo para s ~ r  levato a cabo por nós.. . 
e por noesos succeasores. Ahi r2side toda ri  diffdrença, 6alzac sue- 
cumbiu debaixo da faina g i g a n t e ~ c a  da Comedia 1,lumnna. As 
academias não podem succumbir, mesmo quando t r a b ~ l h e m  
muitg, por que os cbreiros Eiunca faltão. Seguem-:e uns nos ou- 
t r o ~ ,  c3ncatenados pela tradicção e pelo ideal commuz. Não 
descuremos, por6rn, o nosso quinhão de trabalho, ecb pena de 
sermos em cxceiso maltratados p d  t s  academices do fúturo. Ca- 
nonizando nesta datrt o meu padroeiro, a Academia Brazileira 
offerec3vi-se a si propria o exemp!~  de um l a b ~ r  ininterrupto 
qae, como quasi sempra acontece, os postezos rec~mpensar80 da 
maneira mais liberal, dispensando R Francicco t idí~lpho de 
Varnhagen, primeiro e ultimo Visconde de  Port)  Seguro, O 

mi.recido epitheto de reformador, no B r ~ z i l ,  dos estudos histo- 
ricos e dedicando-Ihs, como diria a linguagem do seu tempo, 
um vistoso altar no templo da Minerva Americanl. 

NOTAS 

A 

Ferdinxnd Denis appellidava Varnhagan por occ.iiaão dos 
seus primeiros trabalhos-jeune savant, un àes p'us Iaborieux 
et instruits 5rJs:liens de notre temps. D'bzeva? asiim re ex. 
primiu no luminoso parecer sobre a Historia Geral:  

a 0  livro do sr. Varnhagen 6 seriamentj, consciunciosa- 
mente escripto por um homem que lhe  consagrou todo o seu 



tempo, todas, as suas affdições, todo o seu estudo; furça era to- 
mar a serio um tal livro.. . Eis porq-ùe revelamos, sob o ponto 
de vista geograpliico, tolas a3 imperfeiçõrs que nos pareceu 
descobrir nejte trabalho, certos de que o autor tem seu3 estu- 
dos em estima bastante para preferir, ao elogio banal e facil, 
paginas de critica attenta como as que traçamos e das quaes 
resalta um testemunho indiscntivel do valor que ligamos ao 
fruto das suas vigilias. . . ... O Sr. Varnhagen mere-ia qu9 assim nos demorassemos 
com o exame do s?u trabalho: o primeiro a desejar corrigir-lhe 
as imperfeições, elle r e ~ ê  os capi~ulos escriptos á medida que 
compôe novos, e emquanto tinhamcs em mãos o seu volume, 
mandou-nos uma folha de 16 paginas compastas, formando um 
supplemento inteiramente repleto de annotações recti6cativas ao 
mesmo volume, prova adrnirbvel do seu amor sincero aos estu- 
dos conscienciosos, tão de molde a despertar em nóa para com 
o autor a mais verdadeira estima e a mais r ~ a l  sympathia.~ 

Referindo-se especfalmente ás monographias tiobre Vespucio 
diz Winsor vol. 11, pg 156 da sua obra - Narr. and Crit .  
Hzst, of jjAmerica : <Os esforços de Varnhagen para ~ l u c i -  
dar a carreira de Vespucio furão ardentes, senão a rodos os res- 
peitos decisivos. 

Tratando longamente do mesmo assumpto escreveu o pro- 
fessor John Frske ns  sua-Discovery of America:-xThe only 
intelligent modaril trpatise ou the life and voyages of this na. 
vigator is Varnhagen's collection ot monographs ... Varnhagen's 
book has made every thing else antiquadet, and no one who 
has not mastered i t  in a11 details is entitled to speak about 
Vespucius. In  the English language there is no gool book on 
the subject. D 

B 

Eis em resumo as contiibuições de Varnhagen para a hia- 
toria das viagens não só de Vespucio com9 de Colombo. No 
Bulletin de la Societé de Géographie de P ~ r i s  (Janeiro da 1858), 
publicou elle as auppostas notas de Christovão ColomFo, tambem 
attribuidas a seu irmão Bartholomeu Colombo 8, primeira edi- 
ção da Imago Mundi do Cardeal Pierre d7Ailly. Essas notas 
forão escriptas rias margens do livro, cujo exemplar 6 coneer- 
vado na Biblotheca Colomb na de eevilha. A referida pub!ica- 
ção de Varnbageu offdrece tanto mais interesse quanto Pierre 
Margry pretende, pare lustre da sciencia francez%, provar a 
inteira infiuenria exercida pela leitura daquella obra para a 
descoberta do Novo Mundo, crm tal intuito antedetando a pri-  
meira edição, ou por outra opinando que existe uma edição 
anterior á geralmente aceita como a primeira. 

No mesmo anno de 1858 publ~cou Varnhagen em Valencia 
debaixo do pseulonymo de Volafan e numa tiragam mui limi- 
tada, uma carta escripta por Christovam Colombo, datada da 
ilha de Santa Maria a 18 de fevereiro de 1493, do regresso 
portanto da sua primeira viagem á America, e dirigida a Ga-  



briel Sanchez. Voltando a este assumpto em 1869, publicou 
em Vienna um folheto sobre «uma carta de Colombn enviada 
de Lisboa a B-rcelona em março dn 1493). Sobre a identidade 
dessa carta com outras variantes conhecidas e conformid*de de 
todas com o original, existe grande diversidade de opiniões e 
levantou-se desde então controversia, susteritando Varnhagen 
e como elle pensa Harriss~,  que a carta publicada em Valencia 
6 o texto que serviu para a traducçgo latina de Cosco em 1493, 
a qual serviu por seu turno de texto para as subsequentes edi- 
ções e traducções em differentea liuguas que divulgárão o feito 
do navegador genovez . 

Tendo-se occupsdo de Colombo como annotador e de Co- 
lombo como corresp indente, Varnhagen não deixou de laio a 
a muito disputada questão da primeira terra em que elle de- 
sembarcou Yepundo sua opinião, a verdadeira Gaanahani 6, 
no grupo da3 Bahamas, a ilha de Ma iguana. E' difficil no 
entender de multos dar-lhe raziso neste ponto tendo em viata 
o que ';o1 m b ~  escreveu no Dzario. que a ilha tinha abundan- 
cia de sgna e uma lagoa muito grande no centro de1 a, e não 
possuindo Mariguana agus interior. Verdade é que Varnhqgen 
não deixa Te < itar o mssmo Diario ern abono da sua hyp1,these. 
O resumo por elle utilisado dess5 perdido e precioso documento, 
do qual 34 Las Casas se teria apr weitsdo na forma re.umida, 
existe na bibliotheci do3 Daques de Osuna em Madrid. O texto 
de que se serviu Varnhagen 6 differe , te  do de Nav+rre t~ ,  iden- 
tice e ~ t e  ao de Las Casas, se é que, com3 preteride Harrisse, 
este nltimo escriptnr não empregou o texto crmpleto. 

No tocante a Vespucio a questão Ies de em beber-se se 
elle fez ao Novo Mundo as quatro viagens que eão apontadas 
e nas datas alleladas A data da primeira viagem, so retudo, 
6 impirtante, porque della depende o verificar-se o florrntino 
foi realmente o primeiro d ~ s c o b r i d ~ r  da terra firme alcelicana, 
quatorze mezcs antes de Colou.b, e uma ou duas seman s an- 
tes dos Cabots. A conviccão. não superficial e empirita, mas 
muiim eatudaia, de Vlirnhsgen sobra a veracidade d ssa vitrgem 
de 1497 é, entre outros, fortemente partrlhzda e defendi ia com 
grande cópia de valiosos arqumentos pelo historiador americano 
John Fiske. Deve mnsmo dizer-se que a opinião de Var~ihagen 
é actualmente rr?conhecida de prefrrencia como a corrrcta. 
Segiie-a tambem Gaffare (Hist )ire de la Découverte de 1'B mérique.) 
e a este reapeito escreve Fi ke, o qual uo seu enthusiasm prla 
rehabiiitação do flwentino chega a encontrar novas razões para 
confirmar-se na sua asierção, que foi o gigantesco saber de 
Alexandre de Huniboldt que fez raiar a primeira .luz clara. 
nas trevas que t bscureciam as viagens de Vespucio, mercê de 
um erro typographic ou alteração ignorante na traducçào de 'laint 
Di6, de uma falsificação bem intencionada de Bandini no se- 
C U ~ O  passado, e de outras cir~umstaucias mlis. Coube, no em- 
tanto, a Varnhsgen, desvendando a não authenticidade dessa 
carta de Bandini e deslindando o erro da traduc~ão s e  Baint 
Di6, tornar tudo perfeitamente intelligivel. Póde-se, ajunta Fiske, 



não aceitar todas as conclusões de Varuhagen, mas j& não 
existe sombra de duvida sobre a integridade de Vespucio. Em 
vsrdade, nada ha que prove absolutamente a negativa, como 
nada ha que prove conclusivamente e ~flirmativa, a'ém do tes- 
temunho do principal interessado. O Visconde de Santarem 
baseia sua argumentaçgo em contrario á realidade da viagem 
de 1497 no facto de se não encontrar nos documentos contem- 
poraneos dos archivos a minima refdreucia ao acontecimento e 
grandes resultados delle derivados. Isto quando Veapucio affirma 
na sua carta a Soderini, de 1504, publicada na integra em St. 
Diè em 1507 e cujo original nem se slbe bem em que lingua foi 
escripto-suppondo-se com bons fundamentos que o foi em 
italiano meio adulterado pela residencia na peuinsula, sendo o 
folheto editado na Italia em 1505-6-, que a expedição se le- 
vhra a cabo por ordem do Rei e que a este avresentm elle, no 
regresso, seu relatorio, de que ninguem dá fé. Humboldt, apezar 
de affeiçoado R Vespucio, tambem quiz provar, com a autoridade 
de Mufíoz e Navarrete e dos documentos por estes publicados, 
que de abril de 1917 maio de 1498 Vespucio, que era socio da 
casa commercial Berardi, de Sevilha, estava muito ocupado com 
os aprestos da frota, com a qual Colombo realizou sua t-rceira 
viagem. No justo dizer de S y d n ~ y  Gay, este caso tem de ser 
julgado soàre prova circumstanciai e é todo de probabilidades 
moraee, variando a sentença segundo as convicções e disposições 
dos juizes. 

A ida de Vespucio em 15111-terceira das allegada3 via- 
gens-occupaudo uma posição subalterna na expedição man- 
dada por d. Nanuel de Portugal a descobrir a passagem occi- 
dental para as ilhas das Especiarias do Oriente, é que eetic fóra 
de toda a duvida. Essa viagem foi das mais importantes, pois 
explorou a costa oriental da America Meridional desde 5" at6 
38", e chegou mesmo no mar alto a 5 2 O  de latitude sul. De 
semelharite viagem e não das duas anteriores é que resultou 
o ser dado, por proposta de Waldseemuller na Cosmographia e In- 
troductio, impressa em St. Di6 em 1507, o nome de Americaao 
mundo novo descoberto e percorrido por Vespucio, continente 
desconhecido ao sul do Equador e que para varios entendidos na- 
da parecia ter de commum com as Indias, com as quafs permane- 
ciam identificadaz as descobertae de Colombo. Na quarta viagem 
Vespucio, em commando de dous navios da expeaiçtio, chegou 
até alturas do Cabo Frio, ahi levantando o forte, primeiro es- 
tabelecimento europèu nas terras do Brazil, que no dizer de 
um historiador americano, devéras merecião por esse facto o nome 
de America. 

Varnhagen sustenta que, além das quatro citadas viagens, 
Vespucio fez duas viagens mais á costa norte da America do 
Sul, o que em parte Hacrisse quer confirmar. No que Varnha- 
gem discorda de todos oa outros prévios commentadores, mesmo 
favoraveis a Vespucio, é quanto ao ponto onde o navegador abor- 
dou & terra firme por occasião da sua primeira viagem Em seu 
entender foi no cabo Graças a Dioa, em Hondiiras, de onde 



Vespiicio teria navegado para o Norte at6 a bahia do Cheaa- 
p a k e  tocando n a  Bermuda no regresso pxra Sevilha. Desde 
1839 at6 1874 Varnhagen mais ou menos directam*nte eacre- 
veu sobre este assnmpto, não devendo ser omittidas raferencias 
a um fdlhrto cuja tiragem foi apenas de 100 exemplares ( V ~ e n n a  
1872) sobre s influencia dos cosmogrephos SchOner e Apianus 
na adopção do nome de America e c ~ n t e n d o  a noticia dos pri- 
meiros globos e mappas-mundi com este nome, e r outro fo- 
lheto impreseo em S. Petersburg.) no mesmo anuo de 1872 
(edição de  40 exemplares), reimprimindo uma carta de João 
Schoner, de  1533, relativa ai, seu gicbn. O origlnal desta carta 
em latim, encontra-se apenas nas bibliothecas de Vienna e 
Londres. 

C 

e.. .. . . . .. . Com os maia expressivos agradec imcnt~s  por 
essa at tenta  remessa (das Notas coilectivas), devo em resposta ma- 
nifestar-lhe que, se aqui  me achasse, houvara eu tido a maior 
sstlsfação em associar a minha firira á de m s u s n ~ b r e s  colla- 
gas nas ditas tres notas. E aproveito esta occasião para accres- 
centar que, havendo resolvido passar da residencia do Perú á 
desta Republica apenas me cr>nstou, por certas conversações 
havidas em Lima e nas aguas de CalUo, que chegarão ao meu 
conhecimento, que as quostõea ent ie  o Chile e a IIespanha ião 
provavelaente a complicar-se, jamais concebi a possibilidade 
de uma ruptura em tão ptucos dias. Pelo contrario, nunca pensei 
que semelhante ruptura teria lugar  antes de se haver o com- 
mandante da esquadra de S. M. C. feito acreditar devidamente 
como plenipotenciario, por meio da apreseoteção da carta c ie -  
dencial autographa da S. A. Soberaux, nem antes de proceder 
de novo a discutir as antigas queixas, j á  que um decreto e uma 
real ordem havião an te  o mundo post)  em duvida o bom cri- 
terio do hlinistro publico que as  havia suscitado, formulando 
reclamações exageradas atb contra os meninos dos collegias : e 
isto n:, momento em qiie toa,> o Chile se alarmava coar razãa 
ao ver proclamados no territorio visinho direitos da reivindica- 
ção; proclamação que envolvia ixmn verdadeira ameaqa de a g -  
gressão, não motivada, B sua independencia nacioriai, e qiie o 
Governo de S. M C. não tardou em deeapprovfir. 

Se, porem, cheguei tarde para me wso9iar aos meus col- 
legas no seu nobre empanho em favor da paz e em defesa dos 
direitos da  civilisação moderna, resta-me a esperança de que 
os nossos bons officioj, ou os dos ncssou respectivos Gcvcrnos, 
quer collectivoa, quer parciaee, poder80 ainda rer aproveitados 
logo que o Governo de S. M. C. seja melhor informado, por 
juizes imparciaes e desprevenidor, de tudo quanto cczorreu, e 
chegue a reconhecer que osta guerra, que por ora nestt, paiz 
mais prejudicial está sendo ao commercio e rubditos estrangei- 
ros que ao9 proprios Chilenos, decididos, segundo vejo, a sus- 
tentar a todo o transe a sua honra e os seus direitos, poderá 
vir a causar notaveis perdas e damnos A consideravel mlr inha 



mercante hespanhola, não no Parifi:~, mas nas costas da E u -  
ropa e nos mares das Antilhas. 

Assim o passo a informar mais minuciossments ao meu 
Governo, que ali43 conhece bem os meus sentimentos a respeito 
da mesma Hespanha, onde residi onzs annos, durante sets dos 
quass f u i  seu repr:sentante em Madrid, dindo sempre paten- 
tes provas de inteut-s conciliadores e benevolos e do m ~ i a  sa -  
grado respeito pela verdade e pela j~3t iça .  

Tenho a honrn. ptc. 
(A) Erancisco Adolpho de Vnrnhagen. 
(Relatorio do Ministro de Negocias Estrang-iroa José A .  

Saraiva, 1866, pags. 118 e 119.) 
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A Cominissão de Redacção reprociuz aqui do 
Novo iVundo, jornal illustrado publicado em Nova 
Yorlí e que hoje é raramente eilcontrado, a se- 
guinte biographia do veneravel historiador F. A. 
de Varnhagen, quando ainda Barão de Porto Se- 
guro. Esta biographia foi escripta pelo redacior 
daquelle periodico ein seu nuinero de 23 de abril 
de 1873, segundo datas que lhe foram suppridas 
pelo proprio Variihagcn e ccin a biographia a 
Comil~issão reproduz egualmente algunias cartas do 
illustre paulista ao redactor daquelle mesmo .pe- 
riodico sobre assumptos interessantes, inclusive esse 
rnesmo esboco biographico. 



Não ha  recanto no Brazil com alguma cu1tu.a intellectual, 
onde rão seja familiar o ncme do hi-toriador nacional por 
excellencia, - de  quem at6 o seu fogoso adversario, o finado 
J. F. Lisboa, eecrevia que era  *o p ~ i  de nofsa histerias. En- 
tretanto, tendo prssado quasi todos os seus Oias nas uutres ter- 
ras da Arnelica A na  Europa, muito ~ o u c o c u p o u c o  se crnh tce  
no paiz da propria peeeon do S r  Varnhagen, e não mais, tal- 
vez, das variadas e s ~  heras de suas aturadas investjgações l i t -  
terarirs. 

Não ~ e n d o  esta perirdico exclusive nem especialmente li- 
terario, o pequeno esbrço que vamos traçar, não tem R mira 
em apresentar aos leitores um estudo critico dos trabalhos do 
escriptor. O nosso fim unico é despe:tar a attentão dos cu- 
rioeos para esses mesmcs trtíbalhos e pagar um pequeno tri- 
buto de  respeito ao que, mais do que qualquer outro, tem con- 
fribuido para a elucidação da historya do nosso paiz e da  do 
NGVO Mundo, e que,  tambem mbis do que qualquer outro nestes 
ultimos tempos, tem concorrido R que na  Europa f e  respeitem 
os estudos e investigações literarias e scientificas dos b-azi- 
leiroír . 

O Barão de Porto Seguro foi o terceiro filho do Ccronel 
de  Engenheiros cllemão Frederica Lu:z Guilherme de Var- 
nhagen, que foi quem restaurou as  fundições nacionaes d e  S. 
Jojio de  lpanema, Provincia de  S. Paulo. Ahi nasceu elle a 
17  de  Fevereiro de  1816, e não em 1819 como por engano Ee 
tem ~scr ip to .  

Dipois de começar a3 primeiras letras no Rio de  Janeiro 
passou o joven Franciw? Adolpho a estiídar em Portugal. 
Ainda residia neese Reino quando o ax-Imperddor do Brazil, 
D. Pedro I, procurava estabelecer a restauração constitucional 
em Portiigal. O joven Varnhaqen, posto que ainda menor, 
alistou-ss como voluntario nas f i l~ i ras  que sustentavam esta 
causa, e só Eepcia (1840; foi concluir os seus estudos de  enge- 
nheiro militar. Antes, porém, de r'eixar as aulas academicas, 
j4 O Sr. Varnhaeen revelara gosto decidido pelos estudrs cs- 
peciaea sobre o Brazil. Tsmbem aos 22  annos de idade antes 
de coilcluir o curso, escrevera umas aReflexõei criticas sobre 



o escripto do seculoXV1. impresso s t b  O titulo de .Noticias do 
Brazil., - obra de Gabpiel Srares de Bouzr, publicada em 
1825 pela Academia Real das Sciencias de Lisboa: era tal a 
erudicão deste trabslha, e a novidade e variedade de suas in-  
vestigaqõ~s, que a mesma Academia admittiu o autor como socio, 
approvando-o para as suas tres classes, sendo que para sua ad- 
missão bsstava a approvação pr ra  uma dellas. 

Um dos cen ores do trabalho foi o celebre literato Conde 
D. Franc i~co  de 8. Luiz que exprimio-se deste fórma no seu 
parecer : 

e Este trabalho, que por sua natureza seria importante em 
qualquer outra obra he  de muito mairr interesse na  presente: 
porquanto sendo ella uma des melhores e mais estimadas que 
no tempo antigo ee escreveram acerca do Brazil, e, sendo por 
isso mesmo consultada e citada a cada passo pelos sabios mo- 
dernos que se teem occupado da historia geographica, natural 
e civil daquelle paiz ; cumpre ao proprio credito e honra da 
Academia (jii que a sua ediçam ~ a h i o  tam incorrecta) emendar 
os principaes defeitos que nella se encontram e firmar a ?  mesmo 
tempo o genuino titulo, a verdadeira data  e o legitimo autor 
da obra, circumstaociss que, todas devem concorrer para lhe 
concdiar a i é  e autoridade que convém. Isto h e  o que faz (so- 
gundo e mpu conceito) o erudito autor das .Reflexões criticam, 
com b ) m  juizo e discernimento, com estllo claro e conciso e 
c tm erudiçam curiosa, opportuna e n t m  enbetiada.. 

Tres mezes depois, ainda escrevia o mesmo sabio 80 joven 
Brazileiro a seguinte carta, participando-lhe sua admis3ão : 

*lllm Sr--Venho da secsam do Conselho da Academia, 
aonde tive o gosto de ouvir ler as  censuras das tres classes 
feitas á Memoria OU Reflexoens criticasde V. S., todas de uni- 
torme approvaqam O meu merquinho louvor ficou a perder c e  
vista, e e u  nam desgostei de  me ver excedido em tal materia. 

Duvidou-se em que classe deveria V. S .  ser proposto. Eu 
limitei-me a reflectir que V. S. tinha estudos em djffprentes 
c la~ses  e que todas as tres da Academia est5vam pt brea de  
genta e to4as ganhariam com a sua admissão. Resolveu se que 
devia ser proposto pela classe a que se reputava pertencrr 
*particularmente. a sua ob a .  Consequentemente firará V. S. 
na classe das Sciencias Moraes e Bellas-lettras nam sei se á 
sua vontade, mas certamente á minha;  que muito estimei que 
V. S. ficasse n a  minha claste para illustral-a e enriquecel-aa. 

A ieferida cbra eReflexoens Criticas* e tombem a pnbli- 
cação do .Diario de Pero Lorez* (1530-1532) abriram-lhe 
iguelmente as portas do Instituto Historico e Geographico do 
Brazil que pouco antes havia sido fundado. 

Surgiram algumas difficuldades acerca da nacionalidadee a 
que pertencia o rSr Varnhngen;  apenas, poie, concluiu os seus 
estudos, seguiu para o Brazil, aSm de srlvel-as de  uma uez. 
Chegando ahi, porém achou o eepirito publico muito ctmmo- 
vido com a revolução que arrastou a maioridade temporã do 
Sr. D. Pedro 11; e, não sendo occasião oppcrtuna, seguiu para 



o intericr, onde se achava em 184L, quando, tendo n o t i i a  de  
que seu pai 80 achava perigosamente doente n a  Europa, apree- 
sou-se a pattir para l i .  4 qu  s &o dasua nacionalidade b .azlleira 
foi depois decidida pelo decreto de24  de setembro de 18 11 e jus- 
tamente neeae dia do anno s ~ g u i n t e ,  terminou seu v d h ~  psi 
uma vida de tanto prestim2 ao B azil. 

E m  1841 o er. Vnrnhagen entrou n a  carreira diplomatica 
d o  seu paiz e ao mesmo t e a p o  f i fidmitttdo como official r e -  
gular do corpo de engenheiros, de cuj I pobto sedemittiu nove 
snnos derois, por occasião de se reorganizar o Corpo Diploma- 
tico em virtude de di~pos'qão legisl ' t ~  va. 

C[mo Addido e Secretario d e  Legação o Fr  Varnhagen 
foi por ueu g~ veruo encarregado de  varias commiscõ~s nos Ar- 
chivos d a  Peninsuia iberica. o o bjecto de  quesi todp s ellrrs, c endo 
a peaquira de documentos ircerca dcs limites do Brasil. 9 0  

mesmo tempo que desempenhava cabalmente este3 delicados 
encargos, elle colligiu muitos esclarecimentos hietoricw, que lhe  
deviam ser tho uteia no futuro e tambam obteve r s dados pera 
o seu ~ F l o r i l e g i o  da Pcesia Brasileiras, de que p ~ b l i c r ~ u  tres vo- 
lumes (1850 1853) em L sboa e Madaid. Esta obra é uma ~ C o l -  
lecç&o das mais notaveis compos:ções dos poems braaileiroe fa- 
lecidos, ccntendo as  hirgraphias de muitos d e l l e ~ ,  tudo prr ce-  
dido de um Enuaio Historico sobre as Letras no B r h z i l ~ .  

Antes, por6m, de publicar esta i bra, bem como outra, menor, 
do mebmo genero e intitulada ~ E p i c o s  Brezileiros~, o Sr. Var- 
nbagen deu ti estampa mnitos trabalhos, entre os quaes eobresahem 
nma .Narrativa Epis to la r~  do Padre Fernão Cardim, Jesuita e 
Missionario no Brazil ; um drama htstorico Amadcr B u e n o ~  e 
o importantissimo volume das «Trovas e cantares de um Co- 
dice do XIV seculom, que 6 o celebre ~Tancioneiro do Collfgio 
dos Nohres* editado e illustrado por elle, com muitas obeexva- 
ções exl l i c a t i ~ a s .  Tambam apresentou (cremos que pm 1845) 
ao Instituto Historico Bre~ileiro uma Memorian inti tulada .O 
Ca1amu:Ú ~ e r a n t e  a Histeria*,-tr~balho este pouco conhecido 
dos criticas, mas cuja imp,rtancia se pode aferir pelo facto que 
foi premiado pelo Iostituto com uma m3dalha de ouro do valor 
de  4r0$000 -rremio, tadavia, que o autor cedeu em troca de  
outra remuneração de ordem mais literar 'a.  

A literatura e a historia não tinham absorvido inteira- 
mente a sua atterçgo. Na verdade, no meamo anno em que o 
Sr. Varnha-en  publicave em Madrid as suas ~ T c o v a s  e Uan- 
t a r e s ~ ,  e desta maueira fdc l i t iva  immeneamente o estudo das 
primeiras Bpoces da literatura portugueza, elle não se esquecia 
da sua propria patria, mas dedicava-lhe estudrs serios e prc fundos 
€obre o seu prpgressc., governo e administraç80 interna Assim, 
elle cogitou uma nova divisgo de prov ncias, e a necessidade 
da mudança da Capital ; occnpou se da qcestão do trafico de  
sfricanos, qu9 então ainda ex stia, e da ercravidão. O resnl- 
tado destas locubraçõ~s t e  acha consignado em dou8 pequenos 
f o l h ~ t c s  publicados em Msdrid em 1849 e 1859 sob o titulo 
~Memorial  organico*, que foi depois transcriptono ~ G a a n a b a r a *  



do Rio de Janeiro. Estas 66 paginas in-8 dos dois folhetoa 
reunidos partiram evidentemente do intimo do coração do autor. 

Algusm sugaeriu nessa Bpoca que a Capital do Brazil de- 
via ser transferida para a Bahia. O Sr. Varnnagen combateu 
esta id6a infeliz: a Capital do paiz, sustentou elle, deve ser 
localizada no interior, c3mo as da Inglaterra, França, Prussia, 
Austria, Russia, Heapanha e cutros paizes. A situação da Ca- 
pital na costa do mar expõe a Nação a muitos vexames e hu- 
milhações que passam á hiatoria e que bem se podiam evitar, 
estivesse ella no interior do paiz. fim conclusão, o autor, sem 
lembrar uma cidade para a í;apital, instou que se devia desde 
então ir ensaiando qual o local que se poderia escolher em vez 
do Rio de Jan9iro. 

Quanto a uma nova divisão das provincias do Brasil, não 
admira que os seus limites actuaes tivessem evocado um forte 
protesto do illustre Brazileiro, entgo em Madrid. *As provin- 
cias do sertão,, diz-nos elle mesmo, .foram-se crezndo á me- 
dida que se iam descobrindo mais minas de ouro, e era neces- 
sario por autxidades para a cobrança dos quintos ou para pro- 
teger uma n va casa da moeda. .. Depois da Independencia, 
por vergonha nossa, quasi que não se tem ~ensado  a respeito 
da tão nscesseria divisão do territorios. (Page. 6 e 7, p?imeira 
parte). Entre outras anomalias, que o Sr. Varnhagen cita, no- 
tamos que ha no Brazll uma povoaçgo chamada *Pedras de 
F o g ~ , ,  dz qual a mosma rua pertence a duas provincias, as 
casas de um lado a Pernambuco, as do outro a Parahyba. A 
linha d~ norte do Espirito Santo ainda 8 exactamento a meema 
do primeiro donatario. E como estes, ha outros exemplos. Este 
mal é grave, e o autor propõe as baaea de uma reforma:-Cada 
provincia devia ter uma extenaão de territorio proporcionada á 
das outras e eufficiente população e riqueza para que gozasse 
proximamente de igual importancia,-um plano de certo pa- 
triotico, mas, a nosso vêr, inteiramente irrealiaave1 como é, por 
exemplo, ns s Eetados Unidos. 

A' cerca da escravatura dos Africanos as opi'uiõen do au- 
tor nãr~ podiam se: menos generoaas e nobres do que sobre o 
mais que forma o assumpto do seu aMemoria1,. .A escrava- 
tura dos Africrnos~, diz elle com snmma verdade, atorna o 
paiz eszravo de si proprio ; pois, como diz o Marquez de Ma- 
ricá, O captiseiro apostema e tortura os escravos e seu3 se- 
nhores.. O remedio que o Sr.  Varnhagen propol; para se era- 
dicar este mal 6 o mesmo que só vlnte e dons annos de- 
pois fui adoptado no Brazil depois de muita opposipão. Eis 
o qus escrevia o illustre Bradleiro em 1819 : - «Cumpre, 
pois, que uma lei declare j& quando ficam livres todos os filhos 
de escravo.. Ss naquelle tempo se tivesse adoptado esta id6a 
que tinham os verdadeiros patriotas, estariamos hoje talvez sem 
um só escravos. O nosso povo, porkm, nunca deixou de pro- 
crastinar não só nesta magna decisã~, como em quasi todas 
que conduzil-o-hiam a seu maior bem-estar, como por exemplo, 
a reforma raligiosa, a da guarda nacional e tantas outras. 



Continuando agora ente curto esboço biographico, vemos o 
Sr. Varnhagan fazendo uma visita á patria em 1851. Neste 
anuo foi eleito Primeiro Secretario do Instituto Historico e 
Geographico ; quando, porBm, prestava-lhe eminentes serviços, 
reorganizando a bibliotheca, o museu e o archivo, foi despa- 
chado Encarregado de Negocios em Madrid. 

Em 1854 publicau ne+ta ultima cidade o primeiro volume 
da sua importantissima aHistoria Geral do Brazilw, cujo se- 
gundo e ultimo volume foi publicado, tambem alli, em 1857. 
Esta obra foi recebida com geral applauso, e deu entrada ao 
autor nas principaes sociedades scientificas da Europa. Algu- 
mas proposipões emittidas nests obra foram sustentadas depois 
em dous opusculos. O primeiro. ~ublicado em Pariz em 1858, 
sob s titulo aExamen.. ., de 1'Histoire Gaographique du BrB- 
silw, etc., 6 uma analyse cir~umstanciada do parecer que sobre 
a .Hiatoria Geral* foi apresentado á Sociedade de Geographia 
de Paris por Y. d'Abezac. O segunlo, impresso em Madrid em 
1867, intitula-se .Os i n d i ~ s  bravos, e é resposta a algumas 
observagõ~s no .Jornal do Timonn do Sr. J. F. Lisboa, o qual, 
todavia, numa, de sua3 cartas ao autor, o chama de .pai da 
nossa historiaw, ( ~ I n d .  bravosw, pag. 68). 

Em 1859 voltou o Sr. Varnhagen á America, sendo no- 
meado Ministro Residente na Republica do Paraguay. Reinava 
então Lopez, o Primeiro, que fez pasmar o representante bra- 
zileiro por suas crueldadelj e pela mièeria que inflingia a seu 
paiz. O Sr. Varnhagen ficou tho exasperado que preferiu su- 
jeitar-se a uma demissão. vindo ao Rio de Janeiro sem licença, 
a continuar a viver em Asaumpção. O Governo ouviu a sua 
exposição dos negocios paraguayos com certas duvidas vagas, 
transferiu-o para a Venezuela, Nova Gr~nada  e Equador, e o 
instruiu a visitar a3 provincias do Norte do paiz e as Antilhas 
e dahi msndar todo o genero possivel de informações s3bre o 
progresso agricola dessas regiões. A este respeito o Sr. Var- 
nhagan escreveu ao Ministerio da Agricultura varias cartas 
sobre o caf6, tabaco e assucar. 

Ha der annos, passou no mesmo caracter da Ministro á3 
Republicas do Perii e Chile, e, nessa qualidade, coube4he a 
gloris. de protestar contra a piratica brutalidade tradicional dos 
Hespanhóes, então em hostilidade com esses Governos. Além 
disto, o Sr. Varnhagen protestou em Lima contra o modo por que 
Prado, o Presidente do Perú, defendia o Governo do Paraguly B 
custa da estricta cortszia que lhe cnmpria guardar paracom O Brazil. 

O seu successor, bu.  por isso, a mais completa sati3fação. 
Na mesma Capital peruana o Sr. Varnhagen começou a 

publicaqao de su9s investigaçõsa, m u i t ~  curioaas e originaes, 
iserca do Florentino Americo Veepucci, investigaqõea que de- 
pois disso tem proseguido em Vienna d' Austiia. Estes pro- 
fundos estudos acerca de Vespucci teem feito uma revolução 
no mundo scientifico da geographia e dos desoobrimentos. 
Como nossos leitores sabem,-por longas eras os Hespanhoea accu- 
saram Vespuc:i de ter querido roubar a gloria de Colombo no 



descobrimento do Novo Mundo. As muito conscienciosas inves- 
tigações do n7sso hiktoriador por excrllpncia, não só em FIO- 
rença, mas na propria America, levaram-no a crer que Ves- 
pucci é um vulto contra o qual a h i s t~ r i a  tem sido até aqui 
muito injusta. 

Em uma de suas cartas o nsveganta flarentino fala de 
sna viagem á America em 1497 e 1498: ora esta viagem tem sido 
considerada como uma mera ficção, e Hunibol-it que j& tao fa- 
voravel f7i a Veepucci, a crê muito problamatica. O sr. Var- 
nhegen fez uma analyse eecrupuloma dessa carta, e esth hoje 
convencido que Americo Vespucci com effoito esteve na Ame- 
rica naquelles annos, nas coetas de Honduras, Iucatão, do Golfo 
do Mexico e da Florida; que a sua expedição demorou-se no 
cabo CaÍiaveral, aos 28 e 112 gr. de lat, n.; qul, pelacircumna- 
vega;ão da peninsu'a da Florida e pela rota que teguiu para 
continuar sua viagem para a Europa, aportou nas Bermudas, 
ent8o habitadai por antroprhagos, com quom teve de lutar ; e 
finalmente que o acompanharam neatz exped~ção Vicent i Y n f i i ~  
Pinzon e J i ~ a n  Dia5 de So'is que rraan elles mesmos os che- 
fes da expedição. 

Alêm disto, prova o sv. Varnbagen que Vespucci fez mais 
qvat-o viagens & America. Na pvime ia  destas, ou na sua se- 
seganda viagem em 1499-15C0 elle teve p r companheiro 
Alonzo de Hojeda; então tocaram no Brazil, no mote-no Rio 
Grande do Norte, donde vieram até a foz do Marncaib-. 

A rua terceira viagem occorreu em 1571-1502 Então 
visitou elle os cabos de S. Roque e Santo Agostinh?, a Bjhia, 
Rio de Janeiro e entrada do Prati, Nesta viagem, Vespucci 
ficou convencido que to4as essas t %Iras eram pai te de um con- 
tineutpi diverso dos da Europa, Asia e Africa. A sua quarta 
viagem foi em 1503 sob o commando de Gonçalo Ct-elho, que 
perdeu doi, de seus sei* navios na ilha de Fernando de No- 
roohs e Vespucoi então foi larar  ao Caho Frio e d~ hi pasliou- 
ee a Li~boa,  onde chegou em maio de 1!04. Final rient?, a 
sua ultime viagem foi tm 1505 quando explorou a costa ame- 
ricana desde o d i t ~  cano Cail\vrrtiI até iilêm do Da iano H do 
Atratr.. Alên destas, o sr Varnhapen ainda admitts a hypr- 
these de nmst sexta viaglm acompanhado de um Cosa. 

Quasi tl das os criticas, como dissemos, não teem acredi- 
tado na primaira viagem, cuja historia por Ve~pucci o sabio 
Humboldt considerava com umr cópia pervertida da ul- 
terior e v~rdadeira narrativa da de 1499 com Hojeda O Sr. 
Varnbagen não só prova a veracid.ide intri~~secadessa narração 
da  prime ra viagam, como tembem prova que tres annoa depois 
da sua publicação, appareceram traducçõas successivas em ita- 
liano fraiicei: e latim; que, por perto de um seculo, não ee 
duvidava de sua authexticidade, até que o historiador do Rei 
de Hahpanha, H~r re ra ,  lembrou se de acoima1 a de impostura. 
Alêm disto o proprlo Colonib~ julgara Americo como digno de 
toda cclnfiança; as hcnras que Portugal e a Hespnnha lhe con- 
ferirem em vida eram demasiadas para um mero subordinado 



de  expedições, como se pretende que foi ; e IPedro Martyr, 
aec-avcndo s 3 l o m b o   obre a Behia de Honduras, admitte que 
j a  hcvia sido visitada por outrw, o qu?  é tambem confirmado 
por Oviedo na sua eHistoria aas lnd ar* 

Ebtas inve~t:gações do Brezileiro repet'mos, teem sido muito 
debatidas ria Eurol a, e, talvez mais do que qualquer outro 
trabalho Eeu t em concorrido para tornar o seu nome ainda 
maiw conhecido. 

Em 1868 o se. Varnhegen foi transferido para Vienna n a  
categoria de  Enviado Extraoidinario e Ministro ~lenipotenciario, 
posiqão que ainda hoje preenche com grande honra para seu 
pa ia  Nes-a cidtde continuou 04 seus estudos sobre Vespucci em 
doiis opuculos, .Nouvelles Recherches sur  les Derniers Voyagee 
du Nrivigbteur Florrntin, etc. B e e L e  premier Vcyage de  
Americo Vespucci définitivement r x l l  qu6 dans s ~ s  d6 ta i l s~ .  
Alêm destes dois trabalhos tambem imprimiu em Vienna, 1869, 
um em lingua italiana, Sull' imgortanza d'un manoscritto ine- 
d i t o . .  . ver ~er i f i ca re  quale fu 16 prime, 1601s scoperta da1 Co- 
lombo, etc.r. JQ no Chile publicara em 1864 nos ~ A n a l e s  de  
Cliilea uma rnemorla sobre eLa  verdadeira Guenaheni de C o l o n ~  
(depoi~  traduzida para o Allemão), provando que a Nayaguana 
e não nenhuma das outrrs L I I C R Y ~ S  i m a g i n a d ~ s  por Navarrette, 
W. Irving, Hiimboldt e Becker era a Guenahani de Colombo. 

U l t i m a m e ~ t e  o se. Varnhagen tem estado preparando u m s  
segunla  edição meihorrira da sua aH storia Geral.. E m  julho 
do a m o  passado foi fe to Barao de Polto S ~ g n r o ,  um titulo 
que,  recordando o berço da histniia do Brmzil, lhe  apresentaria 
muito bem, se o distincto Braeileiro não tivesse ainda maior 
titulo no s u proprio nome, j& tão amylamette conhecido de 
todo o mundo civilizado. 

ALGUMAS CAhTAS DE VARNHAGIEX 

elllmo. Amigo Firme. Ja 18 ter8 sido entregue duas 
cartas que lhe  eecrtlvi ; uma tie ParanaguQ e cutra de Curitiba. 
-Agora vai  esta por termo de  meu giio. Nada lhe conto a 
este respeito, porque i n c l u ~ o  remetto abertaa duas cartas em 
q u e  alguma conta dou emqunnto n3o sou mais extenso para o 
noiso Instituto e para o Publico.-Dellas v e ~ á  que me vejo 
obrigado a ir. me embora sem o tornar antes a ver e a sua pa- 
Ma.-Por isso O pedido que de Curitiba lhe  fiz de algumas fructas 
6 agora que ainda tem mais rogar.-Fóde mandal-as entregar no 
Beco dos Barbeircs 60 sr. Bodrigues, que elle tem outras coueas 
que me remeter e vem tudo jurto.-Na Cananea fui examinar 
o Padrão de que fallo a pag. 90 do Diario de Pero Lopes. 
-E' falso o que diz Cazal de  se ler a l i  certo anno, do que elle 
tira um aigumento. Não teve nem tem anno algum especi- 
ificado. E u  fiz disso lavrar um auto com t e s t e m u ~ h a s  que  



algum dia apresentarei. Parece-me que vou tomando alento 
para o futuro C u r ~ o  de H storia Patria-Dizem-me que a via- 
gem do Bispo Capellão m6r está impressa.-Se assim for rogo 
me arrange algum exemplar; porque em quanto o não tiver 
visto não me animarei a apresentar ao nosso Instituto descripção 
alguma-qdo, jtí exista imprensa na mma. lingua outra melhor 
e mais exacta. E' por isso q. por em quanto cingir-me-hei a 
escrever p". Paris uma carta meio geographica por Via do 
Visconde de Santarem. Nisto mesmo ainda estou irresoluto. JB 
ahi chegaria o Bulletim em q. vem a noticia das mo" publi- 
cações ? - Como eerão feitas pelo meu rival Visconde não es- 
pero nellas muito favor.-No mar pequeno da Cananea vi  va- 
rios sambaquis com caveiras e ossos-ainda meio inteiras cuja 
forma conforma-re em tudo com a descripção do tal Elliot de 
Philadelphia. E6 parece q. foi casualidade o elle encontrar ali 
ossos de homens de maior estatura -Não sei se terei em S. 
Paulo cartas de V. S.., por isso reservo-me a Rer mais extenso 
p". o correio seguinte.-Não esqueça a carta pa. o Attayde-e 
a outra p". o ParanaguB do - De V. SE. Amigo Firme. F. A. 
de Varnhagen~. 

CARTA DIRIGIDA AO DR. J. C. RODRIOUES-DATADA DP VIENNA, 

1." DE MABÇO DEI 1873 

Depois de havòr estado hontem no correio a assegurar a 
ma. carta, com data de ante-hontem, e a franquear o maco de 
documentos impressos e o retrato, ~ U R  não ponde ser assegurado, 
me occorreu que talvez não possua V. Sa. nesFa grande cidade 
nenhum exemplar da ma. Hist. Ger. do Brazil, em cujo 2." 
vol. dedico uma secção - a 53". - aos serviços de msu pai no 
Ipmema, que talvez V. S. deseje conhecer .-Lembrei-me pois 
de enviar a V. S. por emprestimo as folhas adjuntas (já pre- 
paradas para as addições da 2." edição) que contêem essa becção ; 
e as quaes rogo a V. S. me devolva apenas as possa dispensar. 
- Devo aqui acrescentar que em 1858 se gravou por C ~ q u e t  
em Pariz uma medalha de bronze, com a eftigie de meu pai e 
a inscripção-Varnhagen Restaurador do Ipanema -A ~ o d a ,  e 
no verso - 40 dia 1 de Novembro de 1818, etc. - Tambem 
me esqueceu de advertil-o que o folheto ps. Schorner e P. 
Apiames V 8 0  embrulhado em um jornal de Milão, onde V. S". 
encontrará um folhetim a respeito da nova opera de Carlos 
Gomes-Fosca-que o Comm.dsr LOPAS Netto me escreve hsver 
visto logo em 3 ' representaçao e mt". app1audida.-E' noticia 
que poderá V. 8". aproveitar p." o seu inters." jornal.-Creio 
escusado dizer a V. S." que do numero onde publique o meu 
retrato e as suas linhas, desejaria eu ter uns 20 exemplares ou 
pouco menos. -Sabe V .  5.' que fico As suas ordens como 
Obrg.". . . B. do Porto Seguro. 

P. S. Creio ter dito na nutra corresp, que em Ag. do 
anno p. p.  fora eu aslamado um dos V i c e - P r e ~ . ~ ~  do Cong." 



H.00 de S. Petersburgo, -Devia dizer Vice- Presid." honorario. 
A estampa do Ipanema não requer devoluçgo. Desculpe-me V. 
S. ae tomo a liberdade de lhe recommendar que estfja preve- 
nido contra os juizos de Adolpho Coelho e Theophilo Brega 
contra Castilho e outros seus am."'. dão todos apaixonados e 
só p."" fazer mal. Eu  estive em Port.al, no anno paasado e co- 
nheci todas essas miserias . . . w 

CARTA DIRIUIDA AO DR. J. C. R. - DATADA DEI VIBNNA 12 DB 

MAIO DEI 1873 

Illm. Sr. Em meio dos afazeres e spuros em que me vejo 
metido, com a Vice-Presid." da Com."O Brasil." na Exposição 
desta cid.", nomeado & ult.' hora e com os productos enviados 
tambem ti ult." hora (e que por mercê de Deus deixaram de 
vir no naufragado vapor Gambie, como havia já sido resolvido) 
recebi as finezas de V. S. patenteadas ao mundo no seu beilo 
jornal n. 31 e resumidos lucidam " na sua favorecida de 25 
de Abril. Acredite V. S. Sr. Dr. Rodrigues, que por tudo lhe 
ficarei eternam.' grato. Os ligeiros descuidos que escaparam na 
biographia, o principal doe quaes se reduz a uma data errada 
talves por falta de compositor, (isto é a de se dizer que fui 
proseguir depois da guerra os eetudos em 1840, Cm vez de se 
dizer 1834) são de pouco mom.to para uma comp " periodica. 
O q .  não ha duvida 6 que devo ti V. S. o ter abarcado por 
1." vez um resumo dos meus disseminados trabalhos.-Com esta 
receberá V. S. o meu relstorio sobre o Congresso Btatistico em 
São Petersbnrgo no qual tive a honra de representar o Brezil, 
sendo eleito um dos Vice.Presid.'V retrato não podia sair 
melbor. Fui  at6 logo reconhecido pelo meu filho menor de 4 
annos de idad.". Preferia que tivesse sido com o brazão, pois 
deve ser reformado em conformid." das regras heraldicas depois 
do titulo que me deram; mais assim meamo deverei a V. S. 
novo favor se me puder dar a gravura, pois a darei na 2." 
edição da m.' Histor.'. - A re8p.O desta rogo a V. S. que se 
não esqueça do cep." com margens, que lhe mandei. a rcsp." de 
meu pai;  pois 6 o em q .  destino por os assentam.OE p." servir 
a compor a 2." edição. Repito a V. S. os meus mais sinceros agra- 
decim.Onqe peço que creia q. terá em mim um grato patr.. V. de Porto 
Seguro. 

P. S. - Creio escusado dizer que me constituo, por pra- 
zer e por gratidão, assignante do seu import." Noco Mundo 
pmqu.fo elle dure. Mas não tenho agora tempo de dar provid."" 
e ."  os pagamentos. Não poderei fazel-o em Hamburgo?. 

CARTA DIRIUIDA A 0  DR. J. C. RODRIGUES. - DATADA DE VIHINNA 

9 DEI ABRIL DH 1874 

a Meu caro Sr. Redactor : Espero que me desculpar& a 
resolução que tomei de preferir confiar a V. S. a pnblicação 



da m.' desafronta cor tra os t i es  pseulo-crit;cos yortuguezes, a 
qual com esta lhe ~emetto.-Por pouco q V. S." se entregue 
ao estudo da questão, reconhecrrá que tenho carradas de razão, 
que necessito, dekde j&, de um protesto just ficativo, e que este 
protesto, a n&o ser um 2ivLo, que agùra não p3ss3 escrever, não 
pode ser senão no ettyln em que vae. Intuire-se V. 8." das 
gratuit,rs e ingratas accusaçõ .s que recebi, da minha 1." r e s p o j t ~  
(Provardo), para o caso bsst.te cortez e moderada, da insana 
violenoa com q depois disso fui aggredido e medard toda a 
razão. Não chego, porhm, a pedir q e m'a dê nas suas linhas 
de cab?çalho, sa preferir manter-ss  fó a d i  questão; mas a 
publicar a minhz cartl ,  poiq to ba nãq a a!ompanhe de tensura 
contra mim. Então antes nâo a publique Creio que poderia 
manter um twmo me io informando os seus leitores da verd." 
e lamen.ando os preced. tes que me obrigam a essa carta Nos 
apontamant~s  junto3 reuno algumas frases que penso poderão 
sstisf-zer a erras condições: mas tudo quanto vier de mais a 
meu favcr aceitarei com o maitr  reconhecimento.-Em todo O 

caso, de novo pcç a V. 5.' que se ponha em guarda c jn t ra  
c s  ariigos dos tae j  dois suje tos, c o n f ~ r m e  creio que já em outra 
occasião lhe esc revi. Na literatura portuguez i, um e outro quasi 
não têz i  p3r si mais qu8 a si mesmos, elogianio o Sr. Coelhj  
as ob:as do Sr. Braga e o Ar. Braga as  do S r .  Ccelho. E se 
não veja a tal Bibliogra, hia Ciitica que parece jB morreu. 
Requiescat in pace A minha carta não lhe cccupará qd. muito 
msis que uma cclumna do Novo Mundo. A m.' letra, p." s J i r  
um pouco msis clara, como pede a imprensa alarga muito.- 
Da 1." Ed. da Hist ria das lutas com os Hollandezes (1630-1654), 
que acaba de fazer sa em Liaboa em bsm typo e papel, volume 
grosso de 8 gd.", ainda não recebi nenhum I x "' e lhe  mrrnda- 
rei um q do cheguem : o mesmo q. do E O  apromptem a +  n f  vas 
pags. acerca de Americo Vespuccz O mais promettido ir4 tudo 
acompanbando esta, em pacote separr do de impressos. - Tenho 
continuado a lêr com interesse o Novo Mundo, e em pr tva  de  
interesse, vou exoor-me ao desagrado dando-lhe nm conselho 
amigavel Evite V. S a no Eeu ali& c l a ~ o  e bjllo eetylo, tanto 
quanto puder, o demasiado emprego dos pronomes pessoaws e pos- 
aersivos, riscando na  minuta t o d ~ s  os que se poderem dispensar; 
e ainda mais a repetipão frequentissima (8 franceza) do pronome 
u m ,  p. cx : Fulano de tal, um h o m ~ m  de raTo t ilento, eto. 
Porque não simp1esm."-homem de raro, etc. ?-Perdôs o atrevi- 
mento de um velho, que se confessa de V. S.& m t o  reconhe- 
cido e O C. P. S guro.. 

Acompanhada da c a r t ~  a que se iefere acima, a qual con- 
í t i  de 6 pigs. g andes. 

CARTA DIRIGIDA 10 DR. J. C. ROIZRIQUES - DATADA D P  VIBNNA, 
31 DE OUTUBRO Diü 1876 

a Illmm' Am.' e Sr. Tdnho demorado a resposta da eua 
ult.", porq. o meu enquadernador, ou antes brochador, me estevd 



continuamente enganando a rrsp." do prszo em que daria uma 
nova porção de  exemplares brochados que agora promette papa 
esta semans sem falta -Satiefazsnin a pua pergunta direi que  
e u  me referia a 6$ fracos cada exemplar do rape1 ord O ,  pago 
zi vista, ou 8$ do mlis  f <  r te  o tino. Mxs como 03 livreiros que.  
rem Eempre ganhar pelo menos 33 v,.  p o publico nâo se  
poderão dar a menos de  li,$ os finos e 10$ os menos incorpndos 
como o que lhe mandei.-Assim esyero me c h  guem 0 3  exem- 
plarea, prepararei de'les uma pequena caixa que lhe remetterei, 
p." ahi os vender de uma vez ou OP fazer por á venda. Como 
ah i  se d4  tanta impoit ao p pel e luzimento das edic;õ~s irão 
só d * s  de ynpel incorpado, de a 1P$ avulaos, e por conta da 
venda futura lha p o ç o  tenha a bondad." de  mandar ab inar  a s  
quota9 de t ran~porre : mas não admitto que seja V. S.' quem. . 
t s ex.'" que lembra crmo os de con . .  . cfferecer aos S r s .  Whi- 
tney e Rohrig e it Nation, para concorrerem á vanda cada um 
com um artigo pelo menos Rogo a V. S e  tenha a b ~ n d a d e  do 
rffarecer esges tres ex ""a m: rar te .  Espero q u ~  com o pro- 
ducto da venda de alguns exemplares me ficará ah i  com V. S.' 
rrqdito para as  sssipnaturas do hTovo Mundo nos anoi%s seg 
Por esta cccosião 1k e mando PPI.R oste Feu v %li080 j ~ r n a l  dois artigos 
que creio poderão c ncorrer f kvor~ve lmente  ao *esenvolvirnento 
de duas induetrias importantes do nosco raiz. Um 6 respectivo 
ao segredo acerca da sementeira dar plantas do matte: e o outro 
aconselha que se rxpersmente entre i36s a cu tnra do vinho nos 
sertões do norte, onde c h ~ v a  menos o hqja menos orvalhos. 

Na Ruqsia fci o impvador recebido crm anthusiasmo niio 
mtlnnr que nespa Re:ubl ,ca : urrahs e arcos triiimphars nu ro i  
citgyen. Nem sei como ct yolicia c nsevtio 

Sab, V. S.' qusnto sou seu vezi.<', am.' e 6br.O - PORTO 
SEGURO. 
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OS limites da Cagitacia de S. Ihomé dos Camnos dos Goytacazes; 
os primeiros povoadores da Capitania; 

paulistas sesneiros e fundadores da villa da Pra ia  

A capitania de S. Thomé ou da Parahyba do Sul foi uma 
das primeiro concedidas, spndo controversa a date da sua con- 
ce 680 ao donatario Pero de Gó9s da Silveira, irmão de Gabriel 
e de Luiz de Góes, fundadores do segundo engenho deaesucar 
que houve na capitania de S. Vicente. 

Tem-se fixedo a data da concessão em 10 de outubro de 
1532, 28 de agosto de 1535, 10 de março de 1534; conforme 
o primeiro parecer, Martim Affonso, que tinha alvará com au- 
toridade para conceder sesmarias, terir concedido uma a Pero 
de Góes, antes de eeguir para o Rio ds Prata, e portanto, antes 
das que concedeu a Ruy Pinto e a Francisco Pinto. Exyste, 
porém, a Csrta Regia de 28 de janeiro de 1536 e a qual ee 
reporta a um alvarh de ldmbrauça de 10 de março de 1536 e 
os f ~ r a e s  de 29 de fevereiro e de 1 de março desse mesmo 
anno, mercê de D. João 111. 

Pero de G ó ~ s ,  de volta da India, para onde fora em ja- 
neiro de 1530, conforme o testemunho de chronista de D. João 
111, veio em 1331 na seguiida armada que velejou no Brazil, 
com Martim Aftonso. Tornando ests ti Europa, ficou no Braail 
o dito Pero, como se deprehende da carta de doação passada 
na data acima indicada. 

Os que deram a conces.:ão da sesmaria de Góes oriunda de 
Martiin Aff m o  fundam-se em Gaspar da Madre de Deus, que 
refere a assigoatura de concessões de eesmarias feita nos cam- 
pos de Piratininga. 

Felix Az4ra menciona a presença do commandante Pero 
de Goes em 1532, em Iguti, a 24 leguas de S. Vicente, num 
combate com Rui Mosqnera e outros hespanhoe~ que a11 se ti- 
nham estabelecido, depois de abandonarem o forte do Rio da 
Prata. 

Como quer que seja, a data da concess80 foi a da Carta 
Régia e a mercê de 30 leguas de terras, começadas a 13 le- 



guas de Cabo Frio para o N. até o baixo dos Pargos, como 
remate e extrema da capitania do Espirito S a n t ~ .  

Os. limites desta capitania de Vasco Fernandea Coutinho 
com a de Goes foram accordadoe pelos dois donatarios. A de- 
marcação foi approvada pelo rei ; carta de Almeirim, em 12 de 
março de 1543. 

(. . . . . . em que concordaram e accordaram que a terra do 
dito Pero de Goes começz donde acaba a terra de Martim Af- 
fonso de Souza pela sua demarcação, correndo para a bandado 
norts atb vir enteatar com a terra do dito Vasco Fernandes e 
que partem ambos por um rio que tem na bocca i entrada de 
umas ilhotas de pedra e de baixa mar e dahi cobre um outra 
ilhota mais pequena, o qual rio se chamava na lingua dos in- 
dios Tapemery, e os ditos Vasco Fernandea e Pero de Goes 
lhe puzeram o nome de Santa Catherina e est6 em altura de 
21 graus e obras de dtas leguas pouco mais ou menos de uma 
terra do dito Vasco Fernandes que se chama Aguapé, e fica 
todo o dito rio com o dito Pero de Goei, e cortando da banda 
do dito rio pelo sertão a dentro parte o dito Pero de Goes com 
o dito Vasco Fernandes Coutinho, segundo a forma das suas 
doações ficando todo o dito rio com o dito Pero de Goea como 
dito é, tomando plira a banda do sul, e o dito Vasco Fernan- 
des fica da banda do dito rio para a parte do norte, segundo 
tudo mais inteiramente é conteudo e declarado em uma Minha 
provisão e Apostilla que esth ao pé da doação que o dito Pero 
de Goes de mim tem da dita sua Capitania que é feita a vinte 
e seis dias do mez de Março do anno de quinhentos e trinta e 
nove; e ora o dito Pero de Goes me apresentou um assignado 
do dito Vasco Fernandes que é do theor seguinte; etc. . . e )  

Temos neste documento firmado pelo rei na data acima 
dita o acordo pelo qual as partes fixaram o rio Tapemery, que 
passaram a chamar de Santa Catharina para limite das suas 
capitanias, limite que era pela carta de doação de Pero de G6es 
o baixo dos Fargos. 

A carta regia de confirmação da demarcação de Vasco Fer- 
nandes Coutinho e de Pero de Góes é datada de Almeirim a 
12 de Março de 1543, e foi registrada no Liv. 6, fls., 51, v., 
da Chanc. de D. João 3. 

O rio Itapemerim, figura no mappa que acompanha Rasão 
do Estado do Brazil com a sua orthographia antiga Tapemery ; 
como adminiculo do gutural. As caracteristicaa indicadas no 
documento acima transcripto dão a distancia de duas leguas que 
era a do rio ao lugar AguapB e a altura de 21  grhus. H a  um 
morro denominado Agá, morro de fórma arredondada perto de 
Itapémirim. Quatro legaas ao norte de Itapémirim ha uma angra 
e povoado actual chamado AghB. 

(Aguapé ou ig-uapê, significa) (rio de uapê) ; ig,-agua, rio 
etc; uapê, ninfha, cujas folhas sobrenadam nos rios e lagos, 



Segundo o padre Figueira, pé, pê, correspondo a lugar 
onde, ao in latino, com ablativo, nos verbos de quietação). 

Oa portuguêses contavam o gr8u em 18 leguas ou 72 mi- 
lhas, correspondendo tres leguas a dez minutos. 

Psrc, de Góes estabeleceu-se na foz do Cabapuana ou Ita- 
bapoana, que, então, se chamava ManagB e que no mappa da 
Istjria delle guerre de1 Brasile (1698) se vê escripto Manaii. 

O rio de Managé, segundo Gabriel Soares, era a 21 graus 
e a cinco leguas de TapBmirim. 

Na carta de Fernão VRZ Dourado (1571) se vê o Rio de 
Managé e mais ao sul delle o nome de Pero de Goes, o que tem 
induaido alguns a suppor, qae no Parahyba 6 que se estabe- 
leceu o donatario : erro manifesto, Doraue entgo, outra era a 
configuração de f& deste rio, ondè Berii impossi$el navegação 
differente da aue. duraute muito tempo, usaram os moradores 
do Parahyba, i u é  recebiam na barra h6 Assuzinho as cargas 
transportadas da Barra Sêcca pela Valêta. 

As canôas ficavam nos alagados ou Brejo de Dentro. 
Ora, era esse o lugar mais improprio para um estnbeleci- 

mento agricola; e nem poderia corresponder semelhante lugar 
ao que descreveu Pero de Goes numa das suas cartas. 

Vaga que foi a capitania pela deixasão de Gil de Góes, ( 1 )  
como Ee exprimiu a Carta RBgia de 17 de julho de 1674, con- 
cedeu D. Pedro I1 dez leguas de terras a João Corrêa de Sá, 
general do Estreito, e vinte ao seu irmão Martim Corrêa de SA, 
primairo visconde de Assêca, na antiga capitania de Pero de Góes. 

A sesmaria dos Assêcas, pois que, por morte de João Cor- 
rêa de Sá, o succedeu na sua sesmaria o visconde herdeiro do 
morgado, teve os mesmos limites da primitiva, dos Góes ; ao S.  
o campo de Iriry, isto é, treze ieguas contadas das pescarias de 
Cabo Frio, remate da capitania de Mariim Affunso, e no N. o 
lugar dos Pargos, OU o Rio de ItapBmerim, que os primeiros 
donataiios chamaram de Santa Catharina. 

J h  autarinrmente algumas terras tinham sido concedidas 
pelos procuradores de Gil de Góes e de João Gcmes Leitão(2); 
assim, deu-as o governador Martim de SB. (7." governador) aos 
indios do Cabo Frio, a 1 de agosto de 1630. 

No mappa do Padre Jacintho Domingos Capassi (1731), 
vê-se a linha divisoria e os marcos da sesmaria do visconde de 

( I )  Vide a NOBILIARCHIA PAULIBTANA de Pedro Taqnes DE ALMEIDA PAES 
LEME, na Revista do Instituto Hist. e Ueographico do Rio. vol. XXXIV sobre Affon~o 
Gayau. pags 6â e 69 - Jogo Gomes LeitRo era fllho de D.  Cecilia de GOes, casada 
com Domingos Leitão. Era ella fllha de D. Catharina e de Lulz de Góes, irmáo de 
Pero e de Gabriel de aóes, e sendo viuva (a dita D. Cecilia) se recolheu & Lisboa. 
em 1680. 

Tambem o pai dos Góes, Pero, Iiniã e aabriel tivera O nome de 1311, como se 
vê na Chrouica de U. JoBo 111, de Damiáo. 

ri) Vide nota acima. 



Assêca. Nesse anno, por determinação de Lniz Vahia Monteiro, 
governadcr do Rio de Janeiro, o ouvidor e corregedor geral da  
comarca, dezembargador DInnoel da Costa Mimoso, procedeu a 
mediç3lo e dernarc~qão e tombo da capitania, fazmdo por essa 
occasião remover o marco divisorio do sitio C a i a p r b ú ~ ,  onde O 

encontrera, para o sitio do rio Macahé; e assim, extremou-se a 
jnrisdicç80 do vi3conde da que assistia 6s justiças de  Cabo 
Frio. 

Por  ser diffioil collocar o msrco no seu verdadeiro ponto 
que cru ao Jim da medigão das terras de Cabo Frio, que era no 
Campo do Iriry, firmcuse o maico dentro da  fanend* d e  Bant' 
Ani a, ao S. do rio denomirado hts Bagres (Macahé), confronte 
d igreja da dita f i z - n d a .  

Segundo B a l t h e z ~ r  Liebca, desde a prsie de C, nstantino de 
Mecelau os campos dos Goytiicazes atB Gurspémerim, nsquelle 
tempo Santa Catharina de Mós. a té  o anno ae 1675 e,tiverbm 
sujeitos 6 jur;sdicção de Cabo Frio e o vice rei  L) Vasco de 
Maacaienhae, em 1639, expediu o regimento que se otservou 
até aquelle anno de 1675 

O6 tsbulliães iam á Santa Catharina de Mós, ntquelle tem- 
po, lavrar ercrjptuias. 

f o r  ordem do ouvidor do Rio de Janeiro, em 24 de de- 
zembto de 1674, crecu-se um Ju iz  para cs Campc S .  

Entre os primeiroi povoadores e sesmeiros dos Campos en- 
contram - se paulirtas 

Ccmo se disse, a capitania de Maitim Affo~so  ficava-lhe 
v'sinha. 

A Carta RPgia de 14 de março de  1702 ordenava que se 
repartisse igualmente eotre  os paulistas e os moradores do Rio 
de Janeir.i os campqs geraes doa Gr yracãzes. 

E m  1711 estabelecpii-.e na villa da Praia (hoje S. Jo&o 
da Barra) Franc i~co  BIIUDO, chefe duma bandeira que andava 
a captivar g e n t e  nas Minas. Casou-te na  dita villa e ahi  deixou 
deeceodencia. Ignacio BUENO FEIO, origioario de S. Paulo, 
onde nas .eu em 1681, tambem casou nesta villa e deixcu LU- 

merosa familia. 
Deparam03 em ItapBmirim os BUENO Cnxangos, (Caxalt- 

gas do riume da sua fszsnde) Domingos de Freitas BUENO 
Caxanga foi o que primeiro estabeleceu engiiiho no J t a ~ é r n i -  
rim. Ii'edro BUENO fundou a igreja de N .  S. do Amparo da  
antiga povoaçâo do Caxanga, hoje Itapémirim. 

Persoas desta familia exploreram t s  minas do Castellr, e 
fundaram os nucleos de povoaqass daqunlles sitios, entre  os quaee 
o de N. S. da  Conceiçâo, cuja matriz elevaram 

Bs minas do Castello o u  do Caxanga são situadas a 30 
k~lometros de Itspémirim ao N. dcs iampus dos Goytoicaaes. 

Para aqoellae paragens levaram paultistas o primeiro gado 
que ali houve o qual toi de Gabo Frio e provinha de Piratin. 
ga  ou S. Paulo. 
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O PADRE FEIJO' 

(ESTUDO PRELIMINAR) 

A 5 de julho de 1842, o padre Diogo Antonio Feijó era 
intimado neita capital pala, dentro de tres dias, retirar-se para 
Santos e alli aguardar o primeiro vapor, que o conduziria ao 
Rio de Janeiro. A notificaçao fora feita em termos asperos e 
positivos. Feijó deu-lhe resposta altiviesima e reaolveu obede- 
cer.  Seu companheiro de viagem e de infortunio, o senador 
Nicolau Pereira de Campos Vergueiro, embora vulto proemi- 
nente de nossa historia, n8o poasuia, entretanto, aquella cora- 
gem, aqntlla energia formidavel, aquelle desassombro incrivel, 
aquella tenacidade indomavel, que fizeram de Feijó o notavel 
ministro da Justiça de 1831 e o dedicado e patriotico regente 
de 1835-37. 

Feijó fortalecia a independencia de seu caracter e a fir- 
meza de suas resoluções no seu estado sacerdotal. Só, sem fa- 
milia, sem fortuna, sem ambições. resignado 4 sua sorte, co- 
nhecendo a fundo cs homens e as coisas, tendo chegado aos 
mais elevados postcs da politica, o padre Feijó reunia om si 
qualidades excepcionaes de lutador. 

Campos Vergueiro, chefe de numerosa e preclara familia, 
proprietario abastado e capitalista considerado, era obrigado a 
transigir e a encarar os hcmens e as coisas sob outros aspectos. 
Foi provavelmente no vapor eYpirangaa, qiie então fazia a 
carreira de Santos ao Rio, que os dois senadores e amigos, 
ccm pensamentos diversos, seguiam rumo do norte para soffrer 
a punição imposta aos chefes da sedição de 1842. Feijó, velho 
e alquebrado, paralytico, quani sem poder caminhar, viajava 
recostado em sua caieirinha. Vergueiro, forte. sadio. caminha- 
va de um lado para outro no convez da pequena embarcação. 

E todas as vezes, que passava junto do seu csmpanheiro, 
parava e exclamava: 

-  que ~ e r á  de nós, F e i j ó ? ~  
O paralytico ouvia, sem lhe dar resposta; mas, ccmo a 

pcrgunta se tornasse impertinente, por assás repetida, o velho 
sacerdote, num rssomo inesperado, exclama : 



-  pão rei Se eu fo~se  governo mandaria enforcar os 
chefes da rebellião.* 

E ambos recolheram-se a completo eilg ncio . . . 
E quem era este padre que, velho e ~aralytico,  ainda tanto 

receio infundia ao governo gnral, e, principalmente, ao gover- 
no prnvi~cial, então confiado ao barão de Monte- Alegre? 

Era o grande pr:ul;sta Diogo Bntonio Feijó, naacido em 
dias do mez de a p ~ s t o  de 1784 nesta carital, na frcguezia da 
Cotia, na fazenda denominada-Sitio Grande-, que foi con- 
fiscada aos jesuitas e depois pertenceu a Bento dos Santos 
Pereira. 

Foi na Sd de S. Paulo que o vigario coadjutor O baptison 
a 17 de agosto do mesmo anno de 1784. 

Feijó ordenou-se em 1809, leccionou latim, rhetorica, phi- 
losophia e moral em Parnabyba, I tú e Campinas. 

A sua vida sacerdotal foi exemplar, e as suas lições eram 
ministradas aps moços e rapazss das melh (ran fnmilias do 
tempo. Foi em I tú  que teve inicio a carreira politica daquelle 
que, mais tarde. chegaria a ser o chefe supremo da unçB0 
branileira Em 1821 foi eleito deniitado As cnrtes pvtunuesas, 
tomou assento em fevereiro de 1822 e fez a sua estréa na 
sessão de 25 de abril. 

Antes de partir para Ijisboa consultou an governo brasi- 
leiro qual deveria ser a attitudo dos deputados nacionaes se, 
porventura, no parlamento em Lisboa se discutissem assumptoa 
que intereseaesem á independencia do Brazil. 

De Lisboa fugiu com seus companheiros de deputsção 
parn Falmouth, fuga originnda pelas graves des~rder s e amea - 
ças de morte que os ptrtuaueze; des~nvolveram contra os bra- 
zileirra a praposito de vibrante e atrevida apostrophe que 
Antonio Carlos atirou em pleno parlemento 4 fac4 do povo 
portuguez Em Falmouth os deputados byasileiros publicaram 
um manifesto explicando o seu procedimento. 

Proclamada a nossa inhpendencia, Feijó foi eleit* dspu- 
tndo & constituinte e teve egualmente assento na Assembléa 
Geral na primeira e Da segunda legislaturas. Foi em 1827 
que se apresentou n celebre projecto abolindo o celibato cleri- 
cal para os padres brazileiros. Em 1831 Feiió foi ministr, da 
Justiça, revelando grande energia, enorme actividade, cpmmo- 
vente desintereeee pessoal, conseguindo elle proyiio, em pessoa, 
na praça publica abafar um drs graves motins que se deram 
no Rio de Janeiro. 

Teve assento no Senado como repreeentsnte da provincia do 
Rio de Janeiro. Foi eleito Regente do Imnerio, elevado cargo 
que exe-ceu de 12 de outubro de 1835 a 19 de setembro de 1837. 
Renunciou espontanea e corajosamente a Regencia, declarando 
q n e  a sua continuação no poder não podia remover os males 
publiccs, que csda dia se aggravavam por falta de leis aprnpria- 
das*. E m  1842, para salvar amigos, toma parte na revolução 
chefiada pelo coronel Rafael Tobias de Aguiar, saindo de soa 
fazenda em Campinas para Surocaba, cnde chega, assume a 



direcção do mi.vimento, em cujo triumpho não acreditava, e 
pratica a c t o ~  de indomavel coiagem, dando ao mesmo tempo 
conselhcs de inestimavel valor. Quando o bar80 de Caxias 
cerca Sorocaba e lança sua ordem do dia decretando a depo- 
sição das armas e a capitulaç&o sem c7udic;õe~, O povo em massa, 
os chefes bem ex:epção, os guardaa nacionaes em peso, correm, 
escondem-se, fogem espav~ridos, em absoluta desordem, por 
todas as ruas, de tolas as casas, para todaa as estradas livres, 
num medo irresistivel.. . E' o salve-ee quem puder! . . Feijó, 
calmo, sereno, firme em seu poeto voluntario debruçado na ja- 
nella da casa da rua das Flores, reaidencia du alfere3 João Ne- 
pomuceno de Souza Freire, ccmo uma sentinella perdida no 
meio daquelle deserto em que dorocaba se convertera, g i t a v a  
aos que fugiam numa anc a indescripcivel: 

- .Correi, correi, camba~a de sem vergonhas ! EU aqui 
fico para VOS defender !. . . a  

E quando as forças de Caxias desbarataram, na Venda Gran- 
de, a legião libertadora, o rebelde Reginaldo de MO aes S ~ l l e s ,  
homem valente e leal, recebeu dos seus camaradas a arriscada 
incumbencia de w a Sorocaba dar a Feijó a triste noticia e 
pedir-lhe conselhos. 

O padre Feijó ouve-o attentamente e diz : * 0 dprastre 
da Venda Grande importa o bnniquillamento completo da se- 
dição. Reata agóra comyromett~r o mai r iiumero possivel de 
pessoas qualificadas para forçar uma prompta amnistia! . . 

- Ide. e transmitti o meu conselho aos nossos amigos 1 w 
Em julho de 1842 6 dep rtado para o Rio, não ciesembar- 

cando porqiie o transferem para o Eap rito Santo. 
Apresenta sua defesa ao Senado. Regressa pa a S. Paulo, 

onde falleceu 4s 9 horas e 20 minutos da noite de 10 de no- 
vembro de 1843, contando 59 annos de edade. Seu corpo foi 
embalsamado, seu coração guardado numa redama de vidro. E 
recolhidos num caixão de chumbo, enterrados a 12 do mesmo 
novembro de 1843 no jazigo da Ordem Terceira do Carmo, de 
onde foram tão preciosos despojos transferidos para o consento 
d e  S. Francisco, ji.zigo da Ordem Terceira de S. Francisco da 
Penitencia, como se vê deste documento: 

csecretaria da Ven. Ordem 3". de N. S. do Monte do 
Carmo 

Cidade de S. Paulo, as 25 de janeiro de 1908. 
Certifico de ordem do carissimo Irmeo Prior, que revendo 

O livro de Termos das Resoluqões das Meaas simplee e Redondas 
sobre acontecimentos e negocios extraordinarioe da Vcneravel 
Ordem Terceira de Nos~a Senhora do Carmo de São Paulo, d e  
1819 a 1853, a folhas 55 se encontra o seguinte : 

Ats nove dias do mez de novembro de 1853, em o Consis- 
torio da Veneravel Ordem Terceira de N~saa  Senhora do Mon- 
te do Carmu desta imperial cidade de S. Paulo, acharão-se pre- 
sentes os irmãos abaixo assignados, o Revmw. Commissario desta. 
Veneravel Ordem 3." e ahi compareceu Antonio Benedicto Pa- 
ihares de Camargo, apresentando um requerimento em que pe- 



dia ao Exmo. Revmo. Sr. Bispo Dioce~ano a trasladação dos 
restos mortaes do Exmo. Benador Diogo Antonio Feijó, que se 
achavão depositados no jazigo desta Vensravel Ordem Terceira 
para a igreja da Veneravel Ordem Terceira de São Francisco, 
cujo requerimento 6 do theor seguinte : 

Exmo. e Revdmo. Senhor.-Diz Ant,nio Beneiicto Palharas 
de Camarga que tendo de trasladar os restos mortaes do fallecido 
Padre Diogo Antonio Feijó da Ordem Terceirs de Nosia Se- 
n6ora do Carmo para a de Rfio Francisco não pode fazer sem 
licença de V. Exa. por isso Pede a V. Exca. Revma. se digne 
conceder dita licença. E recebera mercê.-Despucho.-Como 
pede. S. Paulo, 25 de outubro de 1852. Aasignadc:- Antonio, 
Bispo e em virtude do Despacho acima concordarão os Irmãos 
presentes que se entregasse os ditos restos mortaes J que neste 
mesmo dia foram entregues ao dito PJhares. 

E para constar mandarã3 lavrar o presente termo em que 
todos assignão, e eu Lourenço Domingues Nartins, secretario 
que o esvrevi. Antonio Benedicto Palhares de Camargo.-Pro 
Gommiasario, Fr. José de S. BA, bara Bitte.-Antonio bimplicio 
da Silva, Prior. 

Nada mais continha. Eu  Sebastião Felix de Abreu e Cas- 
tro, 1 . O  Secretario da Ordom a escrevi.. 

Em traços geraes aqui está a vida do padre Fcijó, estu- 
dada pelos livros em voga, rapetida, talvez, em palavras eguaes 
As que se encontram por ahi. 

Sobre vulto tão saliente, entretanto, é mister dizer mais e 
procurar em fontes menos conhecidas algo de importante. 

A abdicação da d. Pedro I, arrancada por um movimento 
sedicioso, em que a tropa tomou graudissirna, senão parte prin- 
cipal e exclusiva, foi acontecimento que emocionou o paiz in- 
teiro e que dividiu os patriotaa em dois campos oppostos. A 
luta travoy-se depressa e faiszante. D.  Pedro I, não querendo 
que houvesse sacrificios de vida por sua causa, fechou-se em 
sua inabalavel resoluç%o e desde logo embarcou-se de viagem 
para Portugal, deixando o throno de herança a seu filho Pedro 
de Alcantara. Na celebre carta que a imperatriz d. Amelia 
endereçou ás m8es brazileiras é possivel avaliar-se do momento 
politico que sa creara com os factos de 7 de abril. A politica- 
gem queria muito, mae não chegava a querer a retirada de d a  
Pedro, nem da sua joven, belle, instruida e virtuosa consorte, 
essa irnp3ratriz napoleonica, que a todos encantava pelos raros 
dotes de mulher e de soberana. D. Amelia tinha individuali- 
dade e d. Pedro, apesar de tudo quanto lhe quizeesem censurar, 
nunca perdera o prestigio de soro heróe grandioso do 7 dese- 
tembro. De modo que, quando se soube qlie nâo houvera quéda 
do ministerio, mas sim abdicação formal do imperador, o povo 
sobresaltou-se e o murmurio surdo e ameaçador de um descon- 
tentamento geral se foi alastrando pelas ruas, penetrando pela3 
casas, conquistando adhesões, t6 que cresceu ao ponto de se 
converter em gritos de sedição e explodir em formidaveis mo- 
tins. O partido da restauração não vingou, porqus não só d.  



Pedro I não era homem de voltar atraz como tambem porque. 
a sua ausencia frustrava os planos dos seus adeptos. Travou- 
se então a luta em torno do berço de d. Pedro 11, a criança- 
imperador, e de Seu tutor que era José Bonifacio. A regencia 
viu-se 8s voltas com embara7os quasi invenciveie. Por toda a 
parte motins, desordens, asiasainatos, discuasões violentissimas ; 
os pamphletos da época, escriptos numa linguagem aggressiva 
e indecorosa, nada respeitavam; as provincias ameaçavam se- 
parar-ss, a anarchia com o seu olhar desvairado eapreitava o 
momento propicio de subjugar, com seus braços p:s:antes, os 
ultimos alentos da ordem, para dominar oa destinos da nascen- 
te nacionalidade brazileira. Tornava -se indispensavel que a 

. pasta da justiça fosse entregue a um homem de tempera for- 
tissima, a um homem que, por sua coragem, sua energia, seu 
desprendimento, sua acçiio r~pida ,  seu acendrado patriotismo e 
sua inquebrantavel altivez, estivesse fóra do alcance das calu- 
mnias, supportaese os ultrajes e restabalecesse, fosse como fosse, 
a ordem que desertara do paiz. As vistas do governo voltam- 
se para o padre Diogo Antonio Feijó. 

Convidado, o grande paulista aceita a pasta que lhe era 
offerecida em t8o aifficil sitiiacão, e assume o cargo para que 
fora nomeado por decret.~ de 5 de julho de 1831. Seu pri- 
meiro cuidado foi dar instrucções ao commandante geral das 
guardas municipaes do Rio de Janeiro, e basear o prestigio das 
autoridades e a ordem publica em corporações militarisadas, por 
elle escrupulosamente organisadas.  dissolveu os corpoe indis- 
ciplinados, anniquillou o movimento revolucionario de que foi 
theatro n Ilha das Cobras (7 de outubro de 1831). Abafou os 
motins de 3 e de 17 de abril de 1832.. Numa das folhas da 
época-a Aurora Fluminense. - escreveu se o seguinte :-=NO 
Brazil, um patriota conhecido pela firmeza de caracter e a r e -  
ctid?io de ssu espirifo, de tal merito que aos mesmos anarchistas 
foi impossivel recusa1 o, não duvidando sacrificar-ss pela patria 
em perigo, tomou em circumstancias delicadissimas a pasta da 
Justiça e tem ahi feito apparecer uma força d'alnln, uma con- 
stirncia, que antes delle não ffira conhecida entre nó,. Não se 
fizeram mais vergonhosns capitu1a';õ~s com o crime ufano de 
suas victorias. A maioria doa cidadãos interessados na ordem, 
elles dirão que B no Sr. Feijó e na sua coragem civica que têm 
posto a ancora de sua esperança. 

tserenou com sua attitude energica os animos exaltados 
que com as armas em punho dictaram a lei ao governo que gi 
vista de seu olhar seguro e desassombrado depuseram as armas.. 

A regencia, então composta de Francisco de Lima e Silva, 
JosR da Costa Carvalho e João Braulio Muniz, apesar do b.aço 
forte e da intelligencia brilhante e vivaz do Feijó, proseguia 
sua tarefa em meio de obataculos de toda a especie. O minis- 
tro da Justiça dirige-se ao parlamqnto e diz:-a0 governo ou 
obtem os meios precisos ou abandona jh o l u g u  para ser sub- 
stituido por quem se julgue com valor de arrostar tantas diffi - 
culdades~. Entre as medidas que Feijó julgava necetsarias ti 



boa marcha dos negocias publicos contava-se a remoção do tutor 
do joven soberano. E não tendo conseguido do parlamento 
tudo quanto qiisria, demittiu-se de ministro da Justiça em 26 
de julh, de 1832. A 5 de agosto do m srno anno parte para 
S. Paulo, tendo recebido no Rio, apesar de não ser divulgada 
a sus viagem, grandes e extraordiuarias demonstrações de apreço 
por parte da população, que o victoriou e applaudiu enthusias- 
ticamente. E quaudo chegou 9, sua cidade natal, repetiram-se 
as demonstrações de applauso e regosijo do povo, que via sem- 
pre no laiireado lutador a mais seyura personificagao da ordem 
e a maii vigilante sentinella das idéas avançadas. 

A nomeada, o conceito elevado do ministro Feijó ficaram 
para sempre na lembrança dos povos da época. 

Foi elle quem mandou insc-ever o nome do cidadiio Este- 
vão de Almeida Chaves, no livro destinedo a tranamittir á Pos- 
teridade os grandes aooute:imentos. Este Estevão de hlmeids 
Chaves foi 11 prime ro guarda municipal, que no dia 7 de ou- 
tub o de 1831 deu a vida em dekesa da lei, da Patria e da 
Liberdade, aticando os r beldes na fortaleza de Ilha ias Cobras. 

P G ~  b'eijó quem suggeriu 4 Camara Municipal do Rio de 
Janeiro a votarão de urna postura que providenciasse sobre a 
revisão das po$as t h  atraes, 20 de julho de 1831. 

De 3 a 16 de abril de 1832 o Rio da J a n e l r ~  e-teve amo- 
tinado, e foi graças a Feijó que a ordem se restabeleceu tão 
promptamente. A 17 de abril dezse anno Feijó annunciava O 
restabe1ei:irnento da ordem. Accusado e atacado na t amara pela 
cipposição Feijó disse estas palavras, que encerram pensami-nto 
profundo : 

-.Por mais simples e claro que seja qualquer negocio, sr. 
przsidente, 6 desgraçadamente objecto sempre de grandes quee- 
tõesn. 

A 26 de julho de 1832, Feijó officiava ao commandante 
superior da Guarda Nacictnal nos seguintes termos :-Constando 
ao governo que as guarias nacionaes se estão reunindo em 
differeutes pontos da cidade, que cresce a agitação publica, a 
tranquillidrrde da capital exige que v. S. retirem por algum 
tempo da Camara, e que usando da sua bem msrecida influencia 
para com as ditas guardas, ereassumindo o commanlo superior 
apresente-se 4s mesmes para saber a causa da semelhante reu- 
nião, socegar.lhes os anim.s e assegurar lhes que o governo com 
o apoio de tão quali6:adùs cidadãos manterá a todo o custo a 
segurança e tranqailidade da capital uma vez que se conservem 
como até agora obedientes á j  autoridades ci g i s~ .  

A 5 de fevereiro de 1833 6 escolhido senaior. 
E' annullada a sua eleição. Feijó volts 4s urnas, e a pro- 

vincia do Rio de Janeiro reelege-o em memoravel pleito. O 
eleitorado flaainense repellin a m& vontade dos poderosos do 
dia e impoz a sua vontade. Era Feijó que os fluminenses que- 
riam f o r  seu representante no Senado. Feijó tomou assento na 
Camara vitalicia em 15 de julho de 1833. 



Em virtude de modificsr,ões legaes, a regencia perm9.nente 
desappareceu, e, em todo o pair, procedeu se á eleição do Re- 
gente no dia 7 de abril de 1835, 

Foi eleito o padre Diogo Antonio Feijó, que tomou poese, 
sendo acciamado pelo presidente do Senado. 

Ao sahir do paço, j& empossado do seu elevadissimo cargo, 
recebe do povo manifestações estrondonas. 

O pai5 inteiro coníiava que o aatigo ministro da Justiça 
saberia bem desempenhar o lugar de Regente. O seu dasin- 
teresse, a sua provada abnegaçao, a sua dedicação pelo Brazil 
deram-lhe prestigio sem ~ g u a l .  

.Desde 1821 servi-os ao Brazil por ser ncsso dever e não 
para pedirmos paga desses pouccs serviçqs que prestamos.. 

Assumindo o governo supremo da Naçâo, k'ejjó formou o 
seu ministerio com cs mel horc s elementos da Bpoca. Dois dias 
depois de estar g~vernando, isto 8, a 14 de outubro de 1835, 
F e ~ j ó  nomeou o seu primeiro miuisterio, que ficou assim com- 
posto :-Antonio Pauiino Limpo de Ahrau, Manuel Alves Branco, 
Manuel da Fonseca Lima e Siiva, Manuel do Nascimento Cavto 
e Silva. 

E começou a governar. A situação politica, entretanto, 
tomava mftu rumo. As paixões explodiram e Feij6 viu-se a 
braços com a guerra civil no Rio Grande do Sul; com a se- 
dição conhecida por Sabinada, na B. hia ; com a rebelião do 
extremo norta, Feijó lutqu, lutou contra todos os elementos, 
que se lhe oppunbam .á marcha dos negorios publicoa. E, 
afinal enojado de tanta coisa pequenina e iutarebseira, el 'e. que 
era tão altivj e desincereisado, resolveu renunciar o posto de 
Regente, retirando-se de novo para a sua provincia. Firmada 
a resolnção da renuncia couvocou seus amigos intimos e in- 
fluentes para Ihes participar a sua vontsde. Attrahia, por 
ess e tempo, a attenção dos chefes o senador por Pernambuco 
-aPedro de Araujo Lima, chefe opposicionista. Fe~ jó  sentia-se 
ab,ndonado dos amigos que n8o se reconheciam com forcas de 
o companhar, afrontanto o parlamento ; mas, bem queriam que 
o poder não lhes escapasse.. . FeGó insistiu com seus amigos 
para que permanecessem a frente dos publioos negocios. Pela 
renuncia do Regente, a sub~tituição se daria pelo ministro do 
Imperio. Paula doum achava que Araujo Lima daria um bom 
rei cnnstitucional . 

Feijó guardou a obseivação, e s i lencic~  obre o csso. Eis 
como se conta a historia deste curioso incidente da nossa vida 
politica : 

.Nas ultimos dias do governo de Diogo Feijó, crnvocou 
este seus amigos intcmrs, e mais iufluentes no partido domi- 
nante. Paula Souza era um delles. Divgo Feijó conrults com 
elles a quem devia entregar o cargo de Regente. Discutiram 
os amigos na primeira conferencia e nada decidiram ; discu- 
tiram na sequnda, e a mesma coisa succedeu ; - na terceira 
tamben! nada ficou assentado. Depois desta terce~ra confe- 
rencia, Diogo Feijó, sem mais audiencia de ninguem, chama 



Pedro de Araujo L:ma e entrega-lhe o governo. Arguido então 
por haver dado o poder ao partido adverso, respondia O Re- 
gente demissionario :-.Chamei os amigos pedindo-lhes con- 
selho; e como não consultava se devia abdicar, porque isto 
estava por mim resolvido, mas sim a quem dev.a entregar O 

governo, e Paula Souza disse na ultima conferencia que O Pe- 
d ~ o  de Araujo podia ser um bom rei constitucional, a elle eu. 
treguei a Regencia.~ 

Imagine-se, portanto, o abalo, a surpresa que causaria nos 
arraiaes políticos o oficio que Feijó dirigiu a Pedro de Araujo 
Lima : 

eIllmo. exmo. Sr. 
Estando convencido de que minha continuação na Regan- 

cia n8o pode remover os males publicos, que cada dia se ag- 
gravam por falta de leis apropriadas, e nao querendo de ma- 
neira alguma servir de estorvo a que algum cidadão mais 
feliz seja encarregado pela nação de reger seus destinoa, pelo 
presente me declaro demittido do lugar de regente do Imperio 
para que v. exa., encarregando-se interinamente do mesmo lugar, 
como determina a constituição politica, faça  roced der h eleição 
do novo regente, na fórma por ella indicada. 

Exmo. Sr. dr. Fedro de Araujo Lima. - DIOQO ANTJNIO 
F E I J ~ W .  

Era o dia 17 de setembro de 1837. A 19 do mesmo mez 
Feijó publicava o seu maxfesto ao povo, dando os motivos da 
sua renuncia. * * * 

Diogo Antonio Feijó foi espirito superior e estadista de 
largo descortino. E' de seu tempo o decreto de 7 de novenbro 
de 1831,. que deu golpe profundo na escravidão; B seu O ce- 
lebre aviso de 15  de dezembro de 1831 em que se recommenda 
que .primeiro se obtenha por meios pacificos o consentimento 
de uma senhora para libertar uma sua escrava; e quando se o 
não possa conseguir, seja depositada para obter sua liberdade 
nos termos da lei, prestando-se-lhe toda a protecção que a hu- 
mauidade e as mesmas leis outorgam aos escravos, ; foi Feijó 
quem, pela primsira vez, em seu testamento de 9 de março de 
1835, instituiu o ventre livre da mulher escrava, idéa que, 
em 1871, irnmortalisou o visconde do Rio Branco:-=declaro que 
qualquer filho de escrava, ainda depois de minha morte, e antes 
de libertar-se a mãe, será livre desde o seu nasrimento ; e OS 

paes terão todo o commodo e tempo necessario para o criar e 
poder80 conserval-o depois de criado onde quizerem.. 

Esforçou se Feijó pelas eleiqões districtaes, pelo suffragio 
directo, pela abolição das condecorações ; pretendia restringir 
a liberdade de imprensa quando, com insultos, atacasse a au- 
toridade e fosse obacena em linguagem; bateu-se pela abolição 
do celibato clerical e. nesse sentido, publicou um folheto, que 
se tornou rarissimo. No prologo do folheto, Feijó doutrina: - 
.Sem probidade não ha execução de lei, sem execução de lei 



não ha justiça, sem justiça não ha liberdade logal, e sem esta 
não se d& felicidade publicas. 

Feijó providenciou sobre execuções de sentenças de morte, 
quebrando-lhes a dureza e facilitando os deveres de humani- 
dade, 9 de março de 1837 ; concedeu privilegio & companhia 
de omnibus no Kio para transporte de passageiros, 14  de se- 
tembro de 1837; transferiu do ministerio da Guerra para o da 
Justiça o serviço da repartição de telegraphos, tae3 como eram 
naquelle tempo, 10 de janeiro de 1837; celebrou com Tarrand 
Thomaz contracto ácerca de uma empresa de paquetes a vapor, 
22 de abril de 1836 ; provideuciou sobre a navegação por barcaa 
a vapor, *ou outro melhor systema que se descobrir*, não só 
doRio Doce, como tambem directamente Bs capitaes do imperio 
e da Bahia, e principaes portos do norte ; mandou que a impor- 
tação do gelo fosse livre a qualquer, nacional ou estrangeiro; 
isentou de impostos as embarca~bes que conduzissem colonos 
para o Brazil ; ordenou ás fortalezas que impedissem os navios 
nacionaes de sair sem que levassem es malas do correio; 
trabalhou por todos os melhoramentos materiaes que n Brazil 
pudesse adoptar naquellee tempos: mandou vir trabalhadores 
da Suissa ; cogitou de um regular serviço de abastecimento de 
agua 4 cidade do Rio ; planejou o resgate do papel moeda; 
empregou todos e os melhores esforços para pacificar o paiz, 
tão rudemente convulsionado. 

O Brazil Eempre foi das primeiras nações naacceitação dos 
grande3 melhoramentos filhos do progresso. Quando se criou O 

sello postal ern 1840, o Brazil aioptou a medida loga em 1812, 
19 de novembro, estampou, em 1843, o conhecido sello - olho 
de boi. Já se viu egnalmente que em 1836, a nsvegação ma- 
ritima e vapor era acoroçoada pelo governo brasilieiro. Mas 
ha um facto que não só nos deve orgulhar, c3mo ainda vem 
dar mais brilho, maior realce e grande destaque ao espirito 
clarividente de Feijó 

Em 27 de setembro de 1825, George Stephsoson racebia, 
n i inauguração da primeira estrada de ferro, que houve, a 
coosagra<ião da Gloria pelo seu ingenial invento: Darlington e 
Sctokton estavam ligados por trilhos de ferro. Passaram-se 
poucos annos, e Diogo Antonio Feijó tinha a immorredoura 
ventura de promulgar a lei de 31 de outubro de 1835, auto- 
rizando o governo a conceder favores a unia ou mais compa- 
nhias, que fizessem estradas de ferro ligando a capital do Im- 
perio ás provincias de Minas Geraes, a i o  Graude do Sul e Bahia ! 

Que mais dizer num estudo preliminar a proposito do padre 
Feijó ! 

Poder-se-ia ainda falar da revolução de 1843, mais isso seria 
repetir o que acaba de ser dito em completa monographia re- 
centemente publicada, e levantar polemica, o que se não quer 
nem rre pretende a propoaito de poseiveis divargencias de cri- 
tica. Feijó, num dos seus ultimoa discursos no Senado, talvez 
o ultimo, referiu-se á sup prisão e deportação. O grande lu- 
tador estava nos seus ultimos dias. Recolhendo-ie a S. Paulo 



faleceu em sua residencia á rua das Fiveiras 11, hoje rua Se- 
nador Feijó, esquina do largo de S. Franciaco. 

* * * 
Foi sentidissimo o seu passamento. Os st,us faneraes ti- 

veram grande imponencia; e o seu corpo, embalsamado não se 
sabe por quem, esteve exposto e foi guardado por toda a po- 
~ulaç&o da capital, cujos habitantes sentiam e reconheciam o 
dever de ir prestar a derradeira homenagem ao benemerito 
paulista, que tantos e tão extraordinarios serviços preatou S Patria. 

O enterro fez-se ti noite, com enorme acompanhamento, 
sendo tão avultado o numero de tocheiros, que se a2cenderam 
e eram condu~idos, que o largo de S. Francisao e a rua das 
Freiras estavam claros, muito claros, fartamente illuminados. 
Já  o corpo estava depositado na egreja do Carmo e o prestito 
não se havja de todo  ost to em movimento. 

Conta a tradição que foi nessa noite memoravel, que ap- 
pareceu pela primeira vez necta cap tal, talvez attrchida pelo 
enorme clarão dos tocheiros, quantidade aseombrosa de besouros. 
Carregava-se o caixão do padre Feijó com respeito e acata- 
mento taeu, que a gente do tempo assegursva nada ter visto 
at6 então de mais triste e commovente. 

Era uma popula@o inteira a chorar o passamento do gran- 
de homem, exemplo de virtudes, orgulho de Eão Paulo, gloria 
do B~az i l .  

~Tou tes  choses cessantes, je pleure et je jette les hants 
cris de la mort de Blanchefort, tout parfait, qu'on donnait pour 
exemple a tous nos jeunes gens. . 

Diogo Antonio Feijó exerceu funcções majbstaticacl. Foi 
chefe da Nação, foi o Regente em nome do Imperador. Em to- 
dos cs psizes, homens taes de-cansam em lugaree conhecidoa, 
e os Feus tumulos, embora eimples e toscos e singelos podem 
ser vistos e venerados pelos patri~~tas ou pelos estudiosos, que 
desejem, na contemplaçtio mystica do passado, aprimorar senti- 

'mentos ou recolhcr inspirações. Pois bom. Os restos mortaes do 
senador, do regente Feijó, do extraordinarlo paulista, descansa- 
vam no jazigo do Carmo e foram posteriormente trasladados 
para o jazigo de S. Francisco. 

Existe alguem que possa dizer com segurança, apontando 
para determinado lugar : - este B o tumulo do padre Feij6 ? 

AtB agora ninguem me soube indicar, com precisão, os 
sete palmos de terra paulista que gaa-dam o corpo e o corapão 
embalsamados de um homem notavel que exerceu o supremo 
poder publico do Brazil. Feljó não tem sobre seu csrpo nem 
uma simples lapide !. . . 

Serti possivel que se perdessem tão preciosos despoios? 
Bella Cintra, agosto de 1908. 
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O primeiro caminho para as minas de Guya bl 

A chegada a S. Paulo de Antcnio Antunes Maciel, tra- 
zendo noticias da riqaeza das minas que acabavam de ser des- 
cobertas no sertão dos Aripoconés, devia ter enchido de satisfa- 
çfio o espirito aventureiro dos yaulistas daquella Bpcca. 

Bastou-lhe mencionar as tres oitavas de cuio. extrahidas 
em duas horas com o ausilo do cano de uma espingarda, em 
falta de alavanca e de um prato de páu-á guita de bateia- 
para mostrar a riqueza da região e engendrar os sonhos dou- 
rados que sabem ter cs ambicioeos 

Pouco importavam ao paulista desteuero~o, o numero con- 
sideravel e a bravura dos AricoponBs. cuja valentia sobrepu- 
jara a da bandeira chefiada por Paschoal Moreira Cabral que 
e l l ~ s  derrotaram matando cinco pessoas e ferindo outras qua. 
torzo que foram conduzidas em redes para o arraial recem fun- 
dado á margem da rio Cuyabá, se o paiz dourado mostrava a 
risonha figura da Fortuna tanto aos que já tinham abastança 
como aos que nada pcssuiam. 

A febre da partida e o desejo do desconhecido apoderaram- 
se de todos, dando lugar ao exodo de uma lar te  da p-pulação 
da Capitania em monções que seguidamente partiam, chefiadas 
pelos homens abastados e onde seguiam tambem os desprovidos 
de recursos, mas que em parceria ccm os escravos dos ban- 
deirantes, iam aventurar sob SUES ordens. 

Braz Mendes, Antonio de Almeida Lara, Gaspar Moreira 
e Jacintho Lopes, cidadãos de fortuna, consideracão e pres- 
tigio na Capitania, embarcavam para i r  trabslhar junto a Fer. 
nando Dias Falcão, cs irmãos Leme, Sebastião e M guel Sutil, 
Domingos Rodrigues do Prado e Antonio Pires de Campcs, que 
sob a direcção de Paschoal Moleira Cabral tinham sido os pio- 
neiros do descoberto e a quem num excesso de liberalismo con- 
trario As normas colonia~s tinham eleito seu capitão mór. 

Não havia peias que pudessem impedir c s  intrepidos ban- 
deirantes no seu delirio de dercobrimentrs, no seu sonho de 
conquista do ouro-porque o ouro naquelle tempo, não bastava 
ser ganho, precisava ser conquistadc-de seguir para o ~er tão .  

A distancia a vencer, cs males a soffrer, a impetuosidade 
dos rios a transpor e a valent'a dos indios a arrostar, não 
erPm bastaotos para atalhar a febre da partida. 



As monções compostas de grandes canoas com capacidade 
para quinhentas arrobas, largavam seguidamente de Ararita- 
goaba, cheias de gentq e carga, para depois de um perciirso de 
cerca de quinhentad e trintb legues chegarem em fim ao termo 
da jornad, 

Só o Tiet6 com o seu curso tão cheio de embaraços, bes- 
tava Fava desanimar outro que não o bandeirante cujo tem- 
peramento latador estava enrigecido com dois seculos de c n-  
quistas ! 

Eram cento e ciiicoenta e duas leguaq a vencer at6 a 
barra do Paraoá cu rio Grande como o chamavam, mas nessa 
extensão a viagem era a cada passo cmbargada por cachoeiras 
que em numero de trinta e seis tinham de transpor e dois 
saltos A  arar. Era *o que se póde dizer sem encarecimento, 
que todo elle é uma continua cachoeira, pois donde iis não tem, 
suppõem as itaipavas, que são baixios de pedrarias e alguns 
perigos os.^ (1) Nessea passos, o trabalho além de insano era 
arriacadissimo. 

Nas cachoeiras as canoas desciam presas por corda8 que 
as desviavam dos rochedos para onde a impetuosidade da cor- 
rente as impellia, emquanto que as cargas eram carregadas 
pelas margens nos hombros dos tripolantes. Nos baixios, ar-  
rastadas por todo o peaaoal que dentro dagua, após inauditos 
esforços conseguTa transpol os e onde nao raro era ver se 
alguem ser arrebatado pvla correnteza e perecer afogado ou 
entào emborcar-se a canoa e perder-se toda a carga. 

Nos saltos era forçada a varaçãn; as canoas eram arras- 
tadas por terra em Avanbandava e Itapura 

Depois do Tiet6, vinba o Parenh, sem outro sccidpnte senão 
o rehojo de Jupih, mas onde ás veles as canôas soffriam o risco de 
so~sobrar nas ondas que O vento sul suspende quando sopra 

No rio Pardo o trabalho iedohrava, gastavam-se dois mo- 
zes inte ros em subil-o, o que na volta poderiam fazel-o em 
seis dias. 

Ahi já não bavia auxilio da correnteza para impulsionar 
as embarcaçõ~s ; as canôas tinham de subir & custa de zingas 
fincadas em um leito lamacento e pegajoso que dificultava o 
trabalho e cansava o vareiro. Depois de venc.da a parte mansa 
do rio tinham de transpor as sirgas, depois as cachoeiras e os 
saltos que se snccedem e se a'ternam at6 a varação do Ca- 
mapuam . 

Nesm sitio, fundado em 1720, pelos bandeirantes, as ca- 
noas tinham de ser arrastadas por terra numa extensão de duas 
leguas, tal a distancia que medeia entre o porto do rio Pardo 
e o do Coxim, por onda tinha de descer. 

Era o rio mais accidenttldo da viagem ; tem só 40 leguas 
de extensão, mas no seu leito ha 24 perigosas cachoeiras a 
transpôr. 

(1) Brigadeiro Sa e Faria, Diario de Viagem-nos rios Tiete, Parana e Iguatemy. 



Depois de Coxim o Taqusry, rio mais facil, pordm ainda 
trabalhas? ; passada a cachoeira Béliago, a navegação era franca 
at6 o Cuyab4. 

Era vingem em summula que durava quatro penosiseimos 
mezes, não contadas as paradas qu3 faaiam no ceminho, .ora 
para fazer caníias em substituição 4s que largavam nos maus 
passou, (2) ora para plantarea rolas, com cujos pr~ductos s s  
abasteceriam na volta. 

Apezar de acostumados 6s custosas e arriscadas excursões 
ao interior do paiz e de que a de Cuyab4 não dava senão 
uma pallifia idba, cogitavam os baodeirantes encurtar a via- 
gem por um caminho que se abrisse do u l t i m ~  povoado Bquellas 
minas. 

Um dos primeiros a pôr em execução esse plano foi o 
capitão Bartholomeu Paes de Abreu, cuia abastança e tena- 
cidade, alliadas ao eonheeimento do pais por elle palmilhado 
em varios pontos, deixavam antever o feliz exito da empresa. 

De posse de uma pnvisho do Senado da Camara, tratou 
logo de metter-se em campo e iniciar o trabalho. 

Entrou então -pelas campanhas de matos que ha entre os 
rios Anhemby e Parenapanema, pelo districto de Sorocaba, com 
o fim de explorar a parte mais conveniente pira fazer caminho 
plra as minas de Cuyabá. Fez a maior parte do caminho pas- 
sando o serro de Ibiticatú, prra diante da passegam do rio 
Jacory e buscou o rio Granie, entre o rio. Aguapeby e Ugurahy, 
onde fez roçes de mantimentos e collocou 248 chbeças de gado, 
gastando nessa factura ce&ca de dois mil cruzadt S.. (3) 

Acbava-se Bortholomeu Paes a cerca de 80 leguas de 
distancia de Sorocaba portanto qussi nas proximidades do rio 
Paran4, (4) quando lhe chegou a noticia de que D. Pedro de A1- 
meida, conde de A~sumar, governedor da capitania, havia con- 
cedido a Gabriel Antunes Maciel autorisação para abertura 
do caminho para as minas de Cuyabá, com o beneficio da ex- 
ploração da passagem dt s rios por cinco annos. (5) 

Como era de suppôr, Bartholomeu Paes tratem Ee defender 
o seu trabalho e a s u l  despesa e resolveu dirigir á Metro- 
pole uma petição defendendo seus direitos. 

(2) "Deve-se advertir que estes famosos Argonautas navegavam quando lhes 
fazia conta o navegar e largavam as canoas nos maus passos e as tornavam a 
fazer de novo quando necessitavam dellas". Dr. Lacerda e Almeida, Diario de 
Viagem, pag 78. 

(3) No Archivo da Camara Municipal desta cidade existe uma representação 
dos officiaes da Camara de Santos, datada de 1737 e dirigida ao governador da- 
quella cidade pedindo a abertura de um caminho para Cuyaba. Nella se apre- 
senta como um dos homeiis mais capazes de executar esse serviço Bartholomeu 
Paes de Abren 

Ahi não se trata do caminho que faz objecto deste estudo, mas de outro que 
fora explorado pelo mestre de campo Nanuel Dias da Silva e que devia partir 
de um ponto qualquer da estrada de Goyaz, atravessar os rios Verissimo, CO- 
rumba e Meia Ponte e sair no Caruapiiam. 

Acompanham essa represeutaç&o tres requerimentos, dos quaes dois súo ine- 
ditos e onde colhemos a maioria das informacóes desta exposicão 

14) Nos mais rigorosos mappas de S ~ a u l o ,  a distancia em linha recta d e  
Sorooaba ao rio Paraná é de cerca de novcnta legiins. 

15) Vol XXXII pag. 319 das publicayões do Archivo do Estado de S. Paulo 
e Archivo da Camara Municipal desta cidade. 



Emquanto seu requerimento seguia para Lisboa, chegava 
a S. Paulo o governador e capitão general Rodrigo Cesar de 
Menezes, em Setembro de 1721, ao mesmo tempo que Gabriel 
Antunes desistia de sua concessão, preferindo seguir para as 
novas minas. 

Deste incidente aproveitou-se Bartholomeii Paes, para re. 
querer concessão ao novo governador, propondo-se a fazer o 
serviço á sua c u ~ t a ,  dal-o concluido no prazo de um anno e 
pedindo como unica retribuiçio o privilegio por nove annoa da 
introdunção de gado nas minas. 

Seu requerimento foi indeferido sob o fundamento de que 
jB tendo sob o mpsmo assumpto requ~irido 9, corte de Lisboa, 
devia esperar solução ao seu pedido. (6) 

Consta da representação qu3 OS officiaes da C a ~ a r a  de 
Santos enviaram ao governador daquella villa, em 17 de 
agosto de 1737, que ella foi indeferida por influencia e iatri- 
gas de Sebastião Pernandes d, Rego, cujo predominio e con- 
nivencia com o capitão general foi depois conhecida, além do 
interesse immediato que elle tinha na sua rejeição, visto ser 
tambem concorrente a esie serviço. 

Antea, porém, qu3 viesse qualquer solução da Metropole ao 
requerimento de Bsrtholomeu P a e ~  e do:s mezes depois da 
chegada do g~vernador Rodrigo Ceaar, foi publicado em 23 de 
novembr~ de 1731 um bando chamando concorrentes para a 
abertura de u m  caminho para as minas de Cuyabá, em direi- 
tura pelo sertão. (7) 

Como era de esperar, este bando chamou uma boa con- 
correncia, apresentando-se vove propostas das quaes se conhe- 
cem tras dos proponentes. Uma era firmada pela sociedade com- 
posta de 8ebaattao Fernandes do Rego, Manuel Gonçalves de 
Aguiar e Manuel Godinho de Lara ;  outra ds Luiz Pedroso de 
Barros e a terceira d~ Bartholomeu Paes. , 

Para assistirem 4 abertura das propostas, foram cmvidados 
os officiaes da Camara de S. Paulo, os ministros que aqui se 
achavam, o provedor dos quintos e o procurador da Coroa e 
Fazenda. (8) 

Como era de esperar, a proposta dos associados de Sebas- 
tião do Rego foi a preferida, encarregando-se Manuel Godi- 
nho da execução, prompti6:ando-se a abril-a em seis mezes 
sob condiç8o de lhe ser dada a passagem dos rios por seis 
annos. (9) 

Pelo requerimento que no dia seguinte Bartholomeu Paes 
dirigiu ao capitão general, pedindo reconsideracão desae acto, 
vê se que estes proponentes pretendiam atacar a estrada pelo 
ledo do rio Grande, de modo a sahir no trahalho jti feito pelo . 
requerente e que nece.s~riamente seria utilizado por elles. 

(8) Vol. XXXII pag. 3?8 do Archivo de S. Paulo. 
17) Vol. XII pag. 14 idem. 
(8 e 9) Vol. XII pag. 27 idem. 



Nessa bem fundamentada exposição, insiste no seu direito 
sobre ella, pedindo qua lhe foiss dada com a mesna regalia 
com que a deram a Manuel Godinho, compromettendo se a abril-a 
em menos de seis mezea e abastecer de gado as minas pelo prazo 
de  nove annos. 

Offerecia como garantia da execução desse trabalho a quantia 
de 50 000 cruzados, dando como fiadores o capitão-mór Pedro 
T a q u ~ s  de Almeida, d. Simâo de Toledo Piza, Bento de To-  
ledo Piza, Diogo de Toledo Laca, Antonio Pinto Guedes, José 
Alves Fidalgo e Joo6 Monceiro, todoa moradore~ na cidade de 
S. Paulo. (10) 

Não se encontra nos documentos em que foram colhidas 
estas notas noticia se Manuel Godinho comeqou a abertura da 
sua estrada pelo rio Grande ou se tratou de a b d - a  parallela 
4 jB iniciada por Bartholomeu Pae~ .  

Esta ultima hypothese parece mais aceitavel, por ser mais 
facil para a conducção de mantimentos e animaes para o ser- 
viço, partir de Sorocabs que dnquelle centro de sertao. 

Bartholomeo Paes, não se conformando com sua preterição, 
fez novo requerimento Bi Metropole, pro~eguindo com seu tra- 
balho até que viesse a conressão. 

Isto se infere não E Ó  da segunda carta regia sobre esse 
assumpto, em data de 18 do abril de 1721 ( l l ) ,  como tambem 
do bando probibindo a abertura de nutro caminho que não o 
que estava sendo aberto ror Manuel Godinh?, sob pena de de- 
gredo para Angila e multa de dois mil cruzados (12). 

O novo contratante não pôde, porbm, dar conta do seu 
encargo. Esgotou o prazo que tinha pedido e allegou como 
excusas pela demora no proseguimeuto a fuga e a morte de 
algumas pessoas que levava e a falte de mantiment~s, o que 
fez com que fosse rescindido o Seu contrato (13). 

Bariholomeu Paea voltou de novo á sua  pretensão aioda 
uma vez requereu, sendo sua proposta recnsada, para se dar 
preferencia á de Luiz Pedroso de Barros, que pedia como unico 
premio o pe rd~o  de seu crime,, que consistia em ter tomado 
parte numa assuada ao juiz ~yndicante Antonio da Cunha Souto 
Maior (14). 

Luiz Pedroso atacou logo em seguida o trabalho, voltando 
no fim de nove mezes a 8. Paulo, allegando como motivo da 
demora a falta de campos qu4 facilitassem a tsrefa e servissem 
de pastagens aoi animaes ae  sua comitiva. 

Depois de dois mezes de descaiiço, v2ltou de novo ao ser- 
tão a ahi seguindo por campos qu3 lh3 facilitaram o trabalho, 
pôde, finalmente, chegar ao R o Grande ou Paranh, coufórme 

(10) E' o requerimento a que alludimos na nota 3 e que iiáo reproduzi- 
mos para não sermos extensos ; delles já demos copia no relatorio que sobre a 
exploraçáo do rio Feio apresentamos a Secretaria da Agricultura, em 1906. 

(il) Vol XVIII pag 41 do Archivo do Estado de S. Paulo. 
(12) Vol. XII pag. 41. 
(13) Vol. XXXI1 pag. 82. 
(14) Vol. XXXII pag. 82. 



se vê da duas cartae dirigidas ao vice-rei pele capitão gene- 
ral (16)- 

Como recompensa deese trabalho, teve o perdiio do seu 
mime e recebsu a tenc;a de 50$000 réis por anuo, al6m do ha- 
bito de Christo com que foi agraciado. 

O ponto em que e:sa e-trada chegou ao rio Parani, foi 
guwi fronteiro 4 barra do rio Pardo conforme se identifica no 
mappa daquelle rio levantado pelo brigadeiro Sá e Fatia, em 1777. 

A1Cm da convença0 para estradas que elle traçou nesse 
ponto, traz a seguinte nota r Caminho que se abriu para Sorocaba. 

Parece que Luiz P~droso aproveitou em grande parte a 
entrada iniciada por Bartbolomeu Paes; só assim é Que se po- 
deria expllcar a relativa rapidez com que ella f o ~  aberta, quan- 
do 6 de prejumir que ella com um desenvolvimento minimo d e  
$0 por cento tivesse cerca de cem leguas, o que é muito para 
ser aberta num prazo relativamente pequeno como o em que 
elle o fez. 

Bartholomeu propunba-se a abril-a em oito meees ou pouco 
manos do tempo que Pedroso gastou A16m disso, aquelle que 
até então tinha sempre protesradcb pela concessão a Manuel 
Godinho e Gabriel Antun~s ,  apresentando diversas peti(ões e 
protestos. não EÓ ao capit%o general como B propria coros, ca- 
la-so com a oonceesão a Laia Pedroso, primo irmão de sua mu- 
lher e a quem tfilvez pelos laço* de parentes30 e amizade com 
que estava ligado, não quiz embaraçar. 

E' verdade que Bartholomeu P a e ~  prc\jwtava a Eua eatrada 
para o rio Grande, entre o rio Aguspohy e Uguray (SucuriU?) 
e a de Lniz Pedroso foi sair fronteira á barra do Rio ?ardo, 
na hypotbese de ser essa a estrada referida no mappa de SB 
e Ftria. 

Bax thilomeu tembem poderia se ter enganado sobre o ponto 
em que a sua estrada sairia no ParanS, o que não seria difficil 
supr 6-, visto elle não ter chegado B barranca do rio, mas nas 
proximidades deste. E' de presumir tambam que se os gran- 
des alagadiços que existem entre o Aguapehy n o Peixe, ti- 
veosem obrigado Luiz Pedroso a pender á eequerda, e atraves- 
sando este ultimo rio, sa r nos campos da Laranja Doce fiara 
depoi* procurar o valle do Santo Anautacio, por onde seguiu 
até o Paran4. 

Não se póde tambem presumir que elle se tivesse apro- 
veitado do trabdho de Manuel Godinho pois, segundo se de- 
prehonde da carta do goverrtador ao vice-rei, (16) e, te conti- 
nuou sómente por capricho a ab ir o caminho 

A refererjcia ao primeiro contratante que nessa carta se 
faz, deve mais alludir a G- dinho qne a Bartholomeu ; o pri- 
meiro não incorria nSs  penas estabelecidas no bando prohib:- 
tivo, por ser a sua conce são anterior a elle. o que se não 
dar a com o segundo se continuasse com o trablho. 



Vejamos qual podmia ter  sido o traçado dessa estrada, na 
ihypcthese de ter tido aprovei iado o trabalho do primeiro er -  
plorador. 

Saindo de SorocaBa e wguindo pelos cnmpos que cometam 
nessa regi80 devia ter subido a Rerra <'e Botucatú, na fazenda 
do Atalh ), proximo a actoal vi'lla de 8 Bom Jesns do Ribeirão 
Grande. Ahi passa o camioh~  mais antigo de que ha notícia 
e servia aos moradores de cirne.de serra para se comnunicarem 
ctm ai, povoaç6es de Itapertininga e Sort caba. 

A terra foi tranapcsta a18m da pfissagem do rio Jawry, 
que  parece ser o rio Jac'li, affluerite do rio 8. Ignacio, que por 
seu turno afflue para o Paranapairema. Depois, crntinuando a 
aproveitar-se dos campos por que então tinha sr guido, praae- 
guiu pelrs campos de Lenç6es, que se estendem at6 &e cabe- 
ceiras do Batalha ; dahi ,stravcsshndo a serra dos Agudos, gs- 
nhon o divisor do Feio e Peixe, p.or onde proseguiu 8th &b pro- 
ximidades dos campos da Laranja 'Doce, para depois ganhar 
pelo valle do Santo Anastacioatb o Paranh. 

Não B de presumir que a estrada tivetse seguido pelos 
campos que se estendem nas zonas hoje occupadrs pelos mu- 
nicipios de Itapetininga, Avar6, S. Cruz, Campos Novou e Con- 
ceição de Monte Alegre. Selia este o traçado mais facil e mais 
curto, mas eaua regibo talvez não fosee conhecida naquella época. 
Demais se Bartholomeu Paem tiveste rabido da existoncia des~ee 
campos, , nbo teria feito allueão B campnnha de matas que 
existcm entre or rios Paranapanema e Tieté, como tambem 
Loiz Pedroeo não ~e queixei<-a de abundancia de meta que lhe 
difficultava o trabalho e da falta de campos, o que se n&o daria 
se ella fosse tragada por aquella zona, onde, 6 sabido, cs cam- 
pos occupsm toda a região, exceptuadas as dezoito leguas cc- 
cupadas lelo valle do S. Anastacic~, que sâo vestidas de expessa 
mata. 

Em um mappa que existe neste Instituto, traeido de  Lis- 
boa pelo sauaosu dr. Eduardo Prado, mappa cujo autor não 
posso identificar, v ê - ~ e  uma ebtrada tragada nas cabeceiras do 
Aguapehy e dirigindo ee para O sertão em ponto em que essm 
mappa acaba e com os feguinte dizeres : acamino que hiio e3 
paulieta Simão Bueno en 1780. 

Parece que ahi ha engano de nome e de data, fazendo 
referenoia a Simso Bueno quando devia alludir a Luis Pc droso ; 
no pequeno trecho em que ella 6 esbogada, vem tratada pelos 
pontos da nossa opção. 

Se effectivamente ha engano denome e data e ella se re- 
fere 9, estrada de que vimos tratando, absurdo seria desvia1 a 
dahi  para os campos do Avai.6. 

Nosso tcaçadu parece estar bem approximado & realidade. 
Além desses dois enganos, parece haver no allndido mappa 

um outro, mas esse 6 na representaç80 topographica. 
As cabeceiras que ehi vêm designadas sob o nome de Agua- 

,pehy devem mais se referir ao rio Batalha ou ao Douradm 
que a e l l ~ .  As primeiras cabeceiras do Aguspehy est8o situa- 



das a cerca de quinze leguas do ponto arsignalado no mappa, 
extensão essa que é occupada pelo8 valles desses dois rioe. 

Attingida a margem do Paranh pelo lado de S. Paulo, 
podia-se dizer que a estrada estava aberta atb as  minas. 

Od extensos campos que começam n a  barra do rio Fardo 
e vão att5 o Campo Grande da V a ~ c a r i a  e Çamapuam jb eram 
caminho aberto para por elle enveredarem as viandantes. Hsr- 
cules Florence, no E s b r ç ~  da Viagem do Consul Langsdoiff, 
a ~ s i m  se refere sobre esse ponto : .rio Pardo celebre entre  os 
Faulistas, de um lado pelos perigos e caliceira8 q a e  ah i  espe- 
ram o viajante ao querer vencer a força das suas corredeiras 
e transpor numerosas cachoeiras e suas quedas ; de outro afa- 
mado pela bellcza das campinas em que corie e que cffere- 
cendo B vista j 4  farta da monotomia de ininterrompidas matas, 
vastas perspectivas cortzdas de outeiros, riachos e capões, faci- 
litam a viagem terrestie emquanto as canoas sobem lenta e 
custosamente o eatreito e to r tuo~o  CUI:O>. 

Da Vaccaria ou de Camapuam r a i a  diante, quer para o 
lado do rio Paragulty, quer para o lado de Cuyabi, esses cam- 
pos se estendem alternadaments com matas e cerradts de modo 
que sem difficuldade ~ o d e r i a  ser feita e ccmmunicaç&o ccm a s  
mims. 

Parece, porhm, que essa e trada não foi utilizada sonso em 
muito curto tempo, tendo servido t8o sómente para a conduc~ão  
de gado cuia primeira entrada foi feita pelo mestre de campo 
Manuel Diai  da Silva, sabnnho de L u i r  Pedroso, segundo re- 
fere n governador Rodrigo C,  rar e m  carta ao vice-rei (17). 

No governo de  d. L u i r  Antonio de Souza Botelho Mourão, 
querendo este governadoi. f ~ c i l i t s r  as communicaçõ~s por terra 
com o I g u a t e m ~ ,  encarregou &e reabrir esen estrada a J c ~ 6  d e  
Almeida Leme, natural de Eorccaba. Elle a reabriu 4 sua 
custa, pelo que recebeu elogios por carta regia e obteve por 
esse trabalho o titulo de  moço fidalgo da caea real. 

Ella outra vez fechcu-ee continuando as communicaçõea 
com CuyabB a cierem feitrs pela via fluvial TjetB e Perdo. 

O motivo do seu abandono na  primeira vez, talvez fosse 
originado Felas constantes correrias que na região dos xios que 
affluem para o Parani ,  faziam os Cayapós e os GuayacuiiPe 
(indioe cilvalleircs) assim como iio Faiagilây cs temiveis Paya- 
g u á ~ .  que tanto deram que fazer 4s bandeiras p a u l i s ~ a ~ .  

Apezar das continues refiegas que o governo colonial lhes 
mandou dar, apegar dos drstroçcs que nelles faziam as bandei- 
ras paulistas o seu numero p rece que crescia. 

só em 1742 16 Rnncs depois da  construcçBo da estrada 
e quando talvez j B  ella estivesse fechada, 15 que coneçsram 
os cayapós a se mostrerim menos ouead~s,   elo verdadeiro ex- 
terminio que delles fez o ccronel Antonio Pires de  Campos 
destruindo suas aldêae. 

(17) Vol. XXXII pag. 158, todos estes do citado Archivo de S Paulo. 



Não serti tambrm sem funàamento a hypothese de que te- 
nham concorrido para o seu abandono, os continues encontros 
dos paulistes com os hespanhóea que parsavam do Paraguay 
para a Vnecaria e ahi vinham arrebanbar o gado bravio que 
existia nesPa região. Diversas vezes elles collocaram padrões 
assignalando pertencerem aquellas terras á Corôa de Castelle, 
os quaes por seu turno eram derribadoa pelos paulistes, que 
em substituiçbo eregiam outros em que se frieava o dominio 
portuguez, fomo ainda em 1732 o fez o mestre de campo Ma- 
nuel Dias da Silva. 

Se bem que tanto precccupasse o governo colonial e o 
governo independente do Brazil a ligação por terra de S. Paulo 
com Mato Grosro, e rendo essa communicação s que menor 
distancia e maior facilidade tfferecia, comtudo só em nossos 
dias e ha tres annos atraz, em 1906, foi que €e  conseguiu de- 
finitivamente trafegar esse caminho. 

E' verdade que, ha quinze annos atrsz, o governo de  S. 
Paulo man6ou abrir a estrada do rio Anastacio, mas esse ca- 
minho fechou-se por falta de viandantes. O trecho de Mato 
Grosso que BO tinha combinado teria feito pelo governo da- 
quelle Estado não foi iniciado e a estrada ficou sem sahida. 

Cabe agora essa gloria á empresa Diederichsen & Tibyriçá, 
concessionaria da estrada de Eão Paulo ao Mato Grrsso e que 
cruza o rio Paraná no xzesmo ponto em que chegou a de L u z  
Pedroao. 

Hoje clle A diariamente trafegada pelos boiadeiros e tro- 
peiros que estabeleceram um importante commercio entre os dois 
Estados e est8 destinada a facilitar o povoamento da futurora 
região ~ertanbja a que serve. 
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O Corpo de Bombeiros de S. Paulo 

RETROSPECTO HISTORICO 

TURMA DB BOMBEIROS - SECÇAO DM BOMBPI[ROS - COMPANHIA DE 
BCMBIOIROS - CORPO Dia BOMBEIROS 

Fundada pelos jesuitas em 1554, a cidade de Eão Paulo 
de Piratininga ~Ómente tres secalos depois tsve as   rime iras 
posturas municipaes, pyevendo os sinistros causados por incen- 
dios e só em noseos dias conseguiu a definitiva organizacão de 
um serviço regular e methodico nesse sentido. 

A população da cidade 8th 1840 era insignificante. Exis- 
tiam nesse anno. ccnforme estatistica municipal, 1843 pr~dios ,  
localizados ein 32 ruas, 2 largos, 10  travessas e 4 ladeiras. 
Poucos edificios de certa importancia nessa época ; - algumas 
caeas de sob~ado habitadas pelos principaes da cidade, a cadeia, 
a cara da ramara, o theatro, as egrrjas e os conventos. A po- 
pula~7i.o pobre, que constituia naturalmente forte mai~r ia ,  habi- 
tava casebres de conetrucção ligeira que se alastrsvam pela 
lombada da serra, n8o sendo raro encontrar-se ncs extremos 
da cidade ranchos de palha habitados pelos caboclos dos arre- 
dores. A população abastecia-se de agua no rio Tamanduatehy, 
no corrego Anhangabahú, que limitavam a cidade a leste e 
oeste, e em poços abertos nos qaintaes das cassa. 

Cidade do futuro, tendo vida latente, dcsenvolvea-se muito 
rapidsm9nta no decennio decorrido de 1840 a 1%0. Melhoraram- 
se as construcções; o commercio augmentou extraordinariamen- 
te, tremeu a população condensando-se dentro do triangulo ; 
um sopro bemfasejo de progresso, levantava do marasmo recu- 
lar em que jazia a velha São Paulo ! 

Com o incremento da população, .do commercio. da vida 
emfim da cidade, deviam apparecer naturalmente flagelos, e 
dentre el'es os incendios não foram cs menos temiveis ! 

Até então, como não existissem sinão casebres de F&U bar- 
ceado e ranchos cobertos de palha, não se ligava grande impor- 
tancia a um incendio, Logo que se manifestava um deeses 



cnsos, alitís raros, os visinhos acudiam promptamente, retiravsm 
os trastes mais r ecessarios ou que tiveseem mais valor, isola- 
vam a golpes de machado a caaa incendiada dís que lhe fica- 
vam contiguas e deixavam-na arder a$é  o ultimo barrote. Isso 
consistia para a gsrotada impenitenfe um d ive r tme~to  sempie 
novo e i empre desejado. 

Si deixavam que ardesse a casa sem se commoverem, os 
homens de ettão, é por que inutil seria tentar deter a impe- 
tuosidade das labaredas, que, encontrando na madeira secca, 
que constituia o esqueleto do predio, elemento para se propa- 
gar, redu5ia.o em pouco tempo a um montãn de c'nvas. Havia 
outros motivos para assim procederem : a dificuldade de trans- 
porter a agua, aj6m do pouco valor que em geral representava 
a hahitação atacada pelo fogo. 

Quando, porém, as construcções foram se tornando mais 
custraeas, necessario foi tomarem os governantes, medidas acau- 
telsdoras dos bens e da vida dos habitantes, que não podiam 
ficar a mercê dessas c ntingeociap. 

Então. quando se declarhva um incendio. a popula~ão in- 
teira se abelliva alatmada pelo desapoderado badalar dos sinos 
de todas as egrejas e conventos, pelo rufar de caixas de guerra 
e moar das cornetas em todos as quarteis e guardas, e pelo 
berreiro da moleceda em alvorcço. 

Era facil ao povo que em borbotão r ffluia. orientar-se. De 
dia, a fumarada e 9, noite o clariio do incendio assignalava o 
ponto de cc nvergenr>a. 

A r utoridade que accorria ar, primeiro signal de alarme, 
acompanhada de trclpa, eatabelecia o serv ço de ordem e re- 
quisitava o auxilio do povo para extinguir o fogo, 

Este nem sempre se prestava sem relutanoia, porque pre- 
feria o papel paseivo e commodo de simples espjctador. N&o 
era facil ti autoridade a (rganização do serviço, ella não tinha 
acçPo para ft rçar o povo rio cumprimento desse dever 26 so- 
lidariedade social e quiçtí de human:dade. 

Basbaques pastavamm nas proximidades do sinistro e im. 
pediam o serviço de extiucção, áquelles que menos egoistas e 
indolentes, prertavam seu concurso tí autoridade. 

Reéultava disso que uns no afan de serem uteis, estabe- 
laciam com os vadios enorae bslburdia e confusão, que se tor- 
nava prejndicial B ordem e ao serviço. 

A tropa sempre de fraquissimo effectivo, mal chegava para 
mantfr 4 distancia cs que se constituiam elementos perturba- 
dores, não podendo por iaso, ser de real utilidade nessa emer- 
gencin. 

O primeiro cuidado da autoridade era eetsb~lecer o uccr- 
dãc que consistia em uma linha de bonens, mulheres e mesmo 
crianças, da proximidade do jncendio, ao poço ou tanque mais 
proximo. Uma vez obtido o cordão começava a ser atacado vi- 
gorosamente o fogo até sua completa extincçâo. A pessca que 
ficava junto ao poço retirava o balde cheio, que ia paseando 
de mão em mãn, até a agua ser lanqada 4s labaredas. O balde 



voltando vasio encontrava com outro chsio qus vinha de novo 
lançar seu contendo ao incendio. Quando era possivel, estabe- 
leciamse dois e as veres mais cordõea e muitas pessoas que 
não fariam parte de nenhum delles vinham, ind vidnalmente, 
com bacias, potes e barris chdos, auxiliar a extincpeo. Ainda 
hoje, em muitas cidades do interior que não possuem serviço 
organiaado de bombeiros, assim se procede. 

Datam de 1851 as primeiras providencias tomadas para os 
casos de incendicis. 

Anteriormente, cqmo j& f o i  dito, não exietia regulamento, 
nem material de extincqão e muito menos pessoal technico e 
capaa de ser empregado nesse serviço. 

Nesse anno, seado presidente da provincia o dr. J ~ s b  Tho- - 
maz Nabuco de Araujo, foram approvadas as primeiras postu- 
ras municipaes realmente previdentes para os  casos de inaendio. 

Nem o governo provincial, nem o municipal, tinham cogi- 
tado até ent8o nos meiris de defesa num caso poesivei de in- 
cendio. 

Não possuiam s at6 aquella é,~ora, nenhuma bomba ou 
apparelho de extincção. 

No deposito bellico exis+ia uma velha bomba manual, inu. 
tilirada que, convenientemente reparada, veiu const tuir a pri- 
meiro, por6m pouco etücaz elemento material de defesa contra 
os incendios. Mais tarde ainda no mpsmo anuo foi adqnirida 
uma pequena bomba pertencente a um frsncea de nome Mar- 
cellino (ierard, bomba e sa muito melhor e mais portatil que 
a manu11 retirada do deposito. 

D .u origem a essas providencias um grande iacendio occor- 
rido em Dezembrù d +  1850 na caea da rua do Rosario (Quinze 
de Novembro) canto da da Boa Vista Deeprovidos de recur- 
sos, como se achavam o gove-no da provincia e a municipali- 
dade, o incendio tomou proporções assustadoras, ameaçando 
devorar todo o quarteirao. 

Aos esforços reunidoa do3 habitantes da cidade estimula- 
dos energicamente pelas autoridades, e c 'm o ernprpg) oppor- 
tuno de uma bomba empre~tada por um particular, se deve 
não ter havido maior perda a larnentrr, a não ser a Caea in-  
cendiada, occupada por um armarem, que foi totalmente des- 
truida. 

Relatando ease pavoroso inzendio, diz o dr. Nabuco de 
Araujo: - .Era bem triste e repugnante a situação da autori- 
dade publica nestas circumstancias, destituida dos m3ios mate- 
riaes os mais simples, para poder soccorrer aos cidadhos e as 
familiss, evitar o damno da pr~pried~ide,  e o  perigo da cidade: 
era tanto mais triste e repugnants essa sctuação, quanto n8o 
t inha ella acgão coercitiva pa9a vencer e dominar o e g  vismo 
e a inercian. 

Parecia, deante do despertar das autoridades responeaveia 
pela inqualtficavel imprevidencia, que s6rias e5cazes medidas 
seriam tomadas tendente, a evitar que ellas torcastrm a ser 
surprehendicar por um novo caso como esse que mencionamos. 



Asiim não aconteceu. Niio tendo havido, durante alguns annos, 
outro incendio, esqueceram-se as autoridades dos apuros ante- 
riores, e não mais cogitaram de obter meios de defesa para O 

caso de um novo sinistro. 
Tendo occorridd em 1862 um começo de incendio na rua do 

Carmo, peneou o governo de então em precaver.se para o futuro. 
As bombns que figuravam no incendio de 1850, jaziam 

atiradas em completo abandono, esquecida num canto da arre- 
cadação do corpo policial permanente. Verificou-se não poderem 
fanccionar sem passarem por sérios reparos e limpezas. Onze 
annos permaneceram sem receber o msnor cuidado esses appa- 
relhos de tanta utilidade! 

Um anuo depois, em 1863, um grande incendio causado 
pela explosão de uma barrica de polvors, devorou uma impor- 
t inte caia commerc a1 e aterroiizou a população da cidade. 

As autoridades cngitaram e n t ã ~ ,  de novo, em estabelocer 
medidas para os caso3 de sinistios pelo f o g ~ .  

Eram communs incendios occasionados p3r ~ x p l o ~ õ e s  de 
latas on barris de polvora. Convinha po r t an t~  afastar a todo 
n custo esse perigo immioente de incendios, prohibindo a venda 
de infl .mmaveis e explosivos em estabelecimentos localizados no 
perimetro urbsno e não mais consentir na existencia de grande 
quantidade de polvora nas caeas de commercio. 

Existia nesse sentido uma antcga postura muito deficiente 
e totalmente descouhecida e que nunla fôrtr applicada e nem 
obse:vada por parte dos n-go:ian;es. Essa postura datava de 
1832; regulava e prohibia a venda de inflammaveis sem licenga. 
Como complemento dessa postura foi affiãado, nesse mesmo anno, 
um edital determinando logares da cidade onde eram permittidos 
o commercio e fab:icação de polvora, fcgos e deposito de in- 
flammsveis . 

Fóra desses pontos, era vedada a vanda dessas materiae. 
Apesar disso, até o anno de i863 continuava a ser livre 

o commercio de inflammaveis. No intuito de acautelar as  
casas commerciaes despe8 sinistros, causados por deflsgração de 
polvora, procurou a Camara Municipal pôr cobro a ecse abuso 
ha mliito tolerado, 

Nesse masmo anno, a policia e os commerciante~ accor- 
daram em guardar a polvora dos particulares na Casz da Pol~ora 
maotida pelo governo. Esses infl3mmaveis só poderiam ser dnlli 
retirados em pequenas porções afim de satisfazer a neressidade 
do consumo. 

O tempo, porhm, veio dissipar o terror produzido pelo 
grande incendio, que deu causa a essa util medida. 

*Reinam o desleixo e a indifferença at6 qu? de novo 
sejam castigados-. diria em relatorio apresentado á assemblea 
provincial em 1869, o presidente da proviocie. 

Nova explosão havida numa casa de negocio em 1870, fe- 
lizmente sem consequencias, determinou novo esforço da policia, 
no sentido de cragir os negociantes a se conformarem com o 
edital publicado. 



Não existindo ainda um codigo de posturas não podiam as 
autoridades tornar effectivas medidas como essas que afastavam 
o rieco de incendios provocados pela possivel explos2io da pol- 
vora destinada i% venda. Não se convenciam os teimosos com- 
merciantes que o insignificante lucro obtido com o commercio 
de ta: artigo não compensava esie risco. 

A Camara Municipal procurou tambem, dentro de snas a t -  
tribuiqões, cooperar com a policia, para preencher tão senaivel 
lacuna, qual a da falta de um codigo de poltura, fazendo appa- 
recer um provisorio, mais tarde tocando com algumas alteragões, 
effectivo. (1) Entre as diversas disposi<ões desse Codigo, en- 
contram-se as que Ee seguem : 

.Artigo 143. - E' prohibido dentro da cidade e snas po- 
voações o fabrico de fogos de artificio, salvo em casas com- 
pletamente isoladae. O infractor soffrer8 a multa de 30$ e oito 
dias de pri~80, 

*Artigo 245. -As fab-icas de phosphoros e outrae materias 
inflammaveis, não serao permittidas rinão fóra da cidade, e em 
casas estabelecidas na3 condicões do artigo 243, sob pena de . 
multa de 30$000 e oito dias de prisão. B 

Artigo 246. - E' absolutrimente prohibida a venda e con- 
serva$~ de polvora em barris, ou em qualquer porgão, nas 
lojas e srmazens commerciaes da cidade, e suas povoações. 
Toda a polvora tento do governo como dos particulares, aerh 
depcsitada na Casa da Polvorn 

Paragrapho 1." Só ti permittida a venda da polvora fina 
em pequenas latas atti o peso de 500 grammas, não podendo o 
negociante ter em casa mais de 25 kilos. 

Paragrapho 2." E' absolutamente prohibida a conservação 
de materias inflammaveis, em porçfio, nas lojas e armasens da 
cidade. O infractor soffterh a multa 30$003. sendo obrigado 
a removel.as immediatamente. Para venda diaria cada nego- 
ciante poder8 conservar 10 caixas de formicida, 10 dita8 de 
kerozene, 5 ditas de agua-raz e 10 ditas de phosphoros. 

E' absolutamente ~rohibido ter dynamite dentro da oidade, 
sob pena de multa de 30$, altim de ser obrigado 9, immediata 
remocão~. 

Em 1899, quasi trinta annos depois da prophecia de 1869, 
deu-se o incendio da caea de fogoa da travelaa do, Braz e o 
da loja do Japão, na rua de 8. Bento, cujo predio foi total- 
mente destruido, causando grande panico na população, por 
constar existir em deposito grande quantidade de polvora e 
outros inflammaveis e explosivos. Essas incendios deram causa 
a diversas providencia3 da policia e da muuicipalidade, que 
com louvavol convargencia de vistas, empregaram medidas 
acauteladoras e preventi7as afim de evitar prejaizos ao com- 
mercio e o jnst3 terror dos wizinhos das casas que commerciavam 
em inflsmmaveis. Medidas de rigor contra abuso t210 arraigado 
e quasi sempre tolerado, foram postas em pratica. 

( I )  Publicado em 6 de outubro de IF86. 



TURMA DE BOMBEIROS 

Em 1874, o dr. Joaquim Josè do Amaral, zeloso chefa de  
policia, justlimsnte alarmado com a frequencia de incendios 
havidos em 1873, na cidade, ponderava em brilhante exposiç?io 
apresentada ao dr. João The~doro Xavier, presidente da Pro- 
vincia, que estavamos faltos de recursos materiaes para casos 
de summa gravidade. 

Nessa éooca as casas antigas se amontoavam em diversas 
ruas estreitas. No centro, q u i  hoje com bastante propriedade 
denominamos trianau20. aeelomeravam-se as casas commerciaes 

U" 

mais importantes. Bem se comprehqnde que nessas circums- 
tancias, nm incendio de certa importancia, era em extremo pre- 
judicial e devaetador . 

O dr. Amaral requisitou do governo autorização para manter 
um serviço regular com pessoal habilitado, t ndo instrucçilo 
apropriada. 

Tornava-se tambem preciea a compra do material indis- 
pensavel, Propoz que fosse adquirida uma bomba de recipiente 
mixto, porque as b ~ m b i s  manuaes que existiam tinham muito 
uso e careciam de reparos. 

Solicitou tambem a compra de baldes de couro, machados 
e machadinhas, escadas mechaoicas e um sacco salva-vidas. 

O dr. João Theodoro, attendendo 4s justas ponderações do 
seu dedicado auxilisr, pediu e obteve do congresso legislstivo 
provincial a lei n. 53, de 24 de abril de 1874, que autorizasse 
as despezas com a acquisiçáo dos materiaes pedidos até a im- 
portancia de 2ez contos de réis. 

Para se utilizar desse excellente material creou elle uma 
turma de 10 homens, annexa t i  companhia de urbanos e, com 
autorizapão do governo, engajou algumas ex-praças do corpo 
de bimbeiros da Côrte para servirem na turma. 

O illustre paulista tencionava msndar praças de urbanos 

a raticarem no serviço de extinção de incendios na corporação 
e bombeiros do Rio. Por motivos talvez alheios ao seu lou- 

vavel desejo, não teve execuçiio essa iddia, que viria dotar a 
cidade de magnifico elemento de defesa contra os incendios. 
Não tendo podido assim fazer, contractou competentes instruc- 
tores de gymnastica e de b~mbeiros para darem instrncç80 de 
suas especialidades, não só tis dez praças affactas como tambem 
a toda a companhia de urbanos, tendo com isso obtido optimos 
resultados. Pensava elle muito acertadamente que nada podia 
deeculpar a imprevidencia porque, pela proximidade em que 
a Prov.ncia estgva da Côrte, facil seria obter recursos materiaes 
com a acquisiçilo de modernos apparelhos, assim como preparar 
convenientemente os homens que se destinassem ao serviço de 
bombeiros. 

Infelizmente, o benemerito paulista não teve continuadores, 
e as dez praças destinadas ao eerviço de exticção foram em- 
pregadas no policiamento da cidade. Dispensaram tambem 08 



instructores e não se cuidou da conservação do mate:ial' ad- 
quirido, que ficou a careo da companhia de urbanos. 

E m  principios de L877 de novo se pensou em instruir no 
serviço de extincgão de incendios as pragas dessa companhia, 
tendo mesmo sido engajado on aproveitado o serviço de um 
sargento que servira no corpo de bombeiros do R o. 

A camara mucicipal não ficou tambem inerte durante esse 
tempo ; como sempre acontecia, ainda desta vez vein em auxilio 
das autoridades, organizando um codigo no qual incluiu dis- 
posições excellentes das posturas sobre ineendios de 1851, bas- 
tente augmentado e melhorado de accordo com o progresso da 
cidade. Eis as dieposições sobre incendios do Codigo de Pos- 
turas (1). 

tArtigo 248 - Todo o sineiro, sachrietão ou encarregado 
de tocar os sinos das e g  ejas, Irgo que tiver noticia de qualquer 
inceodio, 6 obrigado a dar o competente signal, que serli de- 
signado pelo chefe de policia em regulamento, de modo que 
$9 conheça em qual das f r ~ g ~ e z i a s  tem lugar o incendio. 

Paragrapho unico - Todo aquelle que der á policia aviso 
fdso fica sujeito á multa de 30$ e oito dias de piisão. 

Artigo 249 - Tod8.s as egrej as repetirão o signal conforme 
for estabelecido, e darão tambem sigoal de estar extincto o 
incendio. 

Pela infcacção, tanto deste como do artigo antecedente, 
será imposta ao infractor a multa de 10$000 ou 24 horas de 
prisão 

Artigo 250 - O sineiro que em primeiro Ir g r der o signal 
de inceodio, ser4 gratificado com 5$C00 pelts ct frea da Camara, 
mediante attestado da autoridade do districto da egrejs. 

Artigo 251 - 0 cfficial mcchanico que primeiro se apre- 
sentar no logar do incendio com ferramenta* pr' prias e prestar 
serviços, serti gratificado pela Cama-a em 10$ mediante o meEmo 
attestado. 

Artigo 252 - Os carroceirr s ou vendedr res de agua con- 
servarão sempre as pipas cheias de sgua durmte a noite, e 
são obrigados a concorrerem ao lugar do inceudio para forne- 
cerem agua ao serviço das bombas. 

OJ que forem encontrados durante a noite com as pipas 
vasias ou não se apresentarem no lugar do incenlio, scffrerão 
a multa de 10$ e ser-lhes-8, caesada por u m  mes a licerça.. 

A r t i g ~  253 - O carroceiro que primeiro se apresentar ao 
logar do incendi? Com a pipa cheia de sgua, obterá o premio 
de 10s pelo cofre municipal, mediante aitestado da autoridade 
pelicial que t ~ m b e m  primeiro i e  apresentar. 

Quando comparecerem mais de um ao mesmo tempo, a 
gratificação será repartida egualmente . 

A gratificação do que trata este artigo não se entende com 
as carroças e pipas que estão ao serviço publico. 

(I) 86 foi publicado em 6 de outubro de  1886, tornandc-se effectivo. 



Artigo 254 -Todo aquelle que tiver em sua casa, poços 
penas de agua e tanques, 8 obrigado a franqueal-ts para ex- 
tinção dos incendios, quando o requisitar a autoridade policial, 
que tomar& as precisas cautelas, afim de evitar abusos e prejuizos. 

O que a isso se oppuzer, soffrerá a multa de 301. 
Artigo 255 - 0 s  moradores dos predios são obrigados a 

mandar limpar de 6 em 6 mezes a chamin6 de suap habitações, 
sob pena de multa de 30$. 

SECÇAO DE BOMBEIROS 

Fazia-se no entanto necessario que medidas urgentes e 
duradouras fcssem tomadas no intuito de que tão indiapengavel 
serviço tivesse definitiva e regular organização, talito msie que 
os incendios tornaram-se de tal modo frequentea, que punham 
as autoridales em serios embaraçoa e alarmavam a população. 

A cidade continuava em rapido desenvolvimento exten- 
dendo-se por bairros novos, dilatando enormemente a sua area. 
Em 1878 existiam já 7987 predios em 66 ruas, 4 largos, 11 
travessas, 5 ladeiras e 1 beco. 

Attento ao seu constante progredir, a consequente acru- 
mulação e irnportançia dos predios, e aggiomeração dos ha- 
bitantes, era j& tempo de estar o governo Convenientemente 
preparado para impedir que casos de incendios tivessem, como 
quasi sempre accntecia. lauientaveis consequencias. 

Havia clamor geral contra a imprevi.ão que deixava, por 
falta de machinas e apparelhos necessarios, .a cidade exposta 
á devastatão pelo incendio quando este tomasse proporções que 
exipiswm o emprego de machinas mais potentes que as bombas 
de jardim e deslocaçã3 de agua mais promptamenie do que pelos 
baldes dos cnrroceirrs, . 

Não existia ainda, como se deprehende do que fica dito, 
canalização regular de a g i ~ a  para o abastecimento aesse precioso 
liquido á população da cidade. 

Não existir ou por outra, ainda não havia sido inaugurado 
o serviço de abzstecimento de agua a cargo da Companhia Can- 
tareira e Exgotos (1). 

Essa companhia concessionarin, obrigou-se no3 seus con- 
tractos celebrados com o governo da Provincia em 1875, 1877 e 
1879, a conservar funccionando os chafarizes existentes em nu- 
mero de 5 e a localizar mais 6 em differentes largos. O gq- 
verno com a mais opportuna e acertadaprevidencia, fez incluir 
uma outra clausula no coutracto pelo qual teve a companhia 
de collocar nos ccnductorjs de apus, 1UO valvulas de incendio 
em diversos logares, distribuidas de modo que ficasse estabe- 
lecido em toiloa os quarteirõ~s aeste primeiro recurso contra 
incendios*, como diz a clausula. 

Essas providencias tomadas antes da creação do serviço 
regular de extinção, mcstra que o governo tinha j6 cogitado 

(i) Inaugurada em junho de 1881. 



de estabelecer o apparelhamento necessario e proprio para o 
aproveitamento, em caso de  sicistro. das valvulas existentes. 

O que, pordm. scbretudo contribuiu para o estabelecimento 
da secção d e  bombeiris foi o grande incendio havido em a 
noite de  15 de fevereiro de  1880 e que ccnsumiu parte do 
&ificio onde ainda hoje funcciona a Faculdade de  Direito 
e epreja d e  São Francisco, destruindn comllefamente a bi- 
bliothera e o archivo da  Faculdade. Esse violento incendio 
que tantos prejuizos e damnos causou, consternou a população 
inteira de S. P ~ i i l o ,  tendo repercutido dolorosamente fóra da 
capital e d a  provincia. 

0 adeantado da hora em que foi yelo rondante, presen- 
tido e dado n alarme d~ incendio, 3 horas da manhã, e a falta 
absoluta de material apropriado, difficultaram mui:o o trabalho, 
de ex<inção. O povo, que accorreu ao primeiro alarme dado 
pelos sinos da egreja crntigua assim ccmo a policia, os urbanos, 
tropas de  linha, trabalharam activamente, mas seus esforços 
foram qncsi improficuos para dominar a acçiío destsuidora do fogo. 

As au'oridades, uma vez extinto o fogo. procederam n o  
local do sinistro, ás  necessarias indagações, chegando Li con- 
clusão de que elle fôra ateado por mão crimincse. 

Haviam espargido petroleo em ta1 quantidade, q u e ,  ainda 
nas estantes da bibliotheca da Faculdade e assoalho da  sala 
contigua h egreja, não totalmente c~nsumida ,  notnvam-se mxn- 
chas produzidas por essa ~ubstancia  inflammavel Numa parte, 
do ed~ficio poiipada pelo fogo foi encontrada uma janella a r -  
rombada de fóra para deotro e signees de pisadas no jardim 
de pessoa que entr4.a A sahirn. 

No dia seguinte. 16, nn Camara, o illustrsdo e opercso de-  
putado d r .  Ferreira Braga justificcu, na brilhante oracão que  
abaixc vao transcripta, dois projectos: um ;.ara decret-r a 
criar80 +a ~ e c ç ã o  de bombeitas e outro para que a provincia 
cantribuisse com o auxilio de 50 contcs pare a reccnstrucção 
do edi6cio : 

tO Sr. Ferreira Braga - A capital da  provincia esth ainda 
sob la mais dolorosa impress&c, pelo rcnntecimento de que hon- 
tem, á noite, foi theatro varte do edificio da  Faculzade de  Di- 
reito e da egreja de S. Francisco. O pavorcsn iocendio ateado 
casual r u  criminosamente naquellei do s edificios, corst i tue 
uma calamidade publico, quer para a provincia, quer para o 
p a b ,  e nos contrista o espirito. Não lastimam~ir tanto a des- 
traicão da parte material do edificio da Faculdade de Direito, 
quanto a do archivo academico; a r c h i v ~  ha t ~ n t )  tempo exis- 
tente e que enceriando preciosidades m.1, era 3 historia viva 
de  tar tas  gerações, que se têm perdido umas, em a noite es- 
cura dcs temprs, outras, que constituem as mais fulgidas cons- 
tellações da  patria, na actualidade ; historia em um momento 
sepultada nos de;troços fumegantes daquellas ruinas que a h i  
se ficaram a meio pelo denodo de uns, pela bravura de outros 
que procuravam fazer recuar, circumscrever, extinguir as o n 4 a s  
de  fogo, que ameaçavam tudo invadir. 



E' admiravel, ar. presidente, vergonhoso mesmo, permitta- 
se-me a franqueza, qae  em uma cidade tão importante cimo 
S. Paulo, tão rica quanto populosa, não exista um corpo de 
bombeiros perfeitamente organizado. Não ha  cifnde ou villa 
nos Estadrs Unidos da kmeibca que não tenha montado, sem- 
pre prompto a voar para onde quer que o incendio se annun- 
cie rim Corpo de Bombeiros. 

O a  tem sido muita confiarrça n a  boa estrella deste pro- 
víncia, ou indisculpavel descuido. Entretanto têm-se gasto 
grossas sommas com o aformoseamento da cidade e não ee cura 
de dar orgsnizsção regular ao Corpo de Bombeiros, munindo- 
se a capital do material preciso para extinção de incendirs., 

Urge, pois, cuidarmos do futuro, e nesse intento apresento 
os seguintes prrjectos : u m  tratando de habilitar o governo 
com a quota p r ~ c i s a  papa manter o Corpo de Bombeiros annpxo 
ao de urbanos; outro p . ra  que a provincia concorra com 50  
contos para a reparação da egreja e Faculdade. 

Eis o projecto ref.rente acs bombeircs, ayprovado em ter- 
ceira discussão em 27 d ,  mesmo mea: 

« A  assemblba legklat ivs  proviocial decreta : 
Art. 1." -- Fica o gov5rno da provineia autorizado a or- 

ganizar desde já uma secção de bombeiros annexa á companhia 
de urbanos da capital e a fazer acquisição de machinismos 
propr:os para a extinção de incandios. 

Art. 2." -Para  essa despeza B o governo autorisado a 
abrir um credito de 20 contos D 

Revcgedas as disposições em contrario. 
Paco da assembléa, 1 6  de  feveieiro de 1880. Ferreira 

Braga. 
Coube ao eetorçado presidente da provincia, dr. Lourindo 

Abelardo de Brito é ao Chefe de polic&, dr. Jcão Augusto de  
Padua F l e u ~ y ,  posteriormente descrnbargadrr d s  R ~ l a ç ã o  d e  
Mato Grosso, a gloria de terem da30 execução intelligante e 
cabal Ei lei da AssemblBa Lepislatiua Provincial, sob n .  6, 
publicada em 1 0  de mnrço r e  1880, autorizindo a criação de 
uma seccão de  bombeiros com pessoal proprio, deatinada ao 
serviço de e x t i n ~ ã o  de incen.iios, e autorizando operagão de  
credito para eeae fim até  v nte  contos de  r6is 

A secção criada por esia lei compunha-se de um alferes 
commandante e de 20 praças. 

No intiiito de evitar posqivel confusilo em circumstmcias 
excepcionaes. foi dado ás praças e ao commandante da secção, 
uniforme differente do usado pelas prsças da companhia d e  
urbanos e pelas praças de outras tropas. Esse uniforme era 
egual ao que usava a corporação de b~~i~ ioe i ros  do Rio. 

A secção f i organizada cLm o seguinte material adquiri- 
do na Corte, onde tamhem foi feito o alistamento de alguns 
voluntarios, que constituiram a maio:ia das eagajados, pela 
zeloso dr. Padua Fleury, que com notavel intelligencia e eco- 
aomia para GS cofres da Província, desempenhou-se da missãcr 
que lhe fora cornmettida : - 2 bombss tina francezas ; 2 bom-. 



h s  chimicae, abafadoras; 2 bombas v ennenses, uma das quaee 
foi offerecida i provincia pelo governo imperial, por interme- 
dio do commeudador Philadelpho de Souza Castro. 

As bombas chamadas viennense tinham força de projecção 
sufficiente para mandar a agua 4 altura de um predio de dois 
andares. Estas bombas prestaram poderoso auxilio pela simpli- 
cidade de seu syitema. As bombas chimicas constituiam prom- 
pto soccorro nos pequenos incendios. Todo material rodante, 
inclusivé 4 pipbs, eram tirados por muares. 

O pessoal, muares e msterial da ~ecção foram accommoda- 
dos em uma das casas alugadae para a estação central de 
urbanos á rua do Quartel, huje Onze de Agústo, exactamente 
onde funcoionam actualmente as offictnas do Diario Official. 
Era um velho sobrado pertencente ao Visconde de Vergueiro, 
adapta40 pelo director de Obras Publicas sr. dr. Candido Eto- 
drigues. 

Foi necessaria tambem a organização de um regulamento 
pelo qual a secção se regesse. Ness* mesmo anuo, em 7 de 
julho, foi bsixado o primeiro regulamento privativo dessa 
instituição, organizado pelo commandante da secção, que o mo- 
delou pelo do Rio. 

Foi seu prime ro commandante, nomeado por acto de 24 
de julho, ainda de 1880, o alferes José Severino Dias. que, 
como official instruccor seivia no Corpo de Bombeiris d:c Corte, 
onde f i convidado para vir a S. Paulo, organizar e comman- 
dar a s ecçã~  recentsmente creada pelo então presidente da pro- 
vincia. Este offi;ial foi pouco d: poia, prla Assemb éa Provincial 
elevado a tenente. Demorou-se pouco tempo no cargo em que 
foi investido, sendo dispensado por divergencias que teve com 
O goverrio. 

Tem a data de 1 de março de 1883 o acto que o demittiu 
e que nnmeou, para ~ubstituil-O, no commando iuterinamente, 
o tenente Manuel José Branco, do corpo de permanentes. 

Dbta, portanto, de 10 de março de 1880 a criação da 
~ecção de bombeiros. Foi ella o inicio, ou melhor o primeiro 
nucleo de homens instru~dos no serviço de rxtinção de inceu- 
dioe, ao redor do qual se r r u ~ i r a m  pouco a pouso, outros ele- 
mentos, vindo a constituir a magnifca corporação de b mbeiros 
que hoje possufm os paulistas e que sem exaggero, p. dimbs 
affirmar, é pelo menos egual 6 melhor corporaçho colganere 
do Brazil. 

A cidade continuava no seu constante progredir e o com- 
mercio desenvolvia-se muito rapidamente devido em parte, As 
estradas de ferro da provincaa que devassavam O J  seqtões e 
criavam novas fontes de riqueza, e tambem ao incremento que 
ia tendo a immigraqilo extrangeira que 3rn parte, se estabele- 



cia na capital Abriam-se novas ruas em todos os lados da ci- 
dade, tendo sido collectad..~ em 1883, no perimetro urbano e 
suburbano, 9.702 predios. 

Jh se notava, quatro annos após a criação da secção, in-  
sufficiancia de mateiial e de peesosl. 

Não obstante, pila se desampenhava com promptidão e ga- 
lhardia das exigencias im~ostas  pelo serviço a seu cargo. 

Tornaram-se effectivas essas medidas tâo ineistentemente 
reclamadas pelas autoridades porque, em uma visita feita ao 
quartel por S. M. o Imperador 1). Pedro 11, que chegira a 
esta capital em 12 de novembro de 1886, externara-se sobre 
o que vira em termos poucos lisonjeiros e, por occasião do 
exeicicio da secção de bombeiros realizado em frente ao quartel 
de linha na presença de S. X. no mesmo dia de sua chegada, 
4s 5 horas da tarde, dissera: «Ainda está muito atrazado* e 
voltando-se para o tenente Araujo, commandante da secqão, 
accrcscentnu : 4Quando eu vier segunda vez, quero ver i ~ t o  
melhor., O Visconde de Parnahvba que acompanhava S. M. 
tudo ouvira e promettera reorganizar a secção elevando-a á 
altura da civiliz~ção e do progresso da provincia. 

Desde 1884 começaram os chefes dn policia a reclamar 
maior desenvolvimento para esse ramo de serviço, tanto em 
material como em pessoal. Apezar disso, ~ómente em 1887 6 
que, diante da insistencia deisas autoridades, acoroçoadas pelas 
zelosas ponderações do commandaute da recçãi, tenente Alfredo 
Jos6 llartim de Aiaujo, que desde dezembro de 1885 se achava 
á siia testa, para cujo coumando fora ncmeado por acto dessa 
data, notando que o material existente n&o prehenchia cabal- 
mente ao fim a que era destinado, mandou o Viscoude de PEY- 
nahyba, então presidente da provincia, vir da corte apparelhos 
mais aperfeiçoados e já experimentados e adcptados no corpo 
de bomlieiros dalli. 

O illustre presidente achou que não devia adiar por mais 
tempo essa medida, porque o existencia da eecção, com o ma- 
terial de que dispunha, era completamente insufficiente, Com 
o novo material podia ella, então, domioar qua!quer incendio. 

Com as ~rcvidencias tomadas faziam-se neceeearias outras 
medidas complementares. Como poderia o pessoal ex'stente, 
unicamente sufficiente Dara trabalhar com o velho material 
continuar com o novo e moderno que demandava para sua con- 
s e r v a ~ % ~  e manejo maior trabalho e portanto maior numero de 
homens? O seu effectivo bastava escassamente para manobrar 
com o material substituido. Este estado de cousas não podia 
durar assim e requeria promptas provídencias. 

Outros inconvenientes surgiam ainda exigindo urgecte re- 
medio, dentre elles a exiguidade dos commodos sffectos 9. 
secção. Não havia espaço para acommodar os modernos appa- 
relhos e nem elles podiam pelo seu volume, transpor o estreito 
portão da Estaçllo Central de Urbanos ! 

A sccqão transferiu-se, pois, com o pessoal e material, pr r  
determinação do presidente, para um predio da rua do Trem, 



fronteiro ii travessa do Quartel, depois de construidos cs com- 
modos e galpões indispensaveis. 

Com outros materiaes foi adquirida uma bomba a vapor 
eGreemoidi*, a primeira qua veiu a S. Paulo. 

Quanto ao augmento do peasoal obteve o Visconde, da 
AssemblBa Provincial, a lei n. 27 de 10 de março de 1888 ele- 
vando o effdctivo do secção a 35 praças, um primeiro sargento 
e um segundo. 

Apeear desse augmento de pessoal ainda elle continuava 
insufficiente para o serviço que lhe era commettido e as soli- 
citações dos chefrs de policia eram constantes. 

Sobrevindo a Republica e installado o governo provisorio, 
appareceram de novo as representações sobre a exiguidade do 
effictivo da secção em relação ao augmento da populsçSo, at6 
que em 15 da março de 1890 foi publicado o decreto do dr. 
Prudente Joe6 de Moraes Barros, governador provi~orio do Es -  
tado, aiigmentando de 30 para 50 bombeiros e criando 2 cornetas, 
3 macbinistas, 4 cltb~e, 2 segundos ~argentos, 1 primeiro sar- 
gento, 1 tenente-ajudante e 1 capitão commandante. 

COMPANHIA DE BOMBEIROS 

Eram incansaveis os chefes de policia, ainda na monarchia, 
e depois, no actual regimen, nas suas tentativas para que a 
secção de bombeiros fosse elevada b categoria de companhia com 
quatro c fficiaes. Pediu o dr. Salvador Antonio Muniz Barreto 
de AragSio em seu relatorio apresentado em 31 de dezembro de 
1887, e em exposição feita posteriormente demonstrou essa ne- 
cessidade e fee uma proposta que não foi attendida. 

Tambem o deaembargador Bandeira de Mello, quando chefe 
de policia, soiicitou com interesse a aceitação dessa medda, 
que viria armar as autoridades de maior somma de elementos 
na defeaa da propriedade quando atacada pelo fogo. 

Reiterou ainda a sua primeira solicitação no relnturio que 
apresentou em 7 de janeiro de 1889. 

A insufficiencia do peesoal de bombeiros, assim como do 
respectivo material, era geralmente conhecida. Sabia-se que 
com muita dificuldade se poderia aftender ao serviço de extin- 
ção de incendios na cidade e suburbios onde já existiam col- 
lectados 14.500 predios. 

Deante desse estado lastimavel de coisas, resolveu O dr. 
Bernardino de Campos, chefe de policia, representar ao governo 
provisorio, em 1890, pedindo a elevação da secção 9, companhia, 
dotando-a ao mesmo tempo, de materiaes modernos, visto o 
existente jb não poder satisfazer as exigencias do serviço. 

Foi attendendo a essa solicitação que o dr. Americo Bra- 
siliense de Almeida Mello, governador provisorio do Estado, 
baixou o decreto n. 139, de 14 de março de 1891, elevandn a 
secção b categoria de companhia de bombeiros, com tres secções, 
constituidas de 1 major commandante, 1 capitã3 ajudante, 3 



tenentes, 6 alferes, primeiros sargentos, 6 segundos sargentos, 
10 cabos, 6 machinistas, 4 cornetas, 130 bombeiros e cochairos. 

O mpsmo decreto determiaou a acquisição de uma bomba 
a vapor Gremwich ia accessorios; 3 bombas manuaes Brzgade 
de Londres; um carro para a conducção de mangueiras ; 4.200 
metros de mangueiras; 24 derivantas diver~os ; 12 tubos de 
descarga ; 3 bombas portateis ; 21 agarradeiras para manguei- 
ras ; 24 chaves ; 2 ternos de escadas de assalto ; 26 machadas 
picaretas e 48 machadinhas. 

Bem se nota que os governos acompanhavam com snae ecer- 
tadas e upportunas providencias, a par e passo, dem nstraado 
a maxima solicitude para com as coisas publicas, o progresso 
rapido da cidade, pois que em dez annos apenas, de um nuclao 
iniignificante de eiementos quasi sem orgahízapão, fizeram uma 
bem organizada companhia mnnida dos apparelhos mais moder- 
nos e perfeitos, para-serem empregados &i efficacia no\ casos 
de incendios. Ainda assim, easa transf~~rmação radical por que 
passou a secção em companh a ,  com augmento em triplo do 
pessoal e material, não satisfazia cabalmente ao serviço a que 
se destinava. 

E' certo que em casos de sinistros eahia a companhia com 
seu excellente materili1 com uma presteza surprehendente ; mas 
não 6 menos carto aue a cidale se extendis vertiginosamente e 
que extenso3 como eram os suburbios, não podia o seu material 
attingie um dos extremos em que por ventara fosse necessario, 
wm tempo sufficiente para dominar e extinguir o incendio. 

CORPO DE BOMBEIROS 

Fazia-se necessario o augmento urgente do pessoal e ma- 
terial ou então, o que seria mais pratico, transformar a compa- 
nhia Rm corpo com duas c mpanhias. 

Era impreacindivel tambem a localização de duas estações 
filiaes no centro do: dois bairros então mais populosos: Santa 
Iphigenia e Braz; para isso, porém, o pessoal da companhianão 
bastava. . -. - -. . . . . 

Nesse sentido apresentou o chefe de policia dr. Siqueira 
Campos, urna exposiçtio d~ta lhada  do estado do pesaoal e ma- 
terial dc companhia, demonstrando a sua insufficiencia e pedin- 
do as providencias que suggeriam. 

O governo do Estado, em mensagem apresentada ao con- 
gresso, apoilu caloro~amente a exposiçtio do chefe de policia. 
Dahi proveiu a transformação da companhia d6 bombeiros em 
corpo de bombeiros na lei de fixação de Força Publica, n .  17, 
de 14 de novembro de 1891. Era o corpo criado por easa lei, 
dividido em duas companhias com o effectivo total de 240 hon elis. 

O estado maior do corpo, era conat tuido por um major 
commandrnte, 1 capitão ajudante, 1 alferes secretario accumu- 
lando as funcções de quarta1 msrtre e 1 capitão cirurgião. 

Cada companhia tinha um effectivo de 118 homena assim 
discriminados : 1 tenente commandante, 2 alferes, 1 primeiro sar- 



gento, 3 machinistas, 2 segundos sargentos, um furriel, 12 cabos, 
90 bombeiros, 4 cornetas e 2 ferradores. 

Era pensamento do governo, ao que parece, concentrar nas 
mãos do commandante do corpo a administração daa duas com- 
panhias e investir os tenentes, assim como os alferes, nos com- 
mandos de secções, por i s s ~  que as companhias foram divididas 
em tres secções cada uma, cabendo portanto uma para cada offi- 
cial subalterno 

Para a organização do corpo, augmentado em duplo, foi 
necessario enganjar, sem a necessaria escolhe, todos os homem 
validos que se apresentavam sem se indagar do seu comporta- 
mento civil e moral. Deu esse facto em resultado que essa 
corporação que já havia justamente aonquistado nome de dis- 
ciplinado visse escureicido o 'tom credito de que gosava. 

Logo depois de ser elevado a corpo, ainda antes de ter 
uma organização ulthadn, ccmeçou lavrar irreprimivel indisci- 
plina no seio da corporagão, não sendo raros actos de verdadeira 
insubordiaação. 

As rixas e constantes conflictos travados com praças do 
corpo de urbanos, quasi sempre provocadas pelos bombeiros, eram 
uma prova bem triste da patente desorganização em que se 
achava o corpo recentemente criado. 

- - 

~ e r  cessar Commandantes e officiaes eram impotentes para fa- 
eeses desmendos. Faltava- lhes a força moral indiapeneavel para 
fazer valer a sua autoridade de superior e pôr cobro a taes actos 
que não poucas vezes alarmavam a população da cidade. Como 
era natural, esses factos deprimentes de nossos brios, eseascon- 
stantes desordens, davam aos extrangeiros que nos visitavam, 
bem triste mostra da nossa falha cultura e civilização ! 

Mais de uma vez, em pleno dia, no coração da cidade, 
bombeiros amotinados, armados de machadinhs, aggrediam e 
feriam os guardas no exercicio de suas funcfões de rondantes. 

Urgia, a bem da propria corporagão e para tranquilidade 
do publico, fosse tomada uma medida energica quo pozesse fim 
a tão lamentavel espirito de indisciplina e insubordiuação numa 
corporação criada para fins tão elevados e humanitarios. 

Para fazer entrar em crdem a corp-ra@o de bombeiros, 
convidou o dr. Americo Brasiliense, presidente do Estado, ao 
illustrado engenheiro militar, capitão Antonio Maria de Albu- 
querque O'Connell Jersey, que, investido no cargo de tenente 
coronel-commandante do corpo em 24 de outubro de 1891, O 
dipsolveu para em seguida reorganizal-o com melhores elemen- 
tos, visto não ccnvir a permanencia de parte do pessoal exis- 
tente, já muito viciado e por ter o commandante, conforme se 
lê em seu relatorio, tcomprehendido ter sido por demais baixado 
O nivel moral daquella instituição~. 

O tenente-coronel Jeraey, severo disciplinador, eoube esco- 
lher elementos de escól, para reorganização do corpn, nos mol- 
des estabelecidos. Investiu os tcnentes nos commandos de com- 
panhia e os alferes nos de secção. 



Com a sua incanaavel aatividade e acatada autoridade, 
conseguiu fazer desapparecer da corporação, a pratica de faltas 
de certa gravidade. O moral do pessoal elevou-se muito, du- 
rante essa criteriosa administração. 

Durante quasi um anno, elle commandou o corpo, demittin- 
do-se em 7 de outubro de 1892. 

Para preencher a vaga aberta no corpo, pela exoneração 
do capitão OIConnell Jersey, lançou mão o governo, com o mais 
feliz acerto, do distincto militar, o engenheiro capitão Benedicto 
Graccbo Pinto da Gama, nomeando-o tenente.corone1 comman- 
dante, por decreto de 7 de outubro de 1892. 

O effectivo do corpo era ainda iiisufficiente, para preencher 
os fios de seu destino. Tornou-se necessario elevar o numero 
de praças. O governo do Estado, ao apresentar o seu projecto 
de lei de Força Publica, pediu e obteve a elevação do effetivo 
a 305 homens. A lei n ,  27 B, de 21 de dezembro de 1892, 
q u ~  fixou a f.rça para o exercicio de 1893, trouxe esse au- 
gmento e permittiu que foese criado, sem despesa para o Esta- 
do, e empregando sómente praças do corpo, uma banda de mu- 
sica, como as que existiam então nos outros corpos de infantaria 
e cavallaria. 

A lei de fixação de força para o anno de 1894, publicada 
sob o n. 186, em 22 de agoeto de 1893, trouxe ainda um pe- 
queno augmento para o effectivo do corpo, que foi elevado a 
323 homens, sendo accrescido de 1 mestre ferrador, 1 mestre 
coirieiro, 8 cabos e 8 segundos ~argentos. 

Desde que o corpo de bombeiros, passou a ser parte inte- 
grante da Força Publica, regido pelas mesmas leis, tendo 
o mesmo commando geral dos outrcs corpos, teve de, necessa- 
riamente, ser como os outro.:, militarizado, e de com elles, quando 
preciso, concorrer no serviço de infantaria. Assim foi que, ao 
declarar-se a revolta de 6 de setembro de 1893, estava já o 
corpo armado de fuzis Manulicher e suficientemente instruido 
no seu manejo, do que deu brilhante e sobejas provas na guar- 
nição de parte do littoral da barra de Santos, para onde foi en- 
viado sob o commando do bravo tenente-coronel Silva Telles. 
O corpo não se limitou alli sómente a serviço de infantaria: 
habituado ao rude trabalho de sua ardua profissão, foi tambem 
empregado no serviço de sapa, fortificando as posições occupa- 
das pelas tropas em operações. 

Terminada a revolta pela rendição da esquadra, regressou 
o corpo para esta capital, occupando de novo o seu quartel cen- 
tral i rua do Trem (1) onde ainda ae acha. 

A L T E R A ~ ~ E S  DO EFFECTIVO 

A lei n. 273, de 23 de junho de 1894, determinou que o 
effectivo do corpo para o exercicio de 1895, fosse o mesmo da 
fixação da lei anterior, isto 8, de 323 homens. 

(1) Tem hoje o nomo de >Anuita Giaribaldir. I 



A lei n ,  354, de 28 de agosto de 1895 conservou o mesmo 
effectivo para o anno de 1896. 

A lei n. 478, de 24 de dezembro de 1896 que fixou a Força 
para o exercicio de 1897, elevou o eff~ctivo a 373 homens, au- 
gmentando 4 alferes, 2 machinistas de primeira classe, 2 de se- 
gunda e 2 de terceira; 1 telegraphista de primeira claase, 5 de 
segunda e 6 de terceira; 4 cabos, 20 bombairos e 4 foguistas. 
Es ,e  augmento foi determinado pela acquisiçiio de novo mate- 
rial. 

A de n. 513, de 29 de junho de 1897, diminuiu iio effe- 
ctivo para o ex rcicio de 1898, 11 fogaiatas. Ficcu por isso 
reduzido a 362 homens. 

A lei n .  590, de 29 de agosto de 1898, fixando a Força 
para 1899, reduziu ainda mais o effectivo do corpo. Foi-lhe 
attribuido ~ómente  359 homens. Foram diminuidcs 4 cabos e 
augmentado 1 foguista. 

A lei n. 652, de 16 de agosto de 1899, que fixou a Força 
para o anno de 1900, produsiu enorme córte no effectivo, córte 
que por algum tpmpo trouxe desequilibrio namarcha at6 então 
regular do serviqo. H.rbituados a contarem com 359 homens 
para o serviço geral e conservação do magnifico material exis- 
tente, rodante u não rodante, a cargo do corpo, tiveram os offi- 
ciaes de organizar nova escala de serviço de tal  modo que, sem 
entravar a sua msrcha regular, fossem os bombeiros aquinhoa- 
dos com horas de necessario repouso. 

O serviço, graças B intelligencia e boa vontade dos o5ciaes 
existentes, correu como de costume, na melhor ordem poseivel, 
dado o limitsdo numero de praças existentes mercado para o 
effectivo : 293 homens, apenas. 

Desappareceram do quadro o tenente coronel, - o corpo 
passou a ser commandado por um major, - 4 alferes, 4 cabos, 
3 sargentcs mandadores e 118 bombeiros. Foram angmentados 
1 mestre pintor, 1 mestre carpinteiro, 50 conductores, 2 farra- 
dores e 10 foguistas. 

A lei n. 722 de 16 de outubro de 1900, conservou o mesmo 
effectivo para o anno de 1901. 

A lei n. 780, de 10 de julho de 1921, augmentou para o 
exercicio de 1902 1 alferes ajudante e 1 mestre cocheiro. Fi- 
cou assim elevado o effectivo a 295. 

Esse mesmo effectivo foi conservado para 1903 pela lei n. 
851 de 22 de outubro de 1902 e para o de 1904 pela lei n. 878 
de 15 de outubro de 1903. 

O effectivo de 395 homens foi diminuido para 291, pela 
lei de fixação de Forqa para o anno de 1905, n. 911 de 20 de  
julho de 1904. Foram feitas as seguintes alterações : augmen- 
tou 1 sargento ajudante que at6 então não existia; diminuirrm 
3 machinistas de primeira classe, augmentaram 5 de segunda e 
supprimiram 6 de terceira e criaram 6 de segunda classe. 



A lei n. 957, de 20 de setembro de 19@5 conservou o 
mesmo pessoal para o exercicio de 1906. 

A lei n. ' 027 ,  de 30 de novembro de 1906, fixando a For- 
ça para 1907, attribuiu ao corpo o effmtivo de 310 htmens, 
sendo portanto, augmentado com 21. Eis as alterações havidas: 
Foi dado o commando a 1 tenente coronel, supprimidos o ca- 
pitão-fiscal, o alferea ajudante, 4 eegundos sargentos, 16 cabos, 
4 cornetas e augmentou 4 tambores. 

A lei n. 1.092, de 10 de outubro de 1907, elevou o effe- 
ctivo para 1908 a 337 homens, sendo augmantndo, portanto, 27. 

A lei n. 1029,  de 17 de setembro de 1908 conseivou para 
O exercicio de 1909, o mesmo effectivo. 

A lei n. 1.175 de 29 de outubro de 1909, que fixou o effe- 
ctivo da Força para 1910, l e u  para este corpo o de  341, hu- 
gmeutando no de J.909 um alferes ajudante e 3 telegraphistas 
de segunda classe. Foram criados 3 nmanuenses, 2 ajudantes 
de corrieiros, accrescentando 18 bombeiros e 14 cor~cetas. 

Eis em resumo, o quadro dos effectivos determinados em 
leis desde 1880 at6 1910. 

ANNOS I NUMERO DAS LEIS E) DATAS I BFFMCRVOB 

1880 
1888 
1890 
189 1 
1892 
1893 
1894 
1895 
1896 
1697 
1898 
1899 
19LO 
1901 
1902 
1903 
1904 
1905 
19ú6 
1907 
19C8 
1909 
1910 

Lei n. 6 de 10 de ma ço . ./ 21 
w 2 7 w l O w  w . . 

Decreto s 29 w 15 w , . 
w m 139 w i4 w w . . 

Lei w 17 a 14 m novembro 1891 
n w 27 w 21 w dezembro 1892 
D m 186 D 22 agosto 1893 
w w 2738,  23 junho 1b9r 
B 354 a 28 agosto 1895 
w 478 n 24 w dezembro 1896 
w a 513 w 29 a jalho 1897 
a w 590 r> 29 , agosto 1898 
a s 652 a 16 w 1k99 
* l 722 w 16 > outubro 1900 
a a 780 w 10  n julho 1901 
D 851 w ?2  w outubro 1902 
a 878 w 15 w 1903 
w w 911 m 20 a julho 1904 
s w 957 D 20 a setembro 1905 
m m 1.027 w 30 w novembro 1906 
m w 1 . 0 9 2 ~ .  16 s outubro 1907 

r 1 . 1 2 9 ~ ~  17 a setembro 190 
w w 1 1 7 5  w 29 s outubro 1909 

33 
64 

173 
240 
305 
323 
323 
323 
373 
362 
359 
293 
293 
295 
295 
295 
291 
291 
310 
337 
337 
341 



TENENTE JOSE' SEVERINO DIAS 

O tenente JosB Severino Dias, filho de João Antonio Dias 
e de d .  Rosa da Conceição Dias, nasceu em Paranuguh, no 
Estado do Paraoá, em 20 de j-miro de 1856. Na escola pu- 
blica daquella cidade fez o curso preliminar aos 11 annos de 
edade. Aos 18, jB moço e activo, achando acanhado o berço 
de seu nascimento pcra desenvolver e expandir a sua aotivida- 
de, transferiu-se para o Rio de Janeiro, em 1873. empregando- 
se na repartição de contabilidade da Armada Nacional. Pa sou 
para a da Fazenda em maio de 1874, sendo incorporado no 
quadro como fiel do couraçado tMariz e Barros*, e em seguida 
da corveta eBahianaw e canhoneira tForte de C~imbraw. Nesta 
desempenhou tambem o cargo de commissario. Em 1876 foi 
designado para servir no Estado do Amazonas, sendo nomeado 
fiel da Fazenda. Não acceitando a designação, exenerau-se do 
cargo e entrou para o corpo de bombeiros do Rio, tendo as 
honras do posto de tenente, servindo como instructw contra- 
ctado. 

Foi desse posto que o governo provincial o reti ou para 
organizar a secqã? de bombsiros de S Paulo, criaia pela lei n. 
6 de 10 de março de 1880. O direstor geral do corpo, então, 
tenente-coronel e hoje general de divisão, João Soares Neiva, 
relutou muito para consmtir que o tenente Dias acceitasse essa 
honrosa incumbencia, por isso qu9 sua retirada iria privar o 
corpo de bombe'ros de um de seus melhores elementos. 

Comtudo, as instancias d )  presidente da Provincia, conse- 
lheiro Laurindo de B ito, permittiu que fosse desligido dacor- 
poração em 23 de junho, embarcando no dia seguinte para S. 
Paulo. 

Investido co posto de alferes commandante da secção, deu 
começo á pesada tarefa de organiaação. Tinha elle de attender 
a multip!os ~ f f d z ~ r e s .  Ao mesmo tempo que dava ts indicações 
para adeptaçio d i  casa particular que ia servir do quartel, an -  
gariava, escolhia e instruia os volunta~ios para a nove1 corpo- 
ração e dispunha o material tara prestar serviço no momento 
em que fosse reclamadl,. Em 1882 a assembléa provincial, em 
lei de Força, elevou-o a tenente commsndnnte. 

Foi exonerado do commando da secção em novembro de 
1883 pelo então presidente da provincia, conselheiro Francisco 
de Carvalho Soares Bcandã~, por divergeneia suscitada na or- 
gan'zação do serviço de inspecção de vehiculos de que desin- 
teressadamente se incumbira, a pedido do governo. Prestou, 
elle, B provincia, relevantes e assignalados serviços. 

Presentemente o tenente José Severino Dias exerce eleva- 
das foncções na Recebedoria de Rendas de Santos. 
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Não foram sómente ss qualidades beliicas dos paalistas 
que os tornarem conhecidos e respeitados nos tempos colonjaes ; 
ao par e passo que as bandeiras, capitaneadas pelos Anhan- 
gueraa, Brito Peixoto, João Amaro, Jorge Velho, etc., etc., 
enchiam a ~enlnsula sul-smericaua aom o rumor de suas ar- 
mas, grangeando para a raça a que pertenciam, o justo reno- 
me de povo forte e conquistador, surgiam de um recanto da 
Capitania, poderosas mentalidndes que, applicadas no estudo 
dos multiplos ramos do conhe:imento. humano, canqui~ taram 
perante o velho mundo, oa fóros de ssbio, demonstrando ferem 
os ccmpa ricios de Caiuby e Tebiriçi, capazes de imperar, jh 
naquelle tempo, em tcdas as manifestaqõss da intelligencia. 

Santos, a entBo pequenina villa de Santcs, foi o berço de 
quesi todos os paulistas que, duran e os seculos XVII, XVIII 
e XIXI se tornaram illustres n ts  dominios &a politica e das 
~ciencias . 

A111 nasceram José Bonifacin, sabio que se fei poliiieo 
para implantar a liberdade em sua patria, seus irmãos e so- 
brinho Antooio Carlos, Martim Francisco e Costa Aguisr. cs 
jesuitas Andr6 de Almeida, Ignacio Rodrigues e Gaspar Gon- 
çalves de Araujo e, si quizermos considerar a villa de S. Vi- 
cente, arrabalde da de Santos, frei G a ~ p a r  da Madre de Deus, 
monge benedictino que n l  seculo se chamou Gaspar i'eixeira 
de Azevedo, todos illustres nas letras, al8m dos irmãos GUS- 
mõei sobre os quaes, ao adetnte, falaremos mais detidamente. 

E não eram rómente rs paulistas que, ao tempo, honra- 
vam tua patria na velha Euicpe : no ultimo qusi t f l  do seculo 
XVIII nada menos de tres brszileiros, Vicente Coelho da Sil- 
va Tslles, Franclis:~ Yillela Barbosa e Manoel Jacyntho No- 
gueira da Gama, nascidoa em outros pontos do Brazil, e todos 
socios da Academia Real de Sciencias de Lisboa, composta, se- 
gundo a ihronica, sómente dos homens mais eruditos do rei- 
no, regiam, ao lado de Jose Bon~fticio, abalizado mtstre de 
metallurgia na Univer~idade de Coimbra. as cadeiras de mine- 
ralogia, botanica e r g  icultura daquella Univer~idade e as de 
mathematicas da Real A?ademia de Marinha de Lisboa. 

Do matrimonio dos illuetres progenitores dos ausmões, o 
cirurgião-mór do presidi0 da villa de Santoe, Francisco Lou- 
renço e d. Maria Alvares, nasceram sete fiihos, doi quaes cin- 
co elevaram-se pelo sabjr acima do vulgo, legando-nos a his- 
toiia os seus nomes e feitos. 



Eram elles : 
Frei Simão Alvares, jesuita, nascido em 1682, terceiro 

filho de Francisco Lourenço, pregador notavel e escriptor de 
merecimento. 

Frei Particio de Santa Maria, franciscano, nascido em 
1690; estudou e ordenou-se na Italia, viajou a Asia Menor e 
publicou cm latim diversas obras de controversia religiosa e, 
em 1745, as jmpreasões de sua peregrinação aos Santos Lo- 
geres. 

Padre João Alvaro3 de Santa Maria, carmelita, nascido 
em 1702, setimo filho de Francisco Lrurenço : distinguiu-se 
como esctiptor e orador sagrado. Assistiu aos ultimos mo- 
mentos do padre Bartholomeu, seu irmão, vindo a fallecer em 
Lisboa, em Bpoca incerta. 

Padre Bartholomeu Lourenço de Gasmgo, nascido em 
1685, presbytero secular, doutor em canonej pela Universida- 
de de Coimbra, fidalgo-capellão da casa real e socio da Aca- 
demia Raal de Hiatoria Portuguesa ; foi o c:eador da aeros- 
tação, cfferecendo ao povo de Lisboa com o seu   passa rola^, 
em 8 de agosto de 1709, o espectaculo, inteiraments novo, de 
uma ascensão aerostatica, o que lhe valeu uma serie du per- 
seguiçõen por parte do Santo Officio, obrigando-o a refugiar- 
se em Heapanha, onde falleceu em Toledo a 19 de novembro 
de 1724. Escriptor notavel, p~blicou varias trabalhas de va- 
lor e hoje rarisaimw. 

Alexoindre de Guemgo, nascido em 1679 ; era doutor em 
direito civil, cavalheiro professo da Ordem de Christo, fidalgo 
da casa real, secretario particular de el-rei d .  João V e mem- 
bro da Academia Real de Hietoria Portugueza e do Conselho 
Ultramarino. 

Foi, Ce facto, o negociador do tratado de Msdrid de 1750 
e, no criraiter de enviado extraordinario & corte de Roma, ob- 
teve do pspa Benedicto XIII para os reis de Portugal, que 
ainda o u am, o titulo de aF~deliasitr;om em recompensa ao 
auxilia por duas vezes prestado na defesa da Italia pela ar- 
mada portugneza contra o poder ottomauo, sendo por essa 
occasião agraciado por aquelle pontifice com o titulo de prin- 
cipe romano, que, todavia, não acceitou. A' sua iofluencia 
deve Portugal a creação do Cardinalato de Lisboa e o Brazil 
a dos Bispados de S. Paulo, Marianna e Par&. 

Sabendo tudo quanto um hcmem podia saber no seu tem- 
po, espirito fortemente impregnado das ideias philosophicas 
que deveriam um dia minar a vetusta organização social e 
~azel -a  ruir com a queda do antigo regimen, era já um vol- 
tairiano antes de Voltaire e teria sido Pombal antes de Se- 
bastião JosB de Carvalho, de quem posauia a envergadura de 
estadista, menos a violencia, si não fora, pela caturrice de d.  
JO%O V, ultimo ~oberano da s6rie doe reis portugne~es nullos 
a contar de d. Bffonso VI, obrigado a abater-se até os ieus 
cortezõea e hombrear com o Cardeal da Motta, sabio truanesco 
que pretendeu acabar com as trovoadas, cujo ribombar infun- 



dia invencivel pavor a Bua Majestade, riscando-as do . . . 
calendario. 

O qutnto este illustre brazilejro estava deslocado na corte 
jogralesca de d. Jcão V, dil-o a carta por elle dirigida a d. 
L u i ~  da Cunba, em resposta a em que este diplomata pedia 
seus bocs (fficios no sentido de cbter a intexvenção do sobe- 
rano para o restabelecimento da paz na Europa, conflagrada 
desde a guerra da succeseão da Htspsnha, carta esEa escripta 
18 annos antes das famcsas Cartas philosophzcas acerca dos 
Inglezes do Voltaire e que vale bem pela Oedipo com a qual 
o grande philcsopho francer, iuicioi~ em 1718, a sua lumin(sa 
carreira litteraria. 

Publicada algures, eesa carta vem transcripta na 4 h r o -  
nologia Paulista>, de onde a trasladamos para aqui. 

Eie a carta : 
Excellentissimo Br. :-Ainda que eu sabia quando recebi 

a carta de V. Exa. que não havia de vencer o negocio em 
que V .  Exa. se empenhou comtudo, por obedecer e servir a 
V. Exa. sempre falei a Sua Majestade e aos Ministros actuaes 
do Governo. 

Primeiramente o Cardeal da Rlotts me respondeu que a 
proposição de V. Exa. era inadmitsivel, em xazlo de prder 
resultar delia ficar El-Rei obrigaao ao cumprimento do Tra- 
tado, o que não era conveniente. Eirquento falamos na ma- 
te, is, se entreteve o Secretario de Estado, zeu irmão, em alpor- 
car hiins craveiros, que até isso fazem alli fóra do logttr e tempo. 

Procurei falar a S .  Revdma. mais de tres vezes, primei- 
ro que me ouvisse e o achei contando a apçarição do Sancho 
a seu Amo, q t e  traz o Padre Csurino na sua Côrte Santa, 
cuja historia ouviram com grsnde attenqão o Duque l e  La- 
i ões, Fert  ão Freire e outros. 

Respondeu que Deus nos tinha conservado em Faz e que 
V. Exa. queria metter-nos em arengae, o que era tentar a Dens. 

Finalmente falei a El-Rei (seja pelo smor de Deus !) que 
estava perguntando ao Prior da Fregueeia quanto rendiam as 
esnrolas pelas almas, e as missas que se diziam por ellas 

Disse-me que a propoeiqão de V. Exa. era muito propria 
das maximas francezas, com as quat-s V Exa. se tinha com- 
naturalizrdo e que nfio proseguissa mais. Se V. Exa. cahisse 
na materialidade (do que esth muito livre) de querer instituir 
algumas irmandades e me mandasse falsr nellae, haviamos de 
coneeguir o empenho, e ainda merecer alguns premios. 

A peesoa de V. Exa. guarde Dens, como desejo, para 
defesa e credito de Portugal. Lisboa, 2 de fevereiro de 1717. 
Alexandre de Gusmão . 

Tiveese d. João V a capacidade intellectusl de seu filho 
d. José I ou de seu avô d. Jogo IV e antecipada teria sido 
pelo notavei ~antista,  a r ~ g e n ~ r a ç ã o  politico-economica de Por- 
tugal, mais tarde levada a effeito pelo grande Pombal. 
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O Caminho do Paraguay a Santo Andre da 
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Reconstituiçbo do itinerario de Ulricli Schmidel em 1353 

(Trabalho lido na sessão do Instituto Ilistorico de S. Paulo de 
6 de Junho). 

A reconstituição dos itinerarios dos viajantes, das expedições 
e bandeiras que nos primeiros seculos da vida da colonia cor- 
taram o paiz em dlfferente~ direcções, B um dos auxiliares que 
o estudo da historia reclama e da qual não póde preecindir. 

A vida dos nossos primeiros tempos estava presa As ex- 
pedições e bandeiras que, internando-se pelo desconhecido, 
criavam as factos historicos e definiam o temperamento da na- 
cionalidade incipiente. 

Sua organização mostrava mais um arrojo que revelava 
um intento e por isso tinha consequencias diversas. Umas vezes 
era para .saltear* indios e reduzil-os ao ceptiveiro; outras 
para vencer fadigas e sustentar lutas com o fim de conquistal.os 
pela fé e trazel-os ao seio do christianiamo ; ou então para 
descobrir as minas de ouro e pedrarias ; ou, ainda, sem mais 
interesse material, levados por esse amor que a patria nunca 
paga, mas que o coraç%o sempre sente. partiam atravds do 
sertgo inhospito e longinquo a expul~ar do territorio o atrevido 
invasor da sua capitania. 

E' pela reconstituição desses itinerarios e seu delinea- 
mento em mappas que se poderão elucidar os pontos histo- 
riccs referidos nos roteiros e que se relacionam com a posição 
dos lugares onde os factos se deram; por elles 6 que se co- 
nhecerão os accidentes do terreno e as difficuldades soffcidas 
para trauspol-os. Ser4 com seu auxilio que se conhecer8 a 
localização approximada ou exacta assim como o hietorico de 
lagares at6 agora ignorados, mas que por necessidade ou in- 
teresse foram forçados a fundar e que constituem hoje a ma- 
ioria das nossas cidades. 

Seguindo seu delineamento 6 que se poder& acompanhar 
a marcha conquistadora da civilização e da disten~ão territo- 
rial, 54 adquirindo terreno pela primazia no descoberto, j4 rei- 
vindicando-o das mãos dos hespanhóee, que o minavam pelo 
interior, ao passo que o3 portugueres se viam absortcs na po- 
voação e defeza da costa. 



E não ser& sómente a historia que delle t'rarh proveito. 
Ganhará tambem a ethnographia, !ocando a p,siçã? das dif- 
ferentea aldêas que, amigas ou adversarias, tiveram de lidar 
ccm as bandeiras, concorrendo assim para a sua divisão em tr~bua 
ou nações e para o conhecimsnto da Area do seu territorio. 

A geologia ahi tamb3m tomará seus apontamentos. Poderti 
sabet a situação daa ninas, identificando assim o hiitorico do 
sem desanvolvime~to a o quantum de sua prodacqão. 

Tanto, ou mais do que essa3 sciencias, a geographia tirar8 
dessa r constitu ção as &mesitos para o ccnhecimento do paiz, 
atb entao reproduzidos com grande atrazo noi docummtos car- 
tographicos cuja evolação tambem póde estuda*. 

E assim como estas, tojas as mais sciencks ramificadas 
ou relacionadas com a geographia, poderão ahi  locar os pontos 
que khes iateressem. 

Infeltzmente, nó na actualidade é que se tem tratado da 
reconstituição desses roteirùs, assignalando-se em mappas os 
pontos das suas travessias. 

0 3  incassaveis investigadare~ Orville Darby e Theodero 
Sampsio, a caj s trabalhos ee deve um grande numero de iti- 
nerarios recons ituidos, fùram em S. Paulo o3 iniciadcras daase 
ganero de estur(o3. 

H~storiadores consummados e geographos emeritos trataram 
de fazer a uuiãod3 uma sciencia cam a outra, o qae nem sem- 
pre se podia fazer, attenta a falta de mappas regulares do paiz. 

Sem esFa concordancia, impossivel seria frzer-se a recons- 
tibnição ; - a geographia, como auxiliar da historia, tem de ser 
ceme ella a rxpressiio da verdade, pxque  as scenas da vida 
do homem não têm tntro palco senão a superfi~ie da terra ; e 
p9r isso 6 primordial qce a integri iale de uma corresponda & 
axrctidão da outra. Ddhi o nko se conciliaram e',las, quando 
es elementos n&o se harmoniaam . 

Entre nós n&o era a faltii de documentos historicos nem a 
wntroversis dos fact ,~s que dificultavam a reconstituiç2lo do 
UiiSSO passado ; ssbia se que csda bandeira constituia um facto 
da nossa vida h'storica, mas faltava-eos saber onde a occur- 
rencya se deu;  faltava a representação requlhr do terreno onde 
se pudeas3 d%crevez e i~eaignahr o local do acontecimento. 

H,je, mercè dos caminhamelitos das explomções, des plan- 
tas das estradas da ferro, das expedições geographicse, dos tn- 
balhos de diversas eommierõis sci ntificas, j á  possuimos m ~ n u -  
mntos  cartograph coe que repr daaem com relstiva correc@o 
os accidrntea t9pographicm e onde aam apgroximaq&o m p ~ d e m  
calcar os itinerarios segu dos atrar6a do pai%. 

Sem esses elementos, dif6:il seria reoonatituir os laconi- 
coe roteiros dos primeiros seculos. 

Feltoo de orientação e de p r t e s  dewriptias,  obscuro+ em 
extremo noa pontos de refamncia prolixw p w  e x c ~ l l e n ~ i a  nos 
feieos darmas e 113s occorro~nciasde vitgem eam importaatia to- 
pographica, sua delineaçgcr & em niappls dstalh~doa 6 que p d e  
ser fòita, apr~vaitando-se para isso um ou outso awidente. 



E' de um docnmnto darrses, primando psla obwuridade e 
kconismo, com palavras bãrbaramente estropiadas, escripto por 
am homem que durante vinte aranos viv u no Parlgoay a vida 
de soldado e de aventr~rcsiro, qite nos vamo8 servir rara recona- 
titnir o caminho por elle seguiao. 

Neats eumio tratarem3 do itinerario até ií aldêa de 8, 
Aadrè y 0 resto do p~rcnrdo tantaremia e sbqar  qaanda tra - 
Bnimoli da reconsíiituiçãr, do caminha de Piratininga a S h  
Vicente. 

A viagem de Schmidel, eeepipta 10 annol depois, fóra do 
timpa (1ú aaontecimento, é ainda assim, considerado uma dai  
melhores fantes de inf~rmaf l?  sobre a conquista do Pardguay ; 
porque desarme toda3 as o:currenciae hnvidaa nas administra- 
96% de Fernando Msndwta, Irala e Csb3çs de Vaccs. 

Como peça deicripti,vs do caminho seguido n&o tem a menor 
impo:tsncia. Paasr rapidamente pdoa lugares; evita o con- 
tacto com os indios temendo reui ataqu3s ; cita quatro cru cinc, 
nomes locaes q m  escreva de tal modo que Farrr entendel-os 6 
pneciso qasei aiivinhar, e passa p l r  uma região cheia de  rios 
e werrae que, todavia não lhe merecem a minima referzncia. 

Entratant3, desde qu9 eiae itine~ario possa ser8 reconsti- 
tnido em mappa &talhado, o seu valor cresce de imp~rtancia;  
porque se poderao identificar alguns pontos obseuros da historia 
dos dois priseiros s 3culos do descoberdo . 

Assim, a densidade das relações dos hsspanhoea residentes 
em CananBru com seus cnnterrane s residentes no Paraguay e 
com oe portngueisa de S. Vicente e Piratininga, quer encit- 
mndo-os como alliadcs ou inirnig.1~ dos primeircs, quer como 
espias ou auxiliaras dos seguados; a entrada da civilizaçãe 
berra a-ima pala fundação da reaidencia de Manipoba e cir- 
cnms:ripti atè 1553 As costas do Atlsntico ; o eetuio dos mo- 
tives que dividiram as Lordas selvagana em tres clrsses, uma 
que obedecia 6 dueccã, dos heapsnhoes, outra que era alliada 
aos portuguezes e uma terceira que não queria saber du com- 
mercio extrangeiro, s&o p : n t ~ s  que só depois de enleado esse 
caminho podem ser estadrdo~. 

Sob:e essa via de communicação, não se  cmhsce (oa re- 
gião de Piratininga) roteiro ou descnpgão antericr á que Sch- 
m i h l  eserevm. a nãg ser a obscura carta de Diogo Nunes a d. 
JaBo IíI em 1539 e na qial  se refere aos a~ertões a ond3 s e  
psdia cheger atravessarido as terra3 de S.  Vicente* e que devia 
ss referir ao caminho que ligava os portos do Atlantico (Ca- 
nanéa e S. Vicente) aos portos do Paaifico no governo da Perú. 

Por elle deviam ter transitsdo partindo de differentes 
poiitos : 

De Can~nBa A expeliç'lo do Aleix, Garcis; a comitiva 
orgrnizada p>r Martim Affonso para explorar aR minas de ouro 
informadas p l r  Francisco Chaves: o padre Leonardo Nunes 
quando foi bs aldê is pedir as criança! pira catechizsr ; 06 hee- 
penhoea que por intermsd o dos jesuitas atraveswram para o 
Paragury, depois de ac:ommodados oe Carijós pelos irmãos 



Pedro Corrêa e João de Souza que nrsse caminho foram as- 
sassinados ; o grupo de viajantes que levaram a Schmidel a 
noticia da estadia de um navio no porto de S. Vic~n te  e que 
deviam tel-o informado sobre esse caminho. 

De Piratininga: Diogo Nunes, na sua viagem ao Para- 
gua? e ao Perú:  o jndio Miguel, christão convertido de Siío 
Vicente, que regressava do Paragnay a sua reducção; Braz 
Cubas e Luiz Martins que em 1562 se internaram pelo psiz 
em distancia de treeentas leguas. 

De Santa Catharina: Cabeçs de Vaccas, 03 companheiros 
de Hans Staden que preferiram seguir por terra emquanto 
elle ia a S. Viceute pedir o auxilio dos portuguezes para a 
sua travessia e João Salazar que depois de ter vindo de As- 
sumpção por esse caminho para combinar com os Carijbs sobre 
o plantio de mandioca para abastecer os navios que demsn- 
davam o Paraguay, f o i  morto no sertao quando regressava por 
terra para aquelle paiz. 

Vejamos agora o que narra Schmidel da sua viagem. 
Diz aquelle viajante que depois de ter servido durante 

vinte annos aos conquistadores do Paraguay, recebera em julho 
de 1552 uma carta de Sebastião Neidhart chamando-o com ur- 
gencia a Allemanha. Assim que a recebeu foi procurar o ga- 
neral Martim Domingo8 Irala a quem pediu baixe allegando 
em seu favor cs serviços preatado~, o numero de perigos que 
ar.-ostou e a sua fidelidade ao general. 

Depois de alguua relutancia, Irala accadeii ao pedido, 
deu-lhe um fé de officio muito honrosa e o encarregou de uma 
carta Fapa o rei da Hespanha relatando o estado das coisas no 
Rio da Prata. 

Estava tratando dos aprestos da viagem quando chegaram 
do Brazil diversas pessoas que lhe deram noticia de se achar 
em S. Vicente um navio vindo de Lisboa, e seguramente o 
informaram da existmcia de um caminho, por terra, ligando 
eeses dois pontos. 

O desejo de a lcau~ar  o navio fel-o partir no prazo de 
oito dias, saindo de Assumpção no dia 26 de dezembro de 1552, 
acompanhado de 20 indios cari jó~ e tripulando duas canoas 
onde iam tamb~m os objectos precisos para sua 'onga viagem. 

Desceu então o Paraguay e a 46 milhas de distancia (cer- 
ca de 10 leguas) na aldeia de aJuberic Sabaie. foi aicançsdo 
por 4 dos seus companheiros (allemães) e dois portuguezes que 
tambem partiam de Assumpção, desertando das fileiras do ge- 
neral Irala. 

Depois de passarem pelas aldeias que elle denomina Ge- 
b ~ r e t h ?  e Birou, chegaram a Barede onde demoraram dois 
dias procurando provisões e canoas para subirem o Parantl, co- 
mo o fizeram na distancia de 100 milhas. 

Chegaram até a aldeía de Gíngie, sendo que o paiz at6 
entlo percorrido pertencia ao dominio hcspanhol, occupado 
outr'ora pelos Carij6a. Para diante começavam ae terras de 
Portugal e que são habitadas p ~ l o s  Tapis. 



Em Gingie deixaram o Paraná e as canoas, proseguindo 
por terra durante seis semanas atravez de montanha8 e matas 
espessas e sem poderem descangar nem B noite pelo receio dos 
animaes ferc 50s. 

Em seguida se dirigem par a uma aldeia chamada acarieseba*, 
habitada tambem pelos Tupis que faziam a guerra aos chrjstãos, 
e de quem antes eram alliados. 

Quatro milhas aquém dessa aldeia tinham encontrado uma 
outra onde o avisaram que se prevenisqem contra 08 habitan- 
tes de Carieseba; entretanto doia dcs companheiros, esgotados 
de fadiga, desprezaram os conselhos e entraram na aldeia onde 
foram mortos pelos Tap s Cerca de cincoeata indios sairam 
em seguida das choças vestindo alguns dellea a rcura dos 
companheiros mortos : avançaram a trinta passos dos viajantes 
tentando parlamentar. 

Estes, sabendo qae era habito dos indios fcieerem aggres- 
sões emqnanto distrahiamas victimas com as suas palavras, re- 
solveram evitar o discurso e vender cara a sua vida. Pergun- 
taram então telos c~mpaaheiroa cbtendo como resposta que 
estavam na aldeia, convidsndo-os n acompanhal-os até l i ,  o 
que OR européus reeusnram crnhecendo-lhes a perfidia. 

Os selvagens lançaram-lhes então algumas flexas e parti- 
ram correndo para a aldeia de onde tornaram em numero que 
Schmidei avaliou superior s sois mil. 

56 tinham para sua defesa um? mata para se esconderem, 4 
arcabases para disparar e os 20 indios Carijós para suetentar a luta. 

Acceitaram o primeiro alvitre e se fortificaram na  mata. 
Soffreram o ataque durante 4 dias, resolvendo no quinto fugir 
atravez das florestas por onde andaram seis dias, atravessando 
lugares tão selvagens e caminhos tão ruins como nunca pas- 
saram em sua vida. Não tinham por alimento senão mel sil- 
vestre e rs izes~ pois o rcceio dos indios nem sequer Ihes per- 
mittia procum caga. 

Em seguide chegaram a uma nação chamada aBiesaie* 
cujos indios forneceram viveres, mas onde não ousarnm entrar, 
attento o pequeno numero de pessoas de que a comitiva se 
compunha. 

O territorio dos *Besaieo 6 atraves~ado por um rio que 
elle denomina Urqnan que deve ser o Tiett5 e cnde viu um 
grande numero de serpentes que, descontados os exaggeros da 
espes%nra, devem ser sucmrya, mas a que elle dtí o estropiado 
nome de aSchue-Eyba-Tuescha. 

Depois de um mez de marcha chegaram a Jurubatuba, 
que elle chama Schebetuebi e que dia ser a onze milhas (4 
leguae) adiante, (1) onde ficaram 3 diís para refazer alr forças 
exgotadas. 

(1) Não diz adiante do que, se do lugar do rio onde viu as sucurys ou da 
aldêa Biesaie. - Um mez de marcha, mesmo para quem tem de gastar o dia na 
procura de alimentação e já está fatigado pelos trabalhos de uma viagem longa 
é muito tempo para fazer 4 leguas : por isto B de presumir que a distancia se 
refira ao lugar onde viu as sucnrys, e o tempo de um mez tenha sido gasto para 
i r  do Biesaie a Jurubatuba 



Havia muito tempo que soffriam toda a wrte de miserias 
e estavam privados de vivere3 e attí do çomno; não tinham 
para comsr eenão o mel silvaatre e para dormir mais que uma 
rêde de peeo de 4 a 5 libras que cada um trazia comsigo e 
que armava ao relento. 

Depois de Jurubatuba chegaram a uma aideia dt chriatãgs, 
cuj) chefe se chamava João aRsinveilles e a qual o viajante 
f a ~  as peores referencias dizendo que lhe pareceu um velha- 
couto de ladrões. 

Apezar do bxu acolhimento que teve, diz que rende g1.a- 
ças ao e8u por tel-o feito sahir são e salvo. Dahi partiu para 
S. Vicente aonde chegou a 24 de juabo de 1553 e onde 
achou n s v i ~  qiie nove dias depois o transportou para Lisboa. 

Eis em resumo 03 pontos de referencia que Schmidel for- 
nece para s rec~nstituiçâo do s3u itinelario, o que ali81 b ~ m  
apurado só pódn aproveitar a dois pontos: o da paitida no rio 
Parana a 109 milhas da barra do Pardguay e O da chegadana 
ald6n de João Barnalho. 

Essas elementos mssmo não têm grande valor se quizer- 
mos traqa- com rigor os pontos do i t inerar ,~ .  

O lugar em que deixou as canoas no Para114 não es t i  
Bquella distancia do Paraguiy; e a posição de S. Andrtí at6 
hoje só figura em o ~ õ e s  

Outros apontamentos q re fornecs, como os nomes estro- 
pjados de duas a l < ' ê ~ s  inJigenas e a grdph>a de um rio aUr- 
quan,, nnicos aliás que deviam elanider <I roteiro, não trazem 
ao primeiro estudo luz alguma 6 obscuridade ua narração. 

Entretanto, ha nellee allueões que, sem importancia á pri- 
meira vista, são auxiliares poderosos da sua reconstitnição. 

Uma dellas B a refarencia aos portuguezes deaertores do 
Paragaay, que o alcançaram na aldêa Jnbaric Babaie. 

Confrontando-se o anno da viegem de Schmidel com os 
factos essipnalados na chroaira da Companhia de Jeau3 por 
Simão de Vesconcellos para 1553, encontram-se alguma8 refe- 
rencias qu3 muito aproveitaram ao nosso estudo. 

Diz o chronista que Nobrega, vendo que a conversão dor 
indios ia muito devagar, determinou plrtir para o sertão, em 
instancia de 100 leguas, com o fim de procurar lugar apro- 
priado e fundar uma p~voaçâo onde houvesse sinceridade, ver- 
dadeira religião e amor de Christo. ThomB de Souza, porêm, 
resolveu oppor-se a essas intençõ~s, allegando motivos de in- 
tereise não $6  da religião como da pohtica. 

Não podendo o superior dos jesuitas levar a effeito o seu 
intnita, intentou comtudo fazor alguma coisa n e m  sentido. 

Tendo recebido, havia pouco, por irmão a Antonio Rodri- 
gues, *homem que havis sido soldado nas partes do Paraguey 
e muito versado nos costumes da gente Carijó entre as quaea 
estivera muibe annoiim r e s o ~ o ~ u  levnl-@ como c m p h e i r o  e 
cpi& como gnis psra o sertão que pretsndia conquistnr. 

Yairu adiante, au cbranica do anao de 1568, em o nmwro 
124 e stgacntes da noticia ds morfia da padre Antonio Eodri- 
gues a 20 de janeiro desse anno, e nas notas da sua biogra- 



$ia diz : <Era este bom padre p r tugurz  askuml de Litbs.  ; 
wgoia no mundo as aima s embarcado em uma Armada Gia- 
teihena, passou as partes do Rio da Prata onde esteve alguns 
a n n o s  . 

eVoltcu daquelle paiz por terra até 8 Vicente, viajando 
duzentas leguas por caminhos s litarios, asp~rrimos e nadoe 
só de fdras ou indios montanh~zes onde corria o perigo de ser 
devorado. Vinho com intenç8o de seguir para Lisboa a pro- 
carar seu pae que ainda era vivo, ma8 prefenu entrar para a 
Ctmpsnhie, o que fez no anno de 1553.. 

.Lago que entrcn foi levado ccmo noviço para a região de 
Yiratinioga atravesea-do desealço aqacllas serra-iias e, como 
era perito na lingua e nos habito8 dos indios, deixou-lbeNo- 
bwga ao seu cargo trabalhar na sua catechese. 8 

Penetran o seitão ceroa de 40 leguas, fee egreja, cate- 
cbiaou e conveiteu indios e viveu ctm ellea tres GU quatro 
annos. De Piratininga foi removido pare a Bahia attribuin- 
do-se-lhe a conversiio de cerca de 50 000 almas e a formnç&o 
da4 aldêas desde o Canamú, a dcz)ito leguas do eu1 da cida- 
de, at6 qnssi o Rio ReaJ, a quarenta leguas do lado do norte. 

.Da Bahia veiu em 1567 para o Riu de Janeir,] em com- 
panhia de Mem de SB, onde foi firmar dcfinitivarnente as pazes 
com os Tamoyos at4 que, enfermando, veiu a fallecer no col- 
legio que a sua ordem tinhr naquel!a cideden 

Tivee~e ou nêio sido o paare Rodrigue~ o soldado des~r tor  
que alcançara Schmidel no segundo d ~ a  da soa viagem, é in-  
negavel, yorBm, que elle c nhecia o ceminho do Paragaay e 
poderia servir de guia a Nubrega e voltanao atrrz, xeyi~.ando 
as ~Bgadas, moetrnr-lhe rs  trechrs ror que paseou e a ald8a 
que o seu comyanhe ro chamou de Biesaie, cujo9 indioe lhe 
forneceram os viveres para a viagem, e onde talvez eecclhesíem 
o lugar para a sua pnmeira povoaçiío. 

A chronica, ~ o r é m ,  o que narra B que Noblega, partindo 
em companhia do noviço Antcnio Rodrignes e de algnns indits 
cetechumenos de Piratininga, cheghrs até 4 aldêa de Japyhuba 
ou Maniçoba, onde tratou de realizar o que tinha em mente. 

Erigiu uma pequena egreja e começou a ensinar a dou- 
trina, $ando aesim principio a uma residencisque durou anuas, 
com grandes proveitos para a ieligião. 

A fama ae Nobreea se estendeu p>r todo o sertko do Pa- 
raguag (2) donde se abalaram gtandes levas de cacijój em 
buica delle para serem doutrit ados na nova ald6s que Ibes 
fizava mais perto. 

Uma rccasi&o,. quando uma deseal alevass de Carijóa se 
achava nas proximiaades da egreia, foi atacada A tra:qão eendo 
morto3 muitos indios por uma horda de Tupis seus contrarios 
e moradores em l'araoaitú 

Entre esses Carijós vinham alguns hespanhoea que na oc 
casião do encontro se eeeonderam na mata e, depois de ter- 

(2) Era assim chamada toda a região de Piratininga para diante. 



minada a luta, foram ter, p,arte ti aldêa de Maniçoba, p&te 6 
aldêa dos Tupis no Parauaitu que os aprisionaram, mas que foram 
soltoe por intervenção do padro Pedro Corrêa. 

A dispersão e chegada áquella aldêa, bem como a facili- 
dade com que Corrêa obteve a liberdade, dão a entender que as 
aldêas eram proximas uma da outra. 

O nomo P a r a n ~ i t ú  t5 muito sugoertivo na sua significação 
de asslto de rio grande,. Rio Grande era o primitivo appellido 
do rio que, ao depois chamado Anhembi, tem hoje o nome de 
Tiet é. 

A denominação de Rio Gr f ind~  deve proceder da tradncgXo 
immediata do nome Paraná, pelo qual parece ter sido conhe- 
cido antes da entrada dos portuguezes no Brazil. 

Paranaitú, «salto do rio Grandes ou  alto do Tieté, não 
póde ser identificedo com outro senão o salto de Itú, na ville 
da comarca deste ultimo nome, e que hoje ainda conserva a 
graphia da sua primitiva denominação ; traduz e repete a pa- 
lavra traduzida. 

Nas vizinbaoças de 6 Paulo, ou nas 40 leguas de explo- 
ração que fyz Nobrega nilo ha outro rio Grande que dê um 
salto que mereça aquella definição. 

Maniçoba ou Japyuba é possivel que seja o local onde esfti 
situada a actual cidade de I tú .  Maniçoba não teve vida muito du- 
radoura, parecendo que pouco depois de sua fundaçko foi aban- 
donada. 

Simão de Vasconcellos diz que em 155$ os mamelucos 
filhos de João Ramalho foram at6 essa aldê*, perturbaram tudo 
e conseguiram que aquelles catechumenos abandonsssem cs 
padres con~eocendo-os que os mesmos eram estrangeiros que 
foram degradados para rr cnlonia como gente rem occupação 
e que E ~ T I ~  mais horiroso obedecer a quem fosse tão valente 
no arco e na frecha como elles. Accrescenta em seguida anão 
ró disseram cuao fizeram ; porque ús pobres indio~,  supposto 
que mtneos por natureza enganados da elequencia e efficacia 
dos mamclncos, em ciijos corpos par, ce falava a diabo, assim 
se foram embravacendo e amotinando que houveram os padres 
de deixal- os em quando não esperava mais fruto. 

No testamento de Domingos Fernandee, se vê, nas dis- 
posições que faz com referencia capella que erigiu a Nossa 
Senhora da Candelaria, nos Campos de Pirapitinguy, no dis- 
tricto de Iiú-Guassú, allusiío ao povoado que ahi j B  tivesse 
havido na parte que diz *salvo se pelos meus peccados, Deus 
ordenar que isso se torne a despovoars. 

Accreecenta ainda Azevedo Marques, ncs seus Apontamentos 
pag. 205, e onde vem este testamento na integra que a cidade 
de Itii 86th situada em logar onde se presume ter sido aal- 
deamenta. de indios, visto ter. se enccntrado em excavações vasos 
de barro, contendo ossos bumanos. como era costume indigena. 

O nome de Japy (japim ou guachn, passar0 da familia 
cassidae 6 empregado para designar uma Eerra cujos contra- 
fortes se estendem att5 o districto de I iú e de onde 6 visivel. 



O mesmo motivo, que serviu para a denominaçiío da Serra 
podeqia ter levado Nobrega a designar aquelle iocal, isto é, 
moe%ar a quantidade de japins que ahi encontrou. 

A1Bm desses elementos e da excellencia das condições topogra- 
phicas locaes, Itú est8 sitasdo em meio de uma vegetação baixa 
que devia ser naquella Bpoca uma das condições excepcionaes 
para fundação de povoações. Demais, qual outro povoado pode- 
ria ter sido recoustraido sobre os escombros de Maniçoba? 

Parnahyba, Baruery, Araçariguama, Porto Feliz e Eorocaba 
são os povoados mais vel hoe que poderiam di spn tar a honra de ter 
sido a primeira residencis de jesuitas construida serra acima (3). 

Qualquer dellap, pordm, não só tela distancia em que fi- 
cavam de Paranaitú, como por terem a sua origem bem his- 
toriada niío poderia ter sido a crntinuação daquella aldeia. 

Seria interesiante, na hgpotheee de confirmar aoossaopçXio 
ver-se hoje, por obra de mero acafo, figurar ainda como pri- 
meiro nucleo da Companhia de Jesus, e a maior case da Com- 
panhia na Yrovincia, o Collegio dos jesuitas de Itú, edificado 
nas proximidades au  quiçá no mesmo ponto em que Nobrega 
Corrêa e Antonio Rodrigues doutrinaram os indios antes da 
fundaç8o de Piratininga. 

Referindo-se aos Carijós que Ee vinham doutrinar em Ma- 
niçoba, diz O chronista que elles eram acompanhados de alguns 
hespa~hoes, não sendo provsvel por isso que elles viessem de 
outro ponto qrie n ã - ~  foase Cananéa. Ahi é que moravam os 
hespanhdes e era a habitação principal desses indios. 

Não 6 poesivel que a chonica se refira aos hespanhóes e 
cariió3 de Santa Catharina, porque no anno antecedente (1552) 
Thom6 de Souza mandou obstruir o caminho de Santa Catha- 
rina ao Paraguay. E' provavel que esta obetrucç8o se esten- 
desse ~Ómente at6 ás prcximidades do Iguastú Forque o ca- 
minho de S. Vicente ao Paraguay por Santo AndrB ainda con- 
tinuava frequentado. 

Dahi se infere que da aidêa de Maniçobaou de Paranaitú 
o caminho deveria s-guir, aproveitando quanto ptssivel a ve- 
getação de certados que veste a região de Itú, e que dahi 
para diante se definha em campoa que se estendem por 8oracaba 
e Serapuhy at6 a proximidsde de S. Miguel Archsnjo, povoação 
situada na direcçXio de Canauéa, para onde deveria yroreguir 
pelo valle da Ribeira, 

Esses são os unicoo apontamentos da chronica contemporanea 
que pudemos encontrar eob-e o aesumpto e que interessam a 
parte mais pr3xima de Santo AndrB. 

Na região annexa ao Parao& os elementos que seencontram 
aiío pelo contrario de uma nitiden e technica admiraveie. São mais 
proprios dos nossos dias do que da época em que foram feitos. 

A principal elucidadora é a descripção de ~ i a g e m  que 
Cabeça de Vacca fez atravessando o paiz de Santa Catharina 
at6 Assumpção. 

(3) Devemos recordar que S. André não era residencias dos jesuitas. 



Nomeado governador e encarregado de soceorrer s s  heepan- 
&- que, segnnde wticias  recebida^ na eoite, estavam ema dif- 
ficuldade na incipit nte Colonia do RBo da Prata, W i u  Cabe- 
de Vacca de Cadix em 2 de no~embro de 1540 e em 29 de 
marga de 1541 thcgcu á ilha de Santa Calharina, depois &I 
ter portado em CanaoBa e na Villa de S. Francisco. 

As~im que aportou A ilka mandc u desembarcar a rua gente 
e os 26 eavsl'os qoe tinham ~obrfvivido dos 46 qtie trouxera 
da Hespanba, afim de repusart  m da longa virgem quec inh  feito. 

Bem acolhido pelos indigenas, souhe p t r  seu intermedio 
que na distamia de 14 Ieguas, em um lugar chamado Bisa ,  
cxistiam dois frades frsnciscanos, um chamado frei Bernardo de 
Brmenta e cutro frei Affonro Lebron, que dehi fugiram de medo 
dos indios que as queriam matar pelo facto de terem os fradei 
queimado duas casas que I h e ~  peitenceram e de que resultou 
a mci~to de dois christgoe. 

Um mez depois da sua ch~gada ,  mandou o contador Fe- 
lippe de Caceres penetrar o Rio da Prata e alcancar a cidade 
de B u ~ n o s  Aires. Como era tempo de inverno, tipoea pouco 
favoravtl para a r avegrçãlo do ri?, o enoarregado da diligencia 
não poude pfnetrar pcr elle e regressou para Santa Catharina. 

A r sse tempo tambem chegaram de Bnenos Aires, em um 
bafsl nove christãos hespanhó~s que fugiam ao mau tratamento 
dos capi tâ~s  resirentes na provincia. 

Por ellrs soube o governador noticias detalhadas do paia 
que ia vernsr e da aituaçgo (que diziam affliciissima) dos 
hecpanhÓ s que ahi sseistiam e s qcem fora enoarregado de 
Eoccorrer. Determicou por isso fazer a viagem por trrra para 
A~sumpção. err quanto que os navios r eguiriam para Buenos Airea. 

C(m o intuito de reconhecer o caminho a seguir, mandou 
o feitor, Pedro D rantes fazer a txplornção por terra, afim 
de cflnhecer o melhor rumo a partir. 

Essa resoloção t tmou-a Cabeça de Vacca contra O parecer 
do contador F6lippe de Caceree e do piloto Aff nsJ Lopea, 
que opinavam  ela visgem fluvitl. E' possivel que na Rua es- 
t a  dia em Canaotia o governadr r obtivesse dos hespanhóee ahi 
residentes inf.rmaqõ~s do rnmir h ) que ressa época jh ligava 
Aisumpçao com aquella localidade, e que elle pensava poder 
attingir partindo de Santa Catharina por uma picada que 
abrisse em normal & direcção geral daquelle caminho. 

O tempo que durou a excursilo de Pedro Dorantes (voltando 
sómente no fim de tres mezes de partida para chegrr ao mesmo 
ponto em que o goveinador, acompanhado de grande comitiva, 
refazendo picadas, attingiu em um mez de merct a)  parece can- 
f i rm~r  essn presumpçâo. 

Resolveu ir pegar o caminho al6m da barra do Itspocú 
(proximida2es da Villa Psraty, em Santa Catharina),donde des- 
pachou todcs os navits para Buenos Ayres. 

No segundo dia de novembru, inic:on a sua mareha levando 
comrigo 250 htmens es:olliidos entre oa melhores arcabu- 
seiros .e béateiros, dt is frades frpnciecanos, algaas indii s de ilha 



e os 26 cavallrs. Dnrante 19 dias subiram elevadas serras e 
a'ravea~aram espessas matas, cbegando ao fim desse tempo A3 
primeiras pcvoações dos indios situadas no campo e sob a òi- 
rwção do cacique Anirim. Com mais um dia de  viagem, che- 
garam a outro estabelecimento, cujo chefe se chnmava Cipt iahi  
e além outra aldêa que pertencia ao chefe Tocangnaçsii Por  
t d a  a parte p r onde passava era  recebido com affabilidade 
pelos indios que lhe  trsziam preeentes de  viveres (mandioce, 
milho, gallinbas e pítos), que o governador comprava para re -  
f a z ) ~  as  8uas provisões j& ergotadls. 

Com doib d:aq de  marcha da aldêit de Tocanguasrú che- 
gou no dia primeiro de deeemb-o a um rio chamado I g a a  sú,  
onde os pilotos torraram a altura 10 a1 e que pela continua- 
ção do roteiro d e v a  ter tido entre o porto Amaaonas e a villa 
de Arancaria e mais proximo a gata. 

Ccm mais dois dias de viagem passaram pelas cabeceiras 
do Tibagy em ponto que corresponde hoje á ertwão de Lago  
na  E. de F. São Paulo a Rio Grande, confrrme se evidencia 
pela distancia r e reis a oito leguas que poderiam percorrer n o  
t tmpo que gastaram. Pouco adiante chegaram á alr>ên d e  Ta- 
p\pirusrh cnde encruzilharam com a estrada que de Pirati- 
ninga e C i n a i i h  conduzia ao Paraguay, prrque nesue ponto 
l e  peiiram os indios catberinenses qua  rinham ajudado os hcs- 
panhóçs a subir a serra, como tambem p-r  a h i  enrontraram 
um indio da c o ~ t a  do Brezil, chamrd 1 Miguel, recenteuerite 
convertido e que regressava para a costa do Brazil depris 
de  ter  vivido muito tempo com os hespanhóes. 

Esre indio iuform u sohre o estado em que se a c h a ~ a m  
os heepanb6~s do Para  uay e se cffereceu p - i a  ~ e r v i r  d e  gu ia  
á expediçto o que foi aceito pelo governador. 

Ea setq de retembro a expe'ição ch griu a cm  rio que  
os indioa c h ~ ~ m a v a m  T a q u i  y (Ivshy) cujas aguas eram oolu- 
mosas e a corrente impetuosa. Nas suas margens habitava 
uma popu'ação de Guaranys, cujo chefd se  chamava Abange- 
by ; vieram em mapa  ao rnccntro do gc vernador, trazendo vi- 
veres que foram comprados e p . i g ~ s  como ar6 então haviam 
feito Pela  continuarão do itinerario e invereão da orientaçiáo 
se conclue que o Ivshy foi atravessado entre o salto de UM 
e a cidade de  Therezina. 

D a  aldêa de Abangaby proseguiraui f m  rumo de norceate, 
quarta de x orte, stravess ndo na  viagem divrrsas aldêas de  
gnaranys, seguramente situadas nas cabeceiras do Curnmbata- 
hy, indo parar nm d a na aldêa do chefe Tocmguir  pura re- 
parar  as fo rça~ ,  e r n d e  os pilotos observaram que a latitude 
era  de 2 4 O  e meio 

Do dia 16 ao dia 19 viajaram, si!m encrntrar aldêa al- 
guma, por entre  açmeroios brejões e rios que  EÓ num dia fi- 
mram a tornitiva construir 18 pontes fora a elevada serrr,  
que de  e ser a serra da Esperança e o seu prolongamento a 
serra do Cantú, que tiveram de traoepir e onde o caminho 
teve de ser alargado por 20 homens que destacaram para irso. 



Depois chegaram a outra aldêa de guaranys, e de onde os 
índios tinham vindo, na distancia de duas leguas, esperar o 
governador. 

Nessa aldêa se demoraram at6 o dia 27 para dar descanço á 
tropa e dahi partiram no dia 28, tendo viajado toio o dia sem 
encontrar habitação algqma e atravessado com muita difficuldade 
um rio profundo, muito largo e rapidissimo cujas margens 
eram sombreadas de cyprestes, cedros e muitas outras arvores. 

Esse rio deve ser o Ivahgsinho, que 6 um dos galhos do 
braço principal do Piquery que actualmente tem o nome de 
Cantú, e onde deixaram Francisco Arejou que fora mordido 
por um cão e mks quatorze hespanh0es que affrouxaram na 
viagem. Deve ser nossa região que construiram as dezoito 
pontes num só dia. 

At6 o dia 31 de dezembro viajaram por planicies amenas 
atravessadas de regatos de agua pura, onde encontreram cinco 
aldêas de guaranys que os abasteceram de viverss. 

No dia I de janeiro de 1542, deixaram as aldêas e pro- 
seguiram a t r~v6s  de montanhas e sitios cobertos de cannaviaes 
(tsquaraeb) tão espessos que tornavam a marcha penosissima . 
Até o dia 5 não viram aidêa alguma e, para refazer os vive- 
res já gastos, tiveram de se alimentar de vermes de tiaquara 
que fritavam na propria gordura das lagartas. Mesmo a agua 
escasseara; para mitigar a séde tiveram de recorrer á agua 
das chuvas passadas que as cannas guardam por muito tempo. 

Atravessaram depois dois outros rios grandes, que correm 
para o norte e que devem eer outros galhos do Piquery (braço 
do norte), at6 que no dia 6 de janeiro foram parar 4 margem 
de um rio muito largo, rapido e cheio de numerosas toceiras 
de taquaras onde a tropa colheu as lagartas - e que deve ser 
o veio principal do Piquery, qne nos mappas modernos bem o 
nome de Cantú. 

At6 o dia 14 atravesaaram diversos rios, regatos e atoleiros, 
montanhas altas, outeiros e aldeas de indios, que vinham ao 
seu encontro, trazendo grande abundancia de mantimento, at6 
que chegaram ao rio Iguatú que dizem os commentarios correr 
a 25O a oeste e ser da largura do Guadalquivir e pode ser iden- 
tificado com o braço principal do Piquery, curso da agua que 
nas cabeceiras tem o nome de Ccbre, nasce na serra da Espe- 
rança e contraverte com o rio Cavernoso. 

Desse lugar o governador despachou dois indios levando 
cartas plra os officiaes e hespanhóes de Assumpção avisando 
da sua viagem. 

Do Piquery avançou por terra, atravewando diversas aldeas 
distantes umas das outras de um a dois dias de jornada, che- 
gando no ultimo dia de janeiro ao rio Iguassú. Antes, por6mI 
viajaram oito dias consecutivos sem encontrar aldea alguma. 

Pela latitude que encontraram, de 25" e meio, parece que 
o ponto da chegada deve ser correspondente ao meridiano de 
Catanduvas que nos mappas do Paran4 corresponde mais ou 
menos B barra do rio Cotegipe no IguasaU. 



Nas proximidade# desse rio souberam que elle se lançava 
no Paran4 (tambem chamado rio da Prata) e que nas margens 
desses dois cursos de agua os iadigenas tinham morto oe por- 
tuguezes mandados por Martim Affonso de Souza para desco- 
brir o paix. Oa indios assaltaram os exploradoras e os mataram 
no momento em que atravessavam o ric em canoas. 

Alguns habitantes da margem do Paranb, que tinham morto 
os portuguezes, preveniram o governador, dizendo que os mo- 
radores de Piquery eram gente muito m4 e que poderiamapro- 
veitar a descida do rio para atacal-oa e matal-os. Cabeça de 
Vacca resolveu, para garantir as margens do rio, dividir a sua 
expedição em tres turmas ; duas seguindo pelas margens a p6 
e a cavallo, e a terceira, onde ia o governador e que se com- 
punha de oitenta homens, embarcaria em canoas compradas aos 
indios do paiz. 

Ao chegar ao salto do Iguassii, vararam por terra as ca- 
noas at6 4 jusante do salto, de onde desceram at6 a barra no Pa- 
raná. Ahi encontraram um grande numero de guarsnys em 
attitude bellica ; mas só o aspecto da comitiva do governador 
os encheu de horror e a confusão se espalhou entre elles. 

Os hespanhóes parlamentares por intermedio de um inter- 
prete distribuiram donativoe de grande valor aos chefes que, 
como eram avidos e amicissimos de novidade, se approximaram 
da comitiva, fizeram as pazes e ajudaram a passagem do rio. 

No lugar onde o atravessaram, o rio era de largura appro- 
ximada a de um tiro de besta, mas era muito fundo e corren- 
toso. Os pilotos tomaram a altitude que acharam ser de 24O.  

Nesse ponto a expedição de novo se dividiu: uma, com- 
poita de 30 doentes e cincoenta arcabuseiros e bhsteiros, des- 
ceu embarcada o Paran4 e subiu o Paranagui at6 Assumpção; 
e a outra, em que ia o governador, continuou por terra e che- 
gou a Assumpção 4s 9 horas da manhan do dia 11 de margo 
de 1542. 

Reconetituido o itinerario na zona entre o Tibagy e o Pa- 
ranh, esbogada nossa opção na parte que se refere h região de 
Piratininga, vejamos com que elementos se poderia contar para 
ligar os dois caminhos. 

Refere Schmidel que, antes de chegar a Carieseba, esti- 
vera numa aldêa cujos indios o aconselharam a se acautelar 
contra aquelles selvicolas que costumavam atacar os viajantes. 

Infelizmente o ex-soldado paraguayo n8o fas mais allusão 
a esses indios e nem mesmo cita o nome, contentando-se em 
dar a entender que era ume tribu de ceracter pacifico e que 
talvez seja a mesma a que se refere o chronista da Companhia 
de Jesus, no livro I, n. 171 e seguintes, quando descreve com 
termos encomiasticos o temperamento e os costumes dos Ibi- 
rayaras ou Bilreiros, como os chamavam os portuguezes, e a 
quem o padre Corrêa anciava em levar a luz do evangelho. 

Sua proximidade dos indios que se oppunham B travessia 
dos nobres hespanhóes, de que fala a chronica, e que assassi- 



naram aquelle padre parece identifical-os ctm os bons canse- 
Ibeiros de Schmidel, assim como os aggressores de Conêa pa- 
recem ser os indirs de Carie~eba. 

Tentemos agóra, rectificando e reunindo os pontos descri& 
ptos e esparsos que tentamas identificar, reconstruir o itinera- 
rio seguido por Schmidel. 

Partindo de Assumpção, deaceu o Faraguay e subiu o P a -  
ranh at6 a barra do Iguassú; dahi seguiu pela margem direita 
até a altura do ris Cotegipe; em geguida atrsvessou cs rios 
Piquery, Cantú e outros afluentes dcsses rios; transpox a serra 
da Esperança; passou pelas cabeceiras do Curumbsty e foi cru- 
zar o Ivahy nas proximidades de Therezina. Depois, em rumo 
de sudoeste, foi passar nas cabeceiras do Tibagy onde d-eixom 
o caminho para 8. Catharina, pelo qual subiu Cabe@ de 
Vacca. Ahi, tomando 4 esquerda pendeu para as mates do valle 
do Assunguy, passou pela aldêa dos Bilreiros e de Carieseba, 
onde logo adiante encontrou a encruzilhada do caminho que 
descia para Cananéa. 

Proseguindo, poiém, rempre h esquerda, de:xou o valle 
Asrunguy, e foi ssir ncs campi s de Faxina, Cepão Bonito 6 
Itapetininga, pelcs quaes s ~ g u i u  até de proximidades de S. 
Miguel Archanjo, deixando cutra encruzilhada que servia para 
ligar CananBa B regi80 de Piiatininga, 

Desse ponto, pas~ando pelos campos de Sarapuhy e de 
Sorocaba, foi sair em Biesaie, mais tarde Maniçoba ou Japguba 
e hoje Iiú, donde procurtu o rio Tiet6 por cujas margens se- 
guiu atd tis proximidades do rio Jurubatuba. Descançon tres 
dias na aldêa desee nome at6 que finalmente chegou a S. Andr6. 

E não esses os traws geraes da grande arteria indjgeua 
sul-americana, por onde talvez tivessem plmilhado os pers-oa 
nagens das primeiras scenas da nossa vida e por onde Nobrega 
subiu para estabelecer o primeiro edificio de dcutrins e quem 
sabe se na volta, contemplando as bellezas das csmpinae d e  
Piratininga, cscolheu o ponto que no anno s~guinte  seria ex- 
plorado para ter aseento a oidade de S. Paulo. 

Por eIIe tambem, mas em sentido oppoato, entraram mais 
tarde t s  jesuitas hespanhóes que, fundando a Cidade Real e 
Villa Rica, iniciaram assim a occupsção da Guayra; e talves 
por elle seguira a bandeira de Antonio Raposo que, armzando 
aquellas missões reivindicara o teriitorio conquiatado. 
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Os indigenas primitivos de S. Paulo 

(Guayanazes, Tapuias ou Tupis ?) 

-The classiflcation of the aborigines mainly 
based on language*. 

(A. E. Keane. aEthnology~. Cambridge 1896, 
pag. 360). 

Uma das questões mais arduas e coml~licadas da e t h n r g a -  
phia brazilica tem sido, at8 aqui, a da classificação ethnica e 
linguistica da nação indigena que habitava o litoral e os cam- 
pos de Piratininga, na occasião do descobrimento, e da qual 
procedem, directa ou indirectamente, muitas familiae pauliatas. 

Varias circumstancias GU factos concorrem para a difficul- 
dade do problema. 

A ausencia de documentos escriptos ou architectonicos in- 
digenss, a deficiencia das informações dos expedicionarios ou 
descobridoree, pela ignorancia das lingues ou djalectos, a va- 
riedade extraoidinaria daquellas e destes, a multiplicidade das 
denominações de cada tribu ou nação, ora adoptadas por 
ellas proprias, ora attribuidas por outras, amigas ou inimigas, 
ora verrdadeiros aalcunhasn 0x1 appellidos de diversas origens, 
suas migrações, e instabilidade de habitasão dellas, as guerras 
e scisões constantes entre as tribiis, todos eeses fact3s lastima- 
veis têm feito o tormento de investigadores competentes e 
sdrios, como C. Hart, B. Caetano e outros, desanimando-os, 
na tentativa de uma classificaqão scientifica do gentio, antes 
da conquista, ou mesmo, logo ap8s esta. 

E' sabido que a primeira leva de jesnitas s6 veiu ao Bra- 
sil com Thom8 de Souza, em 1549, isto é, 17 annos depois do 
desembarque de Martim Affonso, em S. Vicente, que teve 
lugar em 1532. Ora, 6 claro que, naquelle periodo de tempo, 
muitas modificações se teriam dado, attentos os habitos insta- 
veis dos indigenas, quer na situação destes, quer em suas al- 
lianças ou E C ~ E Õ ~ P ,  quer em sua propria linguagem. O testemu- 
nho doa jesuitas não 6 ,  pois, decis:vo ou incontestavel, quanto 
aos factos desse ~e r iodo  e ainda mais, quanto acs anteriores. 

Por outro lado, H. Staden chegou a S. Vicente, tambem. 
em 1549 ; A. Lery e A. Thevet chegaram ao Fio de Janeiro, 
com Villegaignon, em 1557; Antonio Knivet nó veiu ao Braail 
em 1591; Gabriel Soares só bSCreVeU em 1587, Gandavo em 
1576. 



E' claro, p is, .que neuhum desles escriytores do seculo 
da conquista poderia t9r dado noticia completa dos indigenas 
h~ bltadores da ccsta-em 1532. 

A1iBs nem da certa de Pedro V. de Caminha (1500), nem 
das de Americo Vespucio, (1501) ou da narrativa de Pigafetta 
(Expediçào de Fernão Megslbães, 151 9), nem do rotslro de 
Yern Lopes de Souza (1532)) nem da *Memoria danavegaçãon, 
de D.og) G a ~ c i a  (1526), nem dos cCommentario~a de Cabeza de 
Vacca, (1541), se podem obter noticiirs exactas sobre as  origens 
ou ligcções ethnicas dos indigenas do Sul do Brazil. 

Ap-nas Diopo Garcia ref s e -  se aos indigense da S. Vieente, 
chamundo-os aTupisn e  os da lagôa dos Patos, denominendo- 
os * C ~ r r i o c e c ~  (Carijós) e Cabeea de Vacca allude aos Gua- 
ra ry j ,  em Santa Catharina e Uruguay. 

AS rivalidades, odioj e gaerrsa, e tre c s  indigenas da c ~ s t a  
ngo podem, a ncs3o ver, serçir de criterio r a r a  a classificação 
ethnogrephici dns t r t b ~ s ,  pois 6 sabido que estas, solicitsdas e 
favorecidas pelrs europeus, advanticios e inimigos entre si, se 
dividiram, a ~ ó ,  a conquista, em diverias facçõ~s ,  cada qual 
alliada c e  um grupo de expedicionarios de nacionalidade diffarente. 

Assim, os aCarijósn alliedcs dos hespanhoes, como guaranya 
de  origem, tornaram ee inimigos dos seus vizinhip, oe aTupl- 
nakis*, allia-os dos portuguezes; por sua vez, esses .Tupina- 
kis. fiz( ram-se inimigos nos aTamcyoss ou ~Tupinqmbiss ,  .por 
serem este3 alliados dos francezea, do Rto d s  Janeiro, inimigos 
irreconciliaveia dos portug~ezes,  não só politica como religiosa- 
mente ;  por sua vez, mais tarde, os hollandezes alliaram-se, no 
norte, E O S  .T<t[uiass de diversas tribus, e estes faziam guerra a 
t d o s  os indige ) a ,  amigos dos portuguezes. 

Dahi se r ê  que um doe tffjitos das lutas dos conquista- 
dores entre si, foi complicar ainda mais o problema ethno- 
graphico, fraccionando as tritua indlgenas da mesmr raça, nome, 
l ingua e costumes, em varias nações, que ce decesteram e mas- 
sacrarbm dahi por diante! Esse facto n8o tem sido devida- 
mente accentnado. 

O uniio criterio a ~ c e i t a v ~ l ,  [ara  uo a tentativa de classi- 
ficação 6 o do euto da lingua geral. (tupi .guarany ou a b a -  
íí êogan, segundo a chama B. Caetano), assim qualificada pelos 
jeauitas, poir,e tendia o s9a dominio por quasi todo o paiz, e a 
esse3 mlEaionariGs se deve o monumento grsphieo da sua con- 
servsçâo at6 h ) j e .  S e  não foram esses inf*tigaveis evange- 
lqsadores dc s selvicolas as trevas mais pi ofundas e iu pene- 
traveia, reinariam ainda hoje, sobre o prssado proto-histrrico 
do Brazil. (1). 

Firmados em tal  c-iterio, vemos que todas as hrrdas e 
tribus biazilicas se dividiam, antes da conqaists, em duas 
grandes collecativ~dades : 

A dom .Tupisa, falando a lingna geral OU seus dialectcs, 
e a dos a T a p u i a s ~ ,  usando de outra# linguas t u  dialec os, con- 

(1) Vide B. Caetano *.4pontamentos sobre o Abaneêngal pag. 16 e seguintes. 



vindo, porém, notar-se qae essas expressões ~ T u ~ ~ B D  e *Tapuiasn 
como ob~erva Hartt, nâo são an henticas isto é, de origem 10- 
gitima indigena; são nomes convencirnaes, empregados para 
diterimTnar as daas collectividades linguiaticas. 05 tupis Sem 
geral-, hab tavam a costa. (1) . 

Assim eram Tupis~-oa Tupinambáa, cs Tupina63, os TU- 
pinakis, Potygnhres, CahetBs, Tenriminóa, Iíatins, Caetjó3, Ara- 
eha3Ba e outros muitos ; eram tTapu a3n (tambem ct amados 
aGBss, por Von Steinen)- os AymorBa, Kairys ,  Gogtacazen, 
Paris. TremembBe, Mai~amomis, Maca-ajás e muitos outroa. 

Ora. bajta conhecer-se rs nomes dai montanhas, rios, oam- 
pos e dos proprios indigenaq, que habitavam o territorio de 8. 
Vicente e Piratininge r a  Bpoca da conquista para verificar-se 
que 0s indigenal, alli moradorec, eram .Tupis-, isto 8, usavam 
da liogua geral O paire Anch:eda que os ta'echisou, aisim 
O faz certo, referindo-se apena3 aos ~Muiranornia~,  cc mo usa ]do 
de lingua diff3rente. (2) .  

Sabe-se que o litoiai, de BEa:ahB até Cabo Frio, e1 a 
oocupado pelos .G yta3ares~   corredor?^) e dahi até Ubatuba, 
dominavam os «Tamoyosn ou =Tup~namh&s~.  

De i aganéa paqa o sul hab i t a~am o* aCarijóu ; entre S. 
Vicente e S. Selta,t ao, habitaram, a I tempo de Anchie'a, os 
aMui a m t m i s ~  (ou aGxayanornPsa, ~egundo a araphiado dr. T. 
€am[ a . ). No sertão do Parahyba, havia os .Trem mbés* (Va- 
6 nbnndos), scbre os ana3s Ea pouca, inforrraçõ~~, ~abendo  se 
apenas que fo a a  depois encontLalos no Ma a h ã o  (3), e que 
bav am totcrtdo parte no assalto a Pi~atininga. em 1562; os 
[Purisn considerados parentes dos [Goytacaz s~ e os vara- 
ca já3~ (Ga'os b avos), habitant s proximos r!a eerla de 2agua- 
mimbaba (Mautiqueir a) H que alguns identifi:am com 0 3  aGogaoãs~. 

Qual, porBm, a na;ao ou na;õe3 q l i ~  hribitavam a costade 
S. Vicente e os c ampcis de P i r a t in i~pa?  

Que eram a T u p i s ~  esses indigenas, já o demonstramos 
ligeiiamente. S ~ r ~ a m  porém, aGoyagãsa ou seriam ~ T u p i n a k i i ~  ? 

A t aiição historica. baleada no livro de Gab-iel Soa-es, 
sacripto em 1587, e vulpa-irada pcr Pedro Talueii, Frei  G a s ~ a r  
da P a l r e  de Deus, Machalo de Oliveira, Azevedo Marques, 
Por t )  Seguro Cuuto da ik'agalliães e muitos cutros escriptores 
e autores de compendios de hibtoria {atrsa, denomina -os - 
cGl j a n á s ~  (ou Gt ayar azea segundo a graph:a vulgar) ; e íal 
kaiição foi adoptada pelo dr. Jcao Mendes de Alineida (4) 
dr. l'. Famfa o (5) e dr H. bon Ibering (6) estes tres ulti- 
H108 muda7am de opinião, como vereuoe. 

Essa tradição assigoalava os Gaayanazes (aic) como habi- 

(1) Y. Gandavo cit. por Gonçalves Dias. ~Brazil  e Oceania. pag. 26.  
(2) Pe. Pero Rodrigues .Vida de Anchietan. 1607. Man. da Bibliothecz 

de Evora e S. de Vasconcellos 'Vida de Anchieta~,  pag. 184. 
(3) P. Y. d'Evroux. .Viagem ao Norte do Brazil~ 1613 - 1614. I, 31. 
(4) *Notas Genealogicas. pag. 293. 
(5) 9Rev. do Inst. Hist. Paulista. vol. 2 .  
(6) ~ R e v .  do Museu Paulista* vol. i. 



tantes dos campos de Piratininga, dando-os, aomo *Tupies, e 
firmata-se, para isso, no seguinte trecho de G. Soares: 

J& fica dito como o3 aTamoyos* são fronteiros de outro 
gentio que se chamam os aGoaynazeaw, os quaes têm sua de- 
marcação ao longo da costa, por Angra dos Reip, e dahi at6 o 
rio Cananéa, onde ficam vizinhando com outra casta de gentios, 
que se chama os *Carijóss . . . Não vive este gentio em al- 
d6as com casas arrumadas como os aTamoyoss, seus vizinhos; 
mas em covas pelo campo, debaixo do chão, onde tem fogo de 
noite e de dia, e fazem suas camas de rama e pelles dealima- 
rias que matam. 

A linguagem deste gentio 6 differente da de eeus vizinhos, 
mas entendem-se com os ~Carijbsw ;são, na cbr e proporção do 
corpo, como os Tamoyos e tem muitas gentilidades como o 
mais gentio da costa, (1). 

Ainda diz elle, tratando da villa de S. Vicente: 
<Esta villa foi povoada de muita e honrada gente que, 

nesta armada (a de M. Affonso) foi, a qual assentou em uma 
ilha, donde lançou os Goaynazes, que 6 o gentio que a possuia 
e senhoreava aquella costa, at6 contestarem com os Tamoyos (2). 

At6 1881, dominou, entre os indianologos, esta opinião, e 
de acccrdo com ella, foram até denominados uma praça e uma 
rua desta capital,-<Largo e rua dos Guayanazesm. 

Nesae anno, por occasíão da Exposiç?io de Historia e Geo- 
graphia de Braizl, organisada na Bibliothecs Nacional do Rio 
de Janeiro, o sr. Capistrano de Abreu, emerito cultor da His- 
toria Patria, traduziu, da edição de Purchis, e publicou por 
iniciativa do dr. Ferreira de Araujo um manuecripto exietente 
na Bibliotheca deEvora, gob o titulo : -tDo principio e origem 
dos indios do Brazils, escripto em 1584, e sem nome de autor, 
msnnscripto ease depois reimpresso na Revista do Inst. Eist. 
do Rio (vol. LVII. 1894). 

Capistrano de Abreu attribue a autoria deese manuscripto 
ao jesuita padre Fernão Cardim e dá-lhe grande importancia. 
Nelle, assignala-se a distincção entre as nações do grupo «Tupym 
*que todos têm a mesma linguas e as do grupo *Tapula*, 
aque têm varias linguass e incluem.ee neste ultimo os 3 Guaya- 
nãsn, dando-lhes, como ahnbitats, o sertão da Bahia; aos in- 
dios de S. Vicente chama o autor-tTupinaquis*. (3) 

Com a publicação desae manuscripto, as referenciss ethno- 
graphicas de Hans Stadden, A. Knivet e Lery, ainda que va- 
gas, relativas aos indigenas de S. Vicente, foram rememoradas 
pelos eatudiosos, em corroboração da aeserção do manuscripto 
auonymo. 

Com effeito, Stadden afirma que os selvagens de S. Vicente 
eram aTupininquigs e que os Guayanãs (ou rWaygannhs, como 
elle os chama) habi!avam a serra do Mar, não tendo moradias 

(1) ~ T r a t .  Descript. J cit. pag. 90. 
(2) Obr. cit. pag. 86. 
(3) Obr. cit. supra págs. 64, 55 e 52. 





O dr. Washington Luis adheriu egualmente 6 avinião de 
C. de Abreu, sustentando que as Tupiniquis e não os Guayanás, 
dominavam essa região sendo Tibyriçá daquella raça ou na- 
ção (1) 

Do exposto vê-se a controversia a que tem dado lugar o 
aseumpto, alile de importancia r e ~ l  para a historia das origens 
ethnicas doe Fau1is:a.. 

Antes, por6m de Capistrano de Abreu o illustrado e argato 
dr. João Meudea de Almeida, em uma conf 3rencia realisada em 
em 7 de outubro de 1888, na .Sociedade das II meus de Letras 
de S. Paulo*, sustent8ra blseado em uma ~Informação~.  exis- 
tente na bibliotheca de Evorã e attribiida ao padre Jcsé de An- 
chieta (geri o proprio manuacripto traduzido por C. de Abreu?) 
e em uma carta do padre Manuel da Nobrega a Thom6 de 
Souza, que os indigenas hub'tadores de S. Viconte eram aTup.6 
e não, aGoian8s.. contrariando assim sua anterior opi vião, nas 
.Nutas genealogicas~. yela qual identificava os .GoianBs B com 
os ~Tup inak  sa (como elle e~creve). 

Em reaultado dessa discu~são, vê-se que a tradição aGcyanãw 
está por terra e só autoridade valiosa e contemporanea da 
Bpoca da conquista ou proxima a e1 a. poderia faze!-a reviver, 
reivindiaando a verdade do testemunho de tantos es:riptores 
insusyeitos e fidedigncs, mas pocco explicitos sobre o ponto de 
dirimir. (A) 

O ultimo ertsdo da qupstão consta da comliunicação, no 
recente Congresso dos Americanistas, celebrado em Vielna, em 
setembro proximo  assado, feitr polo illu tre ethnographo al- 
lemão, P. Ehrenreich, o antigo compnnheiro de von nttinnn, 
dando o probl$ma como resolvido pelos trabalhos de Ihsring, 
Ambrose t i ,  Borba e Martiuez e fi-mando a seguinte conclusão: 

40s Guayanhs abrangiam, de facto, tres tribus distincta; : 
-os TVo gann ás, d3 H. S t  .dden, provavelmecte da fam:lia tupi- 
guarani, c rn3 toda a pop3laçgo da costa; rs ~Kaingangas do 
interior de S. Paulo, Paran& e Rto Grande, inquestii~navel- 
mente do grupo dos a G ê 3 ~  (tapuias, segunlo a tradiç80) ; e os 
a Inga in~ ,  do Salto do Guayra no alto Paraná o tambjm do 
sueste Paraguay, egualmente do grupo dos ~ G ê s s  (2). 

Com a devida venia a tão eminentes autoridades, que do 
assumpto se occuparan, r'usamos discordar de taes opin ões, em 
Dce de Lm te,tlmur ho fidedigno e quasi conternporaneo da con- 
quista, o qual, a nosso ver, solve todas ae difficuldades, res- 
tabelecfndo a ve:dade da tradição. 

Esse testemunh3, nóa o achamos na rarissima e preciosa 
obra da padre Fernãq Querreiro, jesuita, pub!icadli em Likboa, 
em 1605, e reeditada em 1639, sob o seguinte titulo, cuja or- 
tographta conservsmcs : 

aRelaçam anual das Coveas qve faseram os pndres 
da Companhia 20 Jesvs, nae partes da India Orientd, 

(1) Art. publicado no Correio Paulistano em 5 julho 1803. 
(2) Resenha dos trabalhos do Congresso, pelo dr. Oliveira Lima. 'Estado 

de S. Paulo *, de 13 de outubro de 1908 corrente. 



etc., em alguas otras da conquista d'este reyno,.. Ti- 
rada daq cartas dos mesmos psdrra que de 11 vieram*. 

Só temos noticia de tres exemplares desae livro : dois da 
Bibliotheca Nacional, do Rio e outro de propriedade do dr. J. 
Carlos Rodrigues; 6 obra muito estimada, tanto que o senador 
Candido Rí~ndes cxtractou della, .em resumo*, a parte concer- 
nente ao Brrzil, em suas aMemorias para a Historia do rxtincto 
Estado do Jdaranhãos. 

Nenhum dos nossos hiitoriadores. que o saibam?, a cita 
no original; o proprio er. Capistrano de Abreu, a despeito do 
seu infatigsvel zelo investigador, cita apenas o alludido reeumo 
ou extracto de C. Mendes (1) e o mesmo o faz o dr. Hen- 
riques Leal. (-2) 

Refzre o padre F. Guerreiro, no L. 1V do Tit. V, do seu 
livro que ao padre Fernão Car dim foi escolhido pelo provincial, 
para a mis 210 dos ~Carijósw, que vivem na capitania de Santos 
em S. Vicente, para a banda do rul, e levcu elle, por com- 
yaoheircs, os padres João Lobato e Jeronymo R-drigues*. 

ConvBm notar que eate ultimo viera ao Braril em 1575, 
como se vê da rynopse dos Annaes da Companhia de J e s u e ~ ,  
pnblicada pelo dr. A.  H. Leal. (3) Essa miseão devia ter 
sido reirlisada em 1€06 

Nesse livro, edição de 1609, diz ainda Fernão Guerreiro 
que, por uma carta do alludido missicnario padre !eronymo 
Itodrigues, prr  elle citada, sabe-se que os aCarjj6sw denomina- 
vam os t Goian á~ de aTupinach;ns* (qic) ; tsl denominação 6 claro 
que se identifica, com pouaa alteração, com a de tTiipiniquins, 
ou melhf r ,  ~ T u p i n t  k i s ~  . Isso não ccnsta do resumo supra. 

Sem alludirem siquer a tal fonte, adoptrram cssa identi- 
ficacão o dr. Jogo Mendes de Almeida (4) e o dr. Diogo de 
Pasconcellos (5) ; o primeiro porbm, na conferencia jB alludida 
parece ter abaudimsdo essa idBa, qttalificando cs indiginas do- 
minadcres de Piratininga de a T u p i s ~  puros, e não, de aTupi- 
nakis* ou aGoyanBs*. 

O conego R de Pennífort a adopta Bem restricções, fir- 
mado no mesmo F. Guerreiro. (6) 

A tradiçao goyanã merece, pois, ser conservada; ao teste- 
munho de um livro sem ntme de autor, e que só, por conje- 
cturas ou argumentos dn analogia, se atribue a Fernão Cardim, 
contra! õe-se, victcriosamente, o tettemrinho authentico do jrsuita 
Jeronimo Rodrigue~, companheiro do proprio Fernão Cardim, 
em S Vlcente e em CananCa, idmtificando os ~Goyanãs* com 
oe aTupinakis~. 

Quer pela linguagem, quer pelos costume;, qugr pelas tra- 
dições, quer pela indole, os actuaes ccoroados. do sertão do 

- 
(I) P. Seguro. 8 Historia do Brazil 8 3.0 Ed. 1.0 vol. nota 4 pag. 48. 
(2) Apont para = Hist. dos Jesuitas n 1874 2." vol. pag. 
(3) s Apont, ait. pag. 234. 
(4) z Notas genealogicas * cit. pag. 293. 
(5) qHistoria antiga das Minas Geraes a .  Bello Horizonte i904 pag. 71. 
(6) c Brasil pre-historico B. Fortaleza 1900, pag. 328 nota. i. Obra essa eru- 

ditiss!ma, embora contendo asserçóes fantasistas. 



Paranapanema (Caingangues) não podem ser considerados des- 
cendentas dos antigos *G)oyanãs~ de Piratininga. 

Sua ferocidade quali indomavel, patente at6 no olhar e re- 
conhecida pelos proprios missionarios, como frei Luiz de Ci- 
mitille e padre Chagas, por si mesma, est8 indicando que elles 
se distinguem radicalmente dos antigos indigenas de Piratininga, 
tão dor eis para os jesuitas e tao amigos dos europeus. 

Repelle tal doscendencia o sr. Telemacc Borba, que, da 
lingua acaingangues ou «cam6~,  publicou, não ha muito, um 
vocabulario, attestando profunda differença da linguo usada pelos 
indigenas de Piratininga e systnmatisada pelos jesuitss. 

Esses Caingangues. erradamente denominados *Coroadobn, 
são um composto hgbiido de variss tribns nomadss, que, ha 
tempcs percorriam os sertões do Paraná. Assim diz L. Daniel 
ClBves, em interessante artigo, na aRev. Paranaense~, n. 5 : 

aHa pouco mais de dois seculcs, que a provincia de Guayra 
ficou deserta, e se bem que, com o completo anniquilamento da 
grande republica jssuitica, no seculo XVII, voltaram algumas 
familias 8 terra natal, jámais vieram estabelecer-se nas ferteis 
terras, onde residiram seus antepassadoç; essas foram invadidas 
por algumas hordas (CamBs, Dorins e Votorões, etc.), compostas 
de destroços de antigas tribus que se mesclavam com negros 
fugidos, (dos quaes, já dA noticia, aaesignalando-lhes por mo- 
rada, os fundos dos sertões do Paranapaneman, o primeiro histo- 
riador argentino, Ruy Dias de Gusman), com mameluaos e ou- 
tros aventureiros, que, entre elles ficaram, adoptando seus bar- 
baros costumes, ueos, lingua. Designam-se com o nome geral 
de *Coroados>; são menos intelligentea, mais desleaes e têm 
instin2tos mais ferozes que os guaranys puros, exclamando o vir- 
tuoso padre Chagas, depois de annos de insanos trabalhos e 
inauditos sacrificios : *Eu os considero semi-barbaros e difficeis 
de instrucçãon. (1:. 

Ct mo afirmar-se, pois, que taes barbaros, refractarios a 
todos os meios de pacificação ou alliança, sejam os descendentes 
dos indigenae, que acolheram João Ramalho, Antonio Rodrigues 
e Martim Affonso, com demonstrações de agrado, e procedam 
de Tibyriçti, Caguby e Piqueroby, que tanto se prestaram á 
grande obra catechista dos jeeuitas e ás explorações remotas 
dos *Bandeirantes ?* 

Em contrario B effi mação do Sr. Capistrano de Abreu, 
de que não eram Goyanãs o3 selvagans habitadorea de 
Piratininga e da costa, mas sim Tupininkis, temos não €6  o 
testemunho do missionario jesnita padre Jerongmo Rodrigues, 
seguido pelo padre Fern8o Guerreiro, o qual identifica as duas 
denominaçõee, como tambem os de Gabriel Soares, Simão de 
Vasconcellos e outros, entre os qizaes o padre Anchieta que parece 
distinguir os Gr yanãs do amat to~  dos do acampo,, como faz 
notar o dr. T. Sampaio (2 (B). Segundo G. Soares, tambem 

(i) S. Paraná. Corographia do E. do Parana 3 pag. 2i0. 
(2) Rev. do Inst. Hist. Paul. . vol. 8 pag. 160. 



eram ctupinakis. os indigenas que em Porto Seguro encontrou 
Pedro Alvares Cabral. 

Que esses Qoyanãs eram Tupis, isto é, falavam a lingua 
geral e tinham costumes eguaes aos dos Tupis, prova-se com 
os seguintes factos : 

1." Os nomes doe sens chefes ou smorubixabas~ eram de 
origem etymologica tupi, assim-aTibiriç4., palavra que se de- 
oompõe, segundo B. Caetano, em aTy-by-yçhn, com intercala- 
ção de um ar. euphonico, e at6 talvez de um .r* que serve 
de posposição a eybin e que significa chefe ou maioral da terra 
(I), interpretagão mais acceitavel do que a do dr. T. Sampaio 
que dB, para esse nome, a traducgão,-aolhos encovados, tor- 
vos,, (2) e do que a do dr. João Mendes: - .Irmão menor, 
arvore sem galhos (tibirigh), isto é, chefe sem subditos (3), ne- 
gando-lhe, portanto, a primasia hierarchica 

aCayuby* devia talvez significar-passaro verde (aGuay- 
numbyn) ou ,mulher velha*, por corruptela de 4 Gnaybi* (Mon- 
toya), do mesmo modo que acanhambebe- significava-.mulher 
gorda.. epikercby., por corruptela de Pihiro-iby. póde signi- 
ficar-.libertou a terra, ou libertador d s  terra- (Montoya). 

Todos e se8 comes são genuinamente tupis, e 6 claro que 
chefes não os teriam adoptado, se suas tribus não fizessem Farte 
da collectividade tupi. 

2." Todos os nomes locaes, quer do litoral quer dos cam- 
pos de Piratininga, e mesmo, desde o Rio de Janeiro at6 Santa 
Catharina, são vocabulos a tupis~,  & excepção de muito poucos, 
notados pelo dr. T. Sampaio e Borba, no Paranh, como Xapecó, 
Xupin. Goyo-En, Xanxerê e mais alguns, que são atapuias*. (4). 

3? Est4 provado que os primitivos indigenas de Pira- 
tiainga empregavem t i g a ç a t a s ~  ou aurnas de barro*, para en- 
terrarem seus mortos, como o faziam os tupia, ao contrario dos 
tapuias, o que se verificou pela descoberta de taes eigaçabas~, 
com ossos humanos, em 1896, por occasião de obras, no antigo 
cemiterio do Braz, desta capital. (5). 

4." Oe ~Tapuiaam, pelo proprio facto de não falarem a lin- 
gua geral e serem em regra ferl zes, eram mais ou menos re- 
fractarios h catechese e inimigos dos europ6us, o que se não 
dava com os Goyanãs. 

Estes foram-se com o tempo amalgamando por tal forma, 
com os portuguezes e sens descendentes, que desappareceram, 
sem deixar representantes ou successores directos, entre os in- 
digenae actuaes, parecendo apenas que os aCayguBs~ ou 
aCayuiis~ do Paran4 e de Itanhaem representam um ramo dessa 
antiga nação. 

Que os Caingangues actuaes do Paranapanema, impropria- 

(1) . Do Principio e Origem dos Indios do Brazil . cit. nota a pag. 116. 
Rev. do Inst. Hist. Paul.. vol. 6 pag. 502. %< = Rev. * cit. vol. 7 oaa. 454. 

(4) Rev. * cit.. vol. 8 pãg. 497 e T. M. Borba, na = Rev. do Museo Paul.. 
701. 6 pag. 65. 

(5) Dr. H. Ihering. * Rev. do Museu Paul. * vol. 2-* pag. 10. 



mente cbamados-~Coroadcsr , não procedem dos Goyanãs, de-  
monstra-o evidentemente o vocabulario da sua lingua, publi- 
cado ror  T. Borbs, Lie accõrdo com outro constante do Glos- 
sario de Martius, que lhes dá o nr me de aCarrés. (I), voca- 
bulario esse, em tudo, diversc dos vocabularios e lexicos da 
lingua t~p i -guarar  y e das tradições linguisticas locaes. (C) 

Os ccstumes dos Caingangues, ferozts e refractarics a todo 
coutseto com os  civilizado^, estão indicaudo a sua origem uta~uiam. 

Dos Gcyanãs (?) da Faxins, não chegou a rer publicado o 
vocabulario do V. de Porto Peguro, e o de Saint  Hilaire 6 
deficient~, como o reconheceu o proprio dr. lher ing (2). Resta 
saber se e1 es aão mesmo aGoyau8.~,  ou receberam esse nome 
ou o adoptaram, por m8ro appellido, ccmo usavam os selvagenc, 
no dizer de  V. do Porto Seguro. Aliág, convem salientar q u e  
o alludido manuscrrpto, attribuido a r'. Cardim, EÓ fala em 
Guaganás», da Bt hia. 

Quanto aos .Gueyanãs» da Repnblica Argentina 6 difficil 
claesifical-os h je. (3) 

A verdade 6 que a d e n o m i r a ç ~ o  a G c y a n 8 ~  não especifi- 
cava uma etribu. ou anaçãcs, mas sim, um ccnjunto de  tribns 
ou nações tu2is ou que falavam o gabaneêagas. 

Assim, a melhrr etymologia, at6 h je, dada a ease n o u e  6 
a do eminente dr i3 Caetano, a mais elevada autoridade em 
questõe3 de abancêoga. Refutando o V. de Porto Baguro, que 
o interpretou-aGneyai-gente. cnaa-estimada, iato 6, acós 
outros. os eetimadot., diz elle :- 

~ T a r s  cicçõea. com taes significrçõ?~ não existem em Aba- 
ncênga..  . . . O thema na forma aGnay», e u  «Guaya. parece- 
me que não conduz a reaultado, por i r  ter a radicaes, que n u  
tfferecem kignificeg90 a l f q u a d a  Veja-se no Tomo VI1 dos 
aAnn. d a  Bibl. Nar.2, o que se diz no vccabulo acunhãr ; O 
composto cunhã enhã-crtugasnãr (parente da mulher ou pa- 
rentes das mulheres), não pareee improprio para designar tri- 
bus alliadas, vizinhas ou apparentadas. Deve-se torem notar 
ainda, que apperece, c r m o  n o n e  tribu, simplesm~ntci aGoyan, e 
irto reporta se naturalmente a accin (tcoi.), iadical de mocôi 
(do.'s, o que f ~ r  par ou parelha) Ao radical acô » (irmanar-€e, 
unir-fie emparelhar-se, etc.), reporta se um psrticip o *coi&* 
(vide Tom., VI  .Anil. d s  Bibl. Nac a), ou ucoyam (unidos, liga- 
dos alliados, etc.j  O resto pode ser anãs (misturado), ou ainda 
melhrr aacã» (parente) donde eC( yo-sanas-acoyanãn, soe 

parentes das alliadof* e a té  aos alliados parentes.. (4) 
Por  isso s e  ~ê que bmbem não parece acceitavel a ety- 

mologia dada pelo dr. T. Sampaio : - aGuh yanãw-individuo 
parente, ou squrl le  q u e  6 parente ou irmão, como sendo atra- 
tamento dado pelos Tuyioiquins da  costa aos Guayanazes do 
campo*. A radical 6 c C o y a ~  e não aGuay». (5) A 

(1) . Rev Paranaense Tomo I e Rev do Inst Ri& Bmnleirs . T m o  LL 
(2) a Rev do Yuseu 0 cit. vol. 0 0 pag 29 

Rev do Museo - cit vol 6 O cit pag 15 Art de B Martinea. $j * Do principio e origem dos Indios * cit nata a pag. 96. 
(5) Rev ão Inst Hist. Paul D vol 6 0 pag 531. 



Mais acceitarel R a etymologia, qu l  f. z derivar t e  eGoiár 
0688 nome, deeompcndo-o em eQo'ár e ná, isto 6 Goiá-parente 
ou parente Goiás, do mmmo modo que ~ T u p i - n 6 ~  é-Tupi- 
parente. E '  a ~ e r e ã o  adoptada pelo Dr. João Mendes (a prin- 
cipio), pelo ctnego R. Pfnnafort e  elo dr. Diogo de Vascrn 
cello~, que, par a demont tral a, ailndem a antigc s cc nfl ctos dos 
t ca ra ibas~  com cs cGoyas- das Go3aras, ao cinaamento dertes 
ccm os Tnpis, 9i nua emigração p7 ra  o te1 ritorio de G o ~ a a  e 
finalmente, ]ara Piratii inga. Comquanto muito suggestivas, 
essa interpn tação e demonstracão não têm entretanto, base se - 
gura, em autoridaJea antigas e crmpetc~te i ,  não passa cio de 
maia uma hypothene sedçctora entre rs  muitae, c,ue embsrgam 
o passo á etbnographia proto-histcrica do Brasil e que aguar- 
dam uma ccmprovação cabr 1 (1) 

E m  sgmma, penssmrs continuar de p6 a tradiqão paulista 
sobre a jrecedencia dos Gr~janãs  e sua orig m Tupi, e sobre 
a primazia de Tibiriçh, como chefe supremo da ct nfrdert ção 
Gc ynã attento o teu prcprio ncmo sígnificandc-an aioralda terrã.. 

N O T A S  

A - A mais mcderna c7assificeção etbnographica drs in- 
digerias do Brasil 6 a de C. von den Steinen e P. Ehrenirei h, 
completada por Capistrano de Abrtu. (<Livro do centen,. cit ) 
Eil-a : 

1." e T u p i s ~  - r s que usam da lingua geral ; 
2." cG6s. - tem. em chamadas eTapuiasw p e ' o ~  eTnpis» ; 
3." rCaraikasr - habitantes do Xingú Totantins entre o 

S .  Franci~co e Parnabyba, do Am.izonas e G( yana ; 
L "  * N u  Atutks» (ou Mai~ures), do Amazon~s, Goyana, - .  v .  

Purds e Xingú; 
5." aCarir i~ a t u  r Kirir's*, do Paisgua~sirx, S. Francisco, - 

Ceará e Parahyba ; 
'E' pos~ivel, diz Capistrtno t e  A breu (que foi quem s d -  

dicionou es a classe S divisão de Eteinen) que os Guaynás 
repreaentfm rebentos meridior aes dea tes*. Como vimos, por6m 
devendo ser tidos por eTupisn os Goyanãs, não podem ser n- 
cluidos ent e os ICiriris, que não E ~ O  « T u p i ~ > ,  COILO t e  prova 
com a grammatica dessa Iingva aunotada 1010 dr. B Caetano 
e da lavra do ~ a d r e  L. Mamisn?. 

Escapam ainda 6 claesificaqão oa BOI 6: OP, Carajl s, UaupCs, 
Jurie, Tt knnss e Trumais. 

B - Para aquilatar-se a difnculdade da classificação ethno- 
gral hica dcs indigenas do Brasil, basta dizer-se que o vcctbulo 
*Guarany~ 6 interpretado por Montoya e outrcs, como stgni- 

1 Notas Genealogicas B cits *loco . cit. ; Brazil Pre-historico . cit. pag. 
823 nota 2 ;  a Historia antiga das Minas Geraes pag. 70. 



ficando ugcerreirow ; entretanto, 6 considerado pelo dr. Barbosa 
Rodrigues, como significando exactamente o contrario, isto 8 ,  
uo que não 6 guerreiro. - tKara-ny*, não. ~Karr t r  ou nãc- 
guerreiro. 

O vocabulo - ~Tapuiam, ora se contrapõe a ~Tupiw, ora se 
confunde com .Tamoyom, *Tamuja. ; ~Tupinanbá* tambem ás 
vezes £ e  identifica con: ~Tupiiliquimn . 

Não nos deve ~urprehender esea anomalia, em grupos hu- 
mancs tão selvagens, pois sabemos que a descripção ethno- 
graphica das innumeras hordas, que invadiram o imperio romeno 
no alvorecer da edade mhdia, apresenta-nos tambem difficnl- 
dades qciasi insupareveis ; já o fazia sentir Tacito, em relação 
ás do seu tempo. 

(Vide: O aMuyrakitanr vol. 1." cit. pag. 82 ; 
O. Hartt, aapud Revn. de Exp. Anthrop. pag. 75. 
C - Evidencia-se desde logo, inacceitavel a descendencia 

dos actuaes Caimganpues ou pseudo-aCoroadoss dos sertões do 
Paranapanema, dos Guayanãs primitivos habitadores dos campos 
de Piratininga, comparando-se entre si os vocabnlos-typos, ou 
.palavras-fio*. (Leitwort), indicadas por von deu Steinen, das 
lingnas deeses dois grupos indígenas. 

E' o que fazemos em seguiia: 
aAguan, na lingna geral, isto 8, na que era falada pelos 

indigenas de São Paulo (segundo o testemunho indirecto mas 
convincente de Anchieta), era Yo ; na liogua dos ~Caingsngues. 
-aGoic*, segundo se vê do vocabulario de T. 116. Barbosa, 
confirmado pelo do Martiur, que denomina esr es indigenas- 
~Caaés .  . 

.Fogo., na lingua geral. tTtitár ; no Caingangue, *Pin». 
tSol», na lingua geral, t Kuirahyn ; no Caiogangue, d r a n ~ .  
.Lua* (I. g.) ~ J a c y a  ; (Oaing) *Quox&s, *Terra, (1. g.) 

~Yby.  ; (Caing) .Ga.. 
.Cabeça» (1. g) aAkang, ; (Caing) aCrjn3. 
~Cabellos. (1. g.) aAb» ; (Caing) mIdnams. 
*Orelhas» (1. g ) ~Nambi. ; (Caing) ~Nigreim.. 
«Olhos> (1. g.) .Reszi. ; (Caing) aCanBn, 
.Braços» (1. g.) e G i b 4 ~  ; ( 'aing) aYpeu,. 
.Pernas. (1. g.) ~Retymãm ; (Caing) eItf4.. 
*Pó* (1. g) UPy*. 
PBs (1. g.) (Caing) t Ipen r .  

 mãos^ (1. g.) (Caing) uNingué2 
Por mais amplitude que se queira dar 4 evolugão lmor- 

phologica da lingua calingangue jamais se poder4 filiaa- a a 
lingua tupy, 4 vista só desses vocabulos capitaes. P ra a 
lingua geral, servimo-nos do vocabulario inserto no .Dia\ogo., 
de Lery, pelo dr. B. Caetano e por elle correcto ; 6 o que 
mais se conforma com as norma3 grammaticaes e graphicas de 
Anchieta, j4 que as de Montoya só se applicam ao Gnarany 
puro. 

Alihs, o vocnbulario da dos cGuayanãs*, do alto Paraná 
pub'icado na Rev. do Museu Paulista já cit. por B. Martinel;, 



desfaca-se não EÓ da lingua geral, conio tambem da dos Cain- 
gangues, como se ~ê em seguida : 

Entre elles, aagua. diz-se a C r a m ~  ou aPrau1, ; afogo* 6 
tupai , ;  *sol* 6 ~ R o i n h i ~  ; .luar - aPirihia ; s T e r r a ~  (não 
vem expresso) ; acabecar - *Apareir ou *anca!? ; acabellos> - 
~Namingaiw ; aorelhas~ - aAminerá~ ; eolhos~ - aAyui t á~  ; 
abraços~ - aAguir OU aammA~ ; «pernas* e «pB~r  (não vem 
expresso) ; amãosr - aAmincaminuita>> ou camenn6a~. 

Por esses vocabulcs vê-se que os Guanãs, da Argentina, 
de que trata Martinez, € 6  podem ligar-se aos Guaynanãs de 
Piratininga, muito indirec!amente, constituindo talvez u m  pe- 
queno grupo, emigrado em outras tempos, daqui para 1&, e 
fundido com tribus não Gua~any?,  cuja lingua adcptaram. 

Como explit ar-se, porém, a filiação Goyanií dcs ~Ca ingan-  
guess do Pararapanema, quando 6 sabido que, em toda a re- 
gião o norte do Uruguay, habitavam tribus Guarauys t u  filia- 
das a estes como os Carijós, Arachanés, Caygutis, etc.. exis- 
tindo de mais shi, um csntro de cultura tão absorvente e 
unificador da linguagem, como as Reduoções jesuiticas? 
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A proposito dos Guayanazes da Capitania de SI Vicente 

A leitura, que o nosso iliustre consocio, o Sr. dr. Gomes 
Ribeiro, fez de um dos capitulas do seu estudo historico sobre 
S. Paulo e referente aos indiginas primitivos que aqui habi- 
taram, m e  suggere as teguintes observagões que esparo, o Ins- 
tituto e especialmente o nosso illustre sonsocio receberão com 
a sua acostumada benevolencia. 

O problema historico da nacionalidade dos índios que, ao 
tempo da conquista, occupavam o littoral e o campo de  Pira- 
tinicga, na capitania de S. Vicente, não est4 resolvido, nem 
creio que jámais o ser4 (16 modo cabal e definitivo. Faltam-lhe 
os dados essenciaes, os documentos linguisticos, indispensaveis 
a questões desta ordem. 

Sabe-se que, ao tempo da conquista, os naturaes do paiz 
eram divididos, segundo os portuguezss, em duas grandes na- 
cionalidades :-cTupin e eTapuyaw. 

Eram etupisw os que falavam a lingua que deade então se 
chamou ageraln, porque era falada ao longo da costa do norte 
ao sul, tendo-se como pertencendo a uma *raça t u p i ~  os povos 
que a falavam. Eram atapnyasw os indigenas que não compre- 
hendiam ou não falavam essa elingua geral>. 

Limitavam-se a isso, a essa descriminapão tão singela, os 
escriptores coevos. Historiadores, chronistas, miasionarios, vra- 
jantes e exploradores daquella época, diante da ethnographia 
indigina, não distinguiam senáo *Tupisw e *Tapuyasw. Do atupiw, 
desde os primeiros tempos da invaaão europ6a, se fizeram dic- 
cionario e grammatica; compuzeram-se csteciamos, e os missio- 
narios jesuitas puzeram-se a cultival-o com esmero, tornando- 
se o atupiw, uma lingua ccmmumente falada, niío jB nas aldeas 
do gentio, mas nas cidades e povoações dos portugueses. 

A lingua ctepuyaw, mui varia, como vario e numeroso o 
gentio que a falava, não logrou jdmais essa preferencia do mis. 
sionario, visto que o a t apuya~ ,  considerado bronco e incapaz 
de civilisaqo, era desprezado e escorraçado para as brenhas dos 
sertões. 

O portuguez, invasor, superior ao gentio. não pelo nu- 
mero, mas pelas armas e por sua civilisação, julgou sempre 
de boa politica, alliar-se aos tupis para, com o concurso delles, 
dominar o paiz e, .corno alliado, esposou os odios e preconceitos 
tradicionaes do selvagem amigo ; desprezou o tapuya e, por isso 
mesmo, incorreu no odio deste. 



Esse antigonismg durou sempre, e só mais tarde, quando 
n conquista do sertão penetrou mais fundo, no coração do paiz, 
6 o que o t a p y a  deixou de ser uma fe a para tornar-se um 
catecbumeno p ssivel. 

Naqielles primeiros tamp3s, d z ir-ne etupi* B como ~e dis- 
sesse gentio amigo, slliado accessivel á civilisag&o, apto para 
a catechese; dizer-se atapuy,*s 6 como apresmtr-se  inimigo 
a peraeguir-se e a exterwinar-se. 

0 ;  autores de melh r conceito referem q1e na Capitania 
de S. Vlce ite na regiãq msis viziciha dc~ mar, o gentio que a 
habitava era da raça utupi*, confiiando elle a ,  norte e ao sul, 
a ,  longo do mar, cam Tdmoy 6 e Csr i jó~ tambsm tupis. 

Os jesuitas, a quem fa l to  devemos na forma;ão da noasa 
nacional dade, nãg teriam assen'alo os seus arraiaes em S. Vi- 
cente, não Ihs tariam dado tão malifeata preferanc a se o gentio 
desea cspitania não f ~ s s e  o tupi. 0i broncos u;apuyas* não se 
Ihee mostraram nunca capazes de uma b)a  catechsse. 

Eram, portanto tupis os indigenas da Cqitania de São 
Vicente, pelo m nos aquelles a quem os jesuitai catechisaram 
e a cuja 1 ngnu deram grammatica e v, cabulario. 

Crmo se chamavam, porem. esses tu? s ?  Q ia1 o seu nome 
particular clmo nsçã I ou tribu ? rTupinakimw ou aGuayanã~ ? 
O gTupii akims 6 o mesmo aGuayn?i* ou o aTupinak ms é tapi 
e O eGuaynã» ta,uya ? 

Resp>nder a isso é solver o prt~b'ems historico qua consti- 
tue o objecto destss ligeira I observaçõ?~ 

Nh Capitania de tS. Vicente, nn trecho Zella qu3 serve de 
th3atro aos primeiros ensaios da coloninacão, havia, segundo a 
relação d ) s  viajantei de mais credit?, Haas Staden e Antonio 
Kiivet  ~Tupnnk inss  d be:ra-mar, dominan do a ;  c)atas, e 
e Buayanãsw (Wdiyaná I ou Wainasse3), nas msttss db vertente 
mzritima da Serfa, logo pl r  detran dos Tupioakins. Uns e 
outros eram de costumes diff ire li te^, sendo estes ultimos mais 
ferozes e crueis para com os seus inimigos do que r q ielles . 

Muito 6 para notar que 03 jesuitas que nos relstam os feitos 
da catechsse entre o gentio da Capitania de S. Vicente, nas 
primeiroa annos, n io  chamam eGuayanãt* ao3 indios que elles 
prime ro reu iiram no 1it:oral e depois transferira= em grande 
parte para ns cam~oa de Piratininga. 

O padre Anchieti, na sus noticia sob~e  o casament) dos 
indios faz a é suppôr que os Guaynãs nã? eram tupis, quando 
nos relata o 'acto de ~ C i y n b y ~ ,  jl velho, deixar a primsira mu- 
lher que era de sua nação e tomar cutra eque era GuayanB 
das d~ mzttow. 

Caynby era, cgm, Tibiriçá, da raça tup;, e tupis eram de 
f icto os in iigenas catecbiaadoi por A ich eta e s3us iiobilis3imos 
aúm~anheiros em Piratininga. 

Aqu,lla ph asa de Anchieta ssrviu-me, todavis, e m  antro 
t ~ m p ~ ,  de argumento Fara provar que o aGaaya& era tambem 
Wpy, p ~ i s  que de1 a b .m ee 6 iie inferir que havia ontr'ora 
Gmyanã do camlo e aGuayjnã* do matto, sendo então Cayaby 



nrn cgu t~an i i*  do campo, mas da raça tupi. Foi essa a conclu- 
são a q i e  chegem.is qunndo, em pomm'ssão com outros dois con- 
s d o a  d a t a  Institut I ,  tivemos de dar parecer sab:e esta ques - 
tb t8o debatida. 

E' verdade que para quem n ã í  seguir como nós então a 
orientaçã~ que levavamoj, o argumento, baseado naquel'ag pa- 
lavras de Anchieta, podia ser outro, b3m divelso, isto 6, Cayoby 
6 da raça tupi como o sua primeira mulher, ma8 a segands q l e  
slle t jmou é de outra raça, 6 cGuapa iã do matt I,, usando o 
santo m1s;ianario desta explicativtt, ceitamente porque havia 
cguayanã~ do campo. 

Nesti hypotheae, a Gnayanã que se podia encontra., quer no 
campo, qu3r na mat+a não era da nação de Caguby, não era tnpi. 

Mas, segundo Fernao Guirreir,,, em sua relação de 1606, 
eitqda pslo nosso il1u.t-e consocio dr.  G ~ m e s  Rtb3iro. aos Ca- 
rijÓ3 chamavam os Giiayanas de Tilpinakis), isto é, identifica- 
vam as denomiaaçõ 3s num mesm, povo, e elte povo ctu?ina- 
kim t era evideutemente tupi. 

Todavia, vem drs proprios jesuit is a classificaç%o do aGnaya- 
n ã ~  entra 03 povos tttpuyas. 

E m  um manulcripto de 1594, pnr Capictrano de Abreu 
a:tribu~d) a Fernio Cardim, os tGuzynãs* do sert2io da Bnhia 
aão clasaiticadus ent-e os tapuyrs. O jesuita S.mã:, de Vas- 
concelloa, na sua ch.onica ds cimpanhia, faz o mesmo. 

Parece-nos q e ha em tu io  isso umr contradiçção bem 
f l i g r a ~ t e ;  a meu ver, porem, t90 svmenta appsrente, e isso 
p x q i e  o nome aGaaynã* não é um nome de naçã), como não 
é O nome aTapuyas. 

aGuayanã* e não aGoianã*, como pref .re o nosso distincto 
consocio, 6 palavra tupi, empregaia pslos tupis para designar 
um povo com que tinham relação d3 parentesco, ou c7m quem 
podiam se entender. tGuayan&a qlier dizer: aaquelle que é 
para t e» .  E pois nã, é de estranhar qli- os Carijój chamassem 
ao gentio de 8 .  VLc,nte « G l a y n ã ~  ou T u ~ i n a k i m .  

As den3m nirçõ~s nacionaes ini iginis  não são seguras. Hn 
a dei7minçiio q i e  cada t-ibu dti a si meama, denominação no 
geral traiuzinio orgulho, valmtia, fùrça como ha denominação 
de prcc3dencia inimiga sign1fi:ando positivamente o contrario, 
esmo tanbem a deaom~nsção de proceiencia de l~calidade. 

aGuaynã* aGuayt l c b  ~ G u a y  ~momis*, aGuaycurú~ ~ G u a y -  
m u r b  q ie é como Aoch eta por veze I e creveu o nome que o R, 

grapham c Ay norér, sa? todoa nomes tupis applicados por naçõea 
tupis a outras naçõ3s não tupis ou simple mmte  aparentadas. 

Entre os iniigeaas o p trentes:o não implicavi identidade 
de naçao, sabido como é o costume que estea selvagens tinham 
na3 guerras incessantes, uns contra os outros isto 6, o de tru- 
cidarem os h?mens, os guerreiros, e preservarem as mulheres 
e as crianças que, como captivos, inccrporavam á tr.bu. Desse 
barbaro coatume p ocedia o cruz irnento com out os povos de 
lingua ben diversa e tambsm introducção de vocabulos da 
iingna dos vencidaa na dos vencedorda. Ejte fa:to tem sido 



observado em mais de uma liugja entre tantas :que aqui se 
fdlaram outr'ora. 

São estas as observações que submetto 4 consideraç&o deste 
Instituto a proposito do excelente estudo que, sobre os indi- 
genas primitivos de S. Paulo, fez o nosso illustre consacio, o 
Sr. dr. J. C. Gomes Ribeiro. 

S. Paulo, 20 de Março de 1909. 
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Identificacão de S. André 

.Aos 12 de junho 6e 1674, o padre Lourenço Craveiro 
obteve por deipacho do juiz ordinario de S. Paulo, a certidão 
*verbo ad verbum* do titulo de conce~siío e do acto de demar- 
cação e pc see pelos quaes Mart.m Affonso doou a Pedro de Goes 
a seimaria de ~Tapuaroriras, com as terras de aTsperovira~, 
em 10 de outubro de 1532 

Pedindo esses instrumentos como reitor do collegio de S. 
Ignacio (sic) e <por brm da rua justiça, o yadre Craveiro mos- 
tra ser interessado na propriedade a que elles se ref rem: se, 
pcis, as ceitidõ s não podem ser pos~bs em litigio, como publi- 
cos documtntts, os ccmmentarios do eacerdote, relativos á cx- 
tensão e limites dos mesmos, devfm ser rectbidos como de ori- 
gem suspeita. Alitis, o c6t ia l  publico, ao transcrever as peças 
originacs e reporta prr fé que elles estavam em muitas partes 
<illegiveia de mal escriptos*. K ã o  ~ntenr'o, por isso, que seja 
irreverencia con-iderar puramente fantastica a limitação da se$- 
maria com o rio Tiet6 e com terras da Conceição úbjeit'vos 
manifestos da data de Brez Cnbas, concedida em 25 de setem- 
bro de 1536. Antes pa ece eviderte dever concluir-se do exame 
da concessão a Pedro de Gr ea e do seu c o n f i t ~ t ,  cc m a de 
Ruy Pinto e a de B-az Cubas, que o limite maximo da mesma, 
serra acima, i: o rio Grande; para chegar a esEe resultado per- 
coriamos as 4 etayas* da concesi &o, i n v e ~  tendo a oidem seguida 
no documento primitivo. 

O rio Ururay por onde pasta a linha divisoria quasi no 
seu fim, 6 identificado de modo seguro na concessão a Ruy 
Pinto, de 10 de fevereiro de 1533, qustro mtzes apenas depois 
da de Pedro de Goes, sendo verdade que a3 ties sesmarias, ccn- 
finantes nas linhas de Sul a Norte, extremas da de Pedro de 
Goes, e communs com as de Ruy Finto e Braz Cubas, devem 
comprehender tcdas as terras da tncos+a> sem soluçlo de con- 
tinuidade. 

Antes de chegar ao rio Uru,ay, a data de Pedro de Goes 
entesta ccm a serra geral-a que estB sobre o =ar ;  passando 
antes, poiém, por uma ribeira, que vem pelo p6 da serra, a 
qual chamam Marrté rara depois pece!rar a serra Ururay e 
seguir o rio desse nome: entesta com a serra, segue pela ri- 
beYa, corta a serra e segue pelo rio. A ribeira Mar016 deve 
ser o afluente mais remoto do rio das Pedras. O nome Ma-ror6, 
quef dizer-o que *vem de longe*, ao que está cansado.; se 
6, poiém, ma-ia16 a melhcr graphia, deve entender se ao que 
cavas, o que acottat. Ambae as traducçõea ccnvem ao remoto e 



acançados curso ds agua, que corta a serra, a =qual como fe- 
nece e acaba neste lugar*. Outros escrevem MamorB. 

Para entestar com a serra e ceguir  ela ribeira a linha 
deixa o caminho de Piratininga, ~eguido na etapa anterior. na 
direcção ~ ;e ra l  de Norte a Sul, do mesmo modo que a divisa 
de Ruy Pinto, cortando ambas, em pontos diffarentes e em di- 
recg". opposta, o dito caminho. Antes de seguir o caminho de 
Piratininga, identificado pelas d u ~ s  demarcsções com a actual 
estrada Vergueiro, com pequenas variantes, a linha do perime- 
tro passava por dentro de um pinhal que fica na banda do 
campo GivapB (Jcii-peba, joasal rasteiro); antes do pinhal, des- 
cia um rio e ia, p?r terra, «Ygoarrr em outro. A palavra Ygoar, 
aqui empregada como nome prnprio, 6, segundo todas as appa- 
renciae, um verbo tupy e quer dizer eembeker-se*, misturar 
aguasr, abanhai-ser, umolharr: 6 a approximação e confusão 
de dois rios pela confusâo de afluentes que contravertem. Póde 
bom suppor-se que os erros e incnrrecções do original fizessem 
aprarecer, na certidão, o termo 'Ygoar,, em vez do verbo ate- 
cuararr, corrente na lingua geral, com aqnelle significado. 

Acreditamos que o rio que a divisa vtm entestar procu- 
rando-o para a banda do Norte, e pelo qual doece até Yogar 
por terra em outro rio, B o Grande hcje dos Pinheiros; sendo 
o coutro, o Pequeno. Fica ao Norte para quem esth em S. 
Vicente, ponto fixo para a orientação e outras reterencias, me+ 
mo que os documentos sejam de P~ratininga ; além c'e que seria 
pouco logico admittir, como quer o padre Crsveiro, que, ten- 
do-se referido ao Tietb e ao Cabii:ii, o titulo passasse a des- 
crever a ribeira Maroré, deixando no olvido todas 8s demais 
aguas da região. 

Ali& o titulo de Bran Cubss patentca a impraticabilidade 
da inteipretação de Gonçalo Craveiro. Muitiesimo maior que a 
de Ruy Pinto, a sesmaria de Pedro de Goes era visivelmente 
menor que a Ze Bran Cnbas, a qual, tecdo de frente duas le- 
guas e meia ou tres, só tinha por limites, no sertão, os limites 
das conquistas d'El-Rey. /iQ sua data é de 25 de setembro de 
1536, em que as concessões anteriores ainda vigoraram, mesmo 
que tivessem de incorrer em ccmisso, pasi ados tres annos aem 
cultura. 

Pelos documentos uniformemente rrforidos e acceitos, a 
sesmaria, de Braz Cubas, a oeste, ctnfina com a de Pedrc de 
Goes, assim como com a de Buy Pinto, tambem a oeste con- 
fina a segunda: Dum irrecusavel dbcumentc edito que a pri- 
meira aparte, com a segunda, anão chegando mais até 8 borda 
do campo, onde estsve a povoaçlo de S. Andr6 e onde jb teve 
João Ramalho aroças,. Accrescenta cjué, saindo do dito pinhal, 
onde fenece e acaba a data de Pedro de Goes, com quem é 
Braz Cubas meeiro, começar8 a partir pela banda de oeste.. . 
Isto em 3 de Agosto de 1567. o documento é judicial e au- 
thentico. 

O pinhal, a borda do campo, no documento de Braz Cnbas, 
são os mesmos sitios, com nomes identicos ou parecidos, da 



concessão de Pedro de Goes, junto de uma e outra sesmaria 
eatava, pois, a villa de S. Andr6: se a de Pedro de Goes n%o 
excede ao rio Grande, antes ahi fenece e acaba, é natural que 
S. AndrB ficanse entre aquelle rio e o Pequeno -no angulo 
formado pelos mesmos, quasi identicos ao das concessõos at6 
a rsse ponto limitrophes. Excluida das duas sesmarias vizinhas, 
S. Andr6 ficou a oeste da de Braz Cubas e ao norte, ou no- 
roeste, da de Pedro da Gof s. 

A data de Pedro de Goes, em vista do seu contesto e ao 
que rezam os documentos de Braz Cabar, não attinge ao Ta- 
manduatehy e muito menos ao Tieté, como quiz o padre Lou- 
renço Craveiro, devendo ser, forçosamente o mesmo o pinhal 
que na primeira apparece e ao qual a segunda faa detida re- 
ferencia (separados, como são, apenas por quatro mezes e feitos 
pelos mesmos officiass e serventuarios de justiça), o que se 
deve concluir é que S. AndrB fica mui proximo de Pedro de 
Goes e pouco distante de Brax Cubas. Deve ter tido o seu 
sitio entre o Rio Grande e o Pequeno, no divisor das respe- 
ctivas aguas e no ponto em que o affluente de um tanto se 
approxima do de outro, que daquelle se vae por torra, cygoars 
neste. 

Deixando de ser xmejeirow de Pedro de Goes, Braz Cubas 
a p s r t e ~  pela banda de oeste (por uma linha do sul a norte), 
seguindo o caminho que vae a Piratininga, corta o Taman- 
duat 'hy e procuia, sempre pelo mesmo caminho, ao qual chama 
de Pequery, desde que avae passando este rios, o sertão. Ca- 
minho que vem do Pequery. 

Se  pudermoa fixar o aldeamento do Fequery, abrangido 
todo elle na sesmaria de Braz Cubas, ser-nos-A facil ajuntar 
um augmento novo ao da situaç80 de 8. Anhré. Este aldê- 
amento não podia eer outr?, senão o que deixou as ruinas, 
ainda hoje existentes, á margem do ribeiro Guapetuba, ~ e r t o  
do sua fcz no Tamanduateby. Ahi tinha Braz Cubas muito 
antes mesmo da sesmaria, uma fazenda de mantimentos e 
criação, casas fortes e uma ermida coberta de telhas ~ o b  a 
invocagão de Santo Antonio. Na demarcação Brai  Cubas con. 
servou eSSA8 bens. 

A situação conhecida deste aldêamento e as ruinas ainda 
visíveis marcam precisamente o ponto de passagem de uma 
linha de Sul a Norte que, havendo deixado o rio Grande, ~ó 
tivesse de cortar o Tamanduatehy ; qualquer outra teria for- 
çosamente de aeaigualar accidentes geographicos antes de at- 
tingir ao rio. Parece que a divisa de Pedro de Goes segus a 
margem esquerda do rio Grande, emquanto o de Braz Cubas 
vae pela direita, e que o pinhal, a cujo limite se acosta S .  
André. começa a ser cortado depois que a linha, tendo dei- 
xado o rio Grande, para cygoars no Pequano, segue pelo ca- 
minho de S. Vicente a Piratininga: S. Qndr6, estando perto 
do campo, provavelmente o de Givayè, deve estar egualmente 
perto de caminho de Piratininga-no trecho que vae do rio 
Grande ao Pequeno, ou, quando muito, ao Zanzalar. 



.Caminho que vem de Piratininga, unico existente na 
época, era este; o ncvo, aprcveitnnfo em parte o de Pequery, 
é oonsiderado recente em 1560. Feito pelo Garibatubp, para 
servir int~resses de B 7 a ~  Cubss prcvavelmeate delle se nãq 

podia fazer menção na época das datas. S. Andr6 nãq deve ter 
estado B direita do rio Graride, li6 ado como est& o seu sitio, 
ao pinhal que a divisa de Pedro de 6003, penetra depois de 
ygoar no rio Pequeno, devem os seus signaea ter eucontradori 
na parte interna do aogulo formado pelos dois rios, logoabaixo 
do ponto em qae afflueotes da um e outro qna3i 50  confundam. 
E' mais frcil que esteja á esquerda do rio Pequeno, que 4 di- 
reita do Grnndo 

A ana ly~e  dos drcumentcs estudados 6 inteiramente im- 
pessoal quando feita f6.a das influencias que dominaram o 
padri Lourenço Craveiro; ssndo autentico3 esses d,cumeijtos, a 
deducçgo do seu exame é irre:usavel: I ão se pode, pqia, buscar 
vestigiol de S And,é lcnge do tevreno supraindicado. E' pro. 
vavel que o nnme «Caveir~s» dado a um sitio de cultura ne3ta 
região, seja o pl aual que guie o indicador feliz nest 5 pesquizcl. 
Dcs-ccadas as humiltes habita(õ~s da e p o r ~ ,  apagedas pela 
ert são do sc 10 os sulcos e murcs das toecas trincheiras, avassa- 
Iaia? pelo matto e pelas relves rs  s ignae~ do trabalho huma- 
no.. . num ignorado cemiterio de alc'8a ficaram alguns ossos 
algumas caveiras, ~ p r n t a n i o  acs indagadorea ?e  um futuro re- 
moto, num riso sarcatico, o lug r que o poder yretendeu fazer 
para t< do senii re eiquecidr !B 



,A villa de Santo Andre da Borda do Campo e a primitiva 
povoação de Piratininga)) 
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A villa de S, André da Borda do Campo e a primitiva 
povoação de Piratininga 

e 0  Diario de Pedro Lopes de Souza publicado por Var- 
nhagema na Revista do Instituto Historico e Geographico Bra- 
sileiro é, realmente, um documento de summa importancia que 
veiu esclarecer mriitos pontos obscuros, nesee primeiro periodo 
de nossa historia colonial, tem, entretanto, muitas lacunas e é, 
As vezes de um laconismo lamentavel, mesmo ohscuro, nos pontos, 
justamente, onde se desejaria que elle projectaese alguma lua. 

Ao voltar dos mares do Sul a frota de Martim Affonso, em 
demanda do Porto de S. 'Vicente, foi, conforme releta o autor 
do ~Diarioa, dado immediatamente inicio á primeira povoação 
do litoral: ~Segunda-feira, vinte e um de Janeiro- 1532 - 
demos á véla, e fomos surgir numa praia perto da ilha do Sol, 
(Praia da Barra e Itararé, proximo a ilha Porchat) pelo porto 
ser muito abrigado de todos os ventos. 

Ao meio-dia veio o Galeão S. Vicente surgir junto com- 
nosco, e ncs disse como fora não se podia mostrar as velas, com 
o vento sudoeste. 

Terça-feira pela manhg, (22 de Janeiro) fui num batsl da 
banda de l'oeste da bahia e achei um rio estreito em que as 
nhos se podiam correger por eer muito abrigado de todos os 
ventos. (E' o Porto das Náoa, em Tumiarú). 

A tarde metemos as nios dentro com vento sul. 
Como fomos dentro mandou o capitão, meu irmão, fazer 

uma casa, em terra para rnetter as velas e enxarciae. 
Aqui neste porto de S. Vicente varamos uma nlto em terra. 
A todos nós pareceu tambem esta terra, que o capitão Ir- 

m2Lo determinou de a povoar, e deu a todos homens terras para 
faaerem fazendas, e fez uma Villa n a  Ilha de San Vicente, e 
outra nove leguai dentro pelo sertáo, a borda de nrn rio que 
se chama Piratininga, e repartiu a gente nestas duas Villas a 
f e i  nellas officiaes, e poz tudo em boa obra de jnstiga, de que 
a gente toda tomou muita consclação como virem povoar villas 
e ter leis e sacrificios, e celebrar matrimonios, e viverem en: 
conmunicação das Artes, e ser cada um senhor de seu, e ter 
todos e os outros bens da vida segura e conversavel.. . etc. etc. 

Muitas confusões e controversias têm provocado entre ae 
escrirtores este e outros pontos do referido .Diario,. 



Muitos chronistas antigos e contemporaneos t ê  rn pr; curado 
demonstrar que as duas Villas fundadas por Martim Affonsa 
foram S. Vicente e Itanhaem. 

Nós mesmo, t r  tsndo deste assumpto na pequena monogra- 
phia que escrevemo~, .A Villa de Itanhaemn, baseando-ncs na 
auto idada opiniãn de Fr.  Gas ar, Machad~ de Oliveira e ou- P tron auctores proentamos con mar e sa asserbo, isto 6,-ser 
Itanhaem a segunda provoação fundada relo primeiro donatario, 
depois da de S. Vicenbe, pois que a ViIla de São Paulo, criada 
unicamente pelos j suitzs, em 1553, não pcdia ser fundada por- 
Martim Affmso que EÓ per_oeaneceu dois annos em sua colonia. 

O noseo humilde trabalho foi lido, revisto e emendado p e l ~  
nr. dr. Antonio de Toledo Piza e pelo dr. Jolo Mendel de A1- 
meila velho) ambos muito compet *nteq, pela sua eruiiqão, 
em materia de Historia Pstria, para dizerem se o nosso mo- 
desto trabalho estava ou não em desaccôr~o c3m a verdade his- 
torica, apesar de divergir sob" esse pmto do *Diarios de Pe- 
dro Lopesn. 

Para não cansar o leitor com a repetição doe argumentos 
que adduzimos neste sentido, no referido livro, 1imitamo.nos a 
transjrever para aqui, um ou outro trecho dos brilhantes ar- 
tigos publicados no Vol. XL da aRevista do Iuetituto Histor:co. 
e Geographico Brasileiron, pslo dr. Candido Mendes de 81- 
meida, em 1877, os quaas se referem, em ~ a r t 3 ,  a este impor- 
tante assiim~to. Eil-cs: ( . . . Attss  da vinda e estabeleci- 
mento de Martim Afionso de Souwi, João Ramalho vivia no 
lithoral de S. Paulo entre os aTu~iniquinss, na maior liber- 
dade, navegando pela costa do sul em bergantins que por si, 
os r eus companheiros (genros) construis. Negociava cum os 
navios europeos que demandavam a costa de S. Vicente e Ca- 
nanéa e lhes vendia mantimentos e escravcs, de ordinario 
aCarijó3., com qusm lutavam os eTupiniqu;ns,. 

Mas, organizada a colonia, forgoso lhe foi tomar outra po- 
sição e vida mais regular, receber as suas sesmarias e culti- 
val-as. Isto para Remalho jii não era possivel. 

Tomou a deliberaçho de subir a serra e entender-se com 
os *Guaynnazesn, por meio de permutas com os generos euro- 
p u s .  Ertes indig~nas  vivendo no campo não tinham descido 
a marinha, j4 pela difficuldade da descida da serra, e horror 
que tinham, como todo o indigena campesino, a penetrar nas 
densas fl lirestas de beira-mar. 

Ela a expliceção que nos pareceu natural e obvia dancva 
vida d s  Joso Ramalho, forqado a deirar a marinha pela pby- 
rionomia diff3rente que a t ~ r r a  ia tomsndo e a que elle n$ío 
se queria sujeitar, a ponto de preferir as terras na ilha de 
aGuybew ou aGuymb6n (na ilha de Santo Anaro) do que tm 
S. Vicente ou nas immediaçõ.3~ de Itanhaem, mui eupenores, e 
para onde a co10n:a se eítendia. 

Mait'm Affonso de Souza demorou-se pouco tempo na&- 
lonia nascente, um anno e pouco mais, quando muito :-e 
nunca foi, nem podia haver fundado Piratininga (S. Paulo). 



Basta ler o proprio *Diario de Pedro L-pes de Souza 
par?, ainda com pouca reflexfio, v e r m  que as duas Villas em 
que elle estabeleceu sua gente outras rião foram senão «S. 
Yicelte e I tauha~mn,  e nunca Piratininga, ncme que por des 
tuido, erro t u  mti fé foi encartado cn substituido. 

Constancio, em sua Historia do Brasil., reconhece este 
facto, acompanhado por frei Gaspar i m as suas .Memoriaas, 
que muito se desviou da verdade, quanto á direcção da via- 
gem do funfador da Colonia. 

Gabriel St ares na sua t Ncticia do Brasil, , opina por S. 
Vicente e Santts, como primeiras povoações, no que 15 acom- 
panhs do pelo autor da America Portugueza~, Rccha Pitte, 
mas basta a distancia das duas Villhs, e o que se lê no <Dia- 
rio de Pedro Lopes de Souzaa para excluir tanto a povoação 
Ze Santos, como a de Piratiniaga criações posteriores B. entra- 
da de Msrtim Afíonso. 

Accreace qus esss nome de ~Piratiningaa, significa lugar 
de Secta de pe'xe, applicava-se no Brasil a muitos pontos 
q u e  tinham esse dcstico e industria. 

A Villa de Itnnhaem que se chamou ~Conceiçãoa, dir tava 
um pouco do seu poito, (1) na foz do rio aCapivaryo, B. margem 
do oceano (2) era tambem um povoado que tinha aquella in- 
dustiia e destino, e não seria naravilha que, na bpoca, esse 
local se chama taebem akiratinir ga, sem ser o de S. Paulo, 

'nas visinhanças do rio Auhemby 
E se esse lccal se chambva ~Piranhtnn,  spncn'mo do pre- 

cedente, mais fcrça teria n o ~ s a  conjectura ... a 
Ora, com tc das esras pioyas e a rgume~t t  s que pareciam 

irrefutaveis, jclgava-se pler amente picvado o engano do re- 
ferido .Diario de Pedro Lopas de Souzaa quando diz - ssr a 
Villa de Piratinga (S. Panlo) a segunda fundada pt r  Martim 
Aff ,nso - entretanto em vista de outro3 documentos preciosos 
que posteriormsnte foram deãcob3rtos, vê -se que a  refere^ cia 
do *Diarios é veidica nerse ponto 

E s s ~ s  importantes document e, que vimos de referir, foiam 
encontrados na praciora collecção de manuscriptos antigos da 
cidade de Evore, em Portugal, e mandados copiar para a Revista 
do Instituto Historico e Oe graph'co do Brasil 

Entre elles se acham 2 cartas authenticas do padre Manuel 
da Ncbrega, dirigidas uma a d. João III, e outra a S. Ignacio 
de L{ybl.-, em Roma, ambaii datadas de S. Vicente, uma do 
anno 1553 e outra de 1556. 

Essas cartas dizem o aeguinte : 
<De S. ricente - 1553 - a d. João 111.. 

(1) A povoaçio flindada- por Martin Affonso em Itanhaen [a primitiva) dis- 
tava duas leguas ao sul da foz do rio onde era o porto. 

(2) Aqui ha engano do escriptor O rio que tem a sua fôz proxima da wtual 
Villa de I tanhen,  nBo se denomina * Capivary a ,  mas rio Itanhaen. O rio 'Ca- 
pivary- ou = Oapivarú*, atzavessa parte do territorio de Santo Amaro e dirige-se 
para o mar pela garganta, ou bifurcará0 da serra Paranapiacaba com a de Mo- 
ngagu&. Esse rio 6 o mesmo Que toma o nome de Branco, e & tributario do Ita- 
nhaen. 



.A graça e consolação do Espirito Santo seja com Vossa 
Alteza sempre, Amem. 

Por que mando este anno um padre de quá (1) a dar 
conta a Vosea Alteza e á Companhia das coiear desta parte, e 
por Thorn6 de Souza haver pouco, que se de quá partiu (2) 
pelos quaes de tudo será bem informado, não tinha eu para 
que escrever, mas para cumprir com a devoção de Vassa Alteza 
e com os desejos, que em Nosso Senhor eu tenho desta3 partes 
serem favorecidab delle, rómente lhe darei alguma conta desta 
Capitania de S. Vicente ande a maior parte da Companhia 
residimrs, por ser ella a terra mais apparelhzda para a con- 
versão do Gentio, que nem uma das outras, prr  que nunca 
tiveram guerra com os Christãos, e é por aqui a prrta e o ca- 
minho mais certo e seguro para entrar nas geraqões do sertão 
de que temos bôss informações. 

aHa muita3 gerações que não comem carne humana, as 
mulheres andam cobertas, não são crueis em guerra como estes 
da costa, porque eózente se defendem. Alguns tem um só 
principal (chefe), e outrss coisas, mui amigos da lei natural, 
pela qual razão nos obriga Nosso Senhor a maia presto lhes 
eoccorremos, maiormerite que nesta capitania nos provém de 
instrumentos para isso, que são alguns irmãos linguas 
(3) e por esta3 razões nesta Capitania nos occupamos mais que 
nas outras, 

Está principiada uma acasaa na povoação de S. Vicente, 
onde se recolhem alguns orphams da terra e filhos do gentio, 
e outra acasa* do mar dez legoas, pouco mais ou menos, e 
duas leguas de uma povoação de João Rarralho (Santo AndrB), 
que se chama Piratininga (lugar da casa), onde Martim Affanso 
de,Souza primeiro povoou, ajuntamos tados os que Nasio Senhor 
quer trazer a sua egreja e aquelles que sua palavra o Evan- 
gelho engendra pela pregação, e estes de tcdo deixam seus 
costumcs e se vão estremando de outrcs, e muita esperança 
temcs de terem verdadeiros filhos da egrejs. E vae-se fazendo 
(em Piratininga) uma formoea povaação, e os filhos destes são 
cs que se doutrinaram no Colegio de S. Vicente. 

Na Bahia não ee entende agora por falta de elinguasa, 
que não temos (4) sómente se sustenta aquella aca3aa, e se 
doutrinam alguns moços, e assim tambem porque andam ellee 

(3) Era o padre Leonardo Nunes - o = Abare-Bêbé * -fundador do Colleeio 
de R. ' ~ i cen te .  - 

(4) Em Abril ou Maio de 1553, por quanto em 13 de Julho desse mesmo 
anno chegára a Bahia o outro governador, d. Duarte da Costa, que o substituira 
na administração daquella colonia. (Gabriel Soares) - a Noticia do Brasil - 
parte I1 Cap. 5). 

(5) Nesta capitania havia abnndancia de linguas ., o que se explica pela 
forma porque começou o estabelecimento, ao contrario da Bahia, onde a lin- 
guagem portugueza manteve-se desde o começo pelo numero dos que vieram fun- 
dal-a; a ignorancia do idioma Tupi pelos colomnos era qurtsi completa. 

Em S. Vicente obtiveram os jesuitas, desde logo para seu gremio os irmãos 
Pedro Corrêa, de extrema importancia na colonia. Manuel de Chaves e eram 
auxiliados ainda por Antonio Rodrigues, Leonardo do Valle, Gaspar ~ou ienço ,  otc. 

(6) Faz-nos suppor que nesta época já não existia Diogo Alvares, o G Cara- 
muru s, que grandes serviços prestou aquclla colonia. 



todos baralhados em tão ciueis gerras que v:z'nhos com vi- 
zinhos, e casas com casas se ccmem, que é grande juizo de 
NOSSO Senhor, etc, . . 

.De S. Vicente - 1556 - a S .  Tgnacio de Lc yollas. 
*E com iato (arefere-se ao modo de manter o collegio da 

Companhia em S. Paulo), e com o mais que a .casas tem, 
seria collegio fixc, por que já tem casas e egreja e cerca em 
muito bom sitio, posto o melhor da terra, de tcda abastança, 
que a teria pode dar, em meio de muitas povoações de indios, 
e perto da  Villa de Santo AndrB, que B de Cbristlos, e todos 
os christãos deeejam ir  alli (em Piratininga) viver, se lhes des- 
sem licença (1). Alli (em Piratininga) foi a primeira povoagão 
de christãos, que nesse terra houve em tempo de Martim Af. 
foneo de Souza, e vieram (depois) ao mar por razão dos navios, 
de que agora todos se arrependem, (2) e todavia á alguns dei- 
xam la ir viver. Asaim tambem ensina-se já alli grammatica 
a alguns estudantes nossos, e lições de casos a todosxl. 

Muitos historiadores e chronistas que se têm occnpado, com 
interesse, deste primeiro periodo da formação da im~ortante  
Capitania de S. Vicente, têm demonetrado que antes de re- 
gresaar para a Europa, Martim Affonso determincu e fundou 
a povoação de Itanhaem que mais tarde progrediu e assumiu 
o predicamento de .cabeça de capitania de S, Vicentem, e dos 
Condes de Vimieiros e Ilha do Principe. 

A villa de S. Vicente e a de Itanhaem, não foram entre- 
tanto as duas unic- povoações fundadas pelo primeiro dona- 
tario, como nos affirmâmos em nossa pequena iMonographia,, 
baseando-nos em documentos e opiniões abalisadas de notaveis 
historiadores e chronistas. 

O aDiario de Pedro Lopes de Souza> diz a verdade - A 
Villa de São Paulo de Piratininga foi iambem fundada por 
Martim Affcnso de Souza, - as carta3 do ~ a d r e  Nobrega vêm 
inteiramente confirmar essa arserção. 

O dr. Candido Mendes de Almeida, logo que teve conhe- 
cimento dessas duas cartas, apressou-se a vir pela mesma Re- 
vista do Instituto, em uma - Adenda - retratar-se dos pon- 
tos que se achavam em desaccordo com eata plena confiimação 
do padre Nobrega. Nós tambem, ctmo o illustre escriptor, no 

(1) Martim Affon so, antes de partir para a Europa, prohibiu que os colonos 
de S. Vicente fossem a 8 borda do Campo * negociar com os aldêados in- 
digerias. Esta prohibição foi depois revogada por um alvara de d. Anna Pimentel. e) Martim Affonso temendo o despovoamento do littoral com o exodo para 
piratininga, prohibiu, antes de regressar a Europa, que os colonos fossem sitiar-se 
em Serra-acima, para não abandonarem o porto cie S. Vicente onde se achava an- 
corada a sua frota. 



iritereise da ver2ale bistorica, e aproveitendo a opportunidade 
deste cpu~culo, vimor declarar ao pablico que, rrtiramos as 
no sas conjectnras e affirmt tivas, net te ponto, acceitando, como 
rerdrde, o que rffirmam essas documentes citsdos, e esieramos 
qu* uma vez por  toda^, fique sanado essa falta e brm patente 
esta nr ssa demonstiação. 

A povoaclo de Santo Andrt5 da Bcrda do Campo foi ele- 
vada a cathpgoria de Villa em 1553, no mesmo anno em que 
foram os jesu tas estabelecer-~e em Piratininga, no iogar de- 
terminado e povoado por Martim AGùi so de, Souza, segundo a 
confirmação do citado dccumento. 

Esse povoação de Santo André, onde morava João Rama- 
lho, só cr meçou a arparecer e a scr pcvoada ar63 a retirada 
do primeiro donata io para a India. e deptis de ser rcvogado 
por d. Anna Pimentel, a prc hib'ção que reu marido Martim 
Aff uso, havia orderia20, - para que nem um colono europeu 
fosse s~tirir-se nem *regatear* Nrn os indios de serra arimw. 

E, sa Villa de Fanto Andlé teve curta duração, por que a 
ViIIa de S. P ~ u l o  a sobrepujou e o governo da metropole foi 
forçado a mmr'al-a dest uir e srrazar, em virtude das s6rias 
contendas e ri~a'idades que sobretieram entre 03 habitantes, 
das duas povoações, instigadrs pci João R a m ~ l h i  e seus filhos 
que tinham decidido adio aos jesuitas, como 8, alihs, brm co- 
nhecido. 

A mudança da Villa de Sa. to Andrt5 para a de S. Paulo foi 
1(vsda a t ffdito em 1563 ou 1564, qvando o acto da madanya* 
promcvido por Mem de Sh foi definitivamente approvado pelo 
donatario e polo yei, 

Esse t r c t o ~  6 ainda 8th hoje qualifica20 como injusto e 
vii lento por algunri chronistas, q l ~ e  a c ~ u f a m  cs jesuitas como 
unicos causadores e responsaveis dessa mudan~a  e deztruição. 

OJ jesuitas, de facto, n8o eram amigos de João Ramalho 
e dos seus apaniguados por quem foram mais de nina vez hos- 
tilisados. segundo refere Simão de Vasconcellos na sua «Jhro- 
niccn. I-Ia entretantc., testemunhas insuspe~tas provsnio que o 
crctca da demol~çlo de Santo André e da sua mudança para 
S. Paulo, foi expontanea dos moradtrps da propria Villa de 
Jt ão Remalho, como prova este documento, do qual citaremos 
apenas algumas palavras por ser demasiado longo: 

h' uma carta 9, rainha d. t atharina, regente r a  menori- 
dade de d .  Sebastião, crm data de 1561 dirigida por dois o o- 
ralores de Santo And é, Jorge Moreira e Joannee e lves, ho- 
a e c s  il'ustrer, que mais tarde occuparam o cargo d e  officiaes 
da camara de S. Paulo. 

Eis o trecho : 
- 

<E assim mandou que a Villa de Sinto Andr6 onde antes es- 
tava-mos (a carta e datada de S. Paub) se p s m e  pam a 
casa de S. Paulo que 6 dos ~ a d r e s  de Jeaus, porque cóa todos 
lhee pedimos por uma petiçge, m i m  por ser lugar mais forke 
e mais defentavzl, e mais seguro assim dts con tn i rh  [Tamíym) 



como dos outros indio~, como por cutras nuitas coisas que a 
elle e a nói mcveram,. 

No periodo 6nal accrescenta : 
.Outro~im. confo~me Vossa Alteza, a mudança e trespação 

da Villa que fez Mem de S i ,  com todts os msis capitulos e 
liberdade que lhe deu, dús quaes mandamos um trtslado a Vossa 
Alteza (I)..  Não prdemo~ e nem queremrs nqgar ou obscurecer 
os grandes serviçrs prestados a colonia de Mertim Aff ~ r s o  por 
esse famoso aventurairo portuguez João Ramalho, cuja perso- 
nalidade e merit3s tanto se tem discutido entre 1161, maa não 
des~jimos que se continue a ~ropalar  que-a mh fama que delle 
ae espalhou foi pura invenção dos jesuitas daquella 6pcca-ao8 
quaes ali& o Brasil, e s bretudo S.  Paulo, tanto devem. 

Yermitta-nos pois o leitor que exhibamos aqui um outro 
documento, firmado prr um estraageiro, um protestante, que 
nada tsm de commum rom s jesuitae. 

O que Simgo da Vas:oncellos diz em sua 8Chrrnicaa sobre 
Ramnlho 6 corfirrraio por e t3 testemunho insuspeito: o alle- 
mão Ulrico Schmidel, de Strarburg, pela sua - 8Htstoria ver- 
dadeira de Lma viagem curioea r a  America ou Novo Mimdo, 
pelo Brasil e Rio da Prata, desde o anno de 1534 a4é 1554.. 

Esta obra f i pela primeira vf z publicada em P'rancfort-so- 
bre- o-Meno, em 1567. 

Schmic'el acompankou ao R'o da Prata d. Pedro de Men- 
doza, e assistiu áfunds@o de Puenos Aires, tomando parte mui 
a h v a  nas expediçõ s hespanh.las, desde a foz de~se  rio me- 
moravel, atb ao Paragury. Piretrou e fez a guerra em muitos 
territorios, indo st6 a Btlivía e a região dt s Anlep. Nessa 
vida de curiosas e interessantes aventura3 levou quasi vinte 
annos. Querendo vtltar rara a Europa, ror S. Vicente, em- 
prehendeu por terra, por inhoapitas r* g '&s sertaneja?, uma via. 
gem sobremodo arrojar's, com fraquiseimos re:ursos e poicos 
companhe ros. 

Nessa épcca a Villa de S. Paulo aioda rão exigtia. 
Paitiu pois de As ump(ão em 26 de dez~mbro < e  1553 e 

ch-gou a S. Vicente a 13 de junho de 1553, seguindo a 24 
do mesmo mez para Lisboa em nm navio de Prdro Rossel, 
Agente de Erasmo Sthetzei., de Antuerpia. 

Este intrepido viajante esteve na Villa de S a n t ~  André, 
alli se demorru pouco tempo, mas sempre diz alguma coisa do 
fdmoso J o ã ~  Ramalho, cujo nome germaniw, chamando-o de 
João ~Reimeillew fazendo o mesmo ccm S. Vicente que deno- 
mina cvicenda* . 

Ora, ouçtmos suas palavras : 
a Chegam 1s em fim a uma aidêa hibitada por Christãos, 

cuj ) chefe chamava-se J O ~ O  Rei~ei l le .  Felizmente para nó3 
elle estava ausente, por quanto esta aldêi pareceu me um va- 
lhacouto de ladrões R.malh9 (Reimeille) tinha ido para onde 

- 
(1) Rev do Instituto Historico e Geographico do Brasil. Vol XL , segunda 

prate pag. 346. 



estavam outros christãos que habitavam em outra ualdêaw 
chamada Vicenda (S. Vicente) para terminar um tratado 
com elles 

Os indios deste paiz, assim como perto de oitocentos 
christãos, que vivem nessas aldêas, são vasaallos do rei de Por- 
tugal, mas são governados por João Reimeille. 

Elle (Ramalho) pretende que, havendo f e i t ~  guerra por 
espaço de uquarenta annoss nestas Indias (Brasil) e conquis- 
tado esee paiz (S. Vicente), era mui justo que fosse elle o 
govarnador . 

J c ã o  Reimeille fazia a guerra aos portuguezes que não 
queriam reconhecer os seus direitos. 

Elle é tão poderoso e tão considerado que pode por em 
campo até cinco mil indio~, ao pasao que não se reuniriam 
dois mil sob o estandarte do rei de Portugal. 

Na aldêa (Villa de Santo André), não encontramos senão 
um seu filho, fomos mni bem recebidos, ainda que elle nos 
inepirasss mais desconfiança que os proprios indios, e deixando 
este lugar, rendemos graças ao c6a termos podido sair sãos e 
salvos». 

No cspitulo 53 diz ainda : 
.: Continuamos noma viagem e chegamos a 13 de junho 

de 1553 a uma pequena cidade chamada Vicenda (S Vicente) 
situada a vinte milhas daquelle ponto (10). Achei ahi um na- 
vio portuguez que acabava de ser carrega30 de assucar, paus 
de tintura e algodão, por Pedro Rossel agente de Erasmo 
Schetzen, de Antuerpia. 

Depois de dizer que foi bem recebido por Pedro Rossel, 
qiie lhe arranjou uma passagem e bordo daquelle navio e de 
recommendal-o a tripulação, accrescenta : 

u Passei onze dias em S. Vicente (não fala de Santoli) 
para munir-me de todas as coisas necessarias para uma larga 
viagem. Cheguei alli, seis mezes depois de haver deixado 
As~umpgão, a distancia 6 de 376 milhas). 

Ora, este intrepido viajante, habituado durante vinte 
annos a essa vida sertaneja, e a affrontar, som medo, toda a 
sorte de perigos, não tó  por parte dos elementos como dos animaes 
ferozss e das tribus bravias de indios que povoavam toda esea re- 
giko immensa por elle percorrida, com quem teve de travar, 
combates, E Ó  se atemorisou ao approximar-se dessa aldêa de 
Christãos onde habitava Ramalho e seus filhos! ... 

Já  ve pois o leitor que a efdmaw de João Ramalho, es- 
.palhada já nessa Bpoca, por toda essa vasta região sertaneja 
desde S. Vicente, at6 o Rio da Prata, e que tsntos receios 
inspirava ao viajante allemão, não podia ser obra dos jesuitas 
que acabavam de aportar ao Brazil, e apenas encetwam o Eeu 
estabelecimento na Colonia de Martim Affonso de Smsa. 

(10) A milha alleman equivale a uma legua, e quasi um terço das nossas j 



Como additamento ás argumentações por nós produzidas no 
Capitulo lido na sesião deste Instituto, no dia 20 de Julho, 
referente 4 Villa de Santo Andr6 e A Povoação de Piratini ga, 
somos forçados a vir trazer ainda, como supplemento, algunci 
esclarecimentos, afim de melhor ser discutido e julgado este 
importante ponto ainda tão obscuro, de nossa historis, tanto 
mais agora que ae pretende, nesta cspital, crigir um monu- 
mento aos fundadores da povoação de Siío Paulo de Piratininga. 

Camo bem sabem os nossos distinatos cansocios, 6 bastan- 
te velha esta questão. que agora tentemos reviver-de ser ou 
nlo  Martim Affonso de Souza o fundador da povoação de Pi-  
ratininga. 

Mniscs historiadcrçs antigos, bem como autores de Diccir- 
narios Geographicos publicados no estrangeiro no seculo XVI 
e, princi~almente, o Diccionario de d. JosB Vaisette, historiador 
celebre, pertencente á Congregação Benedictina de São Mauro, 
em França, ao referirem-se 6 dita povoacão de São Paulo, 
dão-lhe sempre como fundador o donatario Martim Affonso. 

O chronista Fr. Gaspar, nas suas Memorias para a Histo- 
ria da Capitania de S .  Vicente, ao tratar deste ponto, pre- 
tende rebater e provar que eram falsas e infundadas todas essas 
referencias. a A  cidade de São Paulo, diz elle, teve os princi- 
pios que agora direi, e n8o começou como escreveram os es- 
trangeircs, nem deveu sua origem a Martim Affonso de Souza., 

Devemos desculpar estas e outras teimosias de Fr .  Gaspar, 
e concordar mesmo que, em parte, sllas eram leaes e sinceras, 
visto que na Bpoca em que elle escieven as suas Memorias 
ainda nãc se ccnheciam os importantes documentos que mais 
tarde vieram negar as suas affirmativas sobre esse e outros 
pontos da nossa historia. 

O Diario da Nnvegagão da Armada que foi á terra do 
Brazil em 1530, sob a capitania-mdr de Martim Afonso de 
Souza, escripto por seu irmão Pedro Lopes de Souza foi, pela 
primeira vez, publicado por Vanbagem em 1817. Esse Diario, 
a que j4 nos referimos, bem camo as cartas do padre Nobrega 
citadas pcr Candido Mendes no Tomo XL, parte segunda, da 
Rev. do Instituto Bistorico e Geographico do Brazil, 4 pagina 
370, eram ineeiramente desconhecidos no tempo de Fr. Gaspar. 
O que não se póde e nem se deve permittir, entretanta, em 
nossos dias, B que se continue a ir respigar nesse mesmo campo 
OS púntos de que carecemos para elucidar estes e outros topi- 
coe de nossa Historia, ou que te pretenda ainda pôr em duvida 
a veracidade desses citados documentos que vêm elucidar easa 
tão velha quão controvertida questão. 

J á  declaramos, ao fazer a nossa primeira leitura, que os 
documentos que nas serviam de base para tal rectificação j4 
eram bem conhecidos, principalmente as cartas de Nobrega, ci- 
tadas por Candido Mendee. 



Essas car'a3, qualdo o dito esiriptor as consultou, em 1877, 
r a c,llecção dos manuscriptgs de Evora, copiadas então para 
a bitlictheca do Iastitato, ainda não t inhan sido pnblicadas, o 
que se cff-ctuou mais tarde, não EÓ na re~pectiva Revista, 
como em ft lbetos sob o titulo Materines e Achêgaspara a Bis 
toria do Brazil, publicados por ordem do ministro da Fazenda, 
em 1886. 

No fasciculo n. 2 dessa importante publicação a cargo do 
Sr. Va le Cabral, ~ ê r n  as cartas do Padre Manuel da Nobrega, 
precedidas de uma ncta explicativa e de diidos biogrtphicos 
desse mit.sionario exemp'ap. 

Em uma das suas sunotações diz o sr. Valle Cabri 1: aAl- 
gnns 1 erit d( s das ca. tcs de Nobrr ga n&o são bem claros; Bs 
vezes, a questão de pootnação faz tamtem mudar muito o sen- 
tido i a  phrase. E m  algumas, a16m disto, nctri-ie evidentes 
córtes de ptriodos, que cu desfiguraram o sentido, cn tornam 
obscuros c s  que se lhea seguem., 

Mais adit nte reft rd-se aindã: 8Annotei as prtsentes cartas 
tanto quanto me f c i  possivel fszel-o; uns factos ficaram mais 
cu meuos asbentados cutros devem ser estudados de novo, até 
sua com pleta elucidação B 

E3te ultimo periodi, r a1 notas do sr. Valle Cabral 6 assls 
importante pala franqueza e ~ i n ~ e r i d a d e  com qu,  foi dito e bem ' 

merece a attenção dos meus dignos e eruditos conrocios. 
Nas cartas de Nobrrga, alguns dos factoi que «devem ser 

estudados de novo at6 a tua ctmpleía elucidação*, são, no 
nosso ec t~nde r ,  eises que se referem a fundação da yovoaçtío 
de Piratiniqqa, p t r  Martim Affonso; e q i e n  melhor que o 
Ins t~ tu% Historico e Geographica de S. Paulo está n9 caso de 
Ee intorescar e elucidar esse pont , ? 

Eis, em resumo, o que s ~ b r e  este ponto diz, rm Addendo, 
o Sr. Ca~d ido  Mendes : (Revista d,  Instituto Historico e G. 
do Brazzl tomo XL, lar te  2.":. 

.Dapois de já estar no prélo a presente ~Wemoria, tivemos 
cccas ão de consiiltar a prec'osa ccllecçáo dos mancscriptos de 
Evora, cop;ados pala a bibliotteta do Instituto, onde encon- 
t~amos firnaios diversos factos, que contrariam alguna3 dar 
nosias cortjiicturaj, e que no interesse da verda,de historica 
aqui registamos, etc. 

eDicsernos a Iags 328 e 329 que Karrim Afftnso de Souza 
nunca fora e nem pad a ter fundado Pzratininga e que as 
duas villal de que trata o Diavi9 de Pedio Lcpes de Souza, 
não podiam ser outrai sioão S. V.cente e Itanhasm, e nunca 
Pii atininga, hoje 8. Paulo. 

*Os iranuscriptos da biblotheca de Evora, a que já ros 
referimos, ~ ê m  solver todas a3 duvidas que sobre este a ~ u m p t o  
exist 'ar .  Em veri'ade Martim Affonso de St ura subio a serra 
de Fararapiacabs e funi'ou nos t a m ~ o a  de Piratininga uma 
villa do mesmo nome, precitameute no local onde hoje se acha 
estabelecida a cidade de S. Paulo. Esta villr com o tempo 
deeafpe receu : os patuguezes que aJIi viviam retii aram-se I a r a  



S. Vicense, ou paia p?v(a;ões maritimas, menos João Ramalho 
que fundara um estabelecimento 4 borda do campo, conhecido 
na Bpoca por Canzpo de S.  Vzcente ou eimplesmente campo. A e se 
*ninhos creado para resguardo feu,  entre mattas, e mais pro- 
ximo do littoial, impoz-lhe, desde prinoipio, o nome de Santo 
Andrd, etc., efc. 

O trecho da primeira carta de Nobr~ga  dirigida da capi- 
tania de S. Vicente ao rei d. João 111 em 1554, conforme vem 
publica3a no folbet) do sp. Valle ( a b  al, em 1886, que maia 
nos interessa B o seguinte: 

C .  . . Esth principiada uma casa r a povr ação l e  S. Vicente 
onde se recolhe~am alguns orphãos t a  teria e filhos do gentio; 
e do mar der leguai, pru?o mais ou menos duas leguas de 
uma poviagPo de J4 ão Ramrilho, qus Ee chama Piratininga, 
onde Martim Affonso de doura primeiro povocn*. 

C-ndido Mendes, que alguns amos  antes, de Valle Cab-al, 
em 1887, havia consulia'o esse mesmo documento, que veiu 
contraiizer as suas opinidos e conjecturas, interpreta-o 
d'outra fórma additando mesmo a pslavia - outra - afim de 
ser melhor comprehendido eise obscuro periodo, corro se vae 
ver:  aEath principiada uma ca a na povoação de S. Vicente 
onde se recolhe-rm alguns orphãos da terra filhos do gentio e 
outra no mar dez leguas pouco rrais ou menos, duas lepuas 
de uma povoaç8o de J ão Rlimalho, que se ( h a x a  Piratinii., 
onde Martim Aff Inso de Soufa primeiro povoou. . . B 

Em nota abaixo expl ca ainda, que .a povração que se 
cbame Piret inin~ e o local de outra cala (ou c llegio) ii margem 
do Tieté e não a pnvoa:ão de João Ramalho que sempre Ee 
denominou fanto Andre. A reconstituição mais cla-a desre pe- 
rio30, se nos permittem, aeria ainda esta: ~ E s l á  principiada 
uma casa na  ovoa ação de S. Vicente, etc. e outra, que se 
chama Piratinin, onde Martim Aff~nso primeiro povoou, do mar 
dez leguas, porco mais ou menos duas leguas de uma povoação 
de Jodo Ramalho: 

Não nos consta, absolutamente, que Martim Aff~nso de 
Sonsa fôsee o creadur da Villa de Santo Andrb; o que rezam 
as chronicas 6 qu* o donatario, quando subiu a serra de Pa- 
ranap a aba, ars 10 de ootubro de 1563 conferiu a João Ra- 
malho o t tu10 de Guarda-Mdr do Campo. 

O titulo de Alcaide M8r de Santo Andrt5 - foi conferido 
a Ramalho pelo Lóco tenente de Martim Aff ~nso, Antt nio de 
Oliveira, em 1553 quendo esea povcação teve foros de  Villa 

Não consta, taapouco, em doi umentos authenticos, que 
essa VJla de Sa3to AnhB, fosse co~hecida  por Pirntinln como 
alguns querem supr 6 .  pn curando e-clarece: o periodo citado 
da carta do Padre Nobrsga 

A pro~iosito dessa denominação Piratinin ou P,ratininga, 
que ma;s tarde se estendeu por toda esea regiáo do Tze16 re- 
fere o chronista Fi Gaspar : i;". . . . 4 Pelo dito campo dos Antigos frz seu curso um rio 
famoso, a que os titulo8 e cartas mais ant'gas dão o nome de 



Rio Grande, as sesmarias do principio do seculo passado o de 
Anhambi-e hoje todos conhecem por Tieté. 

Nelle fat confluencia num ribeiro, a que os indica da ter- 
ra intitulavam Pirntininga ou Piratinin, como acho escripto 
em alguns dooumnntos antigos, e o logar deasa confluencia fica 
1ong;e da cidade, couss de meia legua. Em huma das margens 
do tal ribeiro estava situada huma Aldêa cujo nome era Pira- 
tininga, onde residia Tibiriqá soberano dos Gnayanazes : Ella 
tomou o norre do ribeiro o qual se communicou a todo o paiz 
(região,), Accrescenta em nota o mesmo erudito chronista : 
rQae Piratininga ou Piratinin, h6 um ribeiro, e ae meta no 
Rio Grande dos Antigos, hoje conhecido pelo nome de Tiett?, 
consta do acto de Demarcação das terras de Bras Cubas, feito 
em S. Paulo, no anuo de 1663, por ordem do Provedor-Mór 
Sisne, o qual se acha no archivo do Carmo de Santos. Mas, 
15 n. 68. O mesmo consta de uma certa de senmaria passada 
por Jerge Ferreira, capitto mór da S. Vicente, aos 9 de Agos- 
to de 1567, registrada no cartorio da Provedoria da Fazenda 
Real, etc. etc a F r  G a e p ~ r  n&o diz, nem prova que a aldês 
de Ramalho se chamasse Pirntininga. 

As duas cartas do Padre Nobrega, a que nos refarimos, 
isto é-a que vimos de citar, e a outra dirigida tambem da 
Capitania de S. Vicente, a Santo Iguacio de Loyola, em Ro- 
ma, da qual vamos ainda nos occupar, nem uma traz data, 
nem do dia nem do rnno, nem do 1 gar em que foram escri- 
ptris, onde apenas declara-Capitania de S. Vicente-que tan- 
to poderia ser-Santo André Piratininga ou Santos, S. Vi- 
cente ou Itanhaem. 

Valle Cabra1 d& ambas essas cartas como sendo escriptas 
em Piratininga (não sabemos qual a razão), datando a primei- 
ra de 1554 e a segunda, dirigida a Santo Ignacio, com data 
de 1556, ao passo que Candido Mendes diz que a primeira, de 
S. Vicente, foi escripta em 1553. 

Quanto á segunda eão cincordes na data de 1556, mas 
assevera Candido Mendes que foi eacripta em S. Vicente e não 
em S. Paulo. 

Ora, examinemos com calma alguns dos topicos deasa ul- 
tima carta de Nobrega dirigida a Santo Ignacio de Loyola 
afim de vermos qual dos dois interpretes tem razão. 

Antes, porém, conv6m declarar que o Padre Nobrega par- 
tiu de S .  Vicente para a Bahia a 3 de Maio de 1556 e que, 
portanto, a carta só foi escripta em principio desse anno. 

Depois de occupar-se de factos referentes a outras capi- 
tanias, diz o grande mi~sionario : . . . aWests Capitania de 
S. V~cente  o Padra Leonardo Nunes fez o mesmo, ajuntou 
muitos meninos da tzrra do Gentio que se doutrinavam nesta 
ca88, etc. etc. . . .a 

Esta casa (é sem duvida em S .  Vicente) servia de dou- 
trinar os filhoa e os paes e mães, e outros alguns, como pelas 
cartas dos qusdrimestres vejo ; daqui se visitam outros logares 
do Gentio que est&o em redor, etc. (Provavelmente em I ta  



nhaem), eneata casa se lê grammatica a quatro ou cinco da 
Companhia e lição de casos a todos, assim Padres como Ir- 
mãos, etc. . . ., 
@G- aDesta maneira vivemos at6 agora nesta Capitania, onde 
estamcs seis Padres de missa e quinze ou dezeseis Irmãos por 
todos ; e aos mais sustentava aquella casa de S. Paulo de Pi- 
ratinin com alguns meninos do gentio, sem se determinar se 
era collegio da Companhia, etc. . . .B 

Vemos que, para se fazer daquella casa de S. Paulo col- 
legio não tém mais que a grangearia, etc. . . e *  

Ora, pela maneira por que 06th redigida esta carta, não 
precisa grande perspicacia para corp~rehender-se que não po- 
dia ser escripta de S. Paulo de Piratininga, mas sim de S. 
Vicente, e que, portanto, 6 o Sr. Candido Mendes que 08th 
com a razão, pois quando o auctor se refere a S. Vicente em- 
prega sempre as locuçõ~s cesta casa,, .este cnllegio~, ao passo 
que, quando trata de S. Paulo, emprega sempre-taquella ca- 
sa., o que prova nã;u ser Pirntininga o logar eu: que elle se 
achava quando redigiu esta carta. 

Natemse ainda que as transposiçõea que estamos fazendo 
não é do vol. XV da Revista do Instituto, onde vem publi- 
cada a addsnda do Sr. Candido Mendes, mas sim a do pro- 
prio sr. Cablal sob o titulo Materiaes e Achegas para a His- 
toria e Geographia do Brasil, pags. 111 e 115. 

Afim de bem esclarecer este ponto, damos o reeto de 
transcripção da carta de Nobrega, na sua integra. com a pon- 
tuaggo qne no3 offerace o dito folheto do sc. Cabral. 

e Vendo-nos o Padre Luiz da Grã e eu, neste perplexidade, 
dando conta aos Padres, que nos aqui achamc S. nó i pareceu escre- 
ver estas cousas a V. P .  e ao padre mestre Ignacio, (provavel- 
mente 1gna:io de Azevedo) para que com o que lhseassentar, 
se tomar resolução nas causas seguintes: Primeiramente si nos 
convem que aquella casa de Piratinin seja de meninos ; a nós 
c& parecia-nos que não e que 6 melhor audal-o doutrinando 
por suas povoações a paes e filhos, e, te  todavia El-Rei qui- 
eesse casa delle~, e os quizesse manter, nós não teremos mais 
que a superitundencia espiritual sobre elles, e j h  que El-Rsi cs 
não queira manter, nem nos convenba tel-os, se ser& bom fa- 
zermos daquella caoa collegio da Companhia ; e nisto o nosso 
voto 6 que si sua Alteza qnizssse dar aquella casa alguns di- 
zimos de arroz e miuças, j 6  que alli hão de estar Padres e 
Irmãos, applicando aquella casa para sempre, e tirar de nós 
toda a esmola que c i  nos dão, que era muito b3m fazer col- 
legio e se servia muito a Nosso Senhor delle, e a aua Alteza 
custaria menos do que lhe cnsta o que nos agora d&, e podia 
dar-nos alguns moios de arroz do dizimo, e o dizimo da man- 
dioqua da Villa de Santo Andr6, que creio que tudo é menos 
do que nos c4 dão; e a nCs escusar nos-ia de mandarmos fazer 
mantimentos, nem termos necessidade de ter escravos, e com 
isto e com o mais que a casa tem, seria c-llegio fixo, porque 
jB tsm casa e Igreja e cêrca em muito bom sitio, posto o melhor 



da terra de toda abr siança, que na terra pode kaver, em meio 
de muitas povoaqõss de indios, e perto da Villa de Santo An- 
dr6, que é de chrisiãos e todos os chrietios desejam, ir viver, 
ee lhes dessem licença; alli foi a primeLra povoaqão de christão, 
que nesta terra houve em tempo de Martim Affonoo de Sousa 
e viersm a viver ao mar por razãa dos navios, de que agora 
todos se arrependem, e, todav.a, a alguns deixaram 18 ir viver, 
assim tambem e sina se j& ali grammatica a alguns estudantes 
noasrs e licão de casos a todos, eta. 

E m  resumo: cre:o aue não póde haver contestação a estei 
periodos que são bast 1 ntes claros ! Quando Nobrega diz : <r ali 
foi a primeira povoação de chriatãos que nesta terra houve em' 
tempo de Martirn Affonso #e Sousa s não se refe e ,  esth visto, 
h povoação de Santo Andrt5, mas sim 6 de Piratininga. 

Assim tambsm ensina re a j4 ali s grammatica, etc. m, 
conclue elle, demcnstraiido que o rdverbio do lugar c ali > niío 
se refere a Santo Andr6, mas a São Paulo de Piratininga, 
ecnde Martim Affonso primeiro  ovoo ou e onde j& esti  co- 
meçando o c llrgio s . 

Ainda uma vcz dec'aramos que, nesta questãn, não nos 
move f ntro interesse que não seja O intuito do restabelecimento 
da verdade historjca . 

De foimz alguma não des jamos empanar a gloxia dos 
abnegajos e heroicos missionarios da Companhia de Jesus, pela 
Farte tão activa que tomarem na fundação e denominavão da 
villa de S. Paulo de Piratininga; não des.jamos, entretanto, 
que se exclua dahi o nome do primeiro donatar'o de São Vi- 
cente, que, de facfo e de direito, bfm merece tnmbem o titulo 
de fnntadcr ds São Paulo. 

A venera(& que votamos aos miisionarios j3suItss, pelos 
grandes beoefici s q l e  pre,tsram 6. colonia de Martim Aff m o  
e pela ingratidão que, c mo rec mpenna, sempre receberam em 
ncssa terra, e ainda pelas injusti<;as de que hoje s?io victimas, 
nota-se, não 6 a mesma qus nutrimos por esse valente e illus- 
trado capitão primeiro dona ario. 

Se rste mereceu dos biographos os mais retumbantes elo- 
gios e Carnõ.8 o imrcortn'isuu no seu poema Os Lusicdas, com 
estes versos : 

Tanto em armas illustre e em toda parte 
Quanto no conselho sabio e bem cuidado 

não deixou por isso, recebsr das historiadores de sua patria 
as accusações a3 mais terrivei~, qu3 muito depreciam e avil- 
tam o seu ceracter. 

Pinheiro Cbagas e outros modernos h:storiadores, nas in- 
vestigeções que fizeram dss administrações d s governadores 
da India, dessa éptca, não são nada favoraveia a Martim 
Affonso, qu3 6 considerado como um grande ambicioso e um 
despota cruel. N?io deixam, entretanto, de lhe fizer justiça a 
outras b ~ a s  qualidades, como homem de energia e de grande 
sab r. 



Um dos capitães mais soffregop que teve a India Por- 
tuguesa (diz esse hisLoriador) foi, esm dsvida, Martim Affoaso 
de Souza; na sua sêde insaciavel de ouro e de riqiieras che- 
gou a praticar artos qTie deshonravam a e!le e deshonravam o 
n r m e  de Portugal, mas n8o deixava, por isso, de ser não r8 
um dos mais valentes mas tambem um dos nospos mais illus- 
kes  capitães, verdadeiro homçm de sciencia etc s (Hlstoria de 
Portugal, de Pinheiro Chagas, vol. IV, i a g  31,) 

Ao lançar-se um golpe de vista sobre a expedição desse 
famoso capitão As terras do Braiil, antes de sua partida para 
a India, não se deixa de notar que, a9 partir de Portugal, em 
1530, Martim Affonso vinha Ik com o firme proposito de e ~ t i -  
belecer a a i t s  primeira colonia no littoral de S. Vicente, cuja 
região era  delle conhecids, ngo €6 pelas infarmagões pessoaes, 
como pelos mappar que j B  exiit'am nessa Bpaca, de tcda a 
costa do Braail. 

Martim Affonao, sem duv'da, tivera n3ticia da intiepida 
expedicão, no nosso continente, deirse portnguer Aleixo Garcia 
e do onro e da prata que s j  hav'a espalhado. deade o Rio de 
Solis, que nessa occasiao tcm u o ntme de Rio da Prata ac8 
S. Vicent?, após a morte deste audaz sv.ntureiro luzitrno, 
coiiforme referem os p oprios historiadores hejpan! óes, que 
affiimam ter Alejxo Garcia galgado cs Andes e att~ngido a 
terra dos Incas, n o  Peiú onde volttira calregado de onro e 
prata, antes da conquista de Pirrarro. 

Martim Affonao cabia, pois, que a pfrta oz a chcce pala 
penetrar nesse sertão onde, segundo aa noticisn, tanto aban- 
dava o ouro e a prata, era, depois do rio da Prata, esse outro 
famoso rio grande, Anhemby ou Tzetd, e, portanto, procurou 
tomar, quanto antes, posse dessa chace ou dessa porta. E foi, 
de facto, o que elle fez, depois de ter cumprido as ordens de 
d. Jcão 111-de pmorrer  e levantar marcos e padrões de 
posse no littoral do extenso dominio do seu rei. 

Se Martim Affonso viesse ao Brasil unicamente com O fim 
de o povoar e tratar da colonisação e cultura da terra, teria 
escolhido outros pontos mais apropriados a esse mister, e não 
as terras hnmidas e baixas do littoral e porto de S. Vicente. 

JB ao aportar ao Rio de Janeiro, o dcnatario, antes de 
cuidar de outras cousas, na demora de quatro meies que a111 
teve, tratou de expedir alguns homens ao sertão, afim de se 
informarem se havia ou não indicios de minas ~ q u e l l a  região. 

Em CananBa, sabemos qual o intuit J dessa infeliz e de- 
sastrosa expeditão - dos oitenta homens - que pereceram no 
sertão em busca de minae de ouro. 

Martim Affonso, como homem ambicioso, porém intelli- 
gente e pers?iear, niío desanimava e sab'a que essas historiae 
de grandes riquezas e j zidas de ouro no interior do paiz nã? 
eram méras lendas, n e n  mythos, e que, mais cedo OU mais 
tarde, es-as minas deviam apparecer. 

Ao estabelecer-se em S. Vicente, o seu  primeiro cuidado 
foi conhecer esse rio famoso, que j& hav'a, sem duvidr, sido 



percorrido por Aleixo Garcia, e que mais tarde deveria ser a 
róta segura, a esteira luminosa que os intrepidos bandeirantes 
haviam de sulcar. 

Ao chegar, poig, 9, aldeia de Tibiriqh, em Piratininga, 
nessa collina ribeirinha ao grande rio Anhembi, elle de certo 
não vacillou em lançar sobre ella os fundamentos da sua po- 
voaçáo, que viria a ser a guarda, a chave dessa porta do ser- 
táo, como bem qualificou vinte e quatro annos depois O bene- 
merito missionario Manuel da Nobrega, que alli mesmo fez 
resurgir e levar a effeito a idCa do primeiro donatario. 

Por que motivo, pois, e com que fundamento, pretende-se 
ainda sustentar que a povoação de Piratininga, fundada por 
Martim Affinso de Souza, não é a de S. Paulo, mas sim a de 
Santo Andr& da Borda do Campo ? ! São  ~recisamos adduzir 
mais argumentos para negar que Martim Affonao, com toda a 
sua perspicacia e tino militares, tivesse a idéa alrandonar este 
magnifico ponto estrategico, onde ee achava a aldeia de Tibi- 
riçh, a margem do Tiet6, para ir estabelecer a sua povoação 
longe desse grande rio e proximo ás floreetas emaranhadas do 
alto da serra, sujeita aos ataques e emboscadadas traiçaeiras das 
tribus aguerridas dos tamoyos e mais indios inimigos doa lusi- 
tanos. 

Nas demandas que mais tarde surgiram entre os herdeiros 
de Pero Lopes de Souza e Martim Affonso de Souza, quando o 
ouro, jB explorado por Affonso Sardinha, começava a pzntar nos 
invios sertões da extensa capitania, vemos bem claramente que 
o motivo que impellia os herdeiros desses dois irmãos nesse 
renhido pleito não eram as posses das areais e mangues do l i t-  
toral e das ilhas de S. Vicente e Santo Amaro, que ambos dis- 
putavam, mas, sim, o direito de dominar no sertão auiifero e 
apossarem-se daa cidades e villas ã, margem do Tiet6 : S. Paulo, 
Ytú, Araritaguaba e outras, que guardavam a porta e possuiam 
a .chave desse sertão.. 

Foi tambem por essa occasião que se comprehendeu o mo- 
tivo porque Pero Lopes de Souza tanto empenho havia feito 
para que o rei d. João 111 lhe concedesse a permiseão de in- 
tercalar dentro da capitania de S. Vicente - dez leguas das 
cincoenta que lhe tinham bido dcadas em Itamaracá, no litoral 
de Pernambuco. 

Nieas dez leguas de Pero Lopes, que depois tomaram no 
littoral o pompas0 nome de Capitania de Santo Amaro, comeqa- 
vam no rio Juqueriquerê, em LI. Seblstião, e vinham at6 á 
barra de Bertioga. Nas ditas demandas, esse limite se foi dis- 
tendendo : primeiro at6 á barra grande, em Santos, ficando toda 
a ilha de Santo Amaro na posse de Pero Lopes e, mais tarde, 
os referidos limites primitivos de Bertioga vieram até 8, barra 
de S. Vicente, ficando as duas ilhas, St. Amaro e A. Vicente, 
com suas duas villas, dentro da capitania de Pero Lopes. A 
passe dessa ilha de Ingáguassti, e sobretudo o direito de do- 
m i e r  na villa capital de Martim Affonso de Souza, S. Vicente, 
equiva!ia, pars os coudea de Monte Santo e Marqurz de Cas- 



caes, herdeiros de Pero Lopes, o direito e posse do sertão, e, 
sabretudo, da cidade de S. Paulo, á margem do TietB, que breve 
iria assumir o predicamento de cabew da capitania. . 

Os condes de Vimieiro e Ilha do Principe, uma vez expo- 
liados da villa de S. Vicente, capital da donataria de Martim 
Affonso de Souza, de quem elles eram legitimo8 herdeiros e 
successores, foram fazer da villa de Nossa Senhora da Conceição 
de Itanhaem, tambem fundada pelo donatario, a capital das cem 
leguas da capitania de S. Vicente, como 6, aliás, bem conhecido. 

Ao terminar essa intrincada e iniqua contenda, que durou 
perto de dois seculos, quando o governo da metropole resolveu 
transferir a s6de da capitania para a cidade de S. Paulo, e in- 
demnisar os proprietarios dessas terras do littoral em que esta- 
vam as duas ilhas em questão e onde se achava situada a villa 
de S .  Vicente, capitsl das teirae de Martim Affonso, não foram 
os herdeiros deite primeiro donatario que receberam os qua- 
renta mil cruzados, mas sim os herdeiros de seu irmiío Pero . 
Lopes de Souza. E h u e ,  nesse tempo, como ainda hoje, re 
pretendia já eabulhar da villa de S. Vicente de S. Paulo o 
nome e o direito do seu legitimo fundador. 

Hcje, pordm, que, pela acção do tempo, essss animos arre- 
feceram, é tempo que o veredictum calmo e justo da historia se 
pronuncie e que a justiça seja feita, com toda a evidencia, á 
mamoria do nosso primeiro donatario. 

S. Vicente, Julho de 1910. 



D. Amelia (2." imperatriz do Brazil) 

PELO 

D r .  Eugenio Egas 

%cio effectivo do Instituto Historico e Geographico de S. Paul0 



Viuvo, desde 11 de dezembro de 1826, D. Pedro I, O glo- 
rioso fundador da nacionalidade brasileira, sentiu a convenien- 
cia de contrair segundas nupcias. Os seus amigos e fieis con- 
selheiros, por soa vez, fizeram ver ao jovem imperador que, por 
todos os motivcs de ordem publica e por todae as razões de 
moral privada, impunha-se-lhe o dever de constituir nova fa- 
milia. 1). Pedro I. reconhecendo a ~rocedencia das alleaacões 
apresentadas, assim se exprimiu em Carta que escreveu aõmar- 
quez de Barbacena :-.Honrado marquez de Barbacena. Amigo. 
EU o imperador vos envio muito saudar, como aquelle $e 
muito amo. Confiando de vossa fidelidade e inteireza o desem- 
penho do maior serviço que ora podeis fazw tanto ti minha 
pessoa e familia, como B nação brasileira, mandei expedir pelo 
ministro competente as instrucções necessarias, que deverei8 
seguir ti riscs, emquanto alguma circumstancia imprevista vos 
não aconselhar a tomar outro expediente. E porque a distancia 
mui grande, e eu desejo accelerar quanto fôr possivel o meu 
casamento, convem qne vos habilite com instruccões amplas e 
positivamente minhas. O meu desejo e grande fim 6 obter uma 
princeza que por seu *nascimento, F~RMOSURA, VIRTUDBIS e ins- 
trucçãow, venha fazer a minha felicidade e a do Imperio :- 
quando hão seja possivel reunir as quatro condições, poderei~ 
admittir alguma diminuição na primeira e quarta, comtanto que 
a segunda e a terceira sejam ccnstantes. Todos os meios que 
vossa sagacidade e selo empregar para conseguir este fim, se- 
rão por mim approvados, e por isso vos incluo tres assignatu- 
ras em branco, e ponho ti vossa disposição a minha legitima. 
Estou certo que desempenhareis as funcções de fiel criado tanto 
acompanhando minha filha e rainha de Portiie;al para Vienna, 
como minha augusta noiva para o Brasil. Nosso Senhor VOS 
tenha em sua santa guarda. 

Escripto no palacio do Rio de Janeiro, aos 27 #de junho 
de 1828. 7." da independencia e do i m p e r i o . - I r d ~ ~ ~ ~ ~ o ~ ~  

E o marquez de Barbacena (Felisberto Caldeira Brant) deu 
principio á sua delicadissima mieeão, confiando no apoio e au- 
xilio e conselhos que lhe quizesse dar a côrte austriaca, pois 
o imperador da Austria fôra sogro de D. Pedro I. Mas a corte 
viennenae era hostil a D. Pedro, porque lhe attribuia muitas 
das contrariedades e desgostos que tanto acnbrunhtram a pri- 



meira imperatriz do Brasil, d .  Maria Lenpoldina Josepha Ca- 
rolina. O i-algo de Marschal, ministro da Austrla no Rio de 
Janeiro, durante a vida de d,  Leopoldina, fizera, junto das 
côrtss europdas, propaganda deefavoravel ao imperial viuvo, 
agora candidato a noivo. 

E foi por isso que seis pedidos de casamento tiveram res- 
postas negativas. Barbasena nilo era homem de desanimar, e 
bem sabia que um imperajor moço bello, corajoso e attrahente, 
governando nação nova e futnroea n?Lo era partido que se des- 
prezasse. 

Dirigiu, pois, as snas vietss pnra a Baviera. Eugenio de 
Beauharnai~, o valoro~o general, enteado de Napoleão I, de 
quem a agnia franceza dissera, ao voltar da infeliz campanha 
da Rnssia :-.Dana cette gaerre, nona avons tous commis des 
fau'es; Eugene est le seu\ que n'en ait pas fait*; havia falle- 
cido aos 44 annos de edade, de ixa~do viuva e filhos. As prin- 
cezas de Be~nharnais goeavam de um renome europeu como 
typos de belleza. Eugenio de Beanharnais, que fora arrastado 
na quéda de Naprlego, retirou-rie para a Baviera, e alli viveu 
cPm o nome de Duque de Leuchtemberg. Quando D. Pedro I 
fez o Eeu pedido de casamento, j i  o endereqou 4 duqueza viuva: 
era fallecido o antigo vice-rei da Italia. 

Vencidos oa obataculos creados por Metternich, ou melhor, 
afastada a sus intervençno, que era muit9 fraca, senão, abso- 
lutamente nulla, em se tratando de princezas na roleonicas, 
Barbacena communicara a D. Pedro que as negociaqõss se eu- 
caminhavam bem, e que finalmente tinha encontrado facilida- 
des.. . E D. Pedro lhe respondia : - .Meu Bsrbacena. Muito 
estimarei receber csrtas suas, principalmente pelo que nellas 
me diz relativo ao meu casamento, que pelas suas-facilidaderi 
muito faceis-já deve estar frito. Deu3 o psrmitta para saber a 
que 6 de mim., E fiuaIisava: aTenba saude e venha depressa, 
mas já se aabe acompanhando a nriiva, e bom será que já não 
receba esta, o que me fázem acreditir as snas - facilidades 
muito f ceia Acredite que sou seu amo, que muito o estima. 
Rio de Janeiro, 6 de Março de 828.  IMPERADOR.^ . 

Pasearam-se largcs e morosos mezes . . D. Pedro I, im- 
pa&nte, resoluto, temerario, sc ffcia horrivelmente com a mar- 
cha lenta daa formalidaderi diplomaticas. 

E a dietancia, e a morosidade dos correios, e a incerteza 
da navegação, tudo a lhe torturar o coração spaixonado ! Quantas 
vezes não lhe passariam pelo cerebro idéis de caaar-se alli 
mesmo pelo Rio de Janeiro ou tnlvez por S. Paulo ! . . Mae 
a sua imperial palavra? E a sua posiqão de chefe monarchicú? 
E o sangue azul? Oh! Quanta coiaa pnssada a comprimir o 
seu pensamento e a apertar o seu triste coração?l Bem se 
pode imaginar o que de alegria, o que de contentamento se 
apoderariam do organismo de D. Pedro, quando lhe foi pre- 
eente a du~l ica ta  do seu contrato nupcial, celebrado a 30 de 
Waio de 1829, que assim c o m y  : 



eS>it notoire8 tous ceux qui le prèaent contract de ms- 
riage verront : que comme Sa Majest6 llEmpereur du Br6sil a 
demrndé en meriage h Ia Serenissims Du:liesne de Leuchten- 
berg. Sa fille bian aimée, la Serenissime Prinwsse Amélie 
Auguste Eugenie, Princesse de Leuchtenbsrg et dlEichstaedt, 
et  que Ia mission de stipuler et arréter lee Conventions ma- 
matrimoaiales a ét6 co fi6e de la p-irt de 8a  Msjesté Impe- 
riale au t.89 iliu9tre e t  t.83 exellent Seigneur Feliaberto Cal- 
deira Brant, Marquis de Barbacena, Senateur de I7Empire, 
Gentilhomme de l a  Chqmbre de Sa Majest8 Imperiale, Marechal 
General de ses Armées et  Grand Cordon de llOrdre Imperiale 
de Ia Grande Croix du Sud ; e t  de celui de Ia Couronne de 
fer a7Austriche; e t  de Ia part de Son Altesse Royabe Ia Da- 
cheese de Lsuchtenberg & M~nsieur le Chevalier Nicslss Loais 
Planbt de Ia Frye, Lieutenant Coloncl dana 1'Armée de Sa 
Maiesf6 le Roi de Bevihre, Gentilhomme de Cour de Sa dite 
Altesse Rcyale. Officier de i70rd e de Ia Lrgion d 'honn~ur,  
Cbevalier de ~'Ordre du irerite civil de la Cruronne de Ba- 
v 8.0 et de l'0rdre Royal de 1'E ée de S u e d r ~  e depois, cntre 
varias clausules dispnnha : - que o casamento seria celebrado 
em Munith entre a serenis~ima Princeza Amelia Augusta Eu- 
genia, Vrinceza de Lenchtenberg e d'E chstaedt e o repre- 
sentante de S. M. o Impe adrr do Brazll & condition qu7Elle 
(Sa Majes é L7Emper ur) ratrfiera et a~complira eu personne 
ce mariagem, regundo a fórma prescripta pelos sagrados cano- 
nes da egreja catholica apostc lica romana, logo que chegue 
sua auqusta esposa ao Rio de Janeiro, ou para repetir as pa- 
lavras contratuaes, «eu moment de 17arriv8e de Son Auguste 
Epon~e  i Rio Janeiro, : que celc brado o casarner t I em Municb, 
d. Amelia tomaria o t tu10 de Imperatriz ?o Brasil: que psr- 
tiria para o porto de O ~ t e n d  de onde embarcaria a bordo da 
esquadra que a conduziria ao Brazil: que d. Amelia teria um 
dote de 200.000 florins ; que. . . 

O contracto r upcial celebrado em Canterbury raeson peloe 
tramites legam e diplomaticos e a 2 de Agosto do mesmo anqo 
de 1829 celebrcu-se o casameiito, em Munich, 8 1 hora da 
tarde. 

No dia 3, d. Amelia despediu-se da familia e a 4 partiu para 
Ostende, onde chegou acom~anhada de sru irmão, o pciucipe 
Aagustn. pelo pe~sr a1 que c mpnnha a sua Camara, além de 
muitrs fidalgos bsvaros, qce a levavam 8th Ost-nde e regres- 
sarnm a Mnoich, depois da part da de d Amelia para rorts- 
mouth. Em carta de 11 de Agosto dizia Barbacena: - =At6 
aqui foi sobre o testemusho de outr s que tenho dado a V. 
M. I. noticics de sua angusta noiva, h je dal-a-ei fundado no 
proprio e na minha convicç&o E' indub~tavelmente a mais l i d a  
princeza e a mais bem edueada que presentemente r xiste na 
Eurola, e quando a vi emparelhasa com as mimas, que foram 
grimeiramente pedidas dei muitas graças a Deus de haver V. 
M. I. escrpado daquelles casamentos. A imperatriz ti linda 
como V. M. I. ver& pelo seu rc trato que vae neeta occasião, 



mas a sua instrucção, as suas virtudes excedem quanto posso 
dizer em seu elogio. V. M. I. gosarb do prazer domestico em 
maior gráu, do que nenhum dos seus subditos e isto é o que 
V. M. queria e quanto convem ao Imperioa. A esquadrilha 
qne conduziria d. Amelia para o Brasil compunha-se das fra- 
gatas .Imperatriz Isabel. e corveta .Maria Isabel,, aob o com- 
mando em chefe do almirante conde dm Louzel. D. Maria da 
Gloria, mais tarde a rainba d. Maria I1 de Portugal filha de 
d. Pedro I, aguardava em Portsmonth sua augusta madraeta 
para juntas viajarem. Eis o que se lê nos chronistas do tem- 
po: - .Reuniram-se na manhan de 27 de Agasto de 1829 a 
bordo da fragata braz'leira ~Imperatrizr surta no porto de Por- 
tsmouth as duas augustaa soberanas, (d. Amelia e d. Maria da 
Gloria) que estavam impacientes para se conhecerem, e juntas 
navegarem para o Brazil. 

No dia 30 ao meio dia seguiram barra fóra as fragatas 
que oondusiam estas augustaa senhoras com as suas respectivas 
comitivasa. * * * 

Pela corveta .Maria Isabel=, que adiantara viagem, teve 
d. Pedro I, noticias da proxima chegada das soberanas, que 
vinham com o marquez de Barbacena e principe Augusto de 
Leuchtenberg. O imperador, no dia 16 de Outubro, quando 
teve aviso de que a esquadrilha estava A vista, foi ao seu en- 
contro fóra da barra. Entrando a bordo da clmperatriz*, d. 
Pedro I &tira-se aos braços de sua filha d. Maria da Gloria, a 
joven soberana, a quem elle dedicava um estremecido affecto 
de pae e de subdito. Abraça-a tão forte longa e commovida- 
mente, que 6 preso de violenta crise de nervos. 

D. Amelia que deslumbrara os olhos vivos de d. Pedro 
com a sua fascinadora belleaa; e que empolgara o seu coração 
e o seu espirito com a distincção do seu pmte elegante o com 
a fina fidalguia de suas maneiras, diz-lhe as primeiras pala- 
vras de affecto e de cerinhcso conforto. 

D. Pedro I tranquilliaa se e beija-lhe a mão num transporte 
de reconhecimento, de estima e caloroso amor !. . . 

.Desde aquelle momento os noivos occuparam-se um do outro 
como se foassm namorados de muitos snnos; e o reciproco en- 
thusiasmo tem subido a tal ponto, que neste momento eu con- 
sidero aquelles dois entes como os mais falizas do mundo,. 
E o missiviata com uma pontinha de malicia, terminava : snovus 
erum incipit ordon ... 

No dia 17 de Outubro de 1629, 9, tarde, apczar do máa 
tempo d. Amelia desembarcava no Arsenal de Marinha, com 
todas as honras e no meio de enthutiasticas acclamsções. For- 
mou-se o cortejo que immediatamente seguiu para a Capella 
Imperial, onde cs noivos receberam as bençãos nupciaes. 

A' noite d. Pedro I, tendo 4 sua direita a imperatriz d. 
Amelia. em frente d. Maria da Gloria (rainha de Portugal) 
e ao lado desta o principe Auggusto de Lenchtenberg, que 





ferir-vos o titulo de Duque de Santa Cruz, com o tratamento 
de Alteza Real. Nosso Senhcr vos haja em sua santa guarda. 
,-IIIIIPERADOR . 

E, finalmente, a 3 de maio de 1830, D. Pedro I na fala 
do throno annuncia ao parlamento o seu casauento com d.  
Amelia e a vinda para o Rio de sua filha d. Maria 11, joven 
rainha de Portugal e Algarvee. ~Passsvam-se cs dias e as se- 
manas e os mezes em constantes festas e demonstraçõea de ju- 
b,lo, Fes'as e mais festas, tudo festssn. 

D. Amelia era amada do pivo. E' preciso, entretanto, sa- 
lientar a grande demonstração de apreço que a imperatriz re- 
cebeu na noite de 20 de janeiro de 1830: cpomposo baile, dado 
pela c ôrte e criados do paço, em appiauso 4 chegada e c.nsor- 
cio da tegunda imperatriz do Braziln. O ~a lace te  do conde dos 
Arccs soffrera cimpleta reforma e fora caprichosamente prepa- 
rado para a d~slumbrante festa, q u ~  concistiii no cbaile e sere- 
nata, que em ~p , l auso  de S. M. a Imperatriz ciffe-ecem s corte 
e criados de S. 116. o Imperadí r. A' entrada do Senr do foi 
postado um forte contingrnte de tropas para e guarda de honra. 
Seiitinellas, não só 4 porta, como ainda no topo das duas esca- 
d a ~ ,  foram collocacias para mblhor fiscalisação. Nas immsdia.ões 
do Senado a policia era feita por pa rulhas de cavellaria, e 
muitas b~ndas  de mu ica tocav~m alternadamente. Os convi- 
dados foram recebidos desde 7 112 at6 8 314 da noite, trajando 
de segunda gela tão rómente os que não tomastem parte na8 
dansas. Quatro criados graves achevam- r e postados desde a 
porta do Senado 8 . 6  ri entiada do salão jara receber rs c-nvi- 
dados á portinhola des carruagêns, e annuncihr os seus nomes 
em vrz al ts  ao mais proximo, e este aos que foesem seguindo 
at6 ao ultimo, que egualmente os repetia. 

Já oa convidados se achavam reunidos, quando As nove 
horas da noite uma girandola annuncicu a chpgada da familia 
imperial. Então um drs mestr s de ceremonias chamou os doze 
convidados, previamente ( sco lh~do~ ,  que, em duas alas, se pos- 
taram, com tochas, desde 4 porta do salão at6 d da entrada, para 
receber e acompanhar suas majestades e princepts, at8 o ea'ão 
do baile. Adiants, vinham os mestres de cerimonia, em seguida 
OS soberanos, depois as senhoras incumbidas das honras da casa, 
e finalmente os convidados, que conduziam a3 tochas. Logo que 
este solemne e imponente c rtejo deu entrada no salão, a or- 
chestra atacou o hymno composto por D. Prdro I, que f~ can- 
tado em coro pelos artista8 disso encarregados. Tcdas as pes- 
soas, que se achavam no salao, formaram alas h passagem dos 
soberanos que, com os princepes, oorupsram as cadeiras postas 
sobre estrado. Consultada peloa mestres de ceremonia, d Ame- 
lia deu assentimento para que começassem o baile e serena!a. 
Foi e*te o programmr: 

1." Tórceto de Gaõzs Ladra (R-esini). 
2." Serviço de refresct S. 

3." Uma curta valsa de d ~ z  minutos. 
4." Uma cavatina, ou mia de tenor. 



5." Contradansas fiancez s (20 minutos). 
6." Aria de Semiramis (Ah! que1 giorno) Rossini. 
7 O Pexviço de Ch4. 
8." Contradança espanhola (33 minutos). 
9 Quinteto da Gazza Ladra. 
10.O Segundo serviço de refrescos. 
11." Contradaneas inglezai (20 minutos). 
12." Dneto de Matilde de dois sopranos (Rossini). 
13." Cêa, se S. M. o Imperador não ordenar que seja antes 

OU depois desta occasiiio. 
Terminada que f ~ i  a ceia, os soberanos voltaram ao salão 

nobre. Executou, então, a orchestra o tercetto de Eli~abetta.  
S guiu se uma contradansa heepenhola, 30 m nntob, depois 
cantou-se o duetto da S miramis tVe snperbo in qnella R ~ g i a s ,  
dansaram-se ainda contradansas, que se alterna a n  com arías 
de Maggiorarini, 8alvat)ri, Madame Fa ioti, Mademoiselle Pia 
ccentini. A serenata tsrminou cam o tercetto de Rica-do e ZI- 
raide (Rossini) Logo apó., suas msgestades retiraram-se com 
as mesmas formalidad s da chegada. 

D. Pedro I t1.az.a as insignias da Ordem da Rosa:-estrella 
branca de seis p ntas, em valioros brilhantes, rodeada de uma 
corôa de rosai esmalta3as em cor natural, sobre a qu 1 se via 
a corôa imperial, em ouro, com a legenda em letras tambem 
de ouro, sobre o fundo azul celeste:-A nor e fideltdade. O 6t%o 
branco chamalotado, com larga listra roaea entre duas ma.s 
eltreitas tambem roseas, destacava-se harmonicsimente sobre a 
farda do imperador. D. Amelia, trajando em grande gala, os- 
tentava toda a sua empolgante belleza, realçada pelas valiosis- 
eimas joias que trazia, merecendo especial attenção os brincos 
e o diadema, posto com m u i t ~  arte e graça, no penteado alto, 
com cachcs presos aos lados, s bre as orelhds, esmeradissimo. 
Linda princeza ! . . . Encantadora mulher. 

Foi a melhor e ma's fina homenagem que d. Amelia re- 
cebeu da alta sociedade fluminense. 

Quasi quinze mezes depois, dava-se o movimento de 7 de 
Abril de 1831 e d. Amelia, no paço de S. Christovam, 9, meia- 
noite, ao lado de seu apaixonado e amantissimo esposo, assistiu 
d conferencia entre o imperador e o major M-guel de Frias 
Vasconcellos que esp-z a S. M, os g:aves factos, que se pas- 
savam no largo da Acclamação, nesse mesmo largo ond j se 
erguia o palacio do conde dos Arcos, que encerravb para sem- 
pre, sob s?us tectos, os ruidos sonorosos do baile e serenata de 
20 de Janeiro. a 0  povo e tropa, disse o major Frias, querem 
de V. M. a demis,ão do actiial ministerio e a reintegração do 
de 10 de M rço 

- Nào pó !e ser, respzndeu d. Pedro I. E dirigindo-se 4 
sua mesa de trabalho, escreveu o seguinte, que entregou ao 
major :- usando do direito que a Constituição me concede, 
de:laro qne hei mui voluntariamente abdicado na pessoa de 
meu muito amad e prez \do filho Ped o de Alcantaras. 

Ao entregar o acto da ab!ica@o, D .  Pedro I disse : 



- a E'enhor major : - aqui  tem a minha abdicação. Es- 
timo que sejam felizes. EU retiro-me para a Europa, e deixo 
este paix que muito amei e ainda amo.. 

D. Amelia, nobre e corejosa, sempre ao lado do eeposo, 
soube conter a sua emcção, e com expressões meigas procurou 
s u a v i ~ a r  o transe doloroso por que péseavam ambos naquella 
memoravel ncite, derramando do seu olhar affectuoso consola- 
çõbs inapreciaveis ao coração do heróe de 7 de  Setembro, ago- 
ra tão rude e cruelmente ferido. 

Na madrugada de 7 de  Abril, d .  Pedro, d .  Amelia, . d .  
Maria 11, os duques de Loulé e alguns criados retiraram se 
para bordo da nau a w a r s p i t e ~ ,  que, dias depois, zarpou p a r a s  
Europa. 

D. Amelia, antes de partir, escreveu is mães brasileiras 
esta carta, sob o titulo - Adeuses da Imperatriz Amelia ao 
menino imperador adormecido : 

e Adeus menino querido, delicias da minha alma, alegria 
dos meus olhos, filho que meu coração tinha adoptado ! Adeus 
para sempre ! Adeus ! 

O quento é5 formoso neste teu repouso. Meus olhos cho. 
rosos não se podem fartar de t e  contemplar ! 

A majestade de  uma coroa, a debilidade da infancia, a 
innocencia dos anjos cinjam tua  engraçadirsima fronte de um 
esplendor mysterioso, que fascine a mente. Eis o espectaculo 
mais tocante que a terra pode cffarecer. Quanta grandeza, 
quant i  fraqueza a humanidade encerra representados por uma 
criança ! Uma coi ôa e um brinco ; um throno e um berço ! 
A purpura ainda não serve senào para eatofo, e squelle que 
commanda exercitos, e rege um imperio carece de todos os 
desvelos de uma mãe. Ah ! q u ~ r i d o  menino, se eu fosse tua  
verdadeira mãe, se minhas entranhas t e  tivessem concebido, 
nenhum pcder valeria para me  separar de  t i !  nenhuma força 
te srrancaria doe meu3 braçoe. Prostrada aos p6s daquelles 
mesmos que abandonaram meu esposo, e u  lhes diria entre la- 
grimas !! não vedes mais em mim a imperatriz; mas uma mãe 
desesperada. Permitti  que e u  vigie vosso thesouro. Vós O 
quereis seguro e bem tratado ; e quem o haver8 de guardar e 
cuidar com maior devoção ? benão posso ficar a titulo de mãe, 
eu eerei rua creada: ú u  sua escrava ! ! ! 

Mas tu, anjo de innocencia, e de formosura, nSio me per- 
tences senão peio amor que dediquei a teu augusto pae, um 
dever sagrado me obriga a ac! rnpanha1.0 no scu exilio, atra- 
vés dos mares, As terras estranhas ! adeus, pois, para sempre ! 
adeus ! Mães brasileira3 ! vós que sois meigas e afagadoras 
dos voasos filhinhos a par  das rclas dos vossos boeguea, e dos 
beija.fl.sres das campinas floridas, suppri minhas vezes; adoptae 
o orphão coroado, dae-lhe todas um logar n a  vossa familia e 
no vcsso coração. Ornae o seu leito com as folhas do arbusto 
constitucional ! emba1eamae.o com as mais ricas flores de vossa 
eterna primavera ! 



Entrelaçae o jasmim, a baunilha, a roea, a angelica, o 
cinamome para corcar a mimosa testa, quando o pesado diade- 
ma de curo a tiver machucado. Alimentae-o com a ambrosia 
dos mais ~aborosos fructos: a ata, o ananar, a cana meliflna; 
acalentae o 4 suave entoada das vossas maviosas modinhas. 

Afugenta,e Ionge de seu berço as avts de rapina, a subtil 
vibore, as crueis jararacas, e tambem os vis aduladores, que 
envenenam o ar que se respira nas cortes. Se a maldade, e 
a traição lhe prepararem ciladas, v6s mesmas armse em sua de- 
fesa vossos esposos com a espada, o mosquete e a baioneta. 

Ensinae & sua voz terna as palavrss de misericordia, que 
consolam o infortunio, as palavras de patriotismo, que exaltam 
as almas generosas, e de vez em quando sussurae ao seu ouvi- 
do o nome de sua mãe de adopção. 

Mges braeileiras, eu vos confio este preciosissimo penhor da 
felicidade de vosso paiz e de vosso povo ; eil-o ta0 bello como 
o primogenito de Eva, no paraiso. 

Eu  vol-o entrego, agora sinto minhas lagrimas correr com 
menor amargura. 

Eil-o adormecido. Bradeiras! Ea vos conjuro que o 
não acordeis, antes que me retire. A boquinha molhada do 
meu pranto, ri-se i semelhança do botão de r.sa ensopado com 
o orvalho matutino. 

Elle se ri, e o pae e a m ã e  o abandonam para sempre. 
Adeus orphão imperador, ~ ic t ima  da tua grandeza antes que 
a saibas conhecer. Adeus anjo de innocencia e de formosura ! 
adeus toma este beijo ! e este.. . e este ultimo ! adeus ! para 
sempre ! adeus ! rn * * * 

Contava então d. Amelia dezenove annos de edade! 
Foi muito sensivel a acção bemfazeja desta princesa nos 

costumes e na vida domestica do imperador. 
Ella soube moderar paixões, encaminhar tendencias, ~ t t e -  

nuar costumes asperus e dar aí corte orientação diversa, adoptan- 
do praxes e medidas apropriadae 8 vida da alta sociedade, mais 
compativeis com a civilisação. No paço, o primeiro ministro e 
o general em chefe, quando presentes ás refeicões do impera- 
dor, setviam, como s~ fossem mordomos para o serviço da mesa. 
Muitas vezes, esses altos fanccionarios apresentavam os pratos 
em grandes e descompassados genuaexões, e muitos disputavam 
esea dirtincção, que lhes parecia honra extrahordinarfa. A 
ucharia abandonada occasionava imprevistas contrariedades & 
joven imperatriz, que com affabilidades foi pondo tudo em or- 
dem, afastaudo egualmente das refeições em familia os altos 
fuuccionarios do imperio . 

- Mais pardon, messieurs, ça c'est pour les garçcns. 
J e  souffce de vous voir dans ce metier 18.. . 
Pardon, excur ez-moi. 
E gi sua camareira: 
- 11 faut mettre en ordre, s'il vous plait, le service aux 

caves et an buffet. 



Se a nobre e elegante estatu a da princeza de Leuchtem- 
berg seiuziu o imperador e os  brasileiro^, as suas msneiras af- 
faveis, sua educaçzio perfeita, a doçura de seus pensamento?, 
manift stados com tanta grata tornaram ta em palacio o modelo 
da civilitação européa, que im~erfe i ta  aiuda era na côit* que 
veiu dirigir,. «Soube pôr em ordem a sua casa, empolg u o 
coração de d. Pedro, que era apaixrnadi~simo por ella e fez-se 
querida do povo b:a~ileiro pelo exemjlo constãnte que dava de 
amor conjugal, de carinhoso aflecto aos enteadc~, sem esquecer 
os pobres e os humide , que nella sempre encrntraram o eoccorro 
de uma esmola espontanea e o confurto de um sorriso consolador. 

Entretanto, c< mo diz um dos seus ccntemporaneos: ~ E B -  
ta interessante princeza Amelia de Leuch emqerg parece 
não dever senão provar de leve tudo quanto seja felicidade na 
vida. J, vem, perde o pne, que fora arrastado na queda de 
Napoleão, abandonando, por seu caracter fiel, o throno de Milão; 
espoea e imperatriz aos 17  annos, é ftrçada a deixar a corôa 
brasileira ccntando tão ióxente 19 annos, para acompanhar 
seu P E P O I O  a França, como duqufzr de Bragança; mcqa, na 
exubirancia da vida, com 23 annos, assiate tí morte de eeu de- 
dicado esposo; vê morrer a sua unica fllhi d. Maria Amelia, 
que jaz na ilha da Madeira; é testemunha da morte do seu 
irmão o p r i n r i ~ e  Augusto, que dois mezes apcnes foi casado 
atm a sua enteada, d. Maria 11, iainha de Portugal; soffre 
tantos e táo repetidt s crudelissimos golpes ; e sempre nobre 
e generosa tanto nos dias felizes, como nos dias tristes dona 
Ame1 a nunca dermentiu as virtudes de a'ma e de caracter qne 
herdru do brioso e dedicado e valente principe Eugenio de 
Beauharnaisw . 

Nascida em Munith a 31 de Julho de 1812, falleceu em 
LiebÔa no p lacio das Janel'ae Verdes no dia 26 de Janeiro de 
1873, contando 61 annos incompletos. Pelo seu testamento, 
ap~eciando os conceitos e estudando os legados que proferiu e 
deixou, r Óde-se bem ~ ê r  que o seu coiação nnnca teve rancores 
e j4ma.s batbu que n&o fosse pelo bem e pela virtude. 

Referindo-se aos seus enteados a virtuora pricceza assim 
se exprimiu : - .Desejo que os filhos do impei ador meu marido, 
que tenho amado como se fosscm meus, e bem assim os seus 
netos e bisnetos, encontrem aqui a expressão da ternura ma- 
ternal e a do meu vivo reconhecimento pelas provas de affecto 
que constantemente me deian e que me foram de bem doce 
con~olaçã~n.  

Na a mais justo que, no dia de hoje, em que rendemos 
homenagens devidas ao princ'pe extraordinaiio que nos deu 
eata grandiosa naciocalidade, tenhamos todos um movi~~en to  de 
sympathia e de gratidão por aquella que, com a nobreza do 
seu oascimento, com o exemplo de suas virtudes, com o es- 
plendor de rua offuecante formusura, e com os encantos de sua 
aprimoiada educação, tan!o concerreu para o aperfeiçoamento 
dos nossos c ~ s t u ~ e s  . 

E u a n ~ ~ o  E ~ A s .  
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B R A Z  CUBAS 

(O FUNDADOR DE SANTOSI 

Numa pequena e simples lapide de marmore, collocada 
dentro da actual matriz da cidade de Santos, perto dos de- 
grhus que leva3 ao altar mór, lê-se o seguinte : 

as. de Braz Cubas, cavalleiro fidalgo, da Casa d'El Rey. 
Fandou e fez esta villa, sendo capitão, e casa de misericordia, 
anno de 1543, deecobrin ouro e netaes anno de 60, fez for- 
talesa por mandado d1E1-Rey D. João 111. Fallecen no anno 
de 1592. A., 

Ahi está o esboço de uma biographia, da biogreiphia de 
um dcs mais extraordinarios portuguezes que, com Martim Af- 
foiiso de Souza, desembarcaram em S. Vicente, e foram os pri- 
meiros povoadores desta linda e riquissima terra. 

Quem deu ao marmorista os dizeres da gravação, era, por 
corto, espirito alevautado, e, em ~imples quão poucas pala- 
vras, assignalou os traçoe mais salientes da vida preciosa do 
bemmerito fidalgo, qu3, em 1531, contando cerca de 23 an- 
nos de odade, c h e g ~ r a  ao Brazil com animo resoluto de não 
mais o deixar. 

Brsz Cubas fundou Santos, organisou bandeira, fez forta- 
leaa, inst:tuiu o primeiro hospital que houve em nosso paiz, 
occupou tiido3 os cargos de confiança, na colonia, entregou-se 
á agricultura e A industria pastoril, creando varias fazendas 
entre as quaes a de B o g ~ ,  hoje Mogy das Cruzes. Foi um 
homem energico, audaz, corajoso, intelligente, dotado de acti- 
vidade pasmoia e de coraçiio bjmfazejo. Verdadeiro fidalgo 
portuguez daquella velha e forta tempera, que ~eflectia, em 
seu temperamento e em seu caracter, os impetos terriveis de 
d. João 11, a opulencla e o arrojo de d. Manoel, o Venturoso, 
e o orgulho glorioso de d. João .II. 

Não se póde apreciar devidamente o typo classico dos fi- 
dalgos portuguezes, tão atrevidos e emprehendedores, tão co- 
rajosos e humanitarios, tão rudes e tão fieis, sem que se volva 
O pensamento para aquelles t3mpos privilegiados da historia 
portuguesa. 

As tragedias de Evora e de Setubal em que foi protogo- 
n i ~ t a  o proprio rei de Portugal D. João 11, o principe perfei- 
to, fazendo degollar o duque de Bragança, na praga publica, 



e matando e pmnhaladas, por suas vroprias mãos, o duque de 
Viseu; as descobertas e as navegações de Baitholomeu Dias, 
Vasco da Game, Fernão de Magalhães e Alvares Cabrel; a 
opulencia de D. Manoel, que deslumbrou o mundo com suas 
riqueaas e com o seu luxo. descompeslado; todos todos efses 
factos repercutiam na alma dos fidalgcs como exemplos e en- 
sinamentoa, como preceitos a cumprir, como deveres a respei- 
tar. Ser fidalgo era ser corajoso e atrevido e sanguinario, 
como o fôra D. João 11; era ser emprehendedor e audaz como 
o foram Bartholomeu Dias e Vascm da Gama, que venceram O 
oceano e abriram novos caminhos por esses mares tempestuo- 
sos e desconhecidos, ou como o f&ra aquelle formidavel ma- 
rinheiro Fernão de Magalhães que, apOs tes ligado por uma 
tira de agua o Atlantico ao Paeihco, viera morrer, como leão 
feroz, batendo.se a frente de poucue marinheiros seus, contra 
quatro mil indigenas, cujo chefe ousara recusar-lhe prcivleões 
de boccs para bordo; era ser generoso e opulento como o fôra 
D. Mnnoel por occssi8o da celebre embaixada que enviou a 
Roma, cessa embsixada estupenda, procitsão magnifica, que 
conseguiu deslumbrar a côite de Leão X, onde se reuniam os 
primores da civ~lização da Europa. 

Comprehender-ie-á agora, e facilmente, que um fidalgo. 
de 23 annos, intslligente e ambicioso do glorias, logo ao che- 
gar ás novas terras lusitanas, procurasse, como melhor lhe 
proporcionasse o meio desfav ravel dar expansáo 8 3  suas qna- 
lidades d stinctas de homem emprehendedor, errrjado, corajo- 
ar, bom e fiel. 

Pois bem. Martim Affonso fundara S. Vicente, e os pri- 
meiros povradores, que para slli vieram. comeeamm a devessar 
a visinhanga, entreyando-se, cada qual 4s fadrgas qne mais s e  
adaptavam ao seu temperamento. Braz Cubas sentira que o 
porto de S. Vicente não podia ser o melhor daquelks paragens 
e que aqnella nascente povo acãlo não corresponderia $5 neces- 
sidades de uma colcnia, que, por força doa seus elementos na- 
turaes, de sua terra uberrima, de seu clima magnifico de suas 
cachoeiras alvisilimas e poderosas, de suas mattas sem egual, 
tinha f u t ~ r o  certo, (e quem sabe pensaria elle) não remoto. 

-eExploremos o seit%o, e os rios, reconheçamos o mar,. 
E, partindo do porto das naus, pelos rios proximos, foi ter ao. 
Casqueiro, foi ter a um belissimo ancoradouro, de mar trauquillo, 
e de pmfundídade extraordinsris, que ficava bem em frente d e  
verdejantes outeiroi- E logo a um de~ses outeiros qniz dar o 
nome de *Santa Cathar nas. f i ~ e n d o  toda a volta pelo an- 
coradouro, q [e fiaou reconbecido, navegou pelo largo rio, wmpre 
costeando morroe, at6 que de nave se achou com a harra d e  
S. Vicente á vista, fazendo entrada por ella entrada festiva na 
villa onde Martim P fionso fundara a grandiosa Ca,litania d e  
S. Vicl~nte. 

Cooheaido o caminho maritimo, 5%-se preciso explorar o 
o terrestre.-aPois que se o explore o quanto antes.. Ficou 
sabendo então que da S. Viuente ao outro p r t o ,  por terra 



ttembem se poderia ir, embma com viagem mais pesada, que 
seria menos longa, removidos naturaes obstacuba. 

B r ~ z  Cubas comprehendera, de relance, que o ancoradouro 
por el 'e  de ssoberto era magnifico era extraordinario, e que, 
alli, havia encontrado campo para exercitar a sua pasmosa acti- 
vidade, dar desenvolvimento aos seus projectos e As euas am- 
'bições de mando e de gloria, prebtsndo, como pudesse, 03 seus 
servicos peasoaes e dedicados á corôa, ao seu Kcy. ao seu Deus, 
e, sobretudo, a esse tão amado Portagal, que era a sua Patria. 

Alem de que, isolado, prestando serviços por sua conta, 
servipos dtrectos, serviços personalissimos, a sua figura ganharia 
em destaque e elle sem sombra nem suggestões, afastado de 
S. Vipente, seria par~onalidade bem distmcta. Apoio em Lisbôa 
não lhe faltaria. Tinha o Rey, e junto do Rcy os seus pa- 
rentss, todos fidalgos, todos da Côrte, todos gosando de sgm- 
pathia e da valiosa amisade de D. João 131. 

-cComecemos a executar o plano da fundação de melhor 
villa, em que sejdmos primeiro e possamos mandar.. .s 

No logar em que 13ra5 Cubas resolviu ctear a nova po- 
voaqãio, acbavam-se entâo Pascboal Fernandes e Domingos Pires. 
Era, portanto, necessario adquirir o terreno jB occupado. O 
fundador de Santrs comprou de um delles a parte de terra em 
que se encontrava o outeiro de Santa Catharina, e, proximo 
deste outeiro. *que eFa  de matto vivgem fez-se a primeira ro- 
qada, dando-se começo B r~ova e foturosa povoação*. 

.A primeira casinha que teve bantos foi feita por Pascoal 
Fernandea! genovrz, A Domingos Pires, os quaes al~ngando-se 
mais da villa de S. Vicente, cultivaram como socios, o terreno 
que puderam, rntes de terem carta de sesmaria; um destes 
vendeo o terreno que Ihe peit3ncia a Braz Cubas, e a-sim foi 
crescendo Pantos, conservando-se com o nome de porto, 
como da villa de S. Vicente, at6 que depois lhe chamaram de 
porto de Santos erigindo, Braz Cubae, o primeiro hospital, 
(com o nome de Santos) o Misericordia, que teve o Brasil, 
confirmada na villa de Almeirim a 3 de Abril de 1551, pelo 
Senhor Rey D. Jolo 111, deindo-lhe todos os previlegios que 
seu Augueto Pay tinha dado tis Miseric~rdias de Portugal*. 

Por muito tempo ainda S. Vicente gosou de supremacia 
sobre Santos. Mas a orientação dos prepostos mais ligados a 
Martim Affo~~sa, que deixara sua eaposa D. Anna Pimentel en- 
carregada dos negocios da oolonia, emquanto elle Martim Affonso 
oontiuuava a ~erviço do Rey. pcr mares e terras distantes, era 
inferior 6 intelligente e sagaz direcçtio que Braz Cubas, moço 
e ardoroso, cheio de ambirsões nobiliseimas, amante de glorias, 
dotado de rara penetraçâo e largo deecortino, estava dando ao 
nucleo de povoação que acabava de fundar, e que seria o ali- 
cerce solido e ~ndestructrivel da sua immortalidade. 

Os factos demonst!aram logo o acerto de Braz Cubas :-São 
Vicente deu de estacionar. Santos ~ m g r e d i u  rapidamente, pro- 
tegido pelo anjo da Caridade. A 8 de junho de 1545 Braz Cubas 
era capit2ío-&r, e um dos seus primeiros cuidados foi dar  fore 



de villa ao porto de Santos, fins de 1546. Não ha certeza do 
dia em que S ~ n t o s  foi ellevado á categoria de villa. Esse 
facto, porém, segundo os melhores istoriadore:, deu-se entre 14 
de Agosto de 1546 e 3 de Janeiro de 1547. Ponderam muitos 
que, a principio, a povoação de Santos era conhecida pelo 
de Porto, simplesmente Porto, mas. que depois da fundação do 
hospital que, 4 imitação dum que havia em Lisboa se chamara 
-Santos, comaçou a ser conhecida com o nome de Porto de 
Santos. 

Não se póde auppor tambem que a elevação do porto 9, 
categoria de villa occorresse a 1 de Nobembro de 1546, e que, 
por ser esse a dia de Todos os Rantos passasse o porto a 
chamar-se porto de Santos ? Sã I detalhes de historia sem va- 
lor apreciavel, mas que deleitam o espirito e alegram o traba- 
lho dos investigadores, Na0 6 hypothese ncceitavel? QueBrez 
Cubas fundou Santos porqus percebeu que o porto de S. Vi- 
cente não satisfaaia aos progressos da colonia, em que elle, ao 
contrario de quasi todos, de~~osi tava  confiança, não ha a me- 
nor duvida. A sua personalidade saliente nâo podia contsutar- 
se com a vida monotona e retrograda qiie jh se notava em 
S. Vicente, onde de bem muito pouco se faz-a e mais sã cui- 
dava de aprisionar, escraviaar e vendec indioe. 

Braz Cubas era um crente no progresso do Brasil, não se 
podia conformar com que o porto de S. Vicente, cujo ancora- 
douro 6 pequeno, e que tinha na sua entrada 20 palmos no 
baixo.mar e 25 no preamar, «com difficil passagem pela sua 
estreiteza e baixios» pudesse levar vantagens ao de Santos, 
que, imponente pelo seu ancoradouro e segurissimo pela sua 
collocagão, tinha a 70 palmos de fundo n a  baixa-mar e mais de 
75 no preamar, mantendo em todo o seu vasto aurgidouros, 
que é d e  toda a segurança, «a m6dia de 60 a 70 palmcsn. 

S. Vicente poderia setisfa~er a espiritos acanhados on a 
homens sem energia e sem penetraçso. A Braz Cubas, não. 
Elle previa que a colonia seria importante, e que o seu com- 
mercio se desenvolveria, não só com a metropoie, mas tambem 
com o sertão para onde haviam de partir, subindo a serra de 
Paranapiacaba, os primeiros povoadores dos campos de Santo 
Andr6 e de Piratiainga. 

Energico, inte1l;gente A corajoso, Braz Cubas, fortemente 
apoiado no reino por membrcs proeminentes de sua familia, 
entre os qaaes Pedro Cubas, que gnsava da intimidade e da 
confiança de d. João 111, cão deccançava. Santos obtinha tudo 
o que precifava, e el-rei não deixava de prestigiar ao seu no- 
bre cavalleiro e fiel ~ubdi to  e servidor, que em longinquas e 
perigosas plagas tão alto erguia o noms e o pavilhão p3rtuguez, 

Braz Cubas foi pravsdor da fazenda real, cavaileiro fidal- 
go, capitão-mói, ouvidor, moço de Camara, Contador de Rendas 
e Direitos reaes, governador e alcaide mór da capitania de 
S. Vicente, organison a primeyra bandeira, que bateu os iertõe3 
em busca de ~ u r o ,  prestou todos os serviços publicos que ao 
sei? rei pô<e p~cstar ,  preoccnp,u se da agricultura e das in- 



dustria~, e não se esqueceu dos enfermos e dos infelizes que 
imploravam a sua protecção. 

Fundou hespital e construiu egreja. Cc ntribuiu efficazmente 
para a installação em Santos, de tres importantes engenhos: o 
de N. S. da Apresentação, de Manuel de Oliveira Gago; o da 
Madre de Deus, do fidalgo Luiz do Góes; o de S. Jcão, de 
Jos6 Adorno, nobre genover. 

Braz Cubas não se cançava em pedir ao rei favores, rsuxi- 
lios e protecção b nascente colonia. 

E como soubesse que não era só com o coração e com pa- 
lavras doces que se governam os povos, o fundador de Santos, 
ao mesmo tempo que erguia egrejas e hospitaee, levantava pe- 
lourinhos e pedia & metropole armas, polvorae chumbo. .Mande 
vossa alteza olhar para esta terra, e mande-a prover de pol- 
vora de bombarda e pelouros e chumbo e bombardeiroe. E 
tenho receio que se perca 6 0  vossa alteza não prover logo e 
não mandar povoar o Rio de Janeiro, porque os francezes 
favorecem os aontrarioe, dando-lhes muitas armas de fogo e 
muita polvora, com que lhes dão muito animo para commette- 
rem o que quizerem, como fazem.. 

a 0  primeiro pelourinho erguido por Braz Cubas foi no 
logar onde se construiu a Casa do Trem Real, bem perto do 
outeiro de Santa Catharina; e, caindo, levantou-se outro entre 
a cadêa publica e o convento dos religiosos do Carmo, calçados, 
no qual se gravou (por ignoranoia) a inscripção-D. Pedro. 
1 f i 9 7 . m  --- -.- 

Braz Cubas gosava de tal conceito em Lisboa, que quando 
cem 12 de Julho de 1552, o bispo Sardinha escrevia ds. Bahia 
a d. João I11 partic:pando-lhe ter chegado na vespera um 
navio do sul trazendo a nova do descobrimento do ouro, em 
grande copia, noticia que fôra confirmada em 1554 pelo padre 
Anchietam, o rei de Portugal se lembrcu logo do seu fiel ca- 
valleiro, o fundador de Bantos, apara a incumbencia de ver in  
car os achados annunciados, pondo sob suas ordens o mineiro 
pratico Luis Martina., *Em serviço do rei, b procura de ouro, 
Braz Cubas bateu invios sertõep, acompanhado de Lulz Mar- 
tina. E ,  de volta deesa pesadissima viagem, enviou, para o 
reino, em 1561-2, as amostras de ouro, que trouxera, e por 
duas vias:-directamente a e1 rei e por intermedio do governa. 
dor Mem de S6.m 

A corôa pediu-lhe uma segunda bandeira em busca do 
ambicionado metal:-Braz Cubas enviou Luiz Martins ao ~er tão ,  
elle proprio tn%o pôde seguir por velho e doente., 

Se estes factos não bastassem para attestar a suyerioridads 
moral, a saliente personalidade, e a alta capacidade de Braz 
Cubas, ainda poderiamos citar e referir os varios embates em 
que se empenhou contra os indios, dirigindo pessoalmente as 
forgss portuguezas, e trazendo para o seu lado as palmas da 
victoria; a derrota que infligiu aos dcis galeões inglezes que, 
sob o commando de Eduardo Feuton, atacaram a villa de 
Santos; os soccorros que prestou a Hans Staden, que estava 



pr;sioneiro do3 lndigenas, dando instruesões acs portuguezm 
<que foram em busca do extrangeiro para que, primeire, pra- 
puzestem resgate, e que, recusada este. captivassem por qual- 
quer fó-ma, alguns indios pa-a imporem pela foiçli o meme 
resgate, que não fosse acceito a bem.. 

Sob toins os p o n h  de vista, B?a< Cuba3 foi um hcrnen 
superi ir, dotado de t ~ d a s  es preciosas e raras virtude, que de- 
vem ornar os t-iumphadores da vida, cs que a Historia abriga 
sob se1 mant? fulgurante Altivo e independente, q u a n b  
fundou Santos ; intrepido, quando defendeu a ma nascente po- 
voação ; corajxo, qna2do bateu on sertõas em proeura de ouro; 
audaz, qgando mandou mcgatar Hans Stalen;  severo, quando 
aprisionou e executou rs  marinheiros Englezes que desembiur- 
cavam em Santos; prepo.tente, qnando era preciso querer; in- 
telligente e perspicaz, quando organisava e dirigia os negocia 
da colonia; Braz Cubas foi dacs, foi meigo, foi bom, foi hu- 
mano quando, para satisfazer os 'impnls,s- de seu grande co- 
raçáo, fundou esse hospital - Santa Casa de Mesericordia de 
8aktÓs - primsiro abr'go que a caridade christan encontrou 
em nossa terra. 

Foi á sombra da protecqão de Braa Cuhas que osprimeircs 
infelizes e os primeiros enfermos e cs primeiras dfisgraçados, 
que conheceram a terra brasileira, puderam encontrar um le- 
nitivo h sua dôr, nm allivio aos seus males, um conforto á sua 
missria . . . 

Portuguez, nobre, fiel, dedicado e bom, Brar Cuba; tran- 
sp lan tn~  paTa o nosso meio essa instituiqão ti10 portugueaa das 
Santas Casas de Misericordia, cujas irmandades a para todos OS 
males do corpo e t a  almz procuram balsamoa e allivioe, eassim 
consubstanciam numa iníitituição unica e fundamental o intjiro 
idealismo christão de amor e caridade *. No reino, a triste e 
atribulada rainha, que fundou o hospital das Caldas e o con- 
vento de Xrtbregas, procurava repouso no exercicio da p'edade, 
para esquecer o desamor do esposo, a perda do filho, o assas- 
sinato do irmão, As mãos do rei, n í  seu proprio paço e ~ o b  
os seus olhos, o processo e morte do cunhado, a perssguiqãe 
de familia inteira, e mais que tudo, talvez, o valimento do 
bastardo e de sua m%en ! 

Na colonia o fidalgo immigrado, que fundaua Panta Casa 
de Misericordia de Santos procurava, no exerclcio da caridade, 
dar maior brilho ar s s-us erfoiçss, a, seu trabalho ingente, 
á sua obra de patriotismo, afim de que os humildes e os in- 
felizes bemdisse~sam o seu nome e os seus ssrviços. A rainha 
praticava a caridade pelo bem que desejava fazer e para e3que- 
cer dô:es proprias O fidalgo praticava a caridade peIo bem e 
para goso de sua alma boa e gloria e renome de sua povaação 
prospera e florecente. 

D. João I11 con6rmon os privilegias e regalias de que h- 
via de gosar a obra meritoria de Braz Cabas - a Spnta Casa 
de Minericordia de Bantw. 



E para maior conforto e eatiilfacção do fundador de Santos, 
foi Pedro Cubas quem fez em Almeirim, o alvará de confir- 
mação, no qual e1 rei outorgou ao primeiro hospital brasileiro 
as mesmas prerogativas que augusto pae outorgara aos exis- 
tentes no reino. 

Em pouco tempo, numa das praças de Santoa erguer-se-á 
estatua de Braz Cubas. Não havdrá qiism por ella passe sem 
que num olhar carinhoso preste a homenagem devida ao grande 
homem que, fundando Saiitcs, revelou a finura de seu enge- 
nho, o descortino do seu talento, a firmeza de seu caracter e 
a bondade de siu coraçâo. 

Que o poeta, C U ~ J  familia B santista, diga, em suas pa- 
lamas quentes, a gloria de Braz Cubas: 

C Hoje 4 seu ninho o sol! Do leito ardente 
Avista ousado o gyro dos planetas 1 
Deus scrri-lhe na vasta e immensa altura., . 
A luz k O dia : a eternidade o tempo.. . 
Eterna 4 a gloria, eterna a formosura 3 .  
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SALDANHA MARINHO 
- 

(O IMMOBTBL) 

No banquete de 17 de fevereiro deste anno, offerecido ao 
rir. presidente da Repnblica pela Companhia Paulista, na esta- 
ção de Visconde do Rio Claro, s. exca. o Sr. dr. Affonso Penna, 
res~ondendo ao brinde que lhe dirigiu s. exca. o dr. Antonio 
Prado, disse : 

*Tenho a grande satisfacção em, terminando esta minha 
viagem tão proveitosa para os meus estudos, testemunhar. uma 
brilhante victoria da coragem do povo paulista. Eu era ainda 
estudante quando o immortal Paldenha Marinho autorisou a 
construcção da Estrada de Ferro Paulista, que os ingleees, homens 
mais praticos do mundo não se haviam arrojado a construir. 
Este emprehendimento trouxe 4s estradas de ferro paulistas 
grande desenvolvimento de acçãn, cujoa resultados só agora po- 
demos devidamente apreciar. Depois desta viagem circular  ela 
Sorocabana, Noroeste, Pauliuta, que têm ligação com a Moeyana, 
de que conheço uma pequena parte, e em seguida pela Ingleea 
6 que posso, com o meu testemunho, estimar o dcsassombro e 
o golpe t'e vista do operoso patriota Saldanha Marinhos. 

O discurso do sr. Affonso Eenna é merecedor do registro 
especial, porque S. exa falon como chefe da Naçso e de um 
modo fóra do commum. Os nossos eetadistas, em regra geral, 
quando falam, slío trmidos e banaes. O Sr. Affonso Pt nna que- 
brou eesa quasi traiiçho e teve a coragem civica de declarar, 
alto e forte, que Saldanha Marinho é immortal, qre  Saldanha 
Marinho agiu com desassombro e largo descortino. S. exa. o 
Sr. presidente da R~publica soube ainda, e com felicidade, pedir 
& fulgente memoria do patriarcha da Republica palavras pa- 
trioticas para se dirigir & mocidade a proposito da lei do sorteio 
militar. 

Bello discurso, em que o velho presidente falon com tanto 
acerto e com tanto patriotismc, com extraordinaria justiça e com 
immenea verdade ! 

Saldanba Marinho, falleceu em 27 de maio de 1895, no 
Riu de Janeiro, 9, rua Conde do Bomfim, 149-8, no exercicio 
do mandato de senador pelo Districto Federal. A sua memoria 
recebeu do Sanado e da Csmhrs as mais tocantes homenagens, 



Quintino Bocayuva, na seasão de 28, fez-lhe o elogio funebre; 
na Camara pronunciaram-~e muitos discursos de ultimo adeus 
ao velho e glorioso batalhador da Republica. 

E' intuito deste eecripto falar de Saldanba Marinho quando 
presidente de S. Paulo. Eis pelo que não se encontrarão aqui 
detalhes sobre factos culminantes da vida do intemerato jorna- 
lists, que de 3 de abril de 1873 a 22 de outubro de 1875, 
quasí diariamente discutiu a questão religiosa, que naquella 
época preoccupava a todos os espirito~, atacando o jesiiitismo 
reaccionario em artigos que, reunidos em volume, sob O titulo 
-A Egreja e o Estado-tiveram divulgação, sem exemplo, em 
todo o paiz; do extraordiilario politico que assignou em pri- 
meiro logar o manifesto republicano de 3 de dezembro de 1870, 
manifesto que se tornou o evangelho dos propagandistas da Rs- 
publica ; do popularissimo chefe maçonico que, em pleito memo- 
ravel, derrotou, por 222 votrs de maioria, o grande V. do Rio 
Branco, então gr8o me:tre da Naçoneiia Brasileira: de altivo 
representante da Naqão que, instado pelo partido liberal ama- 
eonensn para ticceitar um logar de deputado   elo Amszonae, em 
1878, declarou, positivamente, que acceitava o mandato, guar- 
dando intacta a sca inquebrantavel fé republicana ; do veneran- 
do presidente honorario do primeiro congresso constituinte da 
Republica, que, tropego e camb~leante, amparado, quasi carre- 
gado por dois amigos, ainda votou em Prudente de Mora-s rara 
presidente da Republica na celebre eleição em que Deodoro da 
Fonseca saiu victcrioso. Cerebra de eleição, caracter imnicacula- 
du, trabalhador infatigavel, patriota fervur<~so, Saldanha Mari- 
nho 6 um dos maiores homen, do Brasil, è uma das mtis ful- 
gentes glorias nacioilaes. O sr. presidente da Republica, cha- 
msndú-lhe immortal, praticcu acto de justiça que muito o eleva 
e dignifica. 

A 5 de outubro de 1867 o conselheiro Saldanha Alarinho, 
do Rio, telegraphou AD então presidente de S. Paulo, nestes 
termos :-u8feus cumprimentos a v. exa. Só no dia 21 deste 
mez poderei sair daqui para ahi,. 

De facto, a 22, o vice-presidente, coronel Joaquim Florlano 
de Toledo, rerebia de Santos este a v i ~ o  te!egraphico :-S. exâ. 
o Sr. conselheiro Baldanha Marinho chegou e segue hoje ; na 
sua companhia vão cinco seilhoras e mais pessoas da familia, 
ajudante de ordens e escrevente*. 

Saldanha llariciho chegara a Santos, pela manhau de 22 
de outubro de 1867, vindo do Rio no vapor «Santa Dlaria~, se- 
guindo para S. Paulo no mesmo dia, em comboio da Ingleza. 

A' tarde. o coronel vice-presidente telegraphou ao capitão 
do Porto:-«Rogo a v. S. que mande ver na estsçrio da estrada 
de ferro, ou a bordo de 'Sants Maria>, um colchão do exmo. 
Sr. presidente, e hum capote da sua ordenança-. 

Este telegcamma chegou 8 Santos no dia 23. 



Neste dia 23, o proprio Saldanha Marinho perguntou ainda, 
pelo telegrapho, ao commandante do cSanta Maria, se a bordo 
não ficou uma caixa com a sua marca e um embrulho com col- 
chões e travesseiros,. 

E como a 25 ainda não tiveesem chegado a S. Paulo os 
taes colchões e travesseircs e o capote da ordenança, Saldanha 
Marinho perguntou ao commendador Forjaz, de Santos, por te- 
legramma, ape já tinha remettido os dois volumes que lhe foram 
entregues pelo commandanto do vapor .Santa Maria* e no caso 
negativo que os remettesse hoje 25)s. 

A 23 de outubro Saldanha d arinho, de seu proprio punho 
escreveu, em bom papel marcado (letra gothica, tintaazul), com 
os dizeres-J. Saldanha Marinho, este telegramma :-.Ao exmo. 
marechal do exercito, Bitencourt, Campo da Acclamação (Sant' 
Anna) n. 24-Rio de Janeiro. ealdanha Msrinho lhe commu- 
nica que aqui chegou hontem cem bca viagem. S. Paulo, 23 
de outubro de 1867.-5." Saldanha Marinho,. 

Este telegrama foi aprese~tado As 5 horas da manhan e 
expedido ás 5 horas e 35 minutos e custou 360 réis. Avisada 
a f'amilia, de posse dob objectos, qile pensava extraviador, feitos 
e recebidos os cumprimentos do estylo, Saldanha Marinho ati- 
rou-se aos trabalhos da publica admiuistração, ccm amor desusa- 
do, como que presentindo que aqui seria levantado o maior 
monumento 4 sua glocia. Chegado a S .  Peulo, no dia 22 de 
outubro de 1887, assistiu 4 abertura da AES mbl8a Provincial, 
a 2 de fevereiro de 1868, apresentando então o seu primeiro 
relatorio. 

No dia 24 de abril de 1868 passcu a pvesidencia ao vice- 
presidente coronel Joaquim Floriano de Toledo e retirou-se para 
o Riv, afim de tomar parte nos trabalhos legislntivos. Salda- 
nha Marinho dirigiu os destinos de S. Paulo durante seis rnezes 
justos. E como dirigiu bem, e como trabalhou! Recebeu o 
thesouro com cerca de ciucoenta contos, entregando-o com cerca 
de cento e setenta, tendo pago sessenta de dividas. Não es- 
queceu ramo algum dos publicos negocios. 

A sua preoccupação primordial, porem, foram os melhora- 
mentos materiaes, sempre tão desourados no Brasil, durante todo 
o segundo imperio, e de que tanto necessitavamos e ainda ne- 
cessitamos. Saldanha Marinho sentia-re essa falha do ncsso meio, 
e fez, nos limites estreitos dcs recursos da Bpaca, muitissimo 
mais do que era licito esperar. Quando o grande homem en- 
tregou o governo da proviocia, jit estavam preparados os papeis 
indispensaveis para legaliser a existencia da «patrioticam Com- 
panh~a  Paulista de Jundiahy a Campinas. O preparo desses 
papeis fora condado ao benemerito paulista dr. Clemente Falcão 
de Eouza Filho, que, mais tarde, havia de crear a companhia 
Norte de S. Paulo, cujos trilhos ligaram esta cipital a Cachoei- 
ra, fundindo-se na estrada D. Pedro 11, hoje Central. Digam- 
se já duas palavras erL, homenagem ao immortal e ao benemerito. 

Saldanha Marinho, escolhendo para seu braço forte a Fal- 
cãoainho, deu exemplo de grande tolerancia e de superior cri- 



terío. Foi procurar, em campo adverso, o h o m m  que lhe pa- 
receu capaz de executar os seus planos. Falcãosinho, acceitando 
a pesada mas seductora tarefa, mostrou quanto era amigo L- 
dicado de sua terra, amizade e dediczção que 10 tmnaram lm- 
darias quando peregrintu por todo o norte de S. Paulo, de ci- 
dade em cidade, de villa em villr, de fazenda em hzenda, a 
pedir, a rogar, a snpplicar, em k d c s  os tons e e m  todas 
cores, acçõ s, dinheiro. capital para a ma estrada de ferro do 
Norte, que agora acaba de ser inaugurada em bitola larga, tran- 
sportando no mesmo carru da Cemtrai á Luz o ar. presidenb 
da Republica. Memorias bmdictas de Saldanha Marinho e de 
Falcão Filho ! 

Nunca deixeis de inspirar e de guiar os filhos desta grande 
terra paulista, destinada a m~rchar  Eempre na vanguarda 88 
toda a c~vilieação brasilei~a, dando exemplcs constantes e repe- 
tidos de tudo que 6 inicistiva de trabalho e de progre~so em 
bem e pwa grandezt da Pstria. . 

Saldanha Marinho fez abrir e melhcrar mais de quarenta 
estradas de rodagem. Coe;itou do ejtabelecimento de linhas te- 
legraphicas no interior da provincia, lembrando a necessidade 
de ligar a capítal a Rio Claro, c ~ m  estações em Campines e 
Limeira. Energico mas delicado, sabendo prezar e estimar O 
auxilio e a critica dcs adversarios, e b ~ m  avaliar o ccncurso 
do funccionalismo e da imprensa, Saldanha Marinho dirigiu a 
todts sinceros agradecirxeotcs, sem cogitar de id6as ou do con- 
vicções prliticae. Especialisou em suas despedidas o concurso 
que recebera do inspector e do contador do thesouro provincial 
(dr. JoiB Naria de Andrade e Francisco Martins de Almeida), 
do adminiitrador dos correios (commendador Jose Severino Fer- 
randes), do director da rasa de correcçeo da capital, (brigadeiro 
Francisco Antonio de Oliveira) e do chefe de policia (dr. Daniel 
Accioli de Azevedo). 

Para poder organisar a companhia ~aul is ta  de Jundiahy a 
 campina^, Baldanha Marinho abriu luta com a comyanhia in- 
gleza Intimru-a a fazer a estrada at6 Campinss ou abrir mão 
da Frc ferencia. E escreveu :-.qualquer que sr je, porbm, a res- 
posta, ~ e r h  agradavel 8, provincia de S. Paulo. Se a ingleza 
fizer, a paulista irá de Campinas a Llmeira e Rio Claros. Por 
esse tempo, a ingleza trafegava mal. *Os esforços do snrerin- 
tendente estacavam ante a inercia da directoria em Londr: S. 

eDirendo que tive de autoricar um emprestimo de carvão 
& com1 anhia iogleza, para que não parasse o trafego, pnr falta 
de opportuna remespa desse genero, tenho dito quanto basta a 
respeito do descuido e deeaso, como que calculado da suprema 
administra@o dessa companhia infeliz.. 

E num rasgo de descortino : 
E, E . TRITANTO, NENHUM A OUTBA BSTBADA DE FERBO DO IM- 

JBRIO OFFPBECE MAIS VANTAQIONSs, 

A ingleaa, por falta de carros, não daía vadio As cargas, 
encaminhadas do in'erior para Santos. 



Eram muito M e a e  a3 reJa:õer da presidencia da provincia 
com a companhia ingleza; mas, o futuro formidavel eGaoga- 
ndli* venceu os obstsculos levantados pela ingleza e fundou a 
paulista. Paldanha Marinho escreveu no seu relatorio de 24 de 
Abril de 1868 estas phrases que eão de estadista de largo e 
profundo golpe de vieta : - SESTA raov NCIA TIOM UM FUTURO 
GRdNDIOSO DIOAiWiü DBI 81,. 

*Facilitem-se as commnnica~ões, propcrcicnem lhe meios 
de tran~porte, e o tempo, não muito remoto, lhe dar& um doe 
primeiros Ir gares no Emperie. NZio me erqueci, um r6  mQmento, 
do que a respeito me cumpria fazer*. 

A 11 de agosto de 1872, Saldanha Marinho em campa- 
nhia de uma filha assistiu 8. inauguração da estrada de -ferro 
paulista, tomando parte, em Campinas, em todos os extraordi- 
narios feetejos, que por essa occasião a1 i se realisaram. O com- 
boio inaugural ent r tu  na ~ s f a ç ã o  de Campinas As tres e meia 
da tarte. <Duas locomotivas galhardamente enfeitadas com 
topss, fitas, laços e bandeiras abriram caminho puxando deze- 
nove vagões, em q re  vinham os dois grandes vultos do dia - 
Saldanha Marinho e Falcão Filho - o iniciaaor e o executor 
do pensamento concebido na Companhia Paulirta». 

Em Campinas Saldanba Marich? foi alvo das maiores a t -  
tenqõis e g~nt i leza j  dos fidalgos e generosos campineircs, que 
ainda conservam e guardam com justiseimo orgulho as velhas 
e nobres tradições da nossa t e r ~ a  

Saudado, Saldanha Murinho respondeu que se sentia muito 
penhorado pelas demonstraçõ+s de que ela objectivo, mas que 
nada mais fizera do que animar os paulietas, mcstrando-lhes o 
caminho a s*giiir para a realieação da via ferrea que sa inau- 
gurava.. 

0 3  letrados de Campinas offereceram a Saldanha e Falcão 
os seue retratos a oteo, que furem collocadosna sala da estsqiio. 

O barão de Atibaia, em nome da lauvora, offeieceu aos 
dois vultos do dia, bell ssinos alfinetes de brilhantes. 

Foi nesse mesmo dia 11 de agosto, e commemorando o 
faustoso acontecimento da inauguração da Paulista, que Joa- 
quim Egydio de Sourn Aia.ha teve conhecim nto de que fora 
agracia10 como o titulo de: barão de Tres Rios, e que o dr. 
Falcão Filho e o coronel Franciscl Nertins de Almeida egual- 
mente soubaram ter sido agraciados com a commenda da or- 
dem de Christo e com o officialato da ordem da Rosa, 

A mcrnificencis imperial jB, não podia chrgar a Saldanha 
Marinlio. Desde 3 de dezembro de 18i0  que elle se retirira 
dos conse!hos da coroa. 

Mas, o povo de Campirss, por seus vereadores municipaee, 
prestou lhe notavel homenagem, a que Saldanha Marinho cor- 
responde3 presentesndo o municipio tampineiro com um qua- 
dro em que estão fif s do cabello do padre Diogo Antonio Feij6. 



Essa preciosa reliquia deve estar no Faço da camara mu-  
nicipal de Campinas. 

Ahi fica dito o necessario para moetrar quão just:, e me- 
recido foi o qualificativo que o Sr. presidente da Rspublica deu 
a Saldanha Marinho. Si  algum dia se prestar a esse extraor- 
dinario patriota homenagem maior e melhor do que a que se 
lhe prestou no ramal de Agudos, baptisando uma estação com 
o seu nome glorioso ; se algum dia se lhe erguer uma estatua, 
que se não o deixe de representar olhando para o oéete de 
8. Paulo, como que a exclamar: - .ESTA PROVINOIA TEN UM 
FUTURO GRANDIOSO UEANTB DEI SI.. 

E que sobre os degrhus do pedestal esteja a Patria apontando 
aos que paesarem a figura do ~IMMORTAL SALDANHA MARINHO,. Se, 
por&m, a Arte não perpatuar no bronze ou no marmore a f i -  
gura do grande pernambucano, pouco inporta: - o Progresso 
de S. Paulo, pelos trilhos de aço, que vão penetrando os ser- 
tõaa ;, pelas baforadas de fumo, que as locomotivae nervosamen- 
te atiram para o azul ; pelo silvo estridente de victoria, com 
que as machinas poderosas incitam ao Trabalfio as populações 
adormecidas na inercia; ir4 apregoand), por todos os recantos 
do Estado, que a grandeza desta terra paulista recebeu impul- 
so e direcção, em seu despontar, do grande bemfeitor que, em 
seis mezes de fecunda A brilhantissima administração, con- 
quistav para si a mais deslumbrante das immortalidades. 



Independeneia ou morte ! 
PELO 

D R .  EUGENIO EGAS 
Socio effectivo do Instituto Historico e Geograpliico !de 

São Pauio 



Independencia ou morte  ! 

(viva O PRIMiIRO RüiI DO BRASIL !) 

No dia 29 de Novembro de 1871, tis 4 h o r a  e meia da 
tarde, com 75 anncb, falleceu em sua residencis, ao largo de 
S. Gonçalo, nesta capital, o padre dr. Ildefonso Xavier Fer- 
reira, nascido em Curitiba a 19 de Agosto de 1795. Referem 
.os chronistas do tempc, que o padre Ildefonso foi grande ora- 
dor sagrado, s rn lo  certo que deixou muitos dos seus melhorcs 
sermões em manuscripto, tendo sido impressos alguns dslles. 
Foi pauliêta dos rrais dijtincto~, patriota caloroso e intemera- 
to. Occnpou aempre logares e cargos importantes. Dotado de 
grande actividade e exemplar capacidade de trabalho, o padre 
Ildefonso achava tempo para tudo. Politico, attendia aempre, 
a qualquer hora e de b:a vontade, os seus amigos leaes e 
dedicados: sacerdote. nPio faltava aos dererei do seu serrado 

D - 
rninisterio'; funccionario publicc, causava inveja pela sua aus- 
teridade iutelliaente e rigoroso cum~rimento de suas o b r i ~ a -  

Q 

qões, que sabia-~esem~enuhar com brhhantismo. E nem podia 
ser de outro modo conquistade, por elle, a confiança que sem- 
pre, em sua tão longa vida, mereceu dos governos e da socie- 
dade ~aulistana. 

Logo que recebau as ordens sacras foi a Borocaba, onde 
cantou a sua primeira misra. Depois, regressando a esta ca- 
pital nella Ee fixou definitivamente, residindo deade 1822 at6 
1671, na mesma caea, ao largo de S. Gonçalo, hoje praça Joãio 
Mendes n. 10. Foi oficial guar!a-livros da secretaria da Aca- 
demia e subatituto da cadeira de philosophia. Bacharelou-se 
em 1834, defendeu theses em 1837. lecionou theologia do- 
gmatica e moral, latim, rhetonca e philosophia. Exerceu os 
cargoe de arguidor e examinador dos candidatos aos logares 
eccleaia~ticos e administrativos e de professores de primeiras 
letras. Collab3rou nas commiscões do conselrio geral (1828) e 
do governo. Foi promotcr do bispado, inspector da inetrucção 
publica e successivamente juiz de paz, vereador e deputado 
provincial. t?ecretariou o cabido desde 1841 at6 1870. Em 
todos estes postos conquistaios pelo talento e por uma forte 
Briluencia pessofil e politica o ~ a d r e  Ildefonso revelou os serui 
dotes moraes, que tão bem se uniam aori seus dotes physicos. 



O padre Ildefonso era um homem bello. Alto, de altura fóra 
do commum, herculeo, proporcionado, muito claro, cabellos 
louroe, ligeiramente crespos, olhos azues, grandes, rasgados, 
fulgurantes, derramando sobre a sua face uma luz serena de 
bondade, kocca pequena com dentes muito brancos, labios fi- 
nos, que, em leve sorriso, deixavam perceber a doçura de um 
coração sempre aberto ao bem, distincto de maneiras, sempre 
esmeradamente trajado, attrahente, o padrejIldefonso não po- 
dia jómais dissimular a tenacidade, a energla e a coragem que 
lhe adornavam o impolluto caratter e o patriotifimo audacioso 
e atrevido. Quem delle se approximas~e adivinhava em se- 
guida o talento e o patriotismo que nelle se fundiam. Era 
homem para agir e dominar. Tal o padre Ildefonso Xavier 
Ferreira em 1822. Pó!e-se muito facilmente comprehender, 
que um homem assim gozasse de funda influencia na rocieda- 
de paulista, que elle frequentava com assiduidade, encantando 
a todos por sua fina edacagão, agradabilissima presença e va- 
riados  conhecimento^, que sabia patentear com brilho e com 
modestia. 

S. Paulo, em 1822, não ctntava mais de dez mil alma?, 
incluindo-se no calculo a população escrava e os morsdores 
dos bairros visinhos. Era uma pequena cidade :-a rua do 
Carmo, o largo do Collegio, a rua do Rosario, a rua de 
S. Bento, a rua Direita, o largo da 86, constituiam o centro 
principal. 

Para os lados do largo de S. Gonçalo, a cidade termi- 
nava ao desembocar-se no largo do Pelourinho, existindo es- 
treita passagem entre a casa do padre Ildefonao e uma outra, 
que desapparecen, unida 4 egreja dos Remedios. Era neste 
ponto que se recebiam as alta; anctoridades, que vinham de 
Santgs, e que se lhes entregava a chave da cidade, chave 
que era de prata, com relevos dourados. Dahi, era seguir 
quasi pelo desertil a rua da Gloria, Cambucy e LavapBs, en- 
contrando-se uma ou outra chacara entre ellas a da Gloria, 
rua Jos6 Bento, esquina da rua Climaco Barbosa, propriedade 
de d. Matheus Abreu Pereira, quart) bispo de S. Paulo, onde 
existia pequena capella sob a invocação de N. S. da Gloria, 
cuja imagem 6 a mesma que se acha no templo do Cambucy ; 
a do coronel Amador Rodrigueu de Lacsrda Jordão, primeiro 
barão de S. João do Rio Claro.. . . 

Era nesta chacara, que ainda póde ser bem vista e exa- 
minada, com as suas duas estupenda8 paineiras a lhe impri- 
mirem o cunho secular e poetico das tradições historicas de 
S. Paulo, que pernoitavam, quasi sempre, os graiidea pereona- 
gens, que vinham de Santos para no dia seguinte fazer sua 
entrada solenne na capital. Foi nessa mesma chacara que, 
em 1863, ae hospedou d. Sebastião Pinto do Rego, setimo bis- 
po desta diocese, quando veio aasumir o seu alto cargo, pro- 
ferindo o barão de S. João do Rio Clero por occasião do ban- 
quete offerecido ao digno prelado o brinde de honra, que ter- 
minava as3im :-.Feliz a provincia que como esta, contx sa- 



cerdotes na sua alta administracgão politica e social :-O exmo. 
sr. presidente da Provincia B padre, o exmo. sr. director da 
Accademia é padre, o exmo. Sr. bispo é padre.. . Presidia a 
provincia o padre Vicente Pires da Motta, dirigia a Acadomia 
O padre Manoel Joaquim do Amaral Gnrgal e era bispo O pa- 
dre Sebastião Pinto do Rego. Deixemos de parte a ingenua, 
mas profundamente sincera oração do coronel Jordão.. . 

Para o lado do Braz, o mesmo qnasi deserto; e OS que 
do Fio vinham para S. Paulo, subiam a ladeira do Carmo, 
bem fronteira ai qual ficava o palacio episcopal, que era na casa 
que agora tem a n .  20 da rua do Carmo. 

POde- se dizer que a cidade terminava noa largos de São 
Bento, ladeira do Ach, largo de S. Gonçalo o largo do Carmo. 

A rua principal era a Direita, onde se encontrava o melhor 
predio da cidade, propriedade do brigadeiro Manuel R. Jordão 
e hoje occupado pelo Hotel de França. 

Costumes muito simples e vida de trabalho exclnsivamente 
intellectual. Raras casas de commercio. Artes, cfficios, serviço 
domestico a cargo dos escravos e dos mestiços libertos OU não. 
Os paulistas eram grandes patriotas; e a causa brasileira, isto 
é, a separação do Brasil de Portugal, e a sua consequente in- 
dependencia e constituição em nacionalidade distincta, preoc- 
cupava-os enormememte. 

O celebre FICO repercutiu aqui de um modo extraordinario 
e a mocidade paulistana não era mais calorosa do que cs ho- 
mens novos e velhos em se tratando da Independencia. Na 
vanguarda, estivam o padre Ildefonso Xavier Ferreira, o padre 
Manuel Jcaquim do Amaral Gurgel, o padre Diogo Antonio 
Feijó, que, eleito deputado ás cortes de Lisbod, pedira instrn- 
cções ao governo da provincia sobie a attitude que deveria 
assumir, si ss t ra tas~e da Independencia, Antonio Mariano de 
Azevedo Marques, (mestrinho) os tres irmão Andrada, Manuel 
Rodrigues Jordão, dr . Justiniano de Mello Franco (medico) 
Francisco de Paula Souza e Mello, AndrB da Silva Gores,  
Antonio Leite Pereira da Grama Lobo, Daniel Pedro Muller, 
Candido Xavier de Almeida e Souza, Antonio da Silva Prado, 
padre Vicente Pires, Joaquim Fioriano de Toledo (nomeado 
secretario do principe regente no dia 7 de Setembro de 1823), 
José Innocencio Aloes Alvim, general JosB Arouche de Toledo 
Rendon, Jos6 Antonio Pimenta Bueno (marques de S. Vicente), 
Bernardo Josè Pinto Gavião Peixoto, dr. Gabriel AndrB Maria 
de Paris (medico) e coronel José Joaquim Cesar. Eites eram 
os patriotas em evidencia, e que nenhuma reaerva guardavam 
sobre o Seu modo de pensar. Eram brasileiros antes de mais 
nada, O Brasil seria independete, havia de ser uma grande 
nação. Queria um governo autonomo. Nada mais com Por- 
tugal nem de Portugal. 

Assim se expremiam elles. O partido contrario j& não 
tinha coragem de combater a Independencia, mas a julgava 
inopportnna, pretendia que se não a precipitasse. 



Estqs duas correntes oppostas, choczram-se viobntamente 
em certa occasifio e hmve  a bernarda de Francisco Ignacio, 
O principe regente enhendeu então Eer corivenients a sua pice- 
senga om S. Paulo e para aqui veiu, partindo d~ Rio de Ja- 
neiro a 14 de Ag-sto de 1822, entrando solenaemente nesta 
capital no dia 25. (Vide annexo n. 1). 

Foi rec b do á meia ladeira do Cermo p-10 bispo, cabido, 
tropa autoridades e grande massa popular. 

Subiu s sob o pallio, um larque de artilhar'a, pmado n s  
larga do Carmo, deu as salvas da ordenançs. 

S A. assistiu na 28 ao .Te-Deum. que Ee cantou, e, em 
segaida, recolheu-se a palatio. A cidade a:hava-se em festas, 
e o partido brasileiro elmerou-se na ornam~ntsção da cidade, 
collocaudo arcos de tr iurn~ho com inscripcõe~ patric ticas, no 
largo da 86, do Pal~cio  e o u t r ~ s  pmtos. Em Hogy das Cruzes 
o principe não recebeu os emmi.snrios do governo e da camara 
da caprral aporlue representavam um governo já dia solvido^ 
P ,  no dia 26 em qus h m v e  beija-mão e cortejo em pnlacio, 
d. Pedro ao apre~rntar-se o coronel @rancis:o Ignacio (O chefe 
da bsrnardr) mostrou-se muito c ntrariado, não lhe estendeu a 
m g ~ ,  e mandou que se re%irasse, ein contineuteb, pava O Rio. 
J 4  no dia 24, e a  que pernoitou na Penht, o princip? ordenhre 
que sa retira sem da cidada muitos doa que se haviam envol- 
vido no movímento subversiv) d~ 23 de Maio. Foram no- 
meadw goverr alor das a:mas de S. Paulo, interinamente, o 
co onel Jo3é Joaquim Cesar de Cerqueira Lsme: e oficial de 
gabinete do principe Joaquim FI riano de Toledo, depols CO- 

ronel e vice-praiaente da provincia. D. Pedro foi hospedado 
pelo brigadeiro Manuel Rgdrigues Jordão e capitão Antonio .'.a 
Silva Prado, depois brrão de Iguale.  No dia 5 de S-tembro 
o principe partiu para Bant s em visita á familia Andrada, 
alli estlve o dia 6, e, no dia 7, ao alvorecer, regresJou para a 
capital. No logar denominado-Moiqhrs- d. Pedro mandou 
que a sua guarla avançasse, e o fosse esperar perto da cidade. 

A guarda avançou, e fez alto nas margens do ribeirão 
Ipiran g a. 

Dantro de poucos minutos, seria entoada a epopéa da 
Independecia, 

Ne se meamo dia 7, ch~gararn do Rio, trazendo correapon- 
dencia urgente endereç3.a ao principe por sua elposa e pelo 
ministro José Bonicacio, o mijor Ant a i o  Ramos Cordeiro, da 
guarda de honra, e Paulo Bregaro, official do Supremo Tri- 
bunal Mil i t~r .  

Inf ,rrnrrdos de que S. A. se ach lva em Sant )s, os men- 
sageiros para alli se dirigiam a t ,da a pressa. No rpiranga 
encontraram a guarda de honra, descançrindo, nas proximidades 
da pequena venda do alferes Joaluim Antonio Narianci ; e Ea- 
bendo que o Principe nã r podia entw longe, vão ao teu en- 
contro. Eram 4 e meia horas da tarle do kllissimo raahbado 
7 de S~temhro de 2822, quando o principe surgiu no a l t ~  da 
collina do Ipiraoga, no logar em que e ~ t 4  o Uussu, encm- 



tranio o major Cordeiro e o oficial Bregaro. Estes apeiam-se 
beijam-lhe a m8o e O m j o r  Cordeiro entrega ia correspondencia. 

S. A. montava um cavallo mino, e trajava peqaeno uni- 
forme : - farda azul, botas de ~ e r n i z  justas a altas, t haptín 
amado com o tope azul e bvanco. Acompanhavirm-no nesse 
momento Joaquim Maria da Gama Freitas Berquó, Jogo Car- 
lota, João de Carvalho e Francisco Gomes da Silva. O prin- 
cipe lê a correspondencia : - a princ~za e o seu ministro com- 
municavam-lhe que as côrtes portuguezae ordenam que S. A. 
regresse para Lisboa, afim de visitar incognito as differentes 
côrtes europbas, e que o Brasil v zltasse ao regimen de colonia, 
sendo declarados nullos todcs os actos p?aticaics pela regencia. 
D. Pedro s e n t e - ~ e  af f l i c tn ,  o seu peito arfa num movimento 
apressado; e com a mOo esquerda comprime o coração que 
relpita dolorosamente. Depois, calmamente, entrega as cartas 
ao seu ajuJante de ordens maior Francisco de Castro Canto e 
Mel10 e diz 9, meia voa: - *Tantos sacrificirs feitos por mim, 
e pelo Brasil int3irn ! E n8o cessam de cavar a nossa ruina).. a 

Arranca a espada e gritn : - ~Independencia ou Norte ! , . 
S. A .  esporeia o animal, e a grande galope avança Fara 

o logar onde se achava a guarda da honra, que era comman- 
dada pelo coronel Antonio Leite Yereira da Gama Lobo. A 
sentinella Miguel de Godoy Moraira e Costa brada ás armas, 
a guarda forma precipitadamente, faz se 8s continencias e 
ninguem I óde dissimular a estranheza que causa a attitude do 
Principe e dn sua gnarda de pessoa: - todos de espadas das- 
embainhadas e annunciando, na$ feições alteiadas e nos olherse 
de um brilho offuscant*, a gravidade do que se estava Fai- 
sando. O principe exclama : - *Camaradas ! as côrtes de Por- 
tugal quezek me'~mo escreviear o Brasil: cumpre, portanto, 
declarar jh a sua Ind~pendencia. Estamos definitivamente se- 
rarados de Po trigal,.* 

E estendendo a espada repete com toda a forçr dos seu, 
robustos puleões : - aIndependencia ou Morte !r - Este gran- 
de e glorioso grito é repetido, 6 jurado, á luz vibrante das 
es~adas  dos guardas de hcnra e de r>essov, e a sagrac'a collina 
do Ipiranga o recolhe para transmitt 1-0 nas azae da sua veloz 
viração aos miiis reconditos pont. s do immenso territorio nacicnal. 

Depí~i~ ,  ordena S. 8.:  - aLaçns fóra. (e arranca do cha- 
~ t í u  n tope portuguez, que arroja ao ch8o) 

Todos os preaentee arrancam, alguns cortam em p e d a ~ s  
os lagos que tinham no braço esquerdo. 

*DÓra avante traremos todos outro laço de fits serde e 
amarello. Ser80 as cores nacionaes~ . 

E mais uma vez o formidavrl grito da independeiicia re- 
bonu por aquella collina abençoada. 

D. Pedra e sua guarda de pessoa psrtiram para a capital. 
A guasda de honra segui.u-o a certa distancia. Eram cerca 

de 5 e meia horas da tarde quando os sinos da Bôa Morte, 
d e p i s  os do Carrno, Santa Thereza e Stí annunciaram a che- 
gada do Principe. 



Quem vem do Ipiranga, pela estrada velha, ao chegar a 
uma eminencia, va, de repente, a cidade de S. Paulo, distin- 
guindo, claramente, a torre da egreja da Bôa Morte a esquer- 
da, na frente; a do Carmo, 6 direita; ao funde a de Santa 
Thereza, e, mais afastada, a da SB. Era na torre da Boa Morte 
que ficavam, de vigia, quando se esperavam altos personagens, 
vindcs de Santos, oa encarregados de dar aviso 4 cidade. De 
modo que, como se sabia, que o principe voltaria de Santos, 
no dia 7, 8 tarde, os espias jtí se achavam na torre da Boa 
Morte, olhos 6x0s para as bandas do Ipiranga, B espera de 
de perceber, na iminencía da estrada, o vulto da comitiva. 

Logo que a Boa Morte dava e signal de chegada, as de- 
mais egrejas o confirmavam, e a população, autoridades civis e 
militaree, punham-se a postos para cnmprimento de deveres e 
satisfação de curiosidade. 

Nesse dia, pordm, entre o signal dado pelos sinos e a che- 
gada do Principe, foi menor o t:mpo decorrido, porque S. A. 
vinha rapidamente. 

Eis porque muitos não o viram chegar. 
D. Pedro, saindo da estrada do Ipiranga entrou no largo 

do Cambucy, seguia a rua do Lava-pbs, subiu a rua da Gloria, 
chegou ao largo do Pelourinho (Sete de Betembro) penetrou 
no largo de S. Gonçalo (praça João Mendes) desceu a rua de 
S. Gonçalo (Maiechal Deodoro) passou pela rua de S. The- 
reza, tomou a rua do Carmo e chegando ao largo do Collegio 
(do Palacio) recolheu-so ao paço. As pessoas, que viram o 
principe chegar, notaram logo que algo de anormal se passara. 
Na casa da rua do Carmo, actual n .  9, residia o capitão s n -  
tonio da Silva Prado. que se achava B janella, em baixo, em 
companhia do padre Ildefonso. Fizeram signal ao major Fran- 
cisco de Castro, ajudante de ordens do principe, como pergun- 
tando o que havia. O major logo que deixou S A. R ,  voltou 
e narrou o occorrido no Ipiranga aos seus amigoe, dando-lhes 
a gratissima notlcia de que o Brazil estava independente. O 
capitão Antonio Prado dirigiuse immediatamente a palacio, 
pondo-€e 8 disposiçgo do Principe e ao serviço da Indepen- 
dencia, e o padre Ildefonso apressou-se em ir participar aos 
Seus amigos a victoria da causa brasileira, que com tanto ardor 
defendiam. JB a cidade conhecia o grandioso acontecimento, 
quando, quasi noite fechada, deu entrada a guarda de honra, 
que vinha a galope, e erguendo vivas ao principe, Ir indepen- 
dencia, ao Brasil, a S. Paulo. O povo, que enchia o largo de 
S. Gonçalo, acompanhou a guarda de honra que, no meio de 
enorme alarido e dos gritos enthusiatticoe erguidos em honra 
a D. Pedro, desceu a rua de S. Uonçalo, atravessou o largo da 
86, fazendo alt, no largo do Collegio, onde recebeu ordens 
para recolher-se. A cidade illuminou-se, a população affluiu 
em massa para a rua e todo o momento ouviam-se gritos de 
alegria. Pequenos conflictos deram-se na rua da Boa Vista 
e na ladeira do Acfi (de São João) sendo esbordoados portu- 
giiezes e inimigos da Independencia. O principe ordenou que 



se preparasse um espectaculo de gala, compoz o hymuo da In- 
dependencia, que foi partiturado e ensaiado pela orchest-a do 
tenente-coronel maestro André Gomes da Silva, mestre de 
capella da 86, hymno que foi cantado na Opera pelo proprio 
principe e por distinctas senhores da melhor sociedade paulis- 
tana, entre clla a sra. h. Maria Alvim, s3b a regencia do 
referido maestro Andr6 da Silva. 

O principe afez em papel um molde da legenda - Inde- 
pendencia ou Morte - que foi executado pelo ourives Lesea, 
á rua da Boa Viste, apresentando-se no theatro j& cnm tase 
diati-ctivo da legenda,. Os demais espectadores, ~enhoras e 
cavalheiros, traziam laços de fita verde e amarello. E' de las- 
timar-te que tão extraordinnrio acontecimento não tenha sido 
longa e minucio~amente registado. 

De modo que oa investigadores de agora são forçados a 
um trabalho penlso e a recorrer, repetidas vezes, 9, tradiccão. 
S. Paulo agitou-se enormemente nesse memoravel dia 7 de 
setembro, sabbado, e durante os dias 8 e 9 i s  festejos conti- 
nuaram com o mesmo enthusiasmo, retirando-se o principe para 
o Rio no dia 10 pela madrugada. 

E' facil de imaginar a agitaciio que se a l~s t roa  por todo 
S. Paulr, quando se pensa que, tendo chegado o principe As 
6 horas mais ou menos da tarde, j B  ás 8 da noite o theatro 
estava repleto, achando-se toda3 as pessoas em vestidos de 
feata. O ourives Lesaa trabalhou com frenesi att5 tarde; o 
padeiro inglez de nome Eduardo, estsbelecido á rua de S.  
Bento, viu-se sem poder attender a muitos dos pedidos de 
fornecimento para o espectaculo : e as coetureiras do tempo, 
entre ellas a Aona Perpetua, a Ritinha de Casgia e a Domln- 
gas Xavicr, foram insufficientes para servirem as senhoras e 
senhoritas, que se preparavam para ir 4 Opera. Os poetas e 
literatcs escreveram e recitaram versos, nos intervallos do 
espectaculo e os musicos, scb a batuta de Andr6 da Silva, vi- 
ram-se obrigados a advinhar a partitura do hymno, que lhes foi 
apreeentada 4 ultima hora. Mas o acontecimento era tão extra- 
ordinario, a victoriii brasileira era tão grande, que não houve 
tempo para cuidar de senões nem opportunidade para esmiuçar 
detalhes. De r esto, o espectaculo desta noite, em que se repetiu 
o drama - a 0  convidado de pedra. - não era para applaudir 
comicos, nem apreoar literatura, mas para reunir patr~otas em 
torno do principe valoroso, que nos deu o Brasil. 

Eram quasi 9 horas da noite quando D. Pedro chegùu ao 
theatro. A Opera (assim se lhe chamava) situada no largo do 
Collegio, no local em que pe acha o thesouro estadual, dava 
frente para o actual jardim d9 palacio e fundos para a rua 
da Fundição. De construcção singela, o pequeno theatro pau- 
lista tinhe tres portas no rez do chão e tres janellas no primeiro 
andar. No saguão, viam-se duas escadas : - uma, de accesso 
ao camarim governamental; outra, que conduzia aos camarotes, 
que eram 28, divididos por tres ordens. A lotação do theatro 
era, norm&lmente, -ara trezsntas e cincoenta peesôas. A pla- 



t6aI mtbiliada com kancos, e para 03 camarotes as familias man- 
davam cadeiras, que eram retiradas no mesmo dis, ou, qnando 
muito, no dia seguinte. Fó havia mobilia permanents no cr- 
marcte goviroamental, e no camarcte n. 11 da primeira ordem, 
camarote onde se reuniam os exaltado8 do partido brasileiro. 
Era o a club dos entuciastas da independencia. As familias 
mais commod,stas pieferiam os camarotes de terceira ordem, 
porqne podiam ceiar tranquillamente as empadinhas e os cus- 
cus que Ihes prepa7nvam as attraentes mucamas e peritas co- 
zinheiras. 

A illuminaqão da opera era de velas de cera, e de can- 
dieiros, mais ou menos acceiados, com azeite doce e mechas 
de algodão bem trançadas. Em noites de espectaculo de gala 
os eupresarios (advogado Antonio Manuel de Jesus e Andrade) 
major Francisco Jorga de Faula Ribeiro e Joaquim Freire, 
fariam a companhia Zz:heli rpprewntar ou c D Joré I1 2 ou 
O Convidado de pedra w Na noite de 7 de Sa~embro re- 
prerentou-se 1 0 ccnv.dado de pedra S. Os actores, [comicos) 
pesrôas humildes, pois a profise.80 era quasi ignominiosa e 
alguns detlrs aoalphsbetos, encontravam &ia difficiildade em 
eatudar os seus pspeis. A proposito refembramos um facto in- 
teressante e que vem de molde para dar id6a exacta das coisas 
de tk eatro em S Paulo nos primeiros annos do secnlo dezenove. 

Em 1819 o sargcnto mór, Bernardo Jos6 Pinto Gavião, 
responsabilisava o sa rpn to  nó r  Bordioi u por o empretario do 
the tro (Joaquim Joe6 Freire) não ob errar o trat9 que era dar 
quatro operas por mez, duas novas, duas repetidas. Bordini 
defendeu Ee allegando que u o empresario não dispunha de 
fundos precisos para manter este negocio com a regularidaie 
promettids, como se achava empenhado com os empregados da 
casa e pessoas de tóre ; que havia figuras que não sabem ler, 
e não ae deve apresentar peças mal estudadas; e mesmo yorque 
isso foi ordenado nci dia 16 de maio, quando se apresentou - 

O carvoie o em Londres, ; que tendo saido da capa tres co- 
micos que são: - Maria do Carmo, Joaquim JosB do Espirito 
Santo e João Baptista, toda a repetição vem a ser como opera 
nova, relativo ao tempo pela dependencir que ha dos novos 
intrusos es~udarem os papeis, que aquelles faziam S. Antonio 
Jose Bordini, o80 muito satisfeito com a sua eeperta defesa, 
terminava a sua infol mação, com as seguintes palavras : - c A 
vista do ponderado v. exe. mandar8 o que fôr do seu agrado, 
para eu executar como obediente subdito B. 

Mss, eram quasi n ve horas da noite, quando D Pedro 
entrou no th~a t ro .  O princlpe trajava de grande gala, o que 
dava maior realce e imponencia B sua bella figura de homem 
elegante e seductor. Todos, na plat6a e nos camarotes, j& a 
postos, aguariavem anci soa a prelença do grande princepe, 
que nos deu os foras de naçxo. Os que se achavam no largo 
do Palacio, na rua da Fundição, nas immediaqões e saguao da 
Opera ergueram os primeiros gritos e vives ao principe e ao 
Bazil. A guarda formru, os clarins vibraram as notas agudas 



do commando em chefe, os tambores rufaram e D. Pedro, pre- 
cedido do seu ajudante de ordtni, major Francisco de Castro, 
ladeado pelo ministro itinerante Luia Baldanha da Gama e 
coronel Gama Lobo, e seguido pelo brigadeiro Manoel Rodri- 
gue3 Jordão e capitão Antonio da Silva Prado, subiu a escada 
qua conduzia ao imperial camarim. 

Os rivas e os gritos de victoria, as acclamaçõ~s eram con- 
stantes e alastravam.se por toda aquella immensa on4a de 
povo, que só sabia ãemdizer o libertaior do B r a ~ i l ;  quando, 
porém, o major Francisco de Ca tro afastou as cortioas do ca- 
marim imperial, e o principe apparecen, as acclamações attin- 
giram ao auge do delirio, e aquelles paulistar, que enchiam o 
theatrinho, manifestaram tão ruidosamente, por gritos, pslmas, 
aceno de lenço3 e rivas, o sen enthusiasmo, o seu apoio e a 
alegria, que, no dizer de um chronista, C nem era possivel com- 
prehender-se o que se passava D. 

Feito um pouco de silencio, o principe entoou o hymno 
da independencia, de sus lavre, e o publico, a todos os mo- 
mentos, cantava o estribilho : 

Por vóa pela Patria 
O sangue daremos ; 
Por gloria só temos 
Vencer ou morrer. 

Repetiram-se tambem muit.ssimo estes dois vtrsos de uma 
poesia attribuida a D. Pedro : 

Será logo o Brasil mais que foi Roma, 
Sendo Pedro seu primeiro Imperador. 

Princiliara a representaçã3 do uconvidade de Pedra 2. 

O padre Il{efonso entrou no camarote n. 11 e segredou, por 
algum tempo, com reus fiels amigos e correligionarios alli reu- 
nidos : - padre Manoel Joaquim do Amara1 Gurgel, Antonio 
Mariano de Azevedo Marques, Jos6 Inuocencio Alves Alvim, 
padre José Antonio dos Reis, padre Vicente Pires da Motte, 
dr. José Antonio Pimenta Bneno, e outros salientes persona- 
gens do partido brasilico. Ate então os vivas que se ouviam 
eram : - Viva o principe regente, viva a Independencia do 
Brasil, viva a Liberdade, viva o 7 de Setembro. Todos estes 
gritos não satisfeziam ao padre Il~efonso, que entendeu, e en- 
tendeu bem, .que era necessario positivar melhor o f a c t ~  da 
Independeocia, compromett~udo, ainda maie, se isao fos e pos- 
sivel, a pessoa idolatrada do principe Assim, depais dessa 
conferencia no camarote n. 11, o padre lldefonso voltou pnra 
a platha, subiu numa cadeira, e ,  de frente para O camarim 
imperial, olhando fixamsnte para D. Pedro, estendeu o braço 
direito em diresqão ao principe. e ,  com a sua grande e pode- 
rosa voz vibiante gritou, pulmõjs cheios e por tres vezes : 

Viva o primeiro rei do Brasil! Viva o primeiro rei do 
Brasil ! Viva o primeiro rei do Brasil ! Estea vivas f 'ram es- 



trepitosamente correspondidos. Mas, quando D. Pedro 89 le- 
vantou, e num largo gesto de sssentimento e de approvação 
agradeceu e acceitou a aclamação do padre Ildefonso, o en- 
thusiasmo que envolveu e 53 apoderou dos presentes foi tal, 
que por muitos minutos aquella massa de espectsdores delirou 
pela grandeza e faturo do Brasil, que elles victoriavam na 
pessoa do glorioso princide. 

O padre Ildefonso foi carregado em trinmpho, e os seus 
Ieaes companheiros de lutas, agora todos reunidoa no camarote 
n. 11, não se cangavam de abraçal-o e felicital-o. 

D. Pedro fizera a Inaependencis, o padre Ildefonso pro- 
clamara-o primeiro rei do Brazil. O brado que d. Pedro le- 
vantou nos cainpr s do Ipirnn ga teve no paiz inteiro repercussão 
egual ao grito que o padre Ildefonso erguera no theatrinho do 
largo do Palacio, Tinha o illustre paulista, o virtuoso e intel- 
ligente sacerdote, ligado o seu nome, indissoluvelmenfe, his- 
toria deste paiz Foi elle quem naquella memora~el noite, in- 
terpretando oa sentimentos de um povo corajoso e b ~ m ,  aclamou 
para chefd da n ~ ç ã o  o principe, que nns dera a sobarenia. Im- 
mortalisou o seu nome, ccnquistando rara S. Paulo a gloria 
impereclvel de ter sabido e pedido ccnsolidar, aqui, a grânde 
obra iniciada na collina do Ipiranga . fo i  numa eminencia, 
saindo da ponte do Ipiranga para o lado de Santos. na ext e -  
midade de uma linha de 184 braças. tirada da dita ponte, na 
direcpão de dez graus de Norte a Este,* que d .  Pedro nos 
deu a Iadep~ndencia. Foi no largn do Palacio, dentro do 
theatro-A Opera- que o padre Iloefonso Xavier Ferreira sa- 
grou a d. Pedro primeiro imperador do Brasil, 

Na fala do throno, em 1823, lê-se aEntrei na agradavel 
e encantadcra provincia (S. Paulo) Eem receio, porque conheço 
que todo o povo me ama. Dei ar providencias que me parrce- 
ram convenientes, a ponto, que s acssa independencia lá f c i  
primeiro, que em parte alguma, proclamada no sempre memo- 
ravel sitio do Ipiranga Foi na patria do fidelissimo e nunca 
assis louvado Amador B a n o  da Ribeira, aonde peta primeira 
vez fui aclamado impe~ador. 

Qaando d. Pedro. nu madrugada de 10 de Setembro, re-  
gressou para o Rio, já não era o principe desobedieut3 e re- 
belde, que as c o r t e ~  portuguezss queriam punir : -- era I im- 
perador do Brasil acclamado em S. Pauio pelo padre Ildefonso 
com o assentimento e retnmbantea applausos dos pau istas. 
(Vide annexo, n. 2). 

06 dias 8 e 9 passaram-se em festss e constantes accla- 
magões ao principio e em todas as egrejas celebraram-se missas 
em accão de g r a a s ,  sendo a de S. Bento ouvida por avultado 
numero de fizia e por t ~ d c s  escravos do eonvento em numero 
de 120. 

Ausente o principe, com pequenas intrigas procuraram al- 
guns perturbar a alegria dos festejos da independencia. E, 
numa das sessões da Camara, celebradas depois do dia 10, 
houve mnvimennto hostil ao padre Ildofonso, e tentaram atirar 



das sacadas abaixo o corajoso sacerdote. Parece que a ag- 
gressáo p r t i r a  dos inimigos da Independencis, porque O padre 
teve que roagir energioamente e de repetir, com egual calor, 
o grito de-Viva o primeiro rei do Brasil. 

Descançam os restos mortaes do padre Ildefunso no cemi- 
terio da Consolação, mausoleu da familia Xavier Ferreira. 

Oa seus sermões, alguns impressos, ainda circulam nas 
rodas clericaes, e até agora são alroveitados, por abundantes 
em apontamentos e indicacões ntiliesimas. O seu brilhante papel 
historico, entretanto, apsgon-re qnasi que por complet, da 
memoria da sociedade paulistana. Porque ? Porque talvez tsnha 
sido demssiado modesto e bom e generoso, contentando-se em 
gosar, no seu foro intimo, a tranquilidade de consciencia, que 
os grandes patriotas sentem quando podem ter a certeza de 
haver prestado servigos 8 sua Patris, sem cogitar, nem de leve, 
de qualquer recompensa terrena O que, entretanto, não pa- 
dece a menor duvida, nem jamais poder8 ser negado, 6 que O 
nome do padre Ildefonso Xhvier Ferreira ficou para todo O 

sempre ligado ao feito fundamental e mais extraordinario do 
nosso estremecido Brasil. Estudando-se a historia patria, sen- 
te-se que os nossos antigos homens eram dotados de raro pa- 
triotismo e de inexcediveis virtudes civicas. E, o exemplo de 
suas acçõss influe de tal fórma no eõpirito e no coraçao dos 
investigadoree, que estes se tornam amantes e admiradores das 
coisas nacionaes, ao ponto de julgaram do seu mais restricto 
lembrar á mocidade que não ha patriotas, nem homens, de 
maior civism, e coragem, do que todos esses que ncs deram 
eêta grande, esta bel!a, esta Patria estremecida, este Brasil 
extraordinario- 



NOTICtA DA ENTRADA QUE FEZ N A  CIDADE DE 8. PAULO, O 0E- 
HENIESIMO SR. D .  PEDRO DE ALOANTARA, PRINCIPE EEAL 
DO REINO UNIDO DE PORTUGAL, BRAZIL E ALGARVE8, RE- 
GENTE E DEFENSOR PERPETUO DO REINO DO BRABIL. 

(ext. do-Espelho) 

Os yaulistas, que sempre des~jarão possuir na sua provin- 
cia o nosso soberano, o muito alto e muito poderoso sr. D. Jrão 
V: depois que a mais negra perfidia o aFrancou do augusto 
throno de seus inclytos avós, e que assim o supplicarão desde 
ne Sua Magestade chegou ao Rio de Janeiro com Eua real 

&milia, tiverlio agora elta honra e ventura em a pes ôa dr seu 
a?igusto f i l h ~  e herdeiro, o heróe braeilienss o Sr. D. Pedro de 
Alcanters, príncipe real do reino unido de Portugal, Brasil e 
Algarvez, regente e defensor perpetuo do reino do Brasil, ainda 
que este praaer foi algam tant j  mingoalo por não vir S. A. 
Real acompanhado, como ss esperava, de sua augusta conaorte 
a Serenissima Saa. D. Maria Leopoldina Josepba Ca.olina, 
princeza real do reino unidc, archiduqneza de Austria, a ado- 
rada m ã i  dos bras~lejro~, e es~ecialmente dos paulistas a quem 
honre, chamando-os-seus paulistas. 

U m  momento de dilirio no msis docil povo tinha feito ne- 
cessaria a vinda de S. A. Real, que, annurudo As supplicas do 
governo e de algumas das camnras da provincia, se pôz em 
marcha da sua côr e do Rio de Janeiro em o dia 14 de Agosto, 
e com a mesma celeridade com que pcr semelhante motivo ti- 
nha ido tí provincia de Mina3 Gera-a, em 10 dias chegou a esta 
cidade, onde entrou na manhã do dia 25, dia por certo muito 
m~moravul, n$o si) porque celebra nelle a igreja a festividade 
do terno Coração de Alaria, da especial devncao do sr. rei D. 
João V I  mas taxnb~m a do santo rei Luiz IX de Franço, as- 
cendente de S A Real pala reinante casa de Bourbon, o que 
foi um feliz yres ~gio para cs pau lista^. 

Pela dilatada, enfadonha, e em grande parte monstrucsa 
estrada de 96 leguas, veio sempre S. A Real iecebendo as 
provas uais inconteataveis do amar e fidelidade que t s  brasi- 
leiros consagrã 1 4 s  suas paternaes virtudes, princilalmente de- 
pois que entrou no territerio paulistano, onze este poro se 
esmerou, quanto cabia nas forças de uma provincia pobre, em 
fazer-lhe o mais pomposo reconheciment9 e hospedagem, subre- 
tudo nas villes de Guaratingueiá Taubaté e Jacarehy ; e por 
todas ellas S. A Real veio espalhando a teneficencia e o mais 
terno agrado pelos seus subditos 

S. A. Real pernoitou a 21. na freguezia da Penha, 9, vista 
da cidsde, e della si, distante legua e meia, mudas pessoas 
concorreram logo alli no mesmo dia para terem a honra de o 



comprimentar, e quatro dos membros do governo, com dois aju- 
dantes de ordens, o secretario do governo para o expediente, e 
muitas cutras pesiôas da primeira distlncçb da cidade, e que 
n8o r stavam nella cccupsoar, foram buscar a S. A. Heal na 
manhâ do dito dia 25. 

S. A. Real, depois de ouvir misea ma Penhn, montou a 
cavailo, acompanhado do Exm. L u i ~  de Saldanha da Gama. filho 
do Exm. conde da PI nte, vtador da Serenissima Sra. Princesa 
Real, e que serve de ministro de Estado interino a S. A. RtaI, 
do Illm. Dr. Brlchior Pinto de Oliveiraduputado de côrtespela 
prcv8ncia de Minas Gerees, de outros criadts eeua, da sua guar- 
da de honra em grande uniforme, e compasta em grande parte 
de paulistas, e depois della aeguião-se os membros do governo 
e todo o numere stssimo ar ompanhamento. 

Apenas S. A Real foi avistado em distancia de quasi meia 
legna, amiodadas gyrandolas viergo annunciando 6 cidade sua 
proxima chegada; entiío principiou a salvar nm parque de 6 
pcças de artilharia, ccllocado em battria na frente da igreja do 
convento do Carmo; e os sinos da cidade, em festivos repiques, 
annunciaviio ao PLIVO a ventura de que ia gozar. A I  passar 
S. A. Real o rio Tamandatahy, na ponte Franca, rara entrar 
na cidade, o secretario do expediente deu os primeiros viva?, 
que fo18o cor~espondidos por innumeratel povo que alli se ti- 
nha apinhado. 

A tropa miliciana, ccmmandada pelo coronel do 3." regi- 
mento de infantaria milrciana J o ~ é  Joaquim Cesnr de Siquelra 
Lima, fazia elas desde a dita ponte at6 4 Fé e dahi at6 o col- 
legio dcs extinctoa jesuitas, que serve de palacio do governo, 
aonde 8. A Real r std, hcspedado. 

Este real Senhor, em cujo ~embiante sempre respeitavel 
trsnsluaia a bondade de seu coraçgo, e n&o a severidade de 
Carlos V em G ~ n t e ,  apeou-se no cimo da calçada do Carmo, 
onde fazia as portas da cidade um magestrso arco, armado de 
diff-rentes estofos, ornado de galõts e festões de flores, que de- 
notavão a alegria dos paulietas: em cima do dito arco estava 
collocada a 6gura de PaulieBa em attitude de jubilo, com os 
eeguintes versos : 

*Acolhe affectos, que nas almas  cria^, 
=Honra-me a condi@o, meu fado emenda, 
.E olhos serenos, como são teus dias, 
.Firmem iogenns, res~eitcsa cff.endas. 

A*s ladas do mesmo arco estavam personalisadas a verdcde 
e a jnstica ; em cima dos pedestaee doas genios com as reguin- 
tas inscripçoes : 

8íhm a deosa de eem bccelee 
.Pelo azul, filtrado mar; 
cN1ontra esphera n'oati o clima, 
aN6vcs names vai cantar. 



 NOSSOS prados reverdejão ; 
d h  Ceres doura a campina 
eA' vista do par augnsto, 
aPedro exceleo e Leopoldioa. 

Neste arco se achava a camara da cidade com seu esten- 
darte, e presidida pelo juiz de fóra psla lei o capitão Bento 
Jos6 Leite Penteado, e mais vereadores que servi80 antes do 
dia 23 de Maio proximo passado, conforme a ordem que da 
Penba tinha mandado S. A. Real. 

O Exm bispo diocesano D. Matheus de Abreu Pereira, 
respeitavel por sue virtude e pela sua longa idade de 80 snnos, 
vestido de pontifica1 com o seu cabido e clero, deu agua benta 
a S. A. Rsal, e, cantadas diante de um altar portatil as anti- 
phonas e orações determinadas no ritual para semelhantes oc- 
casiões, acompanhou em solemne procissão até B Fé a S A. 
Real, que ia debaixo de rico pallio, em cnjas varas pegava0 a 
camara e outros cidadãos para esse fim convidados. 

As ruas, por onde S. A. Real passou, estavão bordadas de 
immenso povo, e as janellas ricamente ordadas de sedas estavão 
cheias de senhoras, que davam mil vivas ao nosso herae, e o 
cobriam de rosas e outras mimosas flores. 

Ao entrar na praça da Sé passou S. A. Reel por baixo 
de outro arco, que fingia ser de pedra e alludia á gloria do 
mesmo angusto denhor ; sobre o centro da cimalha estava col- 
locada a figura de Minerva, que escudava as 'armas do reino 
unido; aos lados da mesma, sobre correspondentes pilastras, as 
figuras da lei, de liberdade, da felicidade e da paz, viamm 
aos lados do arco dous obeliscos, que, ornados de trophéos, 
palmas e louros, tocavam os nomes de S. A. Reel o Sere- 
nissimo Sr .  Principe Regente D. Pedro de Alcantara e de 
su- augusta esposl e Sereniesima Sra. archiduqueza D. Maria 
L~opoldina, os quaes se viam gravados na sobrcdita cimalha. 
De um dos lados do arno estavam as seguint~s  incripções : 

e Esteio do Brasil, Principe amavel, 
Se a patria escndas, pacificas o orbe, 

r Se as ditrs nossas dadivas são tuas, 
a Teu nome hombreará co'a eternidade. 

a Bem merece que a patria lhe levante 
e Em fino jrspe, ou bronze, alta memoria, 
e Ou que peito, que inspira amor da g l~ r i e ,  
a E m  premio a seu suor seu nome cante. 

Chegango á S6, arisentado S. A .  Real em rico sitia1 de 
damasco carmszim, com muitas palmae, festões e floree, que 
se lhe tinham preparado ao lado do bispo, e posto este na parte 
da epist~la,  cantou-se um solemne Te-Leum em acç&o de 
graça, acompanhado da melhor musica do pair, regida pelo 
habil professor delta o tenente-coronel de milicia Andrh da 
Silva Gomes, mestre da capella da Sé, professor regio de gram- 



matica latina e membro do governo provisorio, o qual com outro 
membro do mesmo governo, o chefe de esquatra e intendente da 
marinha de Santos Miguel José de Oliveira Pinto, que servia de 
presidente interino, esperaram a S. A. Beal na entrada da cidade. 

Acabado este solemne acto religioso se rccolheu S. A.  
Real ao palacio entre os mesmos vivas e applausos de seus 
subditos, não já debaixo do pallio, mas precedido da camara, 
acompanhado da sua guarda de honra e numerosissimo acom- 
panhamento. Ao entrar nesta praça passou por entre duas 
columnas, sobre cada uma das quaea se via a figura da Fama, 
annunciando a entrada de S. A.  Real. e defronte do palacio 
havia uma galeria de ordem jonica, com dois coretos do mu- 
sica instrumental ; nelle estavam ao lado direito a figura da 
America, e ao eíquerdo a da Europa ; no centro, debaixo das 
armas do reino unido, estavam os seguintes versos de Virgilio: 

l Princeps, 6 Princepe, quae te tam lucte tnlerunt 
Secola? qui tanti Talen genuere Parentes? 

e I n  freta dum fluvii current, dum montibus umbrae 
e Lustrabunt convexa, polus dum, sidera paseet: 
s Ssmper Honos, Nomen que tuum, laudes que manebunt. 

Aos lados viam-se repetidas varias das proprias e patrio- 
ticas expressões de S. A.  Real a brneficio do reino unido, e 
em particular do Brasil: - Contri com o vosso defen!or per- 
petuo. Brasileiros, firmesa, eonstancia, intrepidez na grande 
obra comaçada! - Eu pela minha naçtio estou prompto até a 
sacrificar a propria vida, que a par da salvação da patria ti 
nada-Viva o sr. D. João! 

Viva a assembléa geral brasiliense! Viva a união Euso- 
brasileira ! Em desempenho da minha honra e amor ao Brasil 
darei a vida pelo Brasil.-Advoguem a causa do Brasil ainda 
que contra mim seja. 

O palacio estava adornado da melhor tapeçaria que se pôde 
descobrir na cidade, e mobiliado com riqueza, tendo concorrido os 
seus moradores, a pedido do governo e por diligencia do tenente- 
coronel Antonio Maria Qaartin, almoxarife da fazenda nacional, 
para a mais pomposa hospedagem de S. A. Real e sua familia. 

Na grande sala de audiencia, debaixo de docel, estava o 
retrato de Sua Megeatade, em meio corpo, e a par della deu 
S. R. Real solemne beija-mão, que principiou pela carnara, 
bispo e clero, e se seguio o governo u mais pessoas sem pre- 
cedencia, coma S. A. Real decl~sára ; este solemniseimo acto 
finalisou por tras descargas da tropa miliciana, alternadas com 
salvas de artilharia e os vivas do estylo. 

A' noite se illnminaram a galeria que fronteava o palacio, 
os arcos e toda9 as casas da cidade, cnm tn melhor elegancia 
po:sivel, e por trej  dias houvn immenso fogo de arti6cio na 
frente da dita galeria. S. A. Real tem assistido 5 opera, onde 
sempre que entra ti recebido pelos espectadores com applausos, 
Como nos merecem sua real pessoa e altas qualidades. 



O ESPELHO N. 87 DE 47 SETEMBRO DE 4822 
~b CONTA DA CHEGADA DO PRINCIPE REGENTE Á C & R ~  

NO DIA 44 NOITE 

Com o maior jubilo damos os mais sinceros parabens aos 
honradrs habitantes desta capital pela felicissima chegada do 
msso augusto Principe Regente na noite de 14 do corrente, 
depois de uma velocirsima viagem da cidade de S .  Paulo em 
cinco dias, havpndo alli re-ehido as mais patrioticas demons- 
traçõe~, de inabdaval fidelidade dos fortes, e oiistantea pau- 
listas, de que demos um esbocio no precedente numero. E' inex- 
plicavel o prazer, que reinou em todos rs  corações, em que 
um mez de saudade n8o tinha feito mais que arraigar senti- 
mentrs de affecto os mais bem merecidos, e mais justamente 
tribntadt S. 

Na seguinte noite (15), dignando-se Sua Alteza Real e 
sua augusta consorte honrar com suas re-eii presenças o thea- 
tro de S. Jfão, apelas correu a cortina da tribuna, solt&ram 
todos os espectaiores os mais exaltados vivas, que diffiuilmenta 
continham no ancioso peito, e ajadanin suas exprfs ões com o 
ondear dos lenços, e com univer.aes palmas, era unisono o al- 
voroço, geral o applauso, e uma alegria tão facil de experiman- 
tar, como difficil de expressar, mostra as bem fundas esperan- 
pas do imperio Brasileiro no eeu digno heróe e perpetuo de- 
fensor. 

O nosso coração era ainda egitsdo de tão forte abalo, quan- 
do no seguinte dia 16, pelas 9 horas da manhã, chegandzr Sua 
Altera Real o Pr'nripe Regent~,  h praça do poço da cidade, 
resohram os mesmos applaus s, vivas, e todes as mais rtispei- 
tosas demonstrações de amor e reverencia 8s suas incomparaveis 
virtudes; a qiie Sua Alteza Rerl correspondeu agradecido, 
dando a beijar Sua Real mão a um grande concurso de pes- 
soas das classes mais distinctnp. 

Os fogos de artificio a illuminação e-apontonea, e todos os 
mais signaes (inda escsèsos) de tã O grande regoaijo, acompa- 
nblram ambas as scenaa que bavemos apontado; deixando B 
penna mais sublime objectos tlio dignos de seu apuro. 

Entretanto desejariamos pergunta- aos inimigcs do Brasil 
no meio dos extaticos transportes que animavam a todos os 
espectadores : 

Malvados ? E' isto a facção ! Loucoe ! Um Principe que 
6 amado desta sorte, ~ Ó d e  ser arrancado dcs brap:s doe bra- 
sileiros ? 



Treze de Maio 
,'(Natalicio de D. João VI)  
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TREZE DE MAIO 

( Natalicio de D. João VI)  

No dia 13 de maio de 1767 nasceu em Lisbôa o principe 
d. João, filho de d. Maria I ,  caeada com seu tio d. Pedro 111, 
e que, mais tarde, havia de ser o rei d. João VI, de Portugal, 
casado com d. Carlota Joaqnina, de Hespanhs, e pae de d. Pedro I, 
o fundador do impecio do Brasil. 

D. Luiz da Cunha, em 1736, e o marquez de Pombal, em 
1761, pensaram em estabelecer no Braeil a s6de do governo 
portuguez. Foi um sonho, que desligou para o esquecimento, 
Nem que alguem pudesse suppor, sequer, que em 1807 Ee tor- 
nasse realidade a transferencia, em condições excepcionaes, da 
côrte portugueza de Lisbôa para S. Sebastião do Rio de Janeiro. 
A aguia fraoceza cujas azas poderosas cobriam a Europa inteira, 
decrethra que se extinguisse o reinado e a dynastia dos Bra- 
ganças. Isto em 11 de Novembro de 1807. E como Napoleão 
reunisse 9i, acção prompta uma decisão energica e firme, o ge- 
neral Janot, 4 frente de numerosas tropas invadiu o reino por- 
t u g u e ~ .  Junot achava-se em Salamanca, quando recebeu irs- 
trncções para invadir Portugal. Ordenava Napoleão que 
marchasse sobre Portugal, .ainda mesmo que não contasse com 
provisões, porqun um exercito de vinte mil harnjna póde viver 
em qualquer parte, mesmo no deserto.. Junot obedeceu, pe- 
netrando em territorio portuguez (19 de Novembro) por Alcan- 
tara, e chegou a Castello Branco sem que o menor obstaculo 
lhe tolhesse a marcha triumphal. 

Os moradores desses dois povoados soffreram mùitissimo. 
Os francezes e os hespanhóas, saus allindos, commetteram toda asor. 
te de excessos,praticando,contra os hebitantes attcnitos, crueldades 
sem nome e barbaridades incriveis. Alcantara e Castello Branco, 
conservam ainda tristes recordações desses dias tão negros epesadoe 
dainvasão franceza. c 8 2 3  de novembro a vanguarda do exercito de 
Junot acampou 4 vista de Abrantes, vinte e cinco leguas distante 
deLisboa At6 ease mesmo dia nada de certo se s ~ u b a  na côrte 
de Lisbôa (discuido imperdoavel) sobre a vio1a;ão das frontairas. 
Lord Strangford aconselhou ao principe regente que ~e reti- 



rasse para os seus dominion do Brasil, onde a casa d~ Bragança 
poderia ainda reinar com lustre. A reeolucão foi bem acolhida, 
e a 26 de novembro publicou-se em Lisbôa o decreto annun- 
ciando a disposição torraia pelo principe regents de traneladar 
sua residenair para o Rio de Janeiro até B p.ax geral e a no- 
meação de uma junta de regencia pa-a o g vern) do reino, 
expedindo-se, entre outras instrucções, a que mandava que se 
mantivesse o reino em paz, que as t r ~ p a s  franeezas fossem bem 
aquartelaias e assistidas, e que se evitasse qualquer insulto 
que pudesse psrturbar a harmonia entre os exerc;tos de amkas 
a3 nações. A 27 embarcsrem os principas, e a 29 fizeram-~e 
de vela, coroadas as collinas e as torres de Lisbôa de uma 
multidão enorme, que com lagrimas nos olhos e o coraçâo trans- 
passado de dor contempiava a partida, at6 perder de visti o 
pavilhÊio real, dirigindo ao c6u preces por uma feliz viagem 
Não era mono: a dor da hmilirt real a ,  considerar que deixava 
o reino consternado, orpham e 4 mercê de invasores eatrangeirosb 

A's 9 horas da manhan de 30 de novemb o de 1807 Junot 
entrava em Lisbôa, perc-rria acompnnh ido de seu estado maior, 
a3 principaes ruas da cidade e hospedava-se com o bar%o de 
Quintella. 

O desenvolvimento do Braril, a sue independencia, e todos 
os grandes factos, que a preoede-am, tinham origem nesse gran- 
dioso e raro e~pecracolo, que a IIlstoria regista, de uma fami- 
lia real, qae fog3, bbsndonando r s  seus subditos & vontade e 
ao de;potisno de um soldado brutal e malcreado como era 
Junot. Bem facil B de aomprehender-se o quanto de tristeza, 
de maguas, de soffrimentoa e de sacrificioa representa a mu- 
dança da familia real p~r tuguers ,  que vaia acompaqhada de 
todo o pessoal da corte, de muitos fiialgos, +e  grande numero de 
creados e serventes e de immenso saquito de gente de t idaa clesae, 
que, ou fugia ao invasor, ou vioba tentar fortana em paiz novo e 
futuros?. E toda esia colonial mudanga feita em poucos dias, 
em poucas hora#, sob a pressão do medo, sob o Favor assom- 
b.oso, que inspiravam as bayonetas napoleonicas ! Pob e D. 
João VI ! Espirit3 fraco, coraçiio b ~ndr so, intelllgencia clava, 
inclinado ao bem, mas sempre afflicto e torturado pela de- 
meneia de D.  Maria I, sun mãe em cujo nome governava, e 
pelo caiacter intrigante e maldrlso de sua conserte, D Carlota 
Joaquina, D. João VI foi um monarcha que muitissimo pa- 
decen, durante toda a sua vida, reservando-lhe o destino oe 
seus mais atrozes dia8 para o seu regreiao ao velho reino. 
L3ndo-se a histor a desta principe, que tanto b3m fez ao Bra- 
sil, não se ~ a b e  como teve olle forças para reeistir e eoffrer 
tgo resignadamente As fundas contrariedades q u e  o maltrata- 
ram durante longos aunns, sendo tis mais doidai as que lhe 
viobem da propria familia. Mas, não nos desviemoi do es- 
surnpto. Quando Junot accupou L i s b ~ a  a f ota real já estava 
longe, navegando em alto mar, rum? do Brasil. E D. João, 
contempl*ndo a ímmensidade do oceano, que cs seus antepal- 

-eados conqu'staram rara Pçrtugal, como que se consolava da 



desgraça do reino, com a Bnave e acsriciadora visáo de fun- 
dar um novo impe~io, em que a casa de Bragan~a reinasse 
eom brilho e fulgor. O oceano, em seu5 embates, nas suas 
phrrses de rumumsos myaterios, cantava aos ouvidos de D. 
João a epo* gloriose daquelles que entre gente remota edi- 
ficaram imperioe que tanto sublimarrm. E, assim. olhando ao 
longe e vastidão dos mares, o azul dos teus, numa contsm- 
plação extatica, procurando ínganar-se a si proprio, o i n f s l i ~  
principe, como que presentia que o invasor seria repellido, que 
Portugal não seria incorporado acs dominios napoleonicos, e 
que elle, depoia de contribuir para o despontar de uma forte 
e gloriosa naçtio nova, poderia voltar ao seu estremeeido Por- 
tugal, ao qual daria leis liberaes, para logo após, embora mal- 
tr-tado pela eaposa e filhos, descansar no sgnino eterno ao k- 
do de seus maiores, e sob os mesmos claustros. A sob OS mes- 
mos monumentos, que no silencio sagrado da religi&o, da his- 
toria e do patriotismo, que envolve os pantheone, goardam os 
restos, verdadeiras reliquiae, desses reis R fidalgos e clerigos e 
plebeus, que tão alta elevaram, sobre todo o mundo, o vene- 
ialdo nome portuguez. E D. João atirava por sobre as aguas 
inexgottavais que se perdiam de vista um suspiro longo e sau- 
doso, que se bipaitia para ir  morrer em Lisbra que elle tanto 
amava. e no Rio de Janeiro que elle t a n t q o e r i a  amar !. . . 

E deste uxtasis protundo, o ~ r i u c ~ p e  era despertado pelos 
gritos lacinantes de d. Maria 1, a rainha mãe, que, em altis- 
simos bradoe. perguntsva:-«Para tnde me lavsm ! Para onde 
me lavam! Eii nãqr quero andar no mar. Eu nã:, quero andar 
no mar ! Para onde me levam ! Rnra nnde me 1,vam !i 

EntBo, o principe regente, afflictissimo, depris de actlmsr 
a sua infeliz rainha e mãe, retirava-se aos seu8 camarotes e 
chorava copiasamente, a sua trirte sorte. as deepraças do seu 
p9vo abandonado, e presentia as maldiqnes que ihe.  lançariam 
os seus tassallos, habitantes de Lisboa, se fossem eripiogardea- * - 
dos pelo invasor ! . . . 

Rezam a3 chronicas, que f o i  com immensa alegria que 
d. João VI ouviu o grito de-.Terras-lançado pelo gageiro 
da nau-aPrincipe Real,-a cuj I bordo estavam elle D. Júão, 
a rainha D Maria I, e os principes D Pedro, D. Miguel e 
D. Pedro Csrlos, infante da Hespanha. No dia 22 de Janeiro 
de 1808, 4s 11 horas da manhan, a nau capitanea fundeou na 
Bahia, onde sua alteza denembarcou a 24, domingo, pelas 6 
horas da tarde. 

A frota que trouxe para o Brasil afamilia real p~rti lgueza 
compunha-se de 19 embarcações de guerra, al6m de muitos 
aiavios mercantes, que a acompanharam Devido B ternpessnde, 
os navios separaram-se, de modo que alguns delles chegaram 
ao Rio de Janeiro, a 1 7  de Janeiro de 1808, domingo, oude 
aguardaram a vinda dos iemais, que se achavam na Bahia, 
D. João VI permaneceu na cidade da Bahia at6 26 de Feve- 
reiro, quando embarcou para o Rio de Janeiro, onde chegou a 
7 de Margo de 1808, indo para terra a 8. 



Na Bahia, a 28 de Janeiro, foi promulgado o celebre de- 
creto, que declarou abertos ao commercio das nações os portos 
do Brasil. Foi o primeiro real e extraordinario serviço que 
D. João VI prestou ao paia de sua nova residencia, e pree- 
tou-o quatro dias ap6s o seu desembarque na Bahia. 

Sobre o alcance deste acto, j& muito sedisse ainda agora, 
quando se commemorou o primeiro annivereavio do grandioso 
commettimento. Relembre-se. porém, a seguinte estatistica : 
tEm 1808 entraram no Fio 90 navics estrangeiros, em 1810 
entraram jh 422. Em 1810, as alfandegas das cinco portos aber- 
tos (Par&, Maranhão, Pernambuco, Bahia, Bio) produziram 1.600 
contos, e a receita geral attingiu a mais de 5.000 contos. Em 
1811 existiam no Rio 75 casas commerciaes importantas de 
subdit s inglezei~.  

O commercio, a industrial a agricultura, as artes e as scien- 
cias floresceram franca e livremente ti sombra do decreto da 
franquia dos portos, e o Brazil pôde, em pouco tempo, ganhar 
posição segura no seu lapido progresso. 

E agora que se não eequega que foi o dia 13 de de Maio 
sempre de muito proveito ao Brasil. 

Em 1808, no primeiro anniversario natalicio que D. João 
VI passou entre brasileiros, promulgou treze actos de governo. 
entre os quaes alguns de um alcance immenso. São de 13 
de Maio os decretos: creando o posto de almirante general da 
armada, junio B real peseoa; instituindo a nova ordem da es- 
pada; mandando fazer guerra aos indirs botucudos ; creando a 
guarda real para o serviço do principe regente; creando o 
primeiro regente de cavallaria do exercito ; c reanh  a Im- 
prensão RBgia ; fundando uma fabrica de polvora, annexa 4 
qual teve origem o Jardim Botanico. 

A Imprensão Regia, que hoje 6 a grande officina e a po- 
derosa instituição que ~e chama a Imprensa Nacional, tambem 
vae ter solc nne commemoração. 

Foi o seu primeiro administrador geral D. Itodrigo de 
Souza Coitinho, ministro dos extrangeiros e da guerra, o qual 
procurou dar tí nova repartição do seu ministerio o maior de- 
senvolvimento possivel. 

A 13 de Maio de 1809 providenciou-se sobre illuminação 
do Rio de Janeiro. 

A 13 de Maio de 1810 foi promulgado o decreto que isen- 
tou d(s  direitos de entrada nos portos do Brasil as mercadorias 
da China directamente importadas pertencentes a vaseallos por- 
tuguezes; o que mandcu contrair um amprestimo para fundição 
de peças de artilharia, o que creou o logar de Juiz de Fóra 
da cidade de S. Paulo. 

Chamava-se Estevam Ribeiro de Rezende o ~r imeiro  Juiz 
de Fóra t e  S. Paulo, tendo feito brilhante carreira, posterior- 
mente na pclitica e alta administração do paiz. Casou-se com 
d. Lgdia de Souza Queiroz, da qual deixou descendencia, e 
foi o marquea de Valença. 



No dia 14 de Julho de 1810 a camara municipal de S. 
Paulo recebeu este oficio : ~Illmos. srs. Juiz Presidente e Ve- 
readoree, e procurador do Senado da Gamara de S. Paulo. 
Participo a vv. ss. que por decreto de 3 do corrente mez foi 
8. A. R. servido despachar-me para ir orear o logar de Juiz 
de Fóra dessa cidade, para onde partirei o mais breve que me 
fôr possivel; por6m, como pretendo ir por Minas Geraes, ape- 
nas ahi  poderei chegar para o mez de Setembro. Estimarei 
que vv. 6s. recebam com prazer esta graça, que S. A. R. se 
dignou fazer-me e a esses povos, cujo affacto saberei ganhar 
de commum accôrdo com vv. ss. pela baa harmania, que espero 
façamos; erL. prova do que desde jh lhes offepto toda a minha 
contemplação e attenção As pessoas de vv. se., a quem Deus 
Guarde por muitos annos. Rio de Janeiro, vinte e quatro de 
Maio de 1810. De vv. as., muito sttencioso, fiel venerador, 
Estevam Ribeiro de Rezende. 

A 13 de Maio de 1812 é creada a Relação de S. Luiz. 
A 1 3  de Março de 1813 6 promulgado o decreto que pro- 

videncia sobre a administração aa  justiça e eleva a alçada dos 
miniatros. 

A 1 3  i e  Maio de 1816 6 promulgado o decreto que dh 
armas ao reino de Brasil e incorpora em um só escudo real 
as armas de Portugal, Brasil e Algarves. Pela primeira ves 
apparece em nossa vida politica a esphara armillar de ouro 
em campo azul, como symbolo do nosso poder publico. 

E' muito justr, é homenagem absolutamente devida, lem- 
brar no dia de hoje o nome do principe illustre e bom, que 
tanto fez pelo nosso pais, o que ncs deu as bases fandamen- 
taes do nosso progresso. A memoria de d. JoHo VI, está 
ligada a todcs os grandes  melhoramento^ moraes e materiaes, 
q t e  obtivemos desde 1808 até 1821. A cidade do Rio deve- 
lhe immenso, deve-lhe quasi tudo que de proveitoso veiu do 
passado : - theatro, imprensa, escolas superioree, jardins, illu- 
minação, fabricas, bibliothecas, policia, forças militares, bellas 
artes.. . E, sem olhar detalhes, todos nó3 lhe devemos o pro- 
gresso que nasceu do decreto de 28 de Janeiro de 1808, e a 
instrucção e a independencia, cujo berço, é sem duvida, o cele- 
bre decreto que, a 13 de Maio de 1808, creou a imprensa na- 
cional. 

Volveram-se os annts. O Brasil fez.se naflo. Entrou 
num largo periodo de agitações, derribou reis, guerreou contra 
vizinhos, foi venciào, venceu, exilou bemfeitores, recolheu-se 
de novo, desthronou familias reaes, tracstormou seu spstema de 
trabalho, de retou que todos os que sob seu ceu nascessem se- 
riam livres, extinguiu a escravidão, proclamou a Republica, 
transformou completamente toda a sua vida politica, fez a nova 
cidade do Rio de Janeiro, melhorou os seus portos, eugrande- 
oeu a sna Armada, fortificou o seu Exeroito, e por-se, resolu- 



tamente, na mesma linha em que querem ser vistas as i~oten- 
cias dignificadas pelo traba ho e pelo progresso, e 6 hoje a 
terra mais hospitaleira, mais nobre, mais fidalga, mais bella, 
que se possa imaginar, onde o estrangeiro se sente bem, onde 
a Liberdade ampara e protege a todos os sinceros e leaes. qne 
aqui vêm nos ensinar o que não sabemos, ou aprender aqui110 
que j8 conhecemos e praticnmos, trabalhando comnosco pelo 
bem commnm e grandeza deate Brasil, que é o paiz mais lindo 
de todos qu~n tos  ha, e cujos filhos a ã o  tão nobres, tão bone, 
tão valentes, tão capazes como os que melhor o sejam!. . . 

Já em 1880, oitenta annos após a creação da impressão 
regia, a illustre Sra. condesea d'Eu, d. Izabel de Brsgança, a 
redemptora, por um desses caprichos mysteriosos da Histeria, 
extinguia a escravidáo no Brasil, no dia do anniversario do 
seu bis-avô. Não era possivel prever que a memoria de rd. João 
VI recebtsse de uma sua descendente tão extraordinaria home- 
nagem, e nem que n nome de d. Izabel fosscr acclamado e 
bemdito iustamente no meamo dia, em que se relembram todos 
estes centenarios e3tupendos, que estão h despejar com tama- 
nha abundancia e extraordinaria forca tanta, tantissima 1- 
sobre a individualidade da dq. João VI. 

E aqora. que a Bepublica 6 indestructivel, porquanto é 
forta e justiceira e B estremecida pela Nação, não haja nenhum 
disfarce nem constrangimento em se proclamar em altas vozes 
que a data de hoje é memoravel não só pelo facto da emanci- 
pação dos escravos, em 1880, mas egualmeote e trlvez ainda 
mais por todos esses outros commettimento~, que assignalsm o 
natalicio de d João VI. 

Data tantas vezes gloriosa em nosea historis, o din 13 de 
Maio symbolisa o inabalavel alicerce eobre o qnal os Bragan- 
cas fizeram descançar o nosso Progresso. Sem despresar o Pas- 
sado, antes orgulhoso delle, marchemos firmes á conquista do 
Futuro. 
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Factos e festas na tradiçto 

A noite de S. João em S. Paulo 

4olligite fragmenta ne pereant* . 
Recolhei oa fragmentos para que 

se não percam. 

O meu pensamento sente um prazer intimo e por vezes 
delicioso em revolver as cinzas dos annos preteritos. 

A rememoraçiKo do passado deve constituir para 1103 uma 
como fonte perenne de confiança, de vigor, de claridade, de ale- 
gria, de resignação stravez das amarguras que nos assaltam, 
sob o peso de uma agglomeração adventicia e aventurosa, alhea- 
da do nosso convivio, cujos habitos e sentimentos escarnece. 

Não ha effectivamente sensaç%o esthetica, mais viva, mais 
dominadora e empolgante que a do chronista quando, com amor, 
exerce eaae fakirismo sobre o passado, por um avatar que o 
restaura. 

aNlio basta dizer do que foi e dos que viveram ; preciso 6 
conseguir que olles tornem a ser, evorer a alma das pessoas e 
das cousas e restituir-lhes a vida primitiva, como se o tempo 
a não tivesse amortecido e demudado.. 

Preciso 15 que haja nas vidas mais modestas e obscurar, 
dessas horas salientes, culminantes, em que a alma, abranja, 
dum olhar, longos annos do paesado,-horas s.lennes que ~ ã o  
marcos milliarios, fixos, inabelaveis, no curso vertiginoso do 
tempo.. . 

8 * * 
Em toda a vasta triangulaçiio da patria não se regista data 

mais festiva, que mais docemente fale & nossa alma e mais 
suave perfume de poesia espalhe dentro em nós do que a noite 
de 8.  João. 

E', por sem duvida, uma das mais queridas e que ainda, 
atravez dos tempos, se comrnemorcm orvalhando de ridente ca- 
ricia os fulgores tropicaes . 



Quem tenha lido, nas pagines dos evangelistas, a historia 
de Jesus, a apotheose da sua missão celigena, e a coparticipa- 
*o dos seus collaboradores e diacipulos, não pode deixar de 
reconhecer o amoravel influxo ex~rcido pelo filho de Isabel no 
intimo das cemadas populares. Ngo 6 debalde que não ha tam- 
bem santo mais popular, meigo e bem quisto. 

E sempre foi assim. Nas cidades e nos campos, sempre 
sobreviveu sympathica e gloriose, a imagem a u ~ t e r a  de Jcão 
Baptista, na sua roufagem rustica de pastor peregri-o e biblico, 
servtndo de guia ao Cordeirioho Ssnto . . 

Tão querido d s almas iogenuas e crentes, doe corepões 
nanioradcs, dos v e l h ~ s  e das creanças alvo de um culto delicado 
e fino, como lhe deve taber bem M do alto a rejubilação dos 
povos ! 

Teu dia para  nó^, 6 sympathico precursor, é o que o Natal 
6 para os privos do hemispherio Norte 

Aqui como 18, não ha quem n8o sinte a a lua  dilatada, ex- 
pandida em insita manifestação de jubilo, quando se vem appro- 
ximando a noite carmvel e abençoaila, em que, ao calor mrcio 
das estrellas acariciadoras se festeja a flor humana da Judea, 
todo amor, todo perfume, todo meiguice, apesar da sua austeia 
e meditativa physionom~a. 

Não pos-uieee encanto de outra ordem, da ampla bell~za da 
doutrina. da suavidade enternecedora da pratica, da suggestão da 
fè, da ~dealieaçiío serena dts  mysterios com esse typo de bon- 
dade e msnsuetude, que percorre, ao menos entre ncie, gerações 
succeesivas. firrnandc -00, aureolado pela amor da tradicção, im- 
marcescivel, esplendente e milagroso, teria a nos prender a ella 
esse éio ineetimavel. 

Para o povo, S. Jcão ficar4 sempre o eterno bambino afa- 
gando o cordeiro, como nr s quadros de Raphael ou de Leonardo 
de Vinci Quasi ningnem eonh ce nem quer conhecer, por 
certo, a hist, ria tragica do Precurror. 

Para o povo, B este o santo maia teliz, mais luminoso, mais 
alegre e namorado. 

E 6 por isso que elle o festeja sem padres nem incenso, 
nem lamentos dorgam, nem m8s assombra~ões de caveiras, ser- 
mões tetricos e roncos de latim. 

Luminoso decerto ! A coincidencia da feata do solsticio do 
estio para o cutro hemispherio faz com que se celebre no 
santo o EOI fecundante dt e velhos cultrs sideraes. 

Nae tradições e~plendorosas das festas, nos cantares e nas 
superstições deasa noite, prendem-ae floridamente as lendas e o 
encanto ae mythologias dispersas. E as pyrar crepitantes, em 
torno das quaes danssm, cantam e amam as moças, constituem 
o symbolo terreno e passageiro da grande fogueira astral-fonte 
admiravel da vida e do amc r. 

Scintillan, as fogueiras e as roseas bcccaa daa ncssaa mo- 
renas pasricias deixbm voar como abelhas de  um colmeal, can- 
tigas, onde ha o mel doa beijos e o corapão parece bater numa 
alegria epithalamica . . , 



A maim parte dae superstitões e lendas da nsite de S. 
J rão  asremelbam-se hquella amphoia de que DOR. fala O velho 
Horacio, a q-1 conserva por muito tempo o aromsdo primeiro 
licor que recebem. 

Diffundidos os velhos costumes e usanqas coloniaes pelo# 
nocleos primitivos do organismo nacional. S. Paulo como 6 
facil prevêr, não se podia furtar á doce influição dessas tradições. 

Modificações mesologicas, sociologicas e psychicas que, para 
logo, se operaram no povo paulista (e do aulista em geral), im- 
primiram nas suas festas intimas notavel differenciago relati- 
vamente 4s outras cellulas fnndsmentaes do Bras~l  e dellas reu- 
nidas para as da antiga matropole. 

Logo de principio, a vida arrisdda e nomade do bandei- 
rante, a natureza mysteriosa eopulenta, a sua alimentação amy- 
lace& e pouco nutritiva, o convivi0 permanente com estrangeiros 
indifferentes Qs suas emoeõee, não lhe permittiam arroubos de 
de  sentimento^, que lhe avivasse a inepiração, a depurar.se no 
crysol do mais puro idealismo. 

Jnntemse mais a inconstancia irritante do clima, sob um 
c611 quasi sempre chumbado, garoento e frio, os rigores in te~r i -  
qantes dos agrestes invernoe, os villancicos pen~nsulares dos 
emboabas, se monódias em hybridos e inintelligiveis dialectoe 
dos indios e dos ethiopee, o influxo de nma religião triste e 
sombria, tendo sempre deante drs olhos o fantasma apavorado 
dos ~eccados, sinos e muricas plangentes de ~encommendsções 
de almas., eecriptas em a14 menor.. com phrases iniciaes imi- 
tantes a soluços todo este cortejo de circumstancias, concorreu 
para que o pauliita se conservasse apathico, merencoreo e ta- 
citur no. 

Como um caei~., do genio peninnular nos veio o germen 
desse lprismo saudoso que aqui desabroi hoo, floriu e frutifi- 
cou na nosria natureza t&o cheia de encanto e de mysterio. 

Claro estsi que tudo era ass8s monotonc, no tocante 4s 
manifestações espirituaes. 

E ainda hrje, a despeito de todo o nosso progreesc, in- 
vade-nos a seasação do thdio, esse bgcejo da alma, que a for- 
tuna &r. vezes deixa durar muito. 

A dnalidade me~ologica do Brasil concorre poderora e de- 
cisivamente para a disparidade não só das manifestações espi- 
rituaes, como do caracter brasileiro meridional e septentrional. 

Sendo embora as mesmas raças que se cruzaram, nos tem- 
pos colcniaes, não ha como inferir que essa diversidade se li- 
gar& a uma acção ertranha & ethnica, desde quando as modi- 
ficaç5es impresses  elo clima sobre o caracter divergem tanto 
mais, quanto As relações physicas não se mantêm identicas. 

aNuma extensão tão vasta, escreve D eabio Varohagem, e 
com tão differentes eJevações sobre o mar como tem o Brasil,. 
claro estb que variori devem ser cs climasa. 



Emquaito que os habitante3 do norte procuravam para 
suas habitaçõej o j  logarea altos, os pendores das serras, os pau- 
hista2, pelo comnum,  referiam 63 bsiradas, se depressões do 
só10 para a editicaqão de suas vivenias. Frequencia de mon- 
jolo para pilar o milho secco, milho como alimentaçiio habi- 
tual sob a4 fócmas de cangica (no ssntido do Sul), fubi, pi- 
poca e farinhs fermentada antes da torrafacção primitiva, sta- 
tú» de feijho, carne de porco preferida de boi, indicam a 
presença dos paulista3 ou de seu3 descendentes, em virtude de 
uma lei atavica, que propende para a conservagã;o do caracter, 
dos habitantes. 

Freqneiie'a de moenlas triplices, impallidaa quasi sempre 
A mão pelo escravo e pelo maar, para moer a canna produ- 
ctora da garapn, dos a p ã e j ~  de arsuear, do mel acababúa ; o 
milho sob as fórmas de emucanzá~, de pamonha, de amanuêa, 
de csngica com coco (n? sentido do Norte) ; a aamburada~, o 
requ 3ijã0, a bcoalhadg o pirão e o escaldado de leite, a farofa, 
o ealuh., a egengibirrar, os prixas e os mariscos, a ejabb,  a 
carne de sol perfumada a avelams., preferida A de porco, co- 
mo alimento3 habituaes, revelam a prejenga dos nortistas em 
geral e dos seus deaceidentes, em virtude desta mesma lei 
atavíca propensa semprs a conaeroar o caracter no que elle 
possue de mris hospitaleiro, prestativo e amoravel. 

Nas scenas joviaes das ctaipass da3 oasa3, das .trabalha- 
das*, da rapagem da mandioca no fabrico das farinhada?, dos 
beijúe, da tapioca, repceaentam ainda hoje dias de camarada- 
gem e cordialidade, em flagrante contradicç80 com outros tre- 
chos do territorio nacional. 

E m  geral tudo o brasileiro eguala ao arabe no que en- 
tenle com a hospitalidade. Mxs nem todos somos egualmente 
affaveis. O pernambucano, por exemplo, 6 mais retrahido que 
o bahiano. E m  Minas a afftibilidale é maior que em S. Paulo, 

Corroborando a nossa opiniãc, escreve o distincto parla- 
mentar e jornalista paulistano dr .  Julio de Mesquita: O bra- 
sileiro é, da Bahia ao Amazonas, alegre e exuberante; no Rio 
de Janeiro affrvel e gentil; em Minas lhano e hospedeiro; no 
Rio Granie, Santa Catharina e Psrantí franco e acces~ivel. 

O estranho chega a qualquer daquellas e3tados e n i ta  10- 
go que estas são as qualidades mais salientes do csracter dos 
seus filhos. O paulista, ao contrario, ainda que intimamente 
seja um homem bom em todos os sentidos, é frio, bisonho, ta- 
citurno, triste, retrahido, des:onfiado e escabroso. 

E' um vicio de sangue, um vicio de  temperamento^. 
A licçã3 que brota destse faobos a i n d ~  vem corroborar a 

influencia mesologica. 
No ponto de vista psychologico nota-se ainda no sulista 

uma tendencia mais industrial, mais politina e philosophica, ao 
pasao que no nortista observa-se uma orientação accentuada- 
mente historica, erudita, sentimental e patriotica. 



O illustre sergipano João Ribeiro, aureolado estudioso da 
nossa historia, em luminosa synthese, abrange todo esse asyi- 
tema de equações differenciaes simultaneass. 

E com o exacto e perfeitb conhecimento da historia, co- 
mo diria Du Bois Reymont, chega, a respeito das primitivae 
provincias, Bs seguintes judiciosas conclusões: d a d a  um des- 
ses fÓ3os tem um sentimento caracteristico; o da aBahia. (Ser- 
gipe e Alagoae) é o da religião e da tradição ; o de  tPer-  
nambuco~ é o radicalismo republicano e extremo de todas as 
snas revoluções; o de .S. Paulo. (Minas e Rio) 6 o libera- 
lismo moderado (acclamaçHo de Bueno), cas provincias colliga- 
das. que sustentaram a iudependancia com a monarchia, ete.; 
o da Amazonia, demasiado indiano, é talvez o da separação co- 
mu o tí no extremo sul o .Rio Grande* (a formação recentis- 
sima) demasiado platinrw . 

NBo ha duvidar que esta; conclusões têm irretorquivel in- 
fluencia nos diversos grBus da nossa evolução emocional e 
mental. 

Como estamos vendo, o meio rege a differenciação, pela 
adaptaçtio; a força ethnica preside A integração pela herança. 

Eis por que as festas e as tradições em S. Paulo não 
posauem aquelle encanto intimo, aquella espontanea jovialida- 
de, aquellas effasões lyricaa, aquelles brincos de imagina@o 
tão proprios da 5ana equatorial. 

Faltam-lhe a rad~açiio do s t l ,  a tiansparencia do otíu sem- 
pre azul, o bafejo das brisas marinhas, as melodias dos passa- 
ros de variegads plumagem que imprimem a nota fundamente 
typica das regLões do Norte, cujos nucleos de população con- 
servam melhormente as tradições que o tfolklores ainda ex- 
prime com tanta pureza de expressão. 

Foi no promontorio de perfil imponente, fechado pela con-: 
Buencia do C Anhaneabahú w e Tnmandnatehv B. ou a P~rat i -  
ninga *, nas altura3 "sobranceiras do = Tiettí a, 2 o' c Anhembi 
do ontr6ra,- e suas varges marginaes, que i r r o m p : ~  a primi- 
tiva povoação que devia constituir mais tarde a Paulicéa, na 
linguagem pitorescs e poetica d e  seus filhos, 

Dispostos os fundamentos, o antigo nucleo de S. Paulo 
de Piratininga cobriu a primeira lombada triangular, alastrando 
pelos pendores da encosta, as toscas e desgraciosaa edificações, 
que pouco e pouco firam baixando até 9, interferencia dos dois 
corregos. 

Vemol-os, ainda hoje, a despeito das profundiçsimas modi- 
Scações impressas pela civilisação, dealisarem tranquillamente, 
retratando, na claridade sonora e grave das snas aguas, ae cu- 
pulas e os totreões imponentes das aristocraticas habitações mo- 
dernas, erigidas Bs suas margens tapisadas de rotas e madresil- 
vay, de lianas e trepadeiras em fiar, ao affago das aragens ma- 
tutinas. 



Nesta encosta abrupta, qpel defronta oom o c Tamandna- 
tehy n e os seus largos espraiados, dominada hoje pelo palacio 
do governo e suas dependencias, demorava a Egreja do Col- 
legio S. 

C Eãbibia neste tempo, escreve o eruditissimo dr. Theodoro 
Sampaio, os desbarrancados vermelhos de grês e ~chistos oocnl- 
tos pela moderna casaria. A encosta tinha renaltos, curaas e 
recortes, e nella formava profunda depressão a actnalrua João 
Alfredo. Esta elevação que lembrava as acropoles gregas, do- 
minava de vinte e cinco a trinta metros de alto toda a. ex- 
tensa varzea alagadiça. at6 o Tiet6 ou Anhemby, distantemeia 
legua do Norte D. 
A' proporção que ee afasta do c thalweg D da bacia do Pira- 
tininga a terreno vae-se erguendo em suaves ondnlaçõe~, na 
direcção norte, at6 que no fundo do quadro se tlvistam, per- 
filadas no horizonte, as cumiadas da a Cantareira onde res- 
plendem os picos de u Jaraguh a. 

A' medida que caminha o ascensionista, aos olhos se l h e  
vão deridobrando encantadores panoramas. 

E ltí do alto, onde quer qus espraiemos a vista sempre a 
lhauura a abater-se e a pintar com os variados matiaes que 
lhe emprestam as mutações de lua em dias nublados ou des- 
lumbrantes. 

A vegetação acanhada e pouco maia que pygméa doe ciim- 
pos piratininguenses adquire de subito na Cantareira a varis- 
dade fantastica, a corpulsncia, o vigor, o brilho vivissimo das 
zonas tropiaaes. Gurrnpiaieirr s estendem como uma umbelln 
suas fraoças espinhosas e embaraçadae, pelos .troncos das pero- 
bas ; as lianss que descem das arvores altas, beijam o aólo, pen- 
didas como reposteiros. 

E na eminencia da serra, ao toque magico dos raios do. 
sol cnngestionante das tardes estivaes, as cagas, as torrem, os 
muros. os edificios sumptuoeos revestem-se dum tal brilho, d e  
uma tal coloração e tom tão fanta3ticos. que tudo se avoluma, 
tudo assume fórmas estranhas, a6 concebiveis no pomposo sce- 
nario da noaea America. 

Para o sul, o plat6 em que aosenta a gentil metropola 
paulistana vae se prolongando em demanda da ckíantiaueira~, 
através de povoações, mais ou menos triviaes, 8. Bernardo, S. 
Caetano, Pilar, Ribeírão Pires, envolvidas hoje na nebulosa da 
indifferença, mas, de futuro, fadadas .a melhores destinos. 

A velha Piratininga do cyclo primevo de Anchieta mal 
conserva actualmente une vestigios longiqnos e semi-apagados 
da sua época inicial. 

As galas e louçanias da moderna metropolq, deixam-se re- 
alçar ainda mais, pelo poder magico das reminiscencias, pela 
faculdade reflectora que de tudo se evola, formando alguma 
coisa a que se poderia chamar o horizonte, a perspectivq da 
historia ., 

Para qve ella seja susprehendida numa vista de conjunto, 
apta a dar id6a de sua grandeza, de seus dotes proprios, h.. 



m a  Mrma, de sua c6r local impressa pelo genuino paulista, e 
em SUmm8,. dessa vista .d'enseinble~, que a destaca em siia 
visualidade original, cumpre encaral-a antes de 1880, época 
das suas radicaes transfosmações. 

Descrever as suas feetas e os seus costumes em annos mais 
remotos não 6 por certo a m a  resurreição de que sempre es- 
capa um bafio de morte, mas uma revivescencia, como a da 
primavera que restitue o vi90 e o perfume, que o inverno em- 
murchecêra e dispersbra. . 

E' docemente consolador esguardar S.. Paulo, na sua pri- 
mitiva collina quando não refulgia elle ao sol bernfaxejo.dos 
progreasos hodiernos, mas quando ostentava uma longa époaa 
,de grandeza moral e de lances de heroiamoe, como não mais 
se admiram,. nem talvez se tornariío a reproduzir na lenda e 
na historia. Vel-o na vida reconcentrada e trsdicionalmente 
esquiva e arredia das familias paulistanas, no que tinham ellas 
'de mais original, de mais intimo, de mais fundamentdmente 
puro, na provincia ha uns trinta ou quarenta annos atraz, c:bns- 
titue motivo de deliciosa rejnbilação. 

Por esse tempo n8o havia ainda estradas de ferro, e era 
da torre da egreja da Bôa Morte que se avistavam os pred- 
,dentes da provincia e os bispos dioaesanos, quando vinham pela 
estrada do Ypiranga em demanda da cidade, afim de tomarem 
poase dos seus respectivos cargos, dando os sinos da mes- 
me forre o signal da chegada; em rrgosijo repicavam tambem 
festivamente os sinos das outras egrejas, durante tres dias, ao 
meio dia e ao anoitecer, sendo as fachadas illuminadas profu- 
samente com globos ou por meio das tredicionaes lanternae. 

Ao tempo em que com effeito, a primitiva collina sup- 
portava o peso venerando, mas lagubre das casas de taipas, 
alapardadas, de abas collossaes, ccm as sues janellas guarne- 
cidas de rotulas, ja avultavam as egrejas de 8. Bento do Col- 
legio, do Carmo e S. Francisco, e ontras branquejando na 
verdura das quebr .das. Viam-se ruas estreitas, escassamente 
i l lu~inadas  a kerorene, mal emprdradas, b6ccos esconsos, ao 
lado dos quaes se aprumavarn umas habitaçôes classicas, fuli- 
ginadas pelo halito de muitas gerações, de apparencia soturna 
fria e a cujas rotulas quasi nunca assomsva um roeto feminino. 

Por então as matronas ~ul is t rnas  Doucas vezes saiam a 
publico; levavam a maior parte do tsmpo em seus aposentos, 
ouvindo das mucamas historias de carochinha. ou bisbilhotices 
frescas, penteando o cabello, dando e recebendo cafunhs, oc- 
cnpadas não raro na confecção dos doces e de outras vitualhas. 
Communicavam-se com as viainhas pelos muros e quiotaes; en- 
tretinham-se com a3 guitandeiras e beatas, abrigadas pela dis- 
creta rotula, procurando saber o que havia na rua. Aa moças 
solteiras scismavam no dia do casamento. Felizes as que 
encontravam <casa de Gonçalo, em que a gallinha centa mais 
pue o pilo.. 

Feliees tbmpos e costumes rotineiros 0' Castas tradições 
d o  brasileo bergo. Afortunados tempos em que se viam beatas 



de mantilhas, carros de bois chiando monotonamente pelas ruas 
emquanto na pupilla dos pacatos bovinos como que reflectiam 
a pureza, a mansidão e a suavidade dos costumes. Abenqoados 
tempos aquelles, em que se viam as quitandeiras, os taboleiros 
nocturnos, com as suas chaleiras, nas quaee fervia o precioso caf6 
a dez r6is a chicara, acompanhado de fatias do infallivel a u s -  
cus de peixe., do cpinhão cozidos, do .amendoim torrado», das 
.pipocas* dos bolos de milho socado ou de mandioca apuva*, 
das empadas de piquira ou lambary, do quitzmgo (amendoim 
torrado e socado com pimenta cumari), do pd de moieque com 
farinha de mandioca e amendoim, do içh torrado, do aquentãon, 
do uponchem e quejandas giiloseimas, provindas em linha recta 
da cozinha africana e da indigena !. .. 

Todas essas iguarias eram expostas 4 venda em pequenos 
taboleiros de madeira forrados com alvas toalhas. 

De noite a quitanda era illuminada com rolos de cêra 
preta, pregados nas guardas dos alludidos taboleircs. 

Apregoavzm-n'a em geral, escravas de varias familias, que 
então viviam desse genero de negocio. 

Por uma lei psychologica, os quadros da natureza, as sce- 
nas da vida humana, vistos de longe, offerecem um conjunto 
mais harmonioso, um colorido mais suave. 

Nas festas de S. João quanto mais os amos passam e trans. 
correm, mais cresce o porte na objectiva popular. 

A festa joanense contituia, quer na vespera, quer no dia, 
os mais encantadores momentos da vida de S. Paulo, jA para 
os academicos, j B  para as farnilias em geral. 

E eises folguedos eram tanto mais hellos e apreciaveis, 
quanto 6 certo que os paulistas são, por indole atavica, es- 
quivos e parcimoaiosamente reservados. 

Os fastejos e folgares revestiam-fie de um caracter muito 
intimo e particular, que, em certo modo, os distingue das dos 
outros Estados da Uniao. 

Sempre foi costume dos paulistas de então, celebrarem nos 
arrabaldes, ess?s fai tejo~ em homenagem ao Natal e ao São 
João, e t  :. 

Em taes occasiões a cidade dir-se-ia deserta, a vida con- 
sistia no interior das chacaras e das vivendas campestree ; pa- 
rentas e intimos affluiam pela attracção dos tradicionaes fol- 
guedos, cnjos episodios nos fazem bater commovido o coração. 

Na Bpoca a que nos referimos eram dos mais influentes 
na expansão discreta desses folgares O banqueiro dr. João Ri- 
beiro da Silva e d.  Maria Joanna da Luz, filha do coronel 
Gabriel JoaB Rodrigues, influencia no governo doe capitães 
generael, e cuja nobreza e energia de caracter seacham tão 
bem representados na illustre descendencia dos Ribeiro dos 
Santos. 



Mas em quasi todas as vivendas de S. Paulo, p x  esse 
tempo, os oratorios , os. nichos armavam-se vistosos. 

Refere um distincto chronista do .Diario Popularn, que 
ana antiga casa terrea da rua da Liberdade, esquina da rua 
Corrêa e que ha já alguns annos foi demolida e construida no 
local a que ora existe e tem o n. 67, se realisavam pomposas 
festas em louvor a S. João Baptista, promovidas por João 
Manoel Floriano, vulgarmente conhecido por *João nba mãe., 
e fallecido a 24 de Junho de 1900. 

A feata consistia em bailes, ceias, rezas e procissão do 
glorioso S. João Baptista, saindo a mesma procissão, antes d e  
meia-noite, daquella casa, e seguia por um caminho estreito, 
eom matto de lado a lado e onde hoje estão os predios per- 
tencentes ao conde de S. Joaquim, at6 ao tanque do mata- 
douro, situado na rua HumaytS, sendo alli tirado o ~ e n t o  da 
charola, que era carregada por moqas, dando-se então, o tra- 
dicional banho na pequena imagem de S. João, e, depois de 
concluida essa ceremonia, davam-se muitos vivas ao festejado 
santo, queimando-se, na mesma occasião, muitos foguetes, e 
voltava a procissão para a casa de onde havia saido, erguen- 
do-se, no trajecto, enthusiasticos vivas ao santo e ao festeiro, 

Os convidados e os rapazea, que tambem acompanhavam 
a procissão, iam, cada um dellea, em logar de lanternas, mu- 
nidos de crolinhos~, feitos de cêra e breu, eguaes aos que eão 
usados nos accendedores de veles nas egrejas, os quaes tinham, 
mais ou menos, uns dois palmos de comprimento. 

O proprio festeiro com a maior seriedade e veatido com 
roupa pretrr, ers quem fazia a distribuicão dos mesmoa eroli- 
n h o s ~  aos rapazes, recommendando a estes o maior respeite 
no trajecto da procissãow. 

A colonia portugueza da época, como era natural, tambem 
se expandia em grande manifestagão de jubilo não só ao seu 
canonisado patricio S. Antonio de Lisboa, como a S. João, ao 
verde>, como lhe chama Gil Vicente, e ao velho S. Pedro, 
elaviculario do c6u. 

Oa costumes das festas de S. João sempre constituiram para 
e luso-brasileiros uma fonte inexgottavel de lyrismo : 

Oh! S. João donde vindes, 
Pela calma, sem chaphu? 
-Venho de ver as fogueiras 
Que me fizeram no cèu. 

Vamos raparigas todas, 
Ao rosmaninho que cheira, 
Na noite de S. João 
A fazer uma fogueira. 



O altar de S. Jogo 
E' um jardim de flôres, 
Enfeitado pelas moças 
Com eentido nos amores. 

Té os mouros da Moirama 
Festejam o S. ' João; 
Quando os mouros o festejam 
Que fará quem é christão ! 

A' tarde, apó3 o jantar, procedia-se ao levantamento do 
mastro. 

J 4  no interior das cases fulgurava brilhante illnminação 
de candeia de azeite e velas nos pe2ados candelabros. AO longo 
das varandas e dos terreiros forrados pela nevoa fria do in- 
verno, viam-se os convidados e os donos da casa sentados em 
compridos bancos de pau, apiiardando todos a ascensão do mas- 
tro. precelida de musrda r jões, roqueiras que estrugiam no 
ar é:qanio de quebrada em quebrada 

Nessa3 occas õ ~ s  o Martins f* gueteiru e um empregado da 
chaeara do Jnão .Onça. no Cambucy, eram solicitados, dis- 
putados e a 6 requestados, pois eram habilissimos na confecção 
das roqueiras, busca-phs, rojões, pistrlas, etc. 

Ao redor do oratorio garridamente enfeitado, as moças e 
as mulatinhas reuniam- s?, em amistosa communhão projectando 
para a serena imagem banhos no dia seguinte, confiantes em 
obterem um casamento. 

E demais : 

aS&o João tem um thesoiro 
Guardado no coração : 
GuarJa para dar á moça 
Que lhe merece affaição.~ 

A's 7 h o r ~ g  j& O tição crepitava na fogueira, sempre muito 
alimentada pelas crpanças e moleques, que em torno delta fa- 
ziam requebros e momicea ao som descompassado das apuitasw 
e dos aatabsques~ grosseiros 

Africanos e creoulos, vestidos a caracter, simulando ucaia- 
pós., ensaiavam os seus .sambas> e « b a t e - ~ 6 s ~ .  

Oa amadores de violões e virlas feriam os bordões em mi 
menor, fazendo tremer, prolongando-lhes a nota, sob a pressgo 
do dedo inspirado, . . 

Interessante e grata devoção, acalentada a fogos de arti- 
ficio e dulcificada a melado com cará e a cannas assadas na 
ara do incruento sacri6.io 

Ab n~oada  tradiçko popular essa, como o são todas as 
outras por isso que, como se exprimia Herculano, «as tladi- 
çõee são sempre veneraveis e, quem dellie descrer, 18 ir8 para 
onde o pagues. 



- A Trocissão de Corpus Christi em S. Paulo 
I ,  

aColligite fregmenta ne pereantw . 
bco lhe i  os, fragmentos para que se não percam. 

Revolver papais velhos não 8, por sem duvida, agitar 
cinzas frias, que nas nossas mãos mais se dissolvem. A chamms 
conserva-se velada B gu sa de uma candeis que arde por en- 
tre o nevoeiro. 

De longe assemelha-se a um fantasma de luz, frio e mor- 
tiqo. Ao approximarmo nos delle invade nos uma sensação de 
calor vivificante e reconfortavel. Os velhos e amarellec~dos pa- 
peis que condu~em o nosso espirito áquellas épocas volvidas 
e remotas em que foram escriptos Para lego, circumda-nos 
uma atmosphera cbéva. Ao rememorar factos passbdos, não ha 
quem não sinta a mesma impressão de religioso recolhimento 
pelas reliquias sagradas, não ha quem não sinta uma suave 
tristeza, uma como saudade indefinivel. 

O novo substitue e matr o antigo, mas, nem o novo ga- 
nha, no coração, o cantinho obscuro occupado pela saudade in- 
definida do que se foi, nem es!e ultimo pode jamaip, reconsti- 
tuir se, em meio da infecral invasão de costumes e de coisas 
novas. 

E~gua-da las  atrav6s do crystal da3 distancias, as alegrias 
st) esbatem, por ventura, menos vivas mas as dores afinam-se, 
amaciam-se as arestas, como nas paisagens lunares em maio. 

Festas, tradiçõe.. populares, costumes nbcionaee, n8o sabe- 
mo5 se os ha verdadeiramente typicos, caracteristicc s e origi- 
na08 de um povo, neste paiz immenso, mal povoado por varias 
rpças, que ainda se ch cam, no dizer de C;urvello de Mendonça, 
na formação ethnologica na nacional dade brasileira. 

0 pr rtuguez nostalgico trouxe para o Brasil estes costumes, 
que na sua patria const~tuiam j& uma tradição. Transpl~ntados 
para aqui, adaptaram.se um tanto modifi.ndos segundo a deter- 
m i n a ~ & ~  do nosso ~ e i o  e da nossa gente, cujos sentimentos 
estheticos attestam a sua differenci*çlo flagrante. 

A germinaçho de sen.imentos e costumea representam, pois, 
aqui uma aspiração de coneciencia, e ainda mais, uma conse- 
quencia implicita na ordem das coisas porquanto B a resul- 
tante na:ural do nosso crnzamento indo-luso-nfricano. 

Fetir esses ssutimentos a pretexto de que são antigos, 
amesquinhal-os, attentar contra elleli, 6 arrostar-nos 9i condiçiio 
de povo morto, é preparar inevitavei ruina. 

E por isso gojtarl'mos de ver ainda hoje a procis3ão de 
.Corpus Christi,, a desfilar c-njuncramente com a de S. Jorge, 
grotesra cerimonia, vestigios derrareiros dos mychos paghos, a 
qual fazia deliciar o povo paulista ha uns bons quarenta an- 
nos atraz. 



Nós ainda gostariamos de contemplar e ver reproduzido, o 
quadro pitoresco dos costumes simples e ingenuos com que os 
nossos ancestraes olhavam e confnndiam, num sgncretismo in- 
nocente, a fé e a alegria das suas boas almas ao mesmo tempo 
piedosas e folgaronas. 

Dir-se-iam olvidados do muud,, na doçura daquelles ares, 
dsquellea prados, de toda aquella rural eerenidaie que os affa- 
gava e adormecia. 

Como legado dos tempos coloniaes, como festividade po- 
pular, com a sua feição vistosamenta garrida e carnavalesca, é 
propriamente da prociseão de S. Jorge, que nos vamos oc- 
capar. 

A titulo de curiosidade, e para mslhor concatenação de 
idéas, descrevamos, em rapida summula, uma procissão do .Cor- 
pus Ckristi~ em terras da velha metropole, seguindo .pari 
passuw abalisados chronistas. Ver-se-& mais uma vez, que 
Portugal não nos legou tão só esta opulenta e sonora lingual 
que a todas mais excelle, senão tambem a mais do direito, da 
maneira de ser nacional, os mesmos tradicionaes costumes, as 
mesmas lendas formosas, notadamente no tocante ao culto ex- 
terno da ftí religiosa. 

crData do reinado de d. João 11, consoante escreve Mel10 
Moraee, a mais antiga noticia historica das festas publicas, que 
celebravam em Portugal a institniç80 da Eucharistia, festas ás 
quaes aquelle soberano permittiu se accrescentasse a procissão 
de S. Jorge, com o seu cortejo dos trea reis Magos, a Serpen- 
te, 8. Sebastião, uma Donzella, o Dragão, S. Miguel, Santa 
Clara e mais uma infin dade de personagens do martyrologio 
e do symbolismo chribtão, que no dia de Corpo de Deus, per- 
corriam enfileirados as ruas lendarias da lusa metropole~. (1) 

Do transcripto, deprehende-se que entre as crenças chris- 
tans e as crenças pagans, havia, como ainda hoje, affinidsdes 
grandes. 

Se a lenda constitue a soberana descripção da chimera na 
geração mythologica da historia, o proprio S. Jorge 6 um 
santo imeginario que os inglezes trouxeram para o nosso ca- 
lendario em tempo de el-rei d. Fernando. 

Relatam antigos documentos medievaes que indo ella fe- 
rir certa batalha, deparou-se-lhe em caminho o santo viatico 
e o acompanh4ra com as suas tropas. Razão por que coinci- 
de a sua festa com a do  corp pus Christiw. 

Snccintamente explicada a affinidade do simultaneo corte- 
jo,, paseemos a deecrevel-o, no seculo XV, tempo em que el- 
rei d. João veraneava em Setubal. 

O relogio do sol collocado num dos angnlos da praça da 
villa marcava quesi onze horas, quando a procissão comegon a 
- 

(i) Vid. .Festas e Tradicçóes., pag. 229. 



desfilar da  epreja matriz, aonde el-rei tinha acabado de che- 
gar, acompanhado de toda a nobreza cortezan. 

Com a ina presença, pôe se para logo em ordem aquella 
agglomerapão multiforme incorporando-se ao prestito. 

.Reunida em varios grupos, formava-se 6 porta, e ainda 
pelas naves da egreja, um chaos indizivel de pendões, bandei- 
ras, danssrinos, apostolos, reis, foliões, imperadores, masicos, 
cavalleiros, prophetas, diabos, santos, bogios, mulheres lascivas 
e rabbis veneraveis; cada qual vestido com os trajos e fasen- 
do ademanes proprios do papel qne representava. (2) 

A'quella hora matutina as tabernas da visinhanga de Se- 
tuba1 j8 haviam exgottado as suas provisões. O divino licor 
transluzia nas faces rubicundas dos alegres foliõee e jograes, 
que a dansar e a fazer momices e vizagene, se ensaiavam com 
todo o esmero para bem cumprirem os seus deveres no emni 
devoto e augelical auto da procissiío de Corpus*. 

~Gine tes  da guarda real, bestairos, e arcabnzeiros obrigam- 
o povo a formar alas, encostando-se, arrumando-se, comvri- 
mindo-se contra as paredes das velhas casarias da cidade. Um 
atropelo aqui, uma praga acolh, e a multidão obedece afinal As 
pranchadas dos soldados e As manoplas brutaes e pesadas dos 
besteiras. Aseim, ao longo das ruas e em redor das praças, 
ficam duss largas fitas multicores, variegadas, formadas pelos 
chapeus e pelos gorros, pelos mantos e pelas plumas, de peões 
e de burgnezes. 

Silencio ! LB vem a procissão agora! 
A' frente, vem a ejudengan, danea de judeus, com O res- 

pectivo ~rabbin,  que leva nas mhos a atoura*, livro da lei. Os 
opposicionistas do christianismr, os descrentes tem alli o pri- 
meiro lugar. 

Vem agora os ferreiros, incorporados e com a sua bandeira. 
São mestres approvados no seu officio, e com elles surge O asa- 
gittarioa, um frecheiro, com factos de cores vistosas, carregando 
gnizos, como seria um polichenello dos noasos dias, fazendo 
tregeitos, momicee, esgares, qual folião do Carnaval. Nas mãos 
um aroo e frechas. 

Mas não vae só o esanittario,. Uma serpente de grandes 
dimeriaões o segue. Essa serpente 6 formada p& papnos pintados 
e collccades sobre um eeaueleto de madeira, dentro do qual se 
mettem varios homens q& põem o bicho em movimento: Por 
baixo do corpo da serpente divisamsse os pés pesados e suarentos 
dos carregadores que conduzem o falso reptil. 

A serpe ondula. como nos campos, seguindo todos os mo- 
vimentos do asagittario~ . 

Após os ferreiros, os carpinteiros. Acompanha estes uma 
danra de cciganasn, esbeltas, olhos negros luzindo no fundo das 
orbitas; cabellos negros tambem, entrançados em fitas de cores 
variadae; nos pescoços nÚ9, collares de coralinas, e nos p6s pe- 

(2) Vid. *O Panoramas, jornal literario de Lisboa, pag. 388-2.0 vo1.-1838. 



queninos, chinelas vermelhas orladas do pellucia branea. E' 
a tradigão mourisca que passa. . . 

Alguem recita versos.. . E' o entre mez, 6 o <auto,: 18 
vae um homem coberto de aço, grande pluma solta ao vento, 
desprendendo-se do arnez, montando um ginete fogoso. Da cinta 
pende-lhe enorme elipada reluzente, e o sol, batendo-lhe em 
cheio no peitoral prateado, fere a vista dos assistentes.. . 

Segue-o um monteiro, conduzindo um urso, um carro com 
homens armados de lanças, tudo no rigor da Bpoca, que assim 
o manda o regimento da procissão. E' esta paite a dos horta- 
Iãas com o aautoa da caçada Bs f6ras bravas que lhes dizimam 
os campos e matam as crias novas e promattedoras ! 

Lti surge agora S. Pedro, protector dos pescadores e dos 
homens do mar. Ve como elle caminha, sereno, eom longas 
barbas brancas cobrindo-lhe o peito vasto. Na mão di- 
reita o bordão em que pe apoia; na esquerda as grandes e pe- 
sadas chaves symbolicas da sua divina miseão de porteiro do 
céu. Rodeiam n'o os arrais, espadeleiros, petintaes, galeotes, 
toda a gente do trato do mar, que em d o s  e caravellas, em 
ancias d e  gloria, se aventura aos segredos do oceano, que ruge 
bem perto dalli. 

Agora vem os foliões e jograes, com e~gares  e tregeitos; 
depois os pedieiros e ahencis, trazendo nas mãos castellos de 
delicados lavores ; agora são as regateiras e peixeiras, rolando 
os quadris nos seus ademanrs de mulheres do novo, dansando 
e cantando diante da multidão boquiaberta. Toques de pan- 
deiros e de aadnfes. enchem os ares entrecortados pelos gritos 
das bacchantes e pela melodia das regateiras. 

Os barqueiros chegam por eeu turno, rodeando a imagem 
de S. Christovão. 

Seguem-se doze pastores e doze macacos, e depois S. João, 
o Precursor, a que os sapateiros dão maiores parcellas de de- 
voçiío. 

Apparecem-agora os velhos e as velhas com rosarios de 
biigalhos nas mãos dansando tambem, como se fossem rapazes 
e rapnrigas no verdor da mocidade. JB, se vê que as caballeiras 
que trazem são postiças, e falsas inquestionavelmente as barbas 
brancas que lhes cobrem os rostos. 

L8 vem apói, o dragão infernal, vomitando sangue, e 
junto a elle a tentação diabolica, representada por um6 mulher 
formosa que sorri e dama em requebros, 

S. Jorge, montado num cavallo ricamente ajaezado, 6 pre- 
cedido pela sua escolca, por um numero crescido de cavallos, 
entre os quaes vae o pagem do santo, um pequenito formoso 
e inganuo, vestido como os antigos cavalleiros. S. Jorge mal 
se segura sobre o cavallo, e a ponta da lança que elle em- 
punha, repetidas vezes nmeaça as cabeças dos assistentes que 
se approximam mais audaciosos para admi arem o protect~ r do 
exercito lusitano, cujo nome, como estridente grito de guerra, 
6 acclama2o nos csmpos da batalha, em opposiqão a Santo Lago, 
p t rono .dos hspanhoes. 



P a s ~ a  rgora o biblico Abrirhão; após elle Juditb, com a 
eabeça de Holophernes dentro de um. eaceo; segue-se o rei 
David num grande pagode de dansas e momices com seus pa-j 
gens; e logo depois 08 tendeiros e merceiros, mais regateiras e 
frncteiras, taberneiras acompanhando um, Baccho gordo 9 ver- 
melho, assentado sobre uma pipa, 15vando por comyanhia a 
formosa Venus semi-nua . . . 

A segunda parte do cortejo 6 iniciada pelos doze apostolos, 
que caminham austercs e severos, senhores do seu papel, ven-, 
ao-se após elles o s s n t ~ ~  da fuga de nossa senhora para o 
Egyptn, indo ella montada numa jumenta branca, caminhando, 
ao lado 8: JonB, a p6, seguido por um cortejo de apjos. (I 
menino Jesus vae adiante de Nossa senhora, em um andor. 

Agora, seguem-se todos oa santos do Flos Santorum s,  des- 
tacando-se S. Sebastião, que, segando 9 regimento de Coimbra, 
de 1517, deve ser s um homem bem alvo e bem dispost ) S .  S. 
Sebastiico vae nú, precedido por homens armados de frechas, 
que simulavam querer fazer do santo alvo das sua aimas afia- 
das.. . Só depois do desfilar de todas as cortes que aacmpanham 
os santos, vão as communidades religiosas, legiões de frades 
e de freiras, de cruzes alçadas, entoando ladainhas, e por fim 
a Eostia Consagrada, conduzida em uma a guaycl la~,  isto e, 
uma machineta assente sobre uma padiola, após a qual v?io o 
rei e cs fidalgos da corte, levando bastões.. ., (3) 

Impossivel 13 imaginar espectacnlo mais solenne e grandioso 
do que eese que então offerecia o povo satubalense em home- 
nagem ao seu rei e seu senhor. 

Toda a divina poesia da religião e do paganismo, todo o 
pinturesco dos costumes fendaes, toda a animsqão dos grandes 
ajuntamentos populare~, se reuniam e se harmonisavam nesse, 
inusitado quadro. 

I1 

Comquanto não possuisse as pomras remotissimas do velho 
reino. enfraauecida no turbilhão das correntes historicas. a Dro- 
cissãi de S.' Jorge em 8. Paulo conservou todavia até aAuns  
quarenta snnos atraz, a sua belleaa hereditaria, o seu apparato, 
magnifico. 

S. Paulo de 1870 pouca differença fazia do S .  Paulo de- 
suripto por Saint Hilaim : Era a sombria cidade apenas saida 
da phase colonial : triste, monotona. quasi desanimada, apesar 
dos estudantes, dessa *colmeia de abelhas doiradas que fabricam 
ao sol da juventude os primeiros favos da sabedoria e da scieli- 
aias, no pitoresco dizer de Zaluar. 

tTeria a capital da então provincia uma populaç2lo de qua- 
torre mil almas quando muito. 

Abundavem-lhe os pretos e os mestigos indiecutiveis. Exi-, 
guo o elemento estrangeiro, esse portuguez quaei todo. 

(3)' Vid. Comefo da Manhan * - bello resumo feito pelo sr. Eugenio Silveira, 
extrahido do * Panorama s por n6s citado. 



Os largos de 8, Bento, Carmo e ladeira eram o fim da 
cidade e o começo dos arrabaldes; nestes, raras vezes, duas 
caeas avizinhavam- se por completo. 

-Os muros abusavam do direito de não pligar impostos. 
Fóra da cidade, 8 6  a Consolaqiho, caminho dos viajantes que 

demandavam ItÚ e Campinas ou dalli chegavam. revelava al- 
guns traços de vida propria. Junto i ponta do Lorena-nome 
do governador que a mandara construir por subscripção popular 
em flns do seculo dezoito, e nome que foi  trocado pelo de Pi- 
ques do de um morador que, reza a legenda, f o i  rico, faustoso 
esmoler-occupava a preeminencia commercial o allemão Loskel, 
ekrio e aativo, cujas filbas eram geralmente notadas: uma pela 
gagueira, cutra pela belleza, (a) 

O largo da Memoria, esse então é com imperceptiveis a!- 
terações de 1870 : omesmo  ared dão desenxabido, e a t é  ha pouco, 
os mesmos p6s de cicuta encostados, sem poder trepar 9, pyra- 
mide desconsolada I 

O arraamento mal esquedrejado de entso, quasi não diffdca 
do de hoje senão em pequenos e insignificantes detalhes. - - 

A totalidade da cidade era por ventura mais Eacra do que 
profana. Quasi todas as caeas eram protegidas, como acontecia 
em tempoa antigos, com os deuses lares, por imagens da Virgem 
ou dos santos, frequentemente collocaias na parce de fóra, de- 
baixo de vidro, em nichos diante dos quaas ardia o azeite clas- 
sico das devoções. Procissões percorriam a cada instante as 
ruas com grande fartura de irmandades e de crianças vestidas 
de anjinhos com saiotes entufados e azas de gaze, emquanto os 
foguetes estalavam no ar  e os sinos faziam ouvir seus alegres 
carilhões ou seu triste dobre. 

Sob as nossas vistas se nos deparam ainda hoje algumas 
casinhes a relembrar priscas eras. Basta palmilharmos as roas 
da Bôa Morte, das Flores e descermos a ladeira de São Fran- 
cisco para descobrirmos a sua anciania mais que secular. &Qual 
alma errsnte, no dizer do eruditissimo Leão Bourroul, vagueia 
por esses sitios e contempla, com pungente saudade anteciprda, 
estes restos da velha PaulicPa, que logo desapparecerãcw. 

Por esse tempo o Palacio do Governo, antigo collegio dos 
jesuitas, compunha-se de dois corpos bem distinctos, consti- 
tuindo muito embora nm só edificio. 

At6 1881, o vetusto casarão tinha 9, eaquerda a egreja, 
franqueada ao culto divino, e com a qual se communicava por 
janellas ou tribunas interiores, donde os presidentes e snns fa- 
milias assistiam 4s cerimonias conventuaes . 

Aos domingos e em dias ~olennes, assistiam 6 missa do 
meio-dia o ahigh-lifen paulistano e a maioria do corpo academico, 

(a) Vide ~Hercules Florenceo pelo dr. Leão Bourroul, pag. li (Notas de 
~ e m o - ~ a r t i m  Francisco). 



Emquanto no altar mòr ou num desvão do templo se ce- 
lebravam os officios divinos, no coro pialmodiavam-se hymnos 
liturgicos, intervallados por marchas e partituras da orchestra 
do corpo policial de permanentes. 

Ao levantar da custodia ou da hostis redonda e baça, re- 
boava lá fora, #,o toque vibrante de clarins, o bymno nacional... 

Em 1882, o presidente da provincia, dr. Florencio Carlos 
de  Abreu e Silva, senador do Imperio pela provincia do Bio 
Grande do 8111, demoliu a antiga ala perpendicular, tí direita 
do corpo principal, na qual funccionavam as repartiçaes publicas. 

Pouco mais tarde, em 1885 a 1886, o corpo central foi 
remodelado pelo presidente João Alfredo, recebendo um fron- 
tasyicio de estylo moderno e outras modificaçõe~, como a feitura 
do jardim e da cascata ainda existentes, apagando assim os 
nltimos vestigios da obra primitiva dos jesuitas. 

No corpo da frente, occupado hoje pelo palacio do governo 
demorava a residencie provincial. 

Do lado esquerdo em pavimento terreo e no andar superior 
funccionava a AasemblBa Provincial (historica asalinham e res- 
pectiva secretaria), alisa muito reduzida. 
- 

Naquelle memoravel aposento Bcosram out'ora as vozes doe 
maiores parlamentares e estadistas paulistanos. 
@ O vellho edificio conetituia antes uma casa aaeobradada do 
que propriamente um sobrado. 

Afiectava uma apparencia soturna, qnasi sinistra; era uma 
construcção afortalezada, B moda antiga, do estylo das edifiaa- 
ções jesuiticas, das quaes foi ultimo especimen a Academia de  
Direito, tambem hoje inteiramente remodelada. 

Naquelle tempo cs dois monumentos se envolvjam no seu 
crepe venerando mas lugubre: portas baixas, janellas estreitas 
e vidraçaria miuda; pintados de amarello, e sem a menor 
eleglancia, no tocante á esthetica, a não ser o fundo tiio saudoso 
da côr local, que se prendia a reminiscencias historicas e a 
tradiçaes yenerandas . 

O largo do Palacio não possuia calçamento; o cylindro 
do macaddm nunca lhe comprimira a superficie; e muito menos 
oateutára ajardinamento de desenhos caprichosos : - era liso 
como a terra que o cobria. 

No scenario melancolico destas ruas de outras eras, as 
festividades de caracter sacro e profano tinham qualquer cóisa 
de empolgante pela doce ingenuidade de que se revestiam. 

Algnns dias antes da festa de tCorpusm, a cidade j6 se 
achava exteriormente animada pelo concurso das familias pro- 
cedentes das roças e daa chacaras circumjacentaa. 

No dia da procissão o borborinho começava cedo. 
De todos os angulos da velha paulir6a, algumas horasan- 

teu do saimento da procisoão, j i  o povo acudia em masea ao 



pateo do Collegio a passos in:offridoe e deiordenados, mas com 
a alegria visivelmente estampada no rosto. 

A multidão dos homens coneervados em pé, á entrada da 
egreja, com o chap6u na mão, dava ao longe a impress%o de 
uma amalgama negra, pontuada, aqui e alli de ogas verme- 
lhas, brancas e ames das differentes irmandades. 

As cabeças cinzentas e as Ferneas eram numerosas; de 
espaço em espaco, luz a ora branco, ora afogueado, um craneo 
calvo. E as phyrionomias purpurisadas o lividas, deixavam 
transparecer no seu enthusiasmo feitivo o traço de exultante 
jubilo ou de commoção profunda. 

Formavam-se alli, em uniforme de grande gala para o 
acompanhamento da procieeão e as continencias do ~s tylo ,  os 
eorpos de cavallaria da Guarda Nacional da comarca da capital. 

Com piévia antecedencia expediam-se avisos, convocando 
os contingentes das fregueziai limitrophes, como Penha, Nossa 
Benhora do O', Santo Amaro, S. Bernardo, Itapecerica, Par- 
nahyba e do tradicional Pinheircs. 

Uuitos dias antes jh os officiaes da .Briolia. poliam e re- 
poliam as sues virginaes espadas, para a arrumapão. (b) 

Pressurosos, como se fossem a combate pelo salvamento da 
patria, acudism solicitoil ao appello do commaudo geral, mo. 
vido desae sentimento religioso, que, não hesitamos dizel-o, foi 
impreeso a ferro e a fogo no ~ensivel coração humano. 

Narram as cbronicas que prociseões de S. Jorge houve, 
nas quaes se destacaram, por seu uniforme em tudo marcial, 
cerca de dois mil soldados, sl6m da officialidade. 

Ao lado da autoridade diocesana, cabido, clero regular e 
secular, tomavam parte no 'prestito o presidente da provincia 
com o seu ajudante de ordens e o chefe de policia, secretario 
do governo (trdos fardaJos), camara municipal, comman3sntes 
dos corpos de linha e da força policial, funccionarios pnblicos. 

O que, por6m, imprimia & solemnidade uma nota se~sccio- 
na1 era a presenca de quasi todos os academicos empnnbando 
toohas accesas. Esta claeae tão bohemia quanto generosa, por 
então, se esquecla das peraltices proprias da juveutude, para 
se concentrar, com estudada gravidade, ao lado doa seus mes- 
tres revestidos de becca. 

Nos festejos ao S. Jorge, o fidalgo e o plebeu,, o rico e 
o pobre partilhavam da me&ma alegria, da mesma egualitaria 
communhâo de pcsse. 

e)., Parada. ou revista militar. , 



BemvinZo eão todcs os que chegam; a frsta 6 para todos 
camo o sol e o ar. 

Neste dia t s velhos paulistas, conservadores tenazes doi 
habitos dos reus avoengos, 18 estavam com os seus trajes do- 
mingueiros Uns envergavam o reu crabecãos (sobrecaeaca 
comprida) de pano encorpado, calça de saragoçr, de ganga 
amarella ou azul. Outros, Ira s afferrados ds coisas do seu tempo, 
deitavam o seu arodaque. au ~rocalorós de chil'a ram~lhuda,  
snachronico trajar de 1842 conscante o testemunho do ar. 
Raphael Doarte, no seu k l l c  livro ~Campiras  de Outr6:as. 

A matrona ccrn seu vestido de sarja de Malaga, a sna 
tradicional mantilha de panno fino, orlada de larga renda de 
retriz de Italia. bordada, (purd), ves ta  ccrn loxo. O seu traje 
caseiro consietia em saia de chita e camisa com crivo no peito. 

O lendario abalãos, feito de arcos de arame ou de barba- 
tana, presos por uma infinidade do cadarços, representava uma 
das modas mais elegantes da Bpoca e, entufando as damas, as 
expnnba, não raro, aos mais serics riscos quando o noroeste 
soprava rijo. Ao vel-as tssim tão rotundemente vertidas, po- 
der-se-ia ~nterrogar como nas damas de Luiz XIV; studo 
isto sois vós, ou sois vós tudo iatc, slnhora minha? 

A ~macedonias, o atafetdm legit'mo, o csetim macaum, e 
rirlandas a bretauhas, a finissima acambraias, taes as fazen- 
das que, por então, preferiam as donzellas para as suas etoi- 
letesr honeetamente simples. 

As <caipirasn, na sua simple~a rratnta, deitaram a sua 
elegancia com alegres capas de baeta vermelha e anul, im- 
primindo-lhes uma nota ~ingularmente garrida e ty$t a 

E assim todos se adornavam yara celebrar as glorias do 
Santo General. 

JB agora o reu cortejo. rAntjgamente saia elle do velho 
Quartel de linha, mas depois do governo diocesano de d. An- 
tonio de Mallo, fo i  São Jorge trasladada para a antyga e his- 
torica egreja do Collegio, hoje demolida, onde tinhr o s t u  al-  
tar, o primeiro h d reita de quem entrava no templos. 

A imagem de S. Jorge IA estava bem posta no fundo do 
reu altar, armado de p:nto em branco, attrshindo a curiosi- 
dade publica a es, era do branco corcel lmdamente arreado e 
que dalli r momento o eanto guerreiro deleria cavalgar com 
toda a imponencia de um bravo. 

.Na vespera da revirta, B noite, eaia o rbindor, aomport, 
dos clarins e t3mbores  montado^, do escudeiro ou .casaca de  
ferro=, do anjo da guarda, dos palafreneiros e dcs cavallos de 
m3da, ~ertenoentes ao estado maior do Santos. 

Este cbando s, alumiado com a-chotes, percorris as ruas 
par onde, no outro dia, deveria Fassar o general em chefe s. 

A esta primeira exhibição, d maneira t e  eneaic s, trantenn- 
tes e curioios paravam boquiabertos; as vendedeiras ambulan- 



tes de quitandas sentiam-se como chumbadas ao solo, e a a mo- 
lecoreban vadia ao lobrigar o acasaca de ferro s, delirava fre- 
mente. 

Ao amanhecer, um bimbalhar de sinos claras annnnciava gar- 
ridoso prestito festivo. 

As onze horas, quando o sol ostonico batia quasi a prumo 
sobre casas, collinas e verduras, organisava-se o cortejo na se- 
guinte ordem, rorripendo a matcha a cavalgata de S. Jorge: 
cavalleiros negros, traiando calções amarellos, colletes verme- 
lhos e capas agalloadas da mesma cor. Ostentando vistosas 
chap6us de coloridas plumas, atroavam a multidão eatupefacta 
com o clangorejar dos clarins e com o rufar deecompasrado de 
tambores. 

Mais atraz assomava o escudeiro pitorescamente apellidado 
pelo povo o c casaca de ferro w vergando armadura, fingindo 
aço e de capacete de papeliio ao alto da cabeça, empunhava 
uma lança terminada em agudo pontaço, onde tremulava, a 
mêrce do vento, uma bandeirola encarnada, com uma cruz 
branca como signo no centro. 

Após o ecnsaczi de ferro D ,  via-se montado num cava110 de 
patas doiradas um anjo impavido e sereno, de azas espalmadas, 
alçando uma lança e sobraçando um escudo brilhante. Era o 
aanjo da gur~rda D, o proctetor do santo guerreiro. 

Seguiam-se os chamados « cavallos doEstados, que pagens 
vestidos a carazter conduziam pe Ias redeas ornadas de fitae. 
Topes multicôres pendentes das caudas contrastavam com pei- 
toris de galões polvilhado de guiaos. 

Esses animaee, comquanto fornecidos pelos poderosos da 
Bpoca, nada offereciam de extraordinario, nem quanto 9, estampa, 

, 

como se dia, nem quanto B raça, de modo que tl sua medio- 
cridade havia de ser suprida por adordoe exaggerados e des- 
lumbrantes. 

Vinha, por fim, a marcial imagem de S. Jorge cavalgando 
o seu branco corcel, ladeado de pegena que o equilibravam 
sobre a sella. 

Que majestade de porte, que bravura nas pupilas dilatadas, 
que resolução em toda a sua phy~ionomia arredondada e ru- 
bicunda ! 

Indescriptivel enthusiasmo sentiam as damas ao contemplar 
aquella ficura cingida de arnez, capa de velludo carmesim aga- 
loada, chap6u emplumado, a empunhrrr garboso uma lança em 
riste. 

Assim organisado e posto em movimento o cortejo diri- 
gia-se ti Cathedral, onde S. Jorge, precedido do seu a estado 
maior s, ais'stia em frente d egreja ao pcntifical, att5 a eleva- 
ção da hostia. Dahi em diante o itinerario obedecia ti seguinte 
disposição: demnndava rumo do Carmo, atravessava a rua da 



Boa Morte e pela rua da Tabatioguera seguia at6 alcançar o 
pateo da cad8a velha (hoje praça Jrão Mendes), onde a tropa, 
formada em linha de atiradores. esperava perfi!ada e ao tom das 
fanfarras e clarins a passagem do general em chefe, que com 
certeza, se orgulhava da bisonha gente que commandava . A ~ 6 s  
a cúntinencia descia pela rua S. Gonçalo (ao depois Imperador 
e actnalmente Deodoro) at6 a7 largo da 86 novamente. 

Deste ponto desfilava pela rua do Rosario(hojerua Quinze 
de Novembro) dava volta pelo largo do rosario, seguindo pela 
rua de S. Bento at6 aos quatro cantos, e ahi tomava então pela 
rua Direita, largo de Misbricordia, largo da 88, recolhendo-se 
em eeguida. Este trajecto durava mais de duas horas. 

Fôra ette o itinerario geralmente segaido; entretanto, al- 
gumas vazes soffreu pequena alteração, qual a de passar yela 
rua de t-anta Thercza, em obediencia a algum magnate da terra, 

As ruas e as praças por onde transitava o prestito eram 
enfeitadas ; flores e folhagens tapisavam o chão; nas janellas 
as mais sumptuosas colclias de damasco o velludo contrastavam 
com mcdestos pannos de cores. 

Pavesavam-se as casas de ricos artefactos de Fennas bri- 
lhantes. As bandeiras e flammulas desfraldavam.se garbor as ao 
vento. As palmeiras e os bambú~, abrind0.s~ symetricamente 
dispostoe, como aias cortezanas, numa clareira, marginada por 
uma claridade polychroniia de folhagem de flores de laranja, 
completavam o apparatoso  cenar rio. 

Ima,gine se agora, o cffeito synthetico desse largo cortejo, 
deslisando com grave lenteza pelas torturoeas ruas, já subindo, 

j h  deacendo ladeiras a reflectir ao sol côr de topasio em dias 
de clutono ! Todo esêe variegado de trajes, todos esses scin- 
tillantes adornos, de joias, castiqaea, turibulos, instrumentos das 
handaa de musica, e!arins marciatls, gallões, armadurts e sabres 
desnudos, dão ,z lembrar uma immensa serpente lumincsa, um 
monstruoso boaconstrictcr de luz ! 

A festividade não se limitava ao officio divino, com pane- 
gyrico da Santo do dia, por prégador afamado, nem tão pouco 
ao cortejo processional. 

A' tarde, o presidente da provincia reunia e congraçava, 
em torno A sua mesa, as autoridades ecclesiasticas, civis e mi- 
litares 

Nas casas das principaes familias, havia earaue, bailes e 
pantsgruelicas ceiatas, nas quaes ers nota predominante o ele- 
mento academico, que numa de suas boas horas de expansibili- 
dade, vivificava com a sua alegria Ferenne os folguedos tradi- 
cionaes do povo. 

<Eram convidados indefectiveie a todas as festas: haviam 
organizado-e mantido, o que é r empre mais difficil-uma com- 
panhia dramatica onde (alguns e n t a ~ ,  outro mais tarde) gosa- 
vam dos applsnaos da multidão e da euriosidade das moqas, 



sepre~entanio os .Sete Inf intes d *  Laram. n ePobre das Ruinas*,. 
e deliciando a plat6a com os versos do aXleirinho* e da ePo- 
bre), jovens q e depois tiveram de rapresentar n r  vida politica, 
papeis mais eminentes, e m b ~ r a  tã.0 ln~retivos comocs que des- 
empenharam nos dois theatrinhos da capital : o do salão doe 
baixos do palacio do governo e o theatrn novo, que por ~ ~ O B O .  
f ~ i  derrubado em 1822, e cujis restos fora5 arrematados par 
100$000 pelo Chumbnnho, velhinho especialista em pequenas 
cob anças, que provavelmente não os pagou. A entrada era 
gratis, mas os convit3s custavam muito empenho e constituiam 
uma elevada p r n a  de conside:açãon. 

As familibs ia,m a pB ao thsatro, porquanto carros não 0% 

havia naquel a época burguezmente pacata, #a não ser o da  
marqueza de Santos e o do b'sp.7, puchadas por parelhas de 
burros. Guiavam-noa cocheiros pretos escravos, com chepbus 
altos, paietots quasi sempra verl ts  com b3ths  ama-ellos ; tra- 
riam o nome dos patrões,. 

Pela sus castidade tão rigida, t % ~  antiga, t&o resequida, 
havia senh~ras  que deixavam de comparecer ais  especta:nlos, 
porquant~ ainda se escandalisava.?i com a representação de um 
drama em que estudantes vestidos de mulher fariam de Ignez. 
de Castro e ou:ras heroinas. 

As ge~enatas da Bohemia, em noitas de lusr, eram apre- 
ciadas recet tdamente de alguna janella de rotulas, com o terror 
qu9 as arepublicas* inspiravam ár moças e 4s me4ronas panlis- 
tanas. 

AIBm dos estujantes, outros amadores representavam en- 
tremezes, como o de ~Esg~nar r s l io~ ,  d~  juiz de paz da roça*, 
do t l a n c e l  Mendes Enxundias e qusjaodas farpas chocarreiras, 
aseim como velhos e fintasticos drsma!hõss de capa e espada, 
tão apreciados outr'ora, a deleitarem e a comm~verem as plat6as 
embevecidas . 

Os estudantes mais bohemirs que, por virtude da sua b3- 
hemia, não desejavam tomar parte directa naquellee folguedos 
celebravam ae glorias de S. Jorge, em ruidilsas serenatas no 
rio Tiate e ncs bairros afastados e então pittorescos do velhp S. 
Paulo e dos qnaes nos fala Castro Alves nas suas poesias #Ver- 
sos de um viajsntea e ~Canqão do bohemio~: 

aQue noite fria! Na desesta rua 
Tremem de medo os lampeõ~s sombrios. 
Denea agerarm f A r  fumar a lua 
Ladram de tedio vinte cãss vadios. 

Si t u  viesses.. . de meus labios tristes 
Rompera o canto. . . Q ie  esperança ingloria ! . . . 
Ella esqu;ceu o que jura.-lhe vistes 
O' mPaulicBam, ó aponte G-ande), ó d3lor ia~ !, . . 



Os p~bres,  a gente do povo, em summa, festejavam-ne 
tambem a seu modo, improvisando =as.ustadt.s*, em que aa 
dansas, ao crepitar alegre das fogueiras, imperavam ardentes 
a o  tinido das violas e dos vitlõee afinados. 

O aturdid~r  abatnquc., o eamba lascivo do negro osten- 
tava-se desenfreado no terreiro, de par com o tcateret6~ tãe 
lrofundamente hontsto do =caipiras, introduzido pcr Anch-eta 
nas festas da Santa Cruz, S. Gonçalo, Espirito Santo e outras. 

Os compasios das dhnsas, dos pares ccm os cabe'los em- 
pastados nas frontes, pelo suor, aiteavam-se claros, rc mpendo o 
rumor abafado de vtzes e péi batendo no chão aos sons dos 
pandeircs e das puitas, avelludados á distancia, imprimindo ao 
amb:ente uma aota nostalgicamente studcsa. 

AO toque da v'ola a mod'nha do 'caipira* deriva fluente 
"e espontanea em redondiihas sonoras : 

.Ai ! n h a ~ h a n ,  mecê não sabe 
Como est8 meu coração, 
Está como noite escusa 
Na maior escuridiio>-. 

Mais distante, 
piração mais entt 
cai icia : 

um bom trovador feiia as cordas ccrn ins- 
rneoida, banhando a alma de adr rmecedora 

Pinheiro, db-me uma pinha, 
Roaeira, d8-me um bc tgo; 
Molena, da-me um ah:aço 
Q L ~  te dou meu corsção.m 

E a rnolepa rekucava assim: 

=Tenho um bem que me quer bem 
Um bem que me dB dinheiro 
Um outro que me dá pancada 
Esse 6 o meu bem verdadaire.. 

A caninhs do O' e o quentqo. distribuiam-se em inter- 
vallos cnrt.0, pois, O frio já é intenso e a .garoa* domina pe- 
sadament,e la f,dra. 



Da terra escura, por entre a ssrenidade immots dss arvo- 
redos, áubia, aqui e alli, de humildes tugurios, um errante 
som de tambores e atabaques. Lumss, fachos, abafados rufos de 
pirndeiretas 18 se partiam dos arrabaldes proximos, celebrando 
amoravelmente o d'idalgon do aCollegion, que Ihes recebia o 
amor e o preito, no fundo do seu altar, envolto em silencio e 
sombra. 

E assim, as horas corriam ceieres para essa gente, num 
embriagante alvoroço de festa e regabofe, interrompando a mo- 
notonia do seu viver quasi roceiro em campos agrestes e tristes 
de Piratininga. 
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ZONAS GEOGR APHICRS BRAZILEIRAS 

*Ha nesta natureas, fala uma das personagens de Bjcern- 
BLD, a7gnma cousa de extranho que existe em cós Tudo 6 
desmedido. Faz noite quasi todu o inverno e dia quasi todo 
o vergo O sol permanece dia e noite no hcrizrnte. Não o 
viste 4 noite? N20 sabes que atravbs da nevoa elle ap: arece 
trez vezes maior que em outra qualquer parte ? E como elle 
tinga o céu, as montanhao, o mar ! Reina por toda a parte a 
inquietação ; não ceesam as metamorphoses. 

E quantos outros prodigics ! 
*Essas immensas nuvens de passaror, esses bancos de pei- 

xes !. . . 
Não vês esses rochedos a p iqu~ ,  sahindo do mar? Elles 

não se parecem com os c uti os rochedos. . . m 
No Braail o sol não apparece tres vezes mairr do que em 

outra qualquer parte, perman~cendo dia e noite no horizorte ; 
mas corre o Amazonas que, aesr~ciando seus tffeitos S cnergia 
capital e prep ndt raute do astro rei, dti a sensação de que em 
nosso globo tudo 15 movimento, v i d ~ ,  metamorphose 

E t e  labyriutbo de rio?, furos e lâgos, escreve Agarsiz, 
não constitu3 propr'amente uma rêde fluvial, 6 antes um oLeano 
de agLia doce, cortado e dividido pela terra. Sem duv id~ ,  não 
J óde ser ct nsiderada como terra firi*:e rima zona que se estende 
de uma extremidade a outra do continente, que, metade do 
anno, ?e apparece de! a;xo d ' a g u ~  ; e na qual, pcr conseguinte, 
não póde haver nem caminhos de ferro, nem grandes estradas, 
nem pcsuio viagem a pé sobre uma extensho um pauco consi- 
deravel . 

E como se não baetaase o Anazonas Farr dar a impreseão 
do grsndiosr, ahi ejtào as immeneas praias 2e viiação, cober- 
tas de tartarugas, ou as iiiesgotaveis minas de ferrc, entremeia- 
das de metaes fino% e pedraa preciosas, o curioso phinomeno 
das pirucemas com suas enxurradas de peixes ou o assoa>broso 
espectaculo dos p.~mbaes, submergindo os sertõe~ do Cear8 num 
diluvio de cvoa~ztcs 

Seria um lugar commum, muito bat do e repisado repetir 
que o solo braõileiro 6 de uma admiiavel exuberancia em es- 
sencias, resinas, ftutas plantas de toda especie, desde as que 
880 encontradas em estado ~elvegem, a é as que desapparece- 
r'am se não fossem  cultivada^, como o milho e a mandioca, que 
formam a base da alimen+aç&o nac.onal. 



Da mesma sorte, não dispensam cultura o feijão e o fumo, 
que até hoje não foram encontrados no estaio selvagem. 

Commungando a naturezr inteira com o homem, no sen- 
tido da civilizacão, fazendo o territorio parte integrante da 
nacionalidade, cada paiz deve ser ertudado não r ómente quanto 
ao seu clima, d sua constituicão seoloeica. á sua estructura oro- - - 
graphica e hydrographica, mas aindi e& relação áe suas pe- 
culiaridades mineraes. vemtaes e animaes, constitutivas de suas 
zonas agricolas e indÚstri&es. 

São, po18m. as plantas que principalmente determinam não 
só o aspecto dos paizee, mas ainda as condigões de existsncia 
dos animaes e a3 manifestatões de ectividado do homem. 

Dahi a idéa de classificar as zonas do paiz segundo zs 
associações vegetaes nellas existentes, e então se comprehenderh 
toda a importancia da classifiração de Koppen, tomando por 
pedra de toque dos climas certas plantas e animaes que cons-s 
tituem, pcr aEs m d i z ~ r ,  a ~ a i z a g e m  vegetal e animal do habitat, 
em que nascem e se desenvolvem. 

Uma planta cu animal não são seres desligados do meio 
em que vivem, pelo contrario, se acham subordinados a causas 
multiplap, de cuja connexidade se podem dizer expressões. 

Toda asscciação de plantas e animaes revela condições de 
vida, que imprimem a cada região physionomia propria. 

Assim 6 que as zonas naturaes devem ser classificadas de 
acordo com as plantas e os animaes que as povoam e se as- 
sociam em funcções do solo, do clima e mais elementos am- 

bientes. 
Planta3 e animaes constituem apparelhos registradores dos 

effeitos accumulados dos differentes factores mesologicos, e deste 
modo nos dão a entender de modo cnncreto as relações multi- , 

plas e imperceptiveis existentes entre os differentes factores 
que constituem o meio. 

Uma cla~sificaç&o de zonas em taes termos 6 t a n t ~  mais 
importante e necessaria a estudos não aómente agronomicos, mas 
ainda economioos e sr~ciaes, quanto mais, ao lado dos factores 
physiologicos clima o sólo, se toma em consideração o elemento 
humano, indispensavel 4 cultura de certas plantas e 4 criação 
de certos animaes. 

E' preciso não esquecer que foi pela cultura de cerca de 
duzentas qualidades de plantas e pela domesticação de umas 
trezentae especies de animaes que o homem doe tempos antigos 
imprimiu o cunho de sua genialidade tí natureza e concorreu 
para o desenvolvimento da civilização, da mesma sorts que o 
homem moderno se faz valer pelo emprego dos mineraes e pelas 
applicações do vapor e da e1e:tricidade. 

Se por um lado o Brazil forma uma verdadeira unidade 
geographica, constituida pelo enorme espinhaço, que re estende 
de sul a norte, e pelos quatro immensos chapsdões que o cir- 
cumdam,.por outro lado póde ser dividido em varias regiões, 
bem distinctas umas das outras por seus caracteres physiogra- 
phicoe. 



De acordo com o meio phy?ico, comprehendendo esta ex- 
pressão o todo dar influencias atmosphericas (vento4 e chuvas), 
das propriedades do €1510 e sub-só10 (terras e mineraesh das con- 
dições orologicas e hydrographicas (montanhas e rios), da3 di- 
versidade~ de flora e fauna (plantas e animaes), divide o Dr. 
Andr6 Beb~nças o Brazil em dez zonas agricolag, a que accre- 
scentaremos o Acre, por força do tratado de Petropolis 

São circumscripçõss naturaes, que se não confundem com 
as administratbvas, as quaes nem sempre reflectem o deaenvol- 
vimento historico e muito menos a feição geographioa do paiz, 
traduzindo antes a ignoranoia ou o favoritismo dos homens de  
governo, como succeden com as antiga) capitanias, delimitadas 
sem criterio, em desacordo com o meio physico e at6 em des- 
proporção com as forças e posses dos donatarios, de eorte que O 
maior numero dolles teve de abrir mão de taes concessões por 
falta de meios, quando não cansados de lutar contra os indi- 
genas, ou forçados por outros desaatres ou infortunios. 

a i s  as diversas zonas natnraes em que o Dr. AndrU Re- 
boaças divide o Bradl: 

I. A zona formada prloe Estados do Amaaonas e do Parti, 
abrangendo uma superficie de 2.706 587 kilometros quadrados. 

Nesta região predominam o gr6s e a argila, com a qual j h  
os indigenas fabricavam artisticos producto3 ceramicos. 

Seu principal genero de exportação é a borracha, al6m do 
cacho, da baunilba, do guaranh, do fumo, das pennas de passa- 
ros e das chamadas castanhas do Parh. 

Entre as madeiras de construcc;ao e marcenaria avultam o 
jacarandh e o cedro de divers:~ especies e variefades, o pho-rcsa 
ou Sebastião de Arruda, o plo setim o11 jequiá marfim, e entre 
as plantas trepadeiras liana3 em grande quantidade. 

A tartaruga e o pirarucú formam a base da alimentação 
do povo, e, 4 guiza de bebidas refrigerantes, são usados o gua- 
ranh o cupú e o assahy. 

11. A z na que comprehende os Estados do Maranhão e 
do Piauhy mede 623.372 kilometros quadrados articulados pelo 
Parnahyha. 

Prevalece nesta região, além do g1é3, a argila de todes a i  
cores, magni6ca rara conet!ucção de edificios e fabrico de ob- 
jectos de ceramica. 

A16m do sal, para cnja producção 8 0  acha em condições 
especiaes pela rapidez de evaporação de suas aguas marinha., 
produz o Maranhão caf6, cacio, assucar, algodão, tapioca e arroz, 
que por muito tempo csnstituiu seu principal genero de ex- 
poitação. 

O Piauhy, famoso pelas suas fazendas de criaçlo, produz 
em grande quantidade gado bovino, que 6 exportado para os 
Estados vizinhos . 

111. A zona do Cear&, com 160.987 kilometros quadrados, 
de solo formado de granito e gneiss, contendo minas de ferro, 
cobre e ouro por explorar, marmore em diversas lccalidades e 
argila excellente para edificação e arte ceramica. 



E' a região na i s  prolifera do Brazil, crescendo sua popu- 
lação como em nenhum outro Estado. 

Atormentados pelas seccar, seus filhos jhmais esmoreceram 
e, afinal, tcmaram a seus hombros a inestimavel tarefa de auto- 
colonizar o Amazonas. 

IV. A zona conttituir'a pelos Estados de Pernambuco, 
Parahyba Rio Grande do Norte e A'agôas, tendo uma tuper- 
ficie de 226.457 kilometros quadrados, cortada de linhas de 
ferro que ligam aquallss Estados entre si, e circumdada por 
montaahas de invejavel drçura de clima e extreordinaria fer- 
tilidade, taes como as de Garanhun e Borborema. 

E' a região classica do aesncar e do alrodão; mrs, infe- 
lizmente, como a do Ceará, estti tujeits ao flegejlo das seccas. 

Desde cs tempos coloniaes que pt 10 porto do Recife !e 
faziam a expoita@o e importação de toda a zona ; mas sctual- 
Eente ( s  Estadcs da Parahyba, d~ Rio Grande do Norte e das 
Alegôas tratam de n~gcciar  directamente com as yraças es- 
trangeiras. 

V. A zona da Bahia e Sergire, articulada pelo S. Fran- 
cisco, com uma superficie de 559 378 kilometros quadradcs, 
xegião ao mesmo tekpo ag,icola e mineira, ccntendo~iicas ja- 
zidas de curo e diamantes ao Ia o de extensas plantlições de 
canna, algodão, cachii. café, fiimo, produz ainda botrrcha de 
margabena e maniçoba, milho, feijão, mandioca, fructas em 
grande quantidade, principalmente mangas, laranjas, aka:sxie, 
oleos de varlas especies, de dendê, de baleia, de ricino e do 
côcc, fibras, grande variedade de plantas textis e medicinats 
em abandancia, madeiras de constiucção e marcenar'a, sob:e- 
tudo jacarandhs e vinhaticos. 

Na EaE a, sobre as margens do Paraguaarú, tr rocha de 
maior faituta 6 o grds~,  e em Eergipe, sobre as margens do 
S. Francisco, o granito e o gneiss. 

Nos ariedoree da Capital predomina o grenitoide, conhe- 
cidc, em virtude de sua côr e rijeza, por Coração de Negro. 

De grande fama gazam as talhas, moringues e quartinhas, 
fabicadas na Bahia. 

Em Sergipe e r a  Bahia a terra preferida psra a p'antação 
da canna 6 a rnassapê. 

VI. A região que se estende pelo3 Estadcs do Espi r i !~  
Santo, Rio de Janeiro e S. Paulo, alem da Capital Federal, 
com uma área de 549.034 kilometrf s quadrados, coberta de 
eelejsas matas, quer para as bindas da Serra do Mar, quer 
para as margens do Yarahyba do Sul 6 abundante, como ne- 
nhuma outra, em rochas graniticas, sejam prgmat i te~  e syeai- 
 te^, d:orites ou diabases E' a região t m  que impera a terra 
roxa devido & decom~o.içã;o de dioritee e diabsses, e tão proa 
veitoea ao plantio do caf6, quanto o massapê ti cu'tura da canna. 

Entre os variados prt ductos fl irestws desta zona se sa- 
lientam a Peroba e a Canella, de grande USO na marcenana, 
o 1 ~ ê  e o Genipapo, tão apreciadoa pela sua elasticidade e 
belleza. 



Não lhe faltam calcareos, nem marm-res, nem argilas 
pla ticas. - 

Vil. A Bana do Para.& e Fantn Catharina, tendo uma 
superficie de 302.084 kilcmetros quadrados, em que ostentam 
ostreiras cu sambaquás em tudo analogos aos EjoGkenmodings 
do Norte da Europa. 

Em vão buscar-se-biam em todo o paiz clima mais agra- 
davel e terrenns mais ferteib que os dessa regiao, eepecie de 
eden para os imigrantes europeus. 

O i ó  o 6 de f irmação gran' t  cal calcares e argilosa, con- 
tendo em varias localidades gruta1 de stalactites e stalagmites, 
que rs tornam ainda mais pitorelcaa. 

Em Santa Catharina são nntivnis, albm das mina8 de car- 
v80 de pedra, os camnos de producç&o vjgetal e animal, e no 
Paraoá as immonsas fl restss de arauraria, que com os hervaes 
de mate, o cbA do Brazil, offjrecem a indigenas e coltn s in- 
esgotavel fonte de riqueza. 

VIII. A rona do Rio Grande do Sul comprehlnde 239 187 
kilometrts quadralos de sup~rficie, occupada em sua maioria por 
xarqueadas a fazendas da cr ação, e o resto empregado em cul. 
tnra de cereaes, legumes e f utai ds Europa. 

Exporta gado e os productos eonuexoa. como xarque, sebo, 
couros, osdos etc., peixe, salpreso, vinhos, frutas, compotas. 

Abundante em gr6s e argilas plakticas, contendo marmores 
de tofas 1 8  cores, calcareos de diversas especies, curo, ferro, 
cobre. al6m de catv8o de pedra, pos:ue em profaeã) topasios, 
granades e turmaliuas 

Cim a aindu.tria do frio. tende a desapparecer a expor- 
taçã 3 do xarque e do peixe salpre o, sendo transp.rtadas as 
carnes em camaras frigorificas. 

A printipio os colonoj allemãea não dema davam senão o 
Rio Grande do Sul ;  mais tarde, porbm, encaminhando-se para 
Santa Catharina, fundaram alli diversas col~nias, ao paz80 qiie 
as immigrantes italianos, dirigindc-se para o Rio Grande, ae- 
senvolveram novas cu t u r ~ s ,  principalmente a da viuha em- 
quanto os allemães continuaram a plantar mandioca, milho e 
ieijgo. 

Além das vantagens colhidas com a cultura de legumes, 
cereses e forragens pelos immjg antes italianos, a dxpla cor- 
rente de colonos do Norte e do Sul da Europa, mesclando-see 
caldeando-se com os naturaes do paiz, tem produnido os ma% 
bellos typos de raga cruzada. 

IX. A z na de Minas, com uma buperficie de 588.547 ki- 
lometros quadrados, entre cujrs variados productos não se sabe 
o que aimirar mais, se es metaee finos e pedras preciosas, se o 
gado e tudo que diz respeito & industria pastoril, queijo, man- 
teiga etr. 

Produz a'nda em grande quantidale, caf6, assuoar, algodão, 
vinh3, olivei a, ameixas, maçãs, em geral as  frutas do velho 
mundo. Minas comprehende duas regiõas agricolas bem distin- 



ctas e caracterizada3 : a da mata coberta de ersencias florestaes 
de tor'a especie, jacarandá, cedros, vinhatic~s~~perobas, canellas, 
arancatias; a dos campos, revestida de gramrneas e destinada 
á criação do gado. 

Compõe-se o só10 mineiro degiés, gneiss, granito, pegmatite, 
syenite, dyorite e diabas ; possue ao mesmo tempo terra roxa e 
amsssa~ê, ,  e não lhe falta argila plistica para o fabrico de 
objectos de ceramica. 

As gciitas calcareas de Minas são verdadeiros thesouros de 
paleontología, celebres pelas notaveis descobertas de Lund. 

X. A zona de Qoyea e Mato-Grosso, campos, e barlhada 
pelos mais possantes affluenies do Amazonas e do Preta 

Goyaz offerece a peculiaridade de valle simultaneo dos rios 
Tocantins e Braguaya, e Mato-Grosso a singularidade de du- 
plo plano inclinado, lançando suas agiias, ora para os afluentes 
do Amazonas, ora para o Prata por interaredio dos r i ts  Parani  
e Paraguay. 

Muito mais extensa que a superficie de Minas, a região 
de Goyai e Mato-Grosso apresenta uma estructura geologica 
rão menos variada que o Estado aureo-diamantino. 

Goyaz e lato-Groseo constituem uma das regiões mais 
ricas em metaes finos e pedras preciosas, e a mais privilegiada 
zona em madeiras i e  construcção e marcenaria, produaindo em 
grande quantidade a incorruptivel aroeira e o perfumado pAo 
santo. 

bens terrenos passam como os mais ferteis, e seus ca3pos 
de criapão como os mais proliferos do Brazil. 

Quanto ao fumo não ba buperior em todo o pai%, mesmo 
o do Parsi, preparado segundo o processo dos indigenas, não 
lhe leva vantagem. 

XI. A zona do Acre, som uma aiea de 175.375 kilo- 
metros quadrados, produzindo mais borracha que o Amazonas 
e o Pará, e maior receita que Pernambuco e Bahia. 

Nessa região não se conhece outra cultura que a do milho 
e feijão. A terra farta em riquezas naturaes, não impõe ao 
explorador outro trabalho que o de colheita. 

Mas a natureza physica por si só não 6 tudo: al6m do 
solo e do clima,, dos rits e das montanhas, das temperaturas, 
das chuvas e dcs ventos, das plantas e dos animaes, 6 preciso 
attender á actividade do homem, que cultiva plantas e domes- 
tica animaes, perfura montanhas, muda o curso dos rios, mc- 
difica os effeitos reciprccos das temperaturas, dos ventcs e das 
chuvas, adapta mais e maia as energias do ~ o l  principalmente 
o vapor e a electricidade, As suas necessidades physicas, mo- 
iaes e inte1:ectuaes. 

Que vale o trabalho intenso dos formigueiros e das egpe- 
cies animaes mais activas em face da acção prodigiosa do 
homem. a qual se desenvolve e re multiplica variada e infa- 
tigavel ? 

Tomando em consideração a natureza do trabalho dos 
diversos grupos, mais ou menos sedentarios, mais ou menos 



nomades da população brazileira, Bilrio Rimero, o mais douto 
professor em cousa do Braa~l, apresenta a seguinte classificaçlo: 

.Zonas geographicas, perfeitamente caracterizadas, que são 
sBdes de outras tantas zonas sociaesw: 

O planaltl da Guyana no alto norte dos Estados do 
Amazonas e do Parh, especialmente na regigo em que corre O 
rio Branco. E' a zona de criapão de gados, industrial porém, 
incipiente, qnasi toda por conta do Governo Federal; tudo 
desorganizado e mal dirigido. 

2." As terras mais baixas, que immediatamente se seguem 
e vão entestar com a margem norte do rio Amazonas. 

E' regiso de matas e da cueillette de praductoa espon- 
taneos da natureza: borracha, castanha, salsaparrilha, copahzba, 
cravo, piassava, urucd, etc. A familia ahi nas claeses pcpu- 
lares 6 ass8s desorganieada, havendo quasi inteira promiscui- 
dade em mais de um sitio. 

Existe uma pequena lavoura rudimentar, em alguns poatos, 
de cacho, mandioca, canoa de aasucar e tabaco. Os dous pri- 
meiros daquelles productos i 50 quasi de simples cueillette. 

3 " As tsrras marginaes do norte e sul do grande rio, 
comprehendendo tambem a parte inferior do curso dos seus 
afflu~ntes. 

E' o valle do Amazonas no seu sentido maia estricto. E' 
região de pesca fiuvial. 

Oa que ee occupam nella estão no gráo mais inferior das 
gentes que vivem d e s ~ a  especie de industria. 

4' Z na das matas da região occidental, onde se acham 
os cursos dos rios Madeira, Purúj, Acre, Jurah, constituindo o 
nucleo principal do territorio do Acre, que com toda a razão 
agpira crganizar- se em Estado. 

E' tambem região da borracha e induatrias extractivas 
congeneres . 

5 ,  O planttlto central-ncrte, comprehendido entre o 
Madeira, o Tocantins e o divisor das aguos do spstema fluvial 
sul-americano. 

E' zona ainda quasi completamente inaproveiíada. 
Contem bons campos para criação de gados. 
6." O planalto interior desde o divisor das aguas at6 & 

regi80 serrana do Rio Grande do eiul. 
CortBm diversas variedades de terras de culturas, como 

sejam: campos de criar, terras de mineração, terras de lavoura, 
de café, tabaco, etc. 

Deve esta immansa região ser dividida pelo menos em 
quatro zonas differentes: a dos campos de criar do norte de 
Minas, Gcyaz e te ras altas de Mato Grosso ; a de mineração, 
um ponco espalhada por esses tre3 Estados; a de café, princi- 
palmente no sul de Minas, S. Paalo, terras altas do Rio de 
Janeiro; e ds cr:ação de gados em ParanA e Santa Catharina. 

Por toda a immensa região o typo de familia é instavel, 
por cauoa da transmissão parcellada das heranças, o que equi- 
va!e dizar p?r cauoa de imposições retropradae da legislação. 



7.' A região dos valles dos rios Paraguay e Guapor6, com- 
prehendendo as terra# baixas e médias de Mato Grosso. 

Predcminam ahi a cueillette ma he.vs matre, alguma mi- 
neraçgo e criação de gados em campos intercaladts nas teria3 
mddias. 

8 "  As regiões entre cs rios Giirupp e Parnabyba, cornpre- 
hendendo o Estado do M iranhiío e terras proximas. 

Arroz nss terras mais baixas, canna de ascucar ne  região 
das matrs e alguma criação de gajo nos ~er 'ões  de Oéste. 

9." 03 sertões do Norte, denominados os Cariris na sua 
região central, limitados pelo citado Parnahiba do Norte e o 
Itapicutú, ou melhor, o Pareguasiú, no Estado da BJhia. 

E' uma faixa de terreno, que fica ao LBste do Brazil, en- 
tre 08 dons rios citados que Ihes formam os limites de Norte 
e Sul, a região das matas, que se prolongam através da costa 
maritima pelo lado oriental e o alto plaoalto do interior pelo 
lado occidental. 

E' a claaaica regi!o das secias que a flagellam periodica- 
m nte. 

aCriação de grdos, suj 3ita, porbm, a grandes perdas nos 
periodos de secces, cereaes nas regiões mais frescas A beira de 
serras, etc.. são as industrias e o regimen do trabalh.. 

10. As terras da costa maritima, comprehendendo a citada 
faixa de matas, desde o Maranhão atb o Ejpirito-Santo. E' a 
famosa região d ~ s  emganhos de assncars. 

As melhores familias constituiram a patronagem natural 
das populações: mas a sua riquezn, que repouzrva n* braço 
esc av , est8 quasi de todo anniquilada por causa da extinção 
da escravidão e da concurrencia da beterraba nos mercados 
mundiaes. 

Ahi nesta zona em sitios adequad~s cultivam tambem a 
mandioca, o tabaco e cereaes. 

11 A regigo do Espirito Santo ao Rio Grande do Sul. 
E' faixa estreita por causa da approrimaqão da Serre do Mar. 

Arroz, mandioca, cereaes em pontcs varioe. 
12 As tbrras que formem a descida do planalto para o 

lado do rio Paraná, onde se acha o celebre territorio das Mis- 
sões. E' zona da mata inaprovaitada em grande parte; mas 
se faz alli alguma extracção da herva-matte em varios sitios. 

13 Os campos, pampas, e cochilh~n do Rio Grande do Sul ; 
é a zona extrema do Brazil. A criação de gados por um sys- 
tema, que lembra em parte a dos «st !ppes= pobres da Asia e 
Africa, produz alli um typo social, que ten: a6niaidaios com os 
daquellas zonaa 

Recapitulando, posso dizer que existem as seguintes zona, 
sociael mais notaveis no B:asil: legião do gado no alto Norte; 
região da borracha no valle do Amazonas; regiãio da pesca f l i -  
via1 nesse grande rio e seus nfflnentes ; região do gado nos se.- 
tões seccos do Norte; regi80 do gado nos campos e taboleiros 
de Minas, Goyas e ndatc-Grosso; reg ão de assucar na cha- 
mada z tna  da mata, desde o Maranhno at8 o no te do E5,ado 



do Rio de Janeiro; (faixas intermediarias nesta região exiatem 
proprias para o algodão, o fumo, a banana); região da mine - 
ração em Minas, Goyaz e Mato-Grosso; região do matte nas 
msttas do Parani e Santa Catharina e parte de Mato-Grosso; 
região do gado no planalto destes dons ultimos Estados; região 
dos cereaes oa zona serrana de S a l t i  Catbarina e Rio Grande 
do Snl ; região do gado nos campos deste ult mo Estado. 

E' a classificagão de zonas que se nos afigura cfferecer mais 
larga e solida base a qualquer investigação, ensaio ou reforma 
de caracter agricola ou industrial. 

Nosso problema 6 o agrario, e para sua solução não devem 
poupar iniciativa, nem esforço, nem capital os particulares, as 
associações e sobretudo o Estado, que devem curar da terra 
como o individuo trata de seu corpo. 

Depois dos trahalhoe, de AndrB Rehouças sobre zonas agri-  
colas, e de Stlvio Romero sobre zonas sociaes, j& 6 tempo de 
se tentar rima cla~sificação natural de zonas geographicas de 
acordo com a idée de meio e a noção de optimum biologico 
ou maximum vegetal e animal, de conformidade com os achados 
da cecologia, e de harmonia com as vistas largas de Koppen 
sobre cl~matologia, considersds em funcc8o da meteorolneia, da 
orographia, da hidrographia, da zoographia e da phytogr&phia. 

O clima 6 um vhenomeno complexo, que depende de mnl- 
tiplas circumstanciai, cujas variadas relaÇiej difficultam a de- 
terminação da8 zonas athmosphericas, que envolvem a super- 
ficie da terra e exercem decisiva influencia sobre a vida das 
plantas e dos animaes. 

A principio não se attendeu senão & temperatura como ele- 
mento capital, senão unico, do clima, e dahi a divisáo dos dou3 
hemispherios em cinco zonvs. 

Zona glacial do norte ; 
Zana temperada do norte ; 
Zma torrida ; 
Zona temperada do sal ; 
Zona glacial do sul. 
Mais tarde, ao elemento temperatura se juntou o f ~ c t o r  hu- 

midade e, ao lado da zona torrida as zonas quentes e frias se 
subdividiram em zonas quentes humidas e seccas, e zonas frias 
humidas e seccas. 

Entre as zonas quentes, da m&ma sorte que entre as frias, 
se collocavam as zonas de transição, as chamadas zonas tem- 
peradas. 

Esta classificação se approxim.iva mais da realidade das 
cousas, mas ainda assim não era completa, at6 que se intro- 
duziu na determinação das zonas clima.ericas a noção de meio 
isto 8, do conjunto das circumstancias que exsrcem influencia 
decisiva sobre esses atodos. organicas, que s%o as plantas e 
animaes. 
' Mas não sendo possivel conhecer todos os elementos am- 
bientes que constituem o meio em que vivem as planta3 e os 
animaes, dahi a neceesidade de recorrer aos proprios seres vivos, 



principalmente As plantae, presas ao solo, para se estabelecer 
uma classificsção natural das principaes zonas climatericas, de 
harmonia com a noção fandamental do meio physico, biologico 
e mesmo eocial. 

Tomando a aeus hombros a tarefa de classificar as zonas 
climatericas s~gundo  o todo doe elemantos, que constituem ae 
condições naturaes da vida vegetal ou animal, Koppen imaginou 
a sua notavel clasjificagão de climae, baseada sobre as forma- 
qões e associações das plsntas, e subsidiatiamente dos animaes, 
classificação que Flahaul resumiu no seguinte quadro synthetico: 

I .  Zcnas megathermicas : 
1." Clima das lianas. 
2." Clima dae savanas tropicaes. 

11. Zonas xerofilas : 
1." Clima da tamareira; 
2." Clima do saxaul ; 
3.' Clima dos steppes herbaceos. 

111. Zonas mezothermicas : 

1." da oliveira ; 
2." Clima do milho; 
3." Clima da camelia ; 
4." Clima das altas savanas. 

IV. Zonas wicrothermicas : 

1." Clima dos carvalhos, de folhas caducas ; 
2." Clima das betalas. 

V .  Zonas hekU tothermicas : 

1." Clima da raposa branca (tundra3 arcticas); 
2." Clima do penguim (tundrns antarcticas) ; 
3.' Clima do j ak  (Thibt t) ; 
4." C 1  ma da camurea Alpes). 

f 
No Branil 6 a vsgetaçio, acima de tado, que d4 feiçilo 

especial 8s diver~as zonas natnraes. 
A floresta cobre a baixada do Amazonas como as margens 

dos rios, que correm ptlo interior do paiz, e ae plantas das 
montanhas, que acompanham o littoral. 

Em contraste com as flores'a3 estão os sertões, devido não 
tanto ti n t  tureza do solo quanto 9, raridade e inconstancia das 
precip'ta,ões. Servindo de meio termo entre as florestas hy- 
drophylas e os sertões xerophylos se extendem os campos, onde 
predominam as plantas herbaceas, em substituiqão tis formações 
e associaçõas arboreas. 

Mas a floresta, que enche a bacia do Amaronas, não 6 a 
floresta, que acompanha o curso dos rios ou o flanco das mon- 
tanhas, 



r a ra  notar a differença entre a florejta da baixada ama- 
zonica e a das serras ao longo da c sta, balta obiervar a sub- 
vegetação de uma e de tn t t s :  na primeira imperam as lianas, 
cuja tendem-a 6 se a oiarem, se agarrarem e se  enrt larem nas 
grandes a vores, em euira  de ar e de luz; na segunda pre- 
d<m nam as parazitas, que se alimentam 4 custa das especies, 
que lhe d2Lo hospedagem, e as epiphytas, que v:vem sobre as 
arvores, sem aada mais exigirem que domicilio. 

O mais i n t m  ssante 6 que os Es'adts se dirtiagçem pda 
peculiaridade de suas orchitsas. 

Per nambuco possue a cattleya labiata varnerii, a granulom 
e a autumaalis em tão grande quantidade que de uma vez os 
ccllectores exportaram 60.000 exerrpiares ; Amazonas, de i ar- 
ceria com Parti, as ctlttlcyas superba e tldorado ; Bahia, as cat- 
tleyaa aclandii e ameuthysto globossa e as Icelias flava e gran- 
dis; Espirito Santo, as cattleyas sçhoj$eldiana, schilereriana, 
.crispa, e a loeiia xantina; Rio de Janeiro, as cattleyas lobata 
e gutata, e a lcelia perrinii, que se estende a Minas e S. Pauln, 
Minas a cattleya walkeriana e a Icelia jongheana; S. Paulo, a 
cattleya burlingtonia J'ragan~, e a lcelia crispa, que tambem se 
encontra nas montanhas da T~juca  e da Gavea ; Santa Catha- 
rina, a cattleya Leopoldii, e as Icelias pineti, dayana, purpu- 
vala e elegans; P ~ r a  h, a cattleya intermedia, commum a 5. 
Paulo e Santa Catharina. 

DA-se algumas vezes que as cattleya3 e as Icelias de um 
Estado se e tendem a outroe, mas isto quando ettes, de con- 
juuto, com aquelle, formam uma região natu~al,  como suczede 
eom a ctrttleya intermedia commum a Pa-an4, 8. Paulo e Sa r t a  
Catharira e a lcelia perrinii, commum ao Rio de Zaneiro, 
Minbs e 8. Paulo. 

Na Serra do Mar 6 extraordinaria a variedade dos onei- 
&uns, cada qual mais interessante pela bellera das fórmas e 
combinação das côres. 

Sa, porem, os oncidiuns não se prestam 4 cultura, as cat- 
tleyas o loelias 5orescem mais vigorosamente quando cultivadas. 

Por ahi se vê como as orchideas, extraordinaviamente sen- 
siveis $6 induencias de calt r, luz, humidade e outros elemen- 
.tos ambientes, podem servir de pedra de toque ao todo de 
condições, que formam os climas, e, portanto, os habztats, em 
que vivem as plantaa e os animaes. 

As plantas cultivadas e os animaas domesticos não se pre- 
stam menos $ determinação exacta dos differentes factoreg, que 
conrtitucm a id6a fundamental de meio 

A cultura daa plantas depenle tanto dos musoulos do h09 
mem quunto dos raios do sol, e nestas orndições as plantas 
ix~ltivadas. por sua vez, devem ser cnnsi4aradas um dos prin- 
cipaes elementos de class1ficaç80 natural das zonas geogra- 
phicaa 

Mas as plantas cultivsdas e os animaea domesticos indi- 
cam n ã .  sómente meios differentes, mas ainda grios diverao~ 
d e  civiliaag$o. 



A cultura social filha do plantio do caf6 não é a aultura 
proveniente da wlheita d9 mate ; a cultura social oriunda do 
fabrico do assucar não é a cultura rasultante da axtracpão da 
borracha. 

As antigas civilizações do Egypto e da China se csracte- 
rizam, a primeira pelo cultivo da cevada, do fomento, da vi- 
nha e do linho ; a segunda pelo cultivo do arroz do cbh, da 
amoreira e do algadão, culturas mais antigas que suas primei- 
raa dynaetias. 

O grande abtlo em todo orbe terrestre pela 
desroberta da America 6 depilo snbretudo h aclimação das 
plantas cultivadas do antigo continente nas vastas regiões do 
Novo Mundo. 

A introducção das plantas americanas na Europa produzin: 
maiores efTaitos sobre a civilizaç&o occidental que a invasão 
do imperio romano pelos bsrberos. 

Nem podia ser de outra mansirs, desde que o homem não 
cultiva as planta3 senão para ee alimentar e vestir 

Da mesma srrte que as plantas cultivadas, os animaes do- 
me ticos .ao mesmo tvmpo que estão sub~rdinados hs cortdiçõ~s 
naturaes, que constituem o meio devem ser consideradcs um 
importantissimo factor de civilização. 

A domesticação dos animaes 6 uma das mais bellas con- 
quktas da enge ihosidade humana, considerando-a Payne s 
base de todo progresso social a chave de toda interpretação 
historica. 

O certo 6 que no B r ~ z i l  a criação do gado, que n6n po- 
dia t 4r logar na região das florpstas. constitue o prinopal ca- 
pitul da bistoria da vida colonial, povrando os campos e eer- 
tõe* e ~a*isfazendo a triplire necesnidade fundamental drl ho- 
mem. r sl.mentaçãr, a ve~timenta e a hsbiiação. 

d e  couro, eecre.e C a p ~  trsno de Abren, era a prrta das 
cabanas o rude leito ~ppltcado ao c h ~ o  duro, e, maia tarde, 
a cxma para os partcs; de couro todas as cordas, a borracha 
pare carregar agua, o rn c6 ou alforge para levar c t m i ~ a  a 
mace, para guardar roçpa, a mc chila par8 milhar csvrlln, a 
pein rara prendel-o em viagem, aa bainhr s de faca, sl; broacas 
e surlõ.s, r roupi de entrar no mato, os bangubs para cortu- 
mes ou para apurar sal; para os açudes o matapia1 de aterro- 
era levdd ' em couros nxsdos por juntas de b. is, qiie calca- 
vam a terra com seu peso ; em couro pisava-ae tabaco para O 
narlsr. 

A n l a  hoje os ~ertnnejos ae ~ e ~ t e m  de ccuro e de couro 
fabi cxm seus maici necessarios uten~ilios domesticrs. 

C m ae boiada8 èe conaerverani abertas as estradrs se co- 
brirsm te curraes ae margens &o R. Franci~cn, se m a l t i ~ l i ~ a ~ a m  
as - i rgn  n pa-a Pe nambuco Bahia e Minas, aa i n ~ c  rram as 
feira., d* fhrinha, queijo e rapaiura e surgiu o typo do serta- 
nejo typo de aotiv~ ade e intrep~dez, em connapor iç*~ ao- 
msli 10 cardo planta.lc~ de mntidil c farsnhg. e milh* , o Bypo 
do wwpeiro ou b:,iadeiro. typo original de subjugador da força 



.e do rspaço, de vencedor de famosos btirbatõeri e immensas' 
distancias, figura obrigada do FaIk -Lore. 

Na c6poca do couro-, de que fala Capistrano de Abreu, 
h a ~ i a  poucos csvallos, raras cabras e ovelhas e quasi nenhum' 
muar - 

O que caracteri~ava, dava o tom B paisagem do sertão, 
s ram n btiada e o boiadeiro. 

Incontestavelmerrte, as formações e associações de animaes, 
maxime quando estes, como succede com o boi, se deixam sen.' 
sivelmente influenciar pelas condições do meio, devem prcjetar 
grande auxilio a uma classificação natural de ronas geogra- 
phicas ; ma?, em todo caso, o estudo da geograph a animal 6 '  
muito mais complicado e trax resultados muito menos rigorosos 
e exactos que o estudn da geographia vegetal pala o conheci 
meilto das condições climatericas e edaphicas, que constituem O 
meio biologico. 

A raz8o 6 que as planta6 não se locomovem e, presas ao 
~010, estão mais subordinadas As influencias ambientes, das 
quaes se pc dem dizer escravas Suas tíreas de repartição são 
menos extensas, e, por isso mesmo, mais fixas. 

Por crnseguinte, 6 sobre as especies, formações e socieda- 
des das plantas que convem insistir como base fundamental, 
etiqueta reveladora, de uma classificação natural de zonas 
geograph cas. 

Os vegetaes, ensina J. Brunhes, constituem pequenos ctodosm 
que revrlam o effeito decisivo do meio, no qubl vivem. 

São principalmente as plantas (com todas as suas exigen- 
cias de calor, lua, humidade, electricidade e mais condições 
cecologicas) que devem ser estudadas em funcção da athmcs- 
phera e do sclo para determinaçâo exacta do habitat em que 
nascem e se desenvolvem os seres vivos. 

Infeliam~nte, bem escassos e supeificiaes são nosscs coche- 
cimentos sobre as ncssas fcrmações e associacões vegetaes, para 
que seja possivel estabelecer uma exacta e rigorosa classificação de 
eonas geographioa~, de acordo com o todo das condições ambientes 
que sobre os climas cfferecem intormaçõe*, pelo menos mais 
proveitoaas que os differentes thermometros, barometros e plu- 
viometrc S. Mas podemos afirmar que o que caracterisa oe sertões 
6 a vegetação arborea, escama, baixp, enfesada, pouco variada. 

Nos sertões, as arvores são rachiticas, enfezadas e tortuosas, 
em conaequencia das precipitações raras ou irregulares. Em 
cahindo, parêm, chuva, o capim reaecado pelo ardor do sol, se 
%ransforma como por encanto, em viridente relva. O chão todo 
&reverdece e as alvores garranchosas se cobrem de tantas folhas 
que se tornam frondosas. 

Os campos são em geral ~lanioles cobertar, em sua maior 
parte ou quasi na totalidade, de gramineas e de varias outras 
plantas herbaceas, ordinariamente rasteiras, que constituem 
abundantes paatos para os animaes. 

Succede muitas vezes que os campos são entremeiados de 
.arvores, oia isoladas, ora agrupadas em capões, que quebram 



a monotonia do descampado e abrigam dos raios do ao1 OS a d .  
maes . 

São estas as differenças existentes estre as florestas, 0s 
campos e os sertões,. differenças que se traduzem em tautos- 
attrativoe, em tantrs situações economicas, em tantas manifee- 
tagões de actividade intellectual para o palz inteiro ; mas em 
todo esse variegado scenavio, que vai desde os gigantescos 
madeiros at6 a rasteira relva, saipicada de mimosas flores, não 
esqueçamos a sueencia,. no3 campm e sertõjs das lianas, pa- 
rasitas e epyphitas, que caracterizam e ao mesmo temp:, or- 
namentam as florestas, cubram estas a baixada do Amazonaa 
ou ac.impanhern as margens dos rios e as encostas das s e r r a  
ao longa do littorali. 

NOTA DA REDAÇÃO 

A proposito deste erudito t rab~lho do nosso distintissim~ 
consocio dr. Arthur Orlando .es:raveu lhe o illustre criticista 
brazileiro dr. Sil'vio Romero uma carta de que, com a devida 
venia, transcrevemos o trecho principal : a .  . . li o seu extraor- 
dinario cap. sobre as chssifieações das zonas brazileinis. Ap-e- 
ciando a c1assifi:qão de Rebouças e a minha propria, fez V. 
avançar o assumpto com observações novas, profundas e curio- 
sissimas. Pel )  que diz respeito & classificação daa zonas pela 
planta util predominante, planta de valor social, p e l ~  a1 msnto 
que forneça ou pelo valor commercial que tenha, assunpto que 
V, declara, com toda razão, não estar estudado, janto lhe re- 
metto um esbaço de clas3ificação que V. poder& dar, em nota 
ao final do cap,  quando 6 publicar em livros. 

Graças A gentileza do nosso consocio, publicamos em se- 
guida o esbogo, a que se refere a carta e elaborado pelo Sr. 
dr. Silvio Romero. 

Esboço de classificação pelas plantas 

a 9 0  amigo Arthur Orlando, a propoeito do seu admirava1 
estudo das zonas geographicas braiileiras, off ,reg) este eaboço 
de classificação pelas plantas uteie predominantes : 

A Zona da seringueira, terras do valle amazmica 
e confluentes, comprehendendo Para, Amazonas, 
Acre e parte de Matto Grosso; 

B Zona da castanha e do assahy, terras infe- 
riores, principalmente, do mesmo valle amazonico ; 

G Zona do bacory, terras do Parti e Maranhão,, 
entre o agreste e a costa ; 



Zona do piquy, região sertaneja do norte - 
desde o Rio Grande do Norte a Piauhy e Mara- 
nhão ; 

Zona da carnadba e da mucunan, região clas- 
sica das seccai do Norte; 

Zona das catingueiras, mangabeiras e imbzc- 
aeiros, região do agreste dos Estados de Pernam- 
buco, Alagoas, Sergipa e Bahia, entre a matta e 
o sertão propriamente dicto ; 

Zona do mangue nas costas maritimas alaga- 
das, por todo o paiz; 

Zona do cajueiro e da pitangueira, nos tre- 
chos ~êccos da costa do sul do Rio de Janeiro att5 
Maranháe ; 

Zona da coqueiro, nas costas seccas da Bahia 
atè Cear8 e Piauhy ; esta se estende pelo interior 
das terras algum tanto e tambem para norte e sul ; 

Zona da maflgueira, nas terras afastadas da 
orla maritima immediata, entre esta orla e a re- 
gião da matta, de Santos ao Parh ; 

Zona das madeiras de leiau da iratta virgem, 
por toda a depressão oriental do paiz, entre a 
costa e o planalto, desde o Rio Grande do Sul ao 
Pará, reproduzindo-se na depressão occidental e 
na do norte; 

L Zona do pinheiro, no planalto desde o sul de 
Minas atè o Rio Grande do Sul; 

M Zona do nzatte, do planalto para o o6ste em 
demanda da depressão occidental, desde as lom- 
badas de Paran8 e S. Catharina Ss regiões con- 
generes de -Matto Grosso. 

A esta3 zonas de plantas indigenas, uteis tí alimentação 
qusai todas, e outras uteis ao commercio, para construcções, etc, 
poder-se-ia juntar, a de plantas acclimadas utiliseimae : 

A' %:na da canna de assucar, nos Estados do 
Rio de Janeiro, E .  Santo, Bahia, Sergipe, Per- 
nambnco, Parahybs, Rio Grande do Norte e at6 
Maranhão, na3 clareiras das mattas; 



Z o ~ a  do cacáo, especialmente no Sul da Bahia, 
podendo ser cultivado em todas as zonas quentes 
at6 o Amazonas ; 

Zona do rafd, principalmente no Sul da Bahia, 
E. Santo, S. Paulo, Rio de Janeiro e Sul de Minas ; 

Zona do arroz, em todas as baixadas, princi- 
palmente em Maranhão, margens do baixo São 
Francisco, Iguape e suas cercanias. 

Poder-se-ia falar tambam na zona da mandioca; esta por 
todo o Braril, nas regiões desbravadas da matta, desde o ParA 
ao Rio Grande do Sul. Identico 6 o caso da banana, que, po- 
rem, não desce tanto ao sul*. 
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MISCELLANEA INDIGENA 

Bem a contra gosta s .u  forçado a sair do silencio a que 
voluntariamente me condemnei para não perturbar a impavidez 
com que uma serie de sabios se afanavam em escrever e dis- 
cutir sobre ethnographia e linguistics doa aborigenes da America, 
nem expor-me ao dissabor de discutir com quem não possuia 
conhecimentos seguros da mate:ia de que se occupava. Não ha 
nada mais desagradavel, mais acabrunhador do que discutir 
qualquer couaa com quem a não conhece. Inetad@ por amigos 
a quem não posso recusar-me venho iniciar uma serie de me. 
morias com a denominação de ~Miscellanea Indigenas onde 
irei tractando livremente daquillo que mais me convier ou 
venha a ser solicitado por uma circumstancia qualquer. Só 
tratarei daquillo que eu souber e poder dar ama definiç?io ou 
soluçiio racional, conscienciosa, mas nunca hypothstica nem fun- 
dada em diaeres alheios e baldos de criterio. E' possivel, en- 
tretanto, que algumas vezes tenha de recorrer ao testemunho 
de escriptores ou autoridadea que me mereçam ft5 ou tenha 
delles necessidade para corroborar ou juetificar o que eu disser. 

I MEMORIA 

Tupy, Guaran6 ou Tupy - Guaran6, CaraZba, etc. nunca 
foram linguas, nações, tribus ou cousa que os valha. A lingua 
falada pelo maior povo que habitou a America do Sul pela 
costa do Oceano Atla3tico e seus grandes afflaentes, entrando 
at6 pelo interior, mas seguindo sempre as proximidades dos 
grandes rios, tem doas nomes : Abanhee, nga. ngi, lingua do 



aborigene, em opposiçilo a karainhee. wga, ngi, lingua portu- 
guíza, hespanhcla, etc. e Nhengatd, lingua-boa, em opposição 
a nhengaC ba. bi, lingua-mh (algaravia), linguas feladas por 
outros povos, tambem indigcnas, mas não comprehendidas por 
aquelle povo. Povo eem cultura, sem sociedade homogenea, 
vivendo di~perso por um territorio immenao, dividido em hordas 
ou tribus, ora numerosas e fortes, ora limitadas e fracas, em 
guerras quasi continuas pela posse de territorios, dos rios, etc. 
de onde tiravam dos proauctos ~a tn raes ,  da caça e da pesca, 
seu sustento quotidiano, não podia ter, ou ao menos ei teve, 
não podia conservar, um nome collectivo que abrangesse todo 
esse grande povo. Cada horda ou tribu tinha seu nome. Mas, 
esses igenuos filhos desta immensa terra tambem tinham, como 
o eu ropu  e outros povos, a vaidade da nobreza ou  rior ri da de 
de ana origem ou descendencia, por isto, quando se perguntava 

-ou pergunta a um selvicola desse povo-o que elle 6-responde 
logo xe typy sou dos primitivos, isto 6,  sou descendente dcs 
primitivos ou primeiros senhores. donos, povoadores, etc. desta 
terra. Daqui nasceu a denominaçgo de tupy, que, não sendo 
verdadeiramente o nome collectivo daquLl1e povo, não se O 
pode ccnsiierar de todo errado ou destiruido de certa razão de 
ser, ao menos como denominação geral ou nacional. 

Gziarani (de Guááa, part. pres de kd, v. int., ser, estar 
etc., adj ,  e sub., o que 6, está, fica, ncsnesce. permanesce, eta., 
e do adv. hri, certo, de certo, com certeza, certamente, etc.), por 
sua vez, 6 uma denominação emyhatica que davam e dão a si 
proprios daquelle povo os que. tambem divididos em bandos oii 
tribus, habitavam e habitam o Paráguay, Mato-grosso, Repu- 
blica Argentina, Rio Grande do Sul, etc., de onde provavel- 
mente vieiam at6 S. Paulo. Perguntando-se a um individuo 
desses o qne elle é-reeponde com certa emphase-Xe guarani, 
que equivale a-aou dos firmes. fixos, manente~,  resistentes, etc. 
De modo que, ainda esta denomi~açTio, não 6 de todo errada, 
nem destitnida de sua razão de ser. 

Tupy-Gucrani, portantr, 6 uma denominação que fica 
sbrangendo todo o conjunto de povos falando o abhnheenga ou 
nheengatú, disseminados pela maior parte da America do sul .  

Tapuia; por sua vez, não 6 nome de povo, naçãc, cu couca 
similhante, nem de língua falada em parte alguma; 6 a cor- 
rupção de Tdpyyi (de Tápy. ra. ri, part. pac. de Tá tomado,, 
pri~ioneiro, etc. e Yi, adj. e sub,, gentalhs etc.) denominação 
que dtivam cs tupy-guarrnis ars Eeus prisioneiros de guerra, 
que escravisavam e applit svam a seus rudes traba lhos, ou con- 
servavam como tropheus, como refens, ou como simples objectos 
de luxo, de gow, em cujo caso tinham então outras denomi- 
nações : Aguapi, mboyá, tembyáay~u ou tembiaysd. 

Káral  ba, bi (de kára, invasor. usurpador, etc. e a6 ha bi, 
mau, etc), foi a denominaqão dada tanto pelos tupys aos por- 
tuguezes como pelos guaranis aos hespanhoes pelas maldades 
praticadas por slles contra os incolas, denominaflo que não 



ficou limitada aos individuos daquellas nacionalidades, mas 
passou a sinilicar-christão, baptizado, europeu, branco, etc. e 
at6 levado 4 sua lingna (Khraínheenga) e 43 suas coueas sa- 
gradas, taes como : Kárai bdbd (branco que voa). anj l  ; lkáraf  
agua benta ; Yandy (nhady) kárai, santos-oleos ; Yukykárai, 
sal-bento ; Mongarai farer christ&o, baptizar e abençcar ; Ikárai  
eimbat?, ainda não baptizado, pagão, etc. Iupõ. tapemongárai, 
Deus vos abençoe, e 2wpã tandemongarai, Deus te abençôe 
locuções empregadas por Anchieta e seus companheiros de 
missão quando se dirigiam aos seus cathecumenos. 

Ora, si a denominação Kárái. ba. bi teve e tem tal applicação 
(europeu baptizado, christão, santo, bento, branco, etc.) ccmo 6 
que os classificadores de nacionalidades, I nguas, etc., qne elles 
não conh~cem, nem t8m base alguma scientifica para essas c!as- 
sificações, inventaram um grupo karaiba que nunca foi deno- 
minação indigena? Tq  das esgas clars!ficações caem logo pela 
base-falta de conhe~imentos de todas as linguas faladas pelos 
diversos povos, unica baae scientifica pera uma cla3sificagão 

seria, racirnal: 
Cada sabio europeu toma easa serie de vocabularios, cada 

qual o peor, o mais estropiado, tomadns a galope e sem o menor 
criterio por vitijantes que passam, e quando se demoram não 
estudem o mechaoiamo grammntical das linguas de que tomam 
os seus mal amanhados vooabularios, mais geralmente copiados 
uns dos outros, que não tem, portanto, valor nenhum scienti- 
fico, e com estes anicos elementos faxem as sua3 mancai di- 
virões e clnssificaçõps nas quaee Rempro ficaa fora povos e 
linguas que não sabem onde metter, e com isto procuram im- 
panzinar os incautos e ignorantes da materia, que, coi~fiados 
na sayiencia de taes sabios, r e p ~ t e m  sem o menor exame e 
conscien:ia o que elles escreveram e clrtssificaram. 

No mesmo caso esth Tapuia, qce, como jh vimos, não é 
nem nunca foi povcl, naç80, lingua ou couaa similhante. Na 
Amszonia tapuio e tapuia são todos oe servicolas e seus des- 
cendentes, puros ou mestiços, civiliícados ou não, tupis ou de  
outras ragis. 

Em vista do expendido as clasaificações de Karaíbas cr 
Tapuios são falsas comi letamente e não podem persistir como 
clnssificações ethnographicas. 

Voltarei sobre o assumpto. 
S. Paulo, 5 de março de 1910. 

11 MEMORIA 

J4 vimos em minha primeira memoria lida perante eate 
Instituto em 5 de março p. p. que Tapuia não Bnome de povo, 
nação nem cousa simiihante. nem l i ~ g u a  falada em parre al- 
guma - 6 simplesmente o ensnrdecimento ou corrupção de TBpyyi, 



derivarado de Tápy. ra-ri, part. pac. do v. tr. Tá. ra. ri, abso- 
luto de A. ra ri, tomado, aprisionado, etc. e Yi, adj. e sub. 
collect., gentalha, etc., denominaçilo que davam os tupi-gua- 
ranis aos seus prisicneiros de guerra ; eiltretanto vemos men- 
talidades tão cultas como sejam os srs. drs. Alfredo de Carvalho 
e Nelson de Senna e outros, repetirem e perpetuarem o grande 
erro dos c'aesificadores apressados. O Sr. dr. Nelson de Senna 
extende este erro nt6 ccnfundil-o e egualal-o comTamoio, que 
diz derivado de Tamuya ou Tapuya - o avô. (Os Indios do 
Brasil pag. 16). Sinto profundamente que uma tal mentali- 
dade dascaisse tanto em materia de linguistica aborigine. São 
as consequencias da leitura do Glossaria Linguavum de Mar- 
tius e outros que taes livros que melhor fora tivessem sido 
queimados ao sair dcs prelos. 

Tamoio, Tamuia, Tamunhs, etc. s&o corrup. de Támoin, 
Ta. ba. bi, aldeia e moi. na. nda ndi. n i  (fazer estar), fundar, eri- 
gir, etc., e por abreviação fundador, etc., e Támonhã, de Tá, taba, 
e Monhã, fazer, construir, etc., e como o precedente, tambem 
por abreviação, constructor, edificador, etc. Ainda ha uma 
forma tambem empregada para desigsar - Avô, o erector, fnn- 
dador, constructor, edificador, etc. da ttiba, que é Támyi, de 
Tá, tába, e Myi, (Figueira. Gramm. pg, 77: Anchieta, Grsmm. 
pg. 18: Cat. Braz pg. 271) lidador, da tába. Devo notar de 
passagem para conhecimento dos que não são versados nos segre- 
dos das linguas dos noasos selvicolas que as formas gramma- 
ticalmente correctas daquelles vocr bulos seriam Iámoindá. Ta. 
ri, Támonhãngá. ra. ri. e Támyitá ra. ri, part. pres. adj. e 
snb. dos verbos fundar, construir e lidar a tába, mas p la lucta 
pelo menor esforço, tão usada pelos nossos selvicolae, ve-ee 
frequentemente elidir o suff. do part. pres. e deixar o verbo 
na sua forma infinitiva. 

E' deste sub. que vem o de Támoindárê. ra. ri., preter. de 
Támoin, vulgo - Támsndrb. 

Fica, portanto, evidenciado que Tamoio e Tamunha (como 
se diz na Amazonis), avô, nada tem com Tapuia, prisioneiro, 
escravo, etc. E tanto ti assim que aoa negros escravos oa 
selvicolas denominavam Tápyyiuna, escravo negro ou negro 
BECPBVO. 

O proprio Sr. dr. Alfredo de Carvalho em seu t&o bem 
elaborado trabalho Prehi~toria Sul-Americana w tambem dei- 
xou se transv:ar pur aquella fatal Sereia dando h denominagão 
Tapuia os sjgnificados de - o e-trangeiro, o inimigo, o bar- 
baro. Nenhuma destns accepções podem ser dadas ao vocahulo. 
Extranrreiro 6 Kúpeguára, Ybymarãndêê-guara, Tábamrãndêê- 
guarn, etc Inimigo B Amotáreimbára Poroamotáreimbára, etc. 
Bsrbar, 6 Járckuábimbad, Yakuábekóimbad, Ka (Kaá) Yguára, 
Anãmin e outros. 

Jti vimos tambem naquella primeira memoria que Cnx'iba, 
Car~yba, Cariba, kariba, etc. não 6 como diz o ar. dr. Nelson 



de Senna C A grande nação w (Os indios do Brasil, p. 17) nem 
fão pouco A Familia Caraybas c A familia linguistica dos Ca- 
rahpbas (obra cit. pg. 22). KaraC ba, bi, de kára. ri, gut- 
tnralisayão de Ydra. ri, sub. deriv. do v. t. A' ra. ri, apode- 
rar-se de alguma cousa ou pessôa, dahi - tomar, prender, etc. 
Yára, significa - dono, senhor, etc. Kára, significa - usurpador, 
invasor, conquistador, etc. Káral fia. bf, compõe-se, portanto, de 
Kára, usurpador, ete. e A l  ba. bi, adj., mhu, ruim, perverso, 
etc. e significa - invasor, conquistador, usurpador, etc. m&u, 
denominaç?io dada tanto por tupis aos portuguezes como por 
guaranis aos hespanhoes pelas atrocidades praticadas por estes 
europeus para com os pobres selvicolas que tão confiada e ge- 
nerosamente os receberam em suas terras, em suas ttibas. Mon- 
toye, o grande evangelisador dos sertões do Paranã do Para- 
guey e outros, que não pode ser suspeito, em seu tesouro diz - s Carai b, astuto, mafioso. Vocabulo com que honraram a 
sua hechiceros universalmente: y assi 10 aplicaran a 10s Epa- 
Aotes, y mui impropriamente a1 nombre Christiano, y a cosas 
benditas . O autt r da tiaducçtio Guarani da Conquista Es- 
piritual, companheiro de Montoya, e que portanto não pode 
ser suspeite, uma infinidade de vezes emprega o vocabulo de- 
signando christão, europau, baptisado, etc . Indo agora ao Norte 
vemos em Yves dlEvreux, ~acerdote e miasionario, e portanto 
tambem insuspeito, empregar frequentemente a palavra Kdraf, 
designando - senhor, branco, christão, europeu, etc, No mo- 
numental Catecismo Brasilico composto por piedosos miasiona- 
rios portuguenes, aperfeiçoado pelo padre Antonio de Araujo e 
emendado pelo padre Bertholameu de Leaw, que tambem não 
podem ser acoimados da suspeitos, encontra-se por diversas 
vezes, Khral. ba. bi, designando cousas sagradas. 

Ora, si como vimos na primeira memoria e agora nesta, o 
sub. Eáraf ba. bi, significou e significa-senhor, branco, enro- 
peu, christão, santo, bento, segrado, etc. como 6 que pode 
tambem designar c Grande nação B c Familia Carahyba D c Fa- 
milia linguistica dos Carabybas w,  como diz o ar. Nelson, em sua 
obra já citada. AtB o illustre e operoso rir. dr. Alfredo de 
Carvalho foi levado na onda do caraibismo. Quando podem a 
bôa f6 e a confiança ! 

O emerito botanico e obnervador conspicuo von Martius 
apezar do afogo em classi6car os nelvicolas doBrazil em 8 gru- 
pos sem ter para isao elementos su6cientes1 precisos, a não 
ser a pequena serie de vocabularios insignificantes, cada qual 
o mais estropiado, c~piados de quanto viajante a galope pas- 
sou por uma ou outra zona desta quasi immensnravel paiz, 
sem a menor noção grammatical de linguas que elle não sa- 
bie, não teve o arrojo do €r  dr. Paulo Ehrenreich, que, por 
ter sido companheiro e auxiliar de von den Steinen, em sua 
viagem ao Xingili, e .uma ou outra viagem de passagem, jul- 
gou se habilitado a tambem fazer a sua classificação, tamhem 
em 8 grupos, como Martius, conservando apenas 4 das deno- 



minações daquelle, dando porèm ontros nomes aos ontros 4 
grupos, sendo um, o de Crahyba, para fazer crer aos incautos 
que a obra era sua. De que elementos se ~,erviu o er. Eh- 
renreich para coordenar, comparar, estudar, fazer em fim a se- 
p a r a ~ & ~ ,  grupamento e cla~sificação de t8o grande numero de 
linguas faladas pelos selvicolas do Brazil? Sem diivida dos 
mesmos de que se serviu Martiua, accrescidos de mui poucos 
sabsidios obtidos posteriormente. 

Estas cla~sificações são feitas unicamente para armar a 
effeito, para mostrar sapiencia, não têm nada de scientifico, 
não têm nada de serio. Emquanto não se possuir boas gram- 
maticas das linguas faladas por todas na~õas ,  povos, tribus. 
etc. que habitrim o Brszil, secundadas por diccionarios seria, 
mente organizidos, qualquer classificação que se fizer cae pela 
falta de base-carencia de estudos scientificamente feitos. 

Com o tempo karad tornou se uma expressão respaitoea 
correspondento a- senhor, sub~tituindo o Yára. ri.  E' neste 
sentido que Montoya diz Vocabulo com que honraram a sua 
hechizeros. No caso vertente trata dos Pahé, de Páf vocat, 
respeitoso emprpgado para com os anciãos e pessoas gradas, 
respeitaveis e E', adj . e adv., diffarente, diverso, distincto, 
etc., conhecidos vulgarmente por Pajé. Sim210 de Vasconcel- 
10s tambem diz: Tem grande canlha de feiticeiros agnureiros, 
& bruxos. Aquelles (a que chamam Pages, ou Caraybas,. No 
Praraguay t5 correntemente empregado nesta accepção. Em 
Tuyuty, na guerra contra o governo do Paraguay, quando pela 
primeira vez subiu ao ar um bal80, mandado para la, a fim de 
se p ~ d e r  devassar o campo inimigo, o sentinella paraguay 
que se achava no mais alto mangrulho de observai$o, aterrado 
com o qus vis, e duvidando dos seus orgsms vieuaes, 1impou.os 
tanto quanto poude. A couaa era real; era de facto um mone- 
tro nunca por elle imeginado O que via. De ce apressado, 
e possuido de um terror que quasi lhe embaraava a VOE, corre 
& barraca do general em chefe e diz-lhe Kárah-guaçzl. Ybat! 
mborubixá-guagtí okakuá-okakuá otí mêmê o& mêmê! Grande 
senhor. Uma consa que ccntem em si a grandeza grande 
cresce-cresce, npproxima-se approxima-se sempre sempre. O 
general não podendo de prompto comprahender ao que se re- 
feria o soldado corre ao mangrulho, obaerva e reconhece o 
objecto. 

Na Arnazonia, onde o abhnhee se acha tão profundamente 
corrompido e ensurdecido metaplasmaram o vocabulo em Xa- 
rhua com a accepção. 

Alêm do já citado de Montoya apresento mais o seguinte: 
Kunhã-kárad, mulher espanhola, Anhemongy~ká kárai upê, 
alago-me ao branco. Kárai-ãngatzlrã homem nobre. Kdrat- 
~zhemonhãngdba, vereança, municipalidade e outros. 

Do Catecismo Brasilico os seguintes : YkáraSba, agua ben- 
ta. Tccnimbd - káraiba, cinza benta. Nhandy-káraiba, santos 



cilecs Yuky káraiba, sal bemto. Káraiba nde teu patrâc, o 
kct ciba pugê, para eeu senhor. Yande kárai bé d, nosso an- 
jn. Káral poranga, aaje h i t o ,  Kárad.bdbd ar& rarõãna, nosso 
anjo da guarda. Káraimonhã, faaer chistgo, biiptiar e o u h s .  

Da Ccnquista Espir i tu~l  cita e i :  Icáraleimbad, nBo 
chrisião, pagko, Ikáraibad, já baptizado, chriatâo Kárainhee, 
lingua do in r~zor ,  do b-aoco, do europbu, hespailhd. IkáraZ- 
pyagúbad, thristãa nuivo. Kárairetü, patria do branco, do in- 
vazor, do europêr, Europa. Kárai-rubixá poderoso, potente, 
etc. Kdral tába, povoaqk~ de chriatãos, villa, c'dade, e ou- 
tros. Iria longe si quizesae citar outros escriptores antigos. 

S. Paalo. 5 de abril de 1910. 

I11 MEMORIA 

E' com o coraçlo confrangido que venho hoje ler esta 
Memoria por ter de referir-me a um homem que jBi pertence 
d hiatoria e não mais pode tergar commigo a arma da discus- 
são am'ga. Refiro-me ao nosso nunca assaz pranteado cnmpa- 
trinta dr. João Barbosa Rodriguns, tão prematuramente rcukaio 
6 Patria e ti sciencia que eiie tanto amava. Como sabei~,  não 
venho tratar da individualidade in ta~givel  daquelle illurtre 
scientistr, mas sim das suas obras que ~ â o  patrimonio nacio- 
nal, univeraal mesmo. Niio venho tão pouco tratar dos seus 
memoraveis trabalhos botanicos perante os quaes me sinto Fe- 
queno; venho apenas contestar t c t o s  da linguagem doa nos- 
sos eelvicolps consideradoe por aquelle illustre sabio sob pontos 
de vista inezactos. 

J i  vimos nas dum precedentes memqrias que o sub. Kára. 
ri é legitimo e puro abhnhee;~, pois provêm, como já demon- 
strei, do v. tr. A r a  ri, do radic. r ir ,  apcderar-se de cousas 
ou pes~ôas, e s gniíica uaurpador, invasor, conquistador. etc. 
Entretanto, aquelle emerito scientista foi buscar em todas as 
lingaes conhecidas homrgrnpho~, despendendo para isto um8 
somme de estudo e esforço intellectual para prcvar ser elle 
exotim. Desculpem-me os illuttres consocios insistir nette 
ponto que a alguns parecer& banal, mas que não 6 ; taata-se 
de restabelecer a verdade sobre um ponf~ que, á força de ser 
repeti30 por homens notaveis, vai adquirindo f ,roa de verda- 
de. Como eabeis, na Amazonia o abti~heen está tão profunda- 
mente corrompido e encurdecido que, mesmo na linguagem 
vnlgar, é commzun o eniurlecimento do o pelo u. E' daqui 
que vem a phrase-*IA vaim uma canúa carr'gadri, d'oucue d' 
púpa a prúr. ccm que roetuml-se cagnar dos amazonenee!. 
Devido a este vicio o sub. Mcyrakytã- Mboyrakyta. Poyrakytã 
acha se ensurde:ido em Muyrokytã, etc,  O sub. Yblrákytn, por 
sua ver foi corrompido e ensurdecido pel s tapuios da Amazo- 



nia em Muyrákytã, dahi a facilidade com que se pode con- 
fundir um com o u t ~ o  e tomal-o um por outro. Foi aqui que 
cochilou O meu saudoso amigo. Moyrakytã, etc. 6 formado de 
Mboy, Moy Poy . r a  . ri, toda a sorte de cousas (fructos, sementee, 
cocos carasujos, buzios, pedras, rezinas, etc.) duras que, furadas 
e enfiadas em series ou sós, serviam para trazer ao pesccço 
como adorno em forma de collar, e kytã, derivado de ky, molle 
e Tã, duro, significando uma cousa, que, sendo em sua origem OU 
essencia, natureza, etc. molle, torna-se por qualquer circunstan- 
cia dura, A denominação de Mboyrakytã, Moyrakptã e Poyrtl- 
kytã foi dada aos ~muletos de jade porque segundo a crenga 
eram apanhados no fando da agua onde eram trabalhados mo- 
10s rara se lhes poder dar as formas e feitios variados qu3 ti- 
nham, e t6m, visto ser uma rocha muito dura, e que ao serem 
trazidos para fóra do meio liquido em que óram feitos endu- 
reciam e mccntacto com o ar e adquiriam a consistencin petrea. 

Pela Rua origem mysteriosa (para os norsos selvicolas) e 
pela sua ararirfade os moyrakytãs adquiriram qualidades em- 
prestadas 1 ela fertil iuaginaqgo daqnellas creanças adultas, 
cercando-cs de prestígios extraordinarios e creando a seu rss- 
peito lendas iritwesilantes. Os moyrakytãs, não são pois muy- 
rákitãs (nó3 de madeira) como disre o sr. dr Barbosa Rodri- 
gus por ter achado nelles similhança com nó de madeira. Quem 
já viu diversos mcyrakytãs ha de cmcordar commigo que 6 
só com o qu3 elles não se parecem. Nó de madeira 6 ybifihyt8 
e yrnirákytii, de que fizeram Muyrzikytã, 

Foi pois sobre tão falso8 pontcs de apoio que o Sr. dr. 
João Barbosa Rodrigues as~entou o eixo sobre que fez gyrar 
todo o seu mtnumental trabalho intitulado .O Muyrakytã e OS 
Idolos symbolicos~. Quem lê esta obra fica realmente admira- 
do da enorme somma de esforço, trabalho e imaginagao em- 
pregados por aquelle cmnimeo te scientista . Mas quem conhe- 
cer o abánheen fica tambem surpreso pelo desembaraço com 
que elle phantasiou tanta cousa. Assim vemos a pg. 202 linhas 
13-23 vol. 11, Cy irá, Mãi de mel. Abstraindo do modo errado 
por que está egcripto o sub. mel, que é Yra (assento sobre o 
y) e não irh, quem conhecer a indole da lingua e t:ver al- 
guma noção de grammatica verh lcga que o selvicolanão diria 
similhante barbaridade. Tal  Zenominação não existe e si exis- 
tisse seria Ycy, porque quando concorremdous ~ u b  para for- 
marem um composto o primeiro fioa em genitivo, isto 6, lê-se 
o novo composto de traz para deante, como no caso verdadei- 
ro Yrzi. ba. bi, Pae de mel, de Y. ra. ri, mel e Tzi. ba. bi, pae. 

A pag. 215 linha I do I1 vol. lê-se .Takurú-uá ou Itá- 
kurh-uá, pedago de pedra do cdu, ou pedrn divina.. A forma 
correcta de escrever esta phraze, si fosse verdadeira, seria 
Itákurhbybá. ka. kE, de Itd, pedra, kurQ. ba. bi, seixo, calhiu, 
matacão, pedra rolada, etc. e Ybá. ka. ki, céu (o espaço side- 
ral). Mas, sobre ser pura phantasia similhante nome, si qui- 



zessemos fazer um tal neologismo deveriamo sescrever Ybáki- 
tá-gui ou Ybákitá-receguá, ou simplesmente Ybákitá, pedra do 
cdu, celeste, ou Yiáháral. ba. bi, pedra divina, etc., mas este 
segundo j B  existe para designar a pedra d' ara. Pedaço de pe- 
dra do céu seria, correctamente, Ybákitá-pcenguê Ta. r i ,  mas 
O seluicola não ser& capaz de dizer similhante disparate. Felis- 
mente o sr. dr. Barbosa Rodrigues disse que aquellas mons- 
truosidades são apelo dialecto kareíba, dialecto que ró elle CO- 
nhecia~.  

No mesmo vol. a paga XXIII lin. 25 e e 107 lin. 14, de- 
para-se nos ItAkamiBba como nome de uma serra onde habita- 
ram as pretendidas Amazonas, portadoras das pedras verdes OU 
divinas e se compõe : .o nome Itákamiába, de Itá, e Ykamiá- 
ba, e significa serra das que não teem seio-porque Ikamiába 
é uma corruptella de y elle, kam, ~e io ,  ny, não, eaba por azca, 
proposição verbal significando o vocabulo ciyado as que não 
teem seio, ou as term pequenos, ou y, kam, leite, ny e aua  a 
que não dh leite.. E'-me realmente doloroso transcrever este 
periodo, onde se vê que da parte do autor ou houve muita 
confiança e boa f6 em aceitar tudo que lhe disseram ou uma 
sem cerimonia em escrever inverosimilhanças que pasmam. I t á  
nunca significou serra, que é I'byty, ra. r i .  Quando mesmo 
por um grande esforgo de phantesia se quizesse faaer de Itá, 
serra, ainda assim o nome estaria errado E si Ikamiába  OS- 
se tambam um nome certo, a serra ,(a pedra) chamar-ne-ia Ika- 
miábitd. A definiçiio que d4 de Ikamiaba chega a ser irrisoria. 
Quanto a I como pron. pess. da 3 pess. do sing., adj. posses. 
e relat. e suas enalit. não ha a menor duvida, bem assim quan- 
to a Kü. ma. mil mamma; mas quanto a nz, como adv., não, 
6 pura creação do Sr. B. Rodrjgues: em abhnheen não existe. 
Talvez se encontire no seu dialecto knrayba. Mas não para 
aqzi, ainda d& outra definição y, kam, leite, ny e auá Causa 
pasmo ler i ~ t o ,  nem parece escripto por um homem dsquella 
estatura intellectual. Kã. ma, mbá mbi. mi, ji vimos que si- 
gnifica mamma. Leite 6 Kãmby, liquido da mamma, a que não 
dh leite é Ikambyeimbad, ou Ikãmyimbak, que, a que, quem 
não dh, não tem, stc. leite ; não aleita, não amamenta. Que é 
de onde, talvez, provenha por corrupção o sub. IkamMba. O 
SUE. do part. nom. ába, não pode entrar em compoeição de no- 
mes de pessoas, por ser privativo de cousas e logares. Os suff. 
que formam nomes de pessoas tão bu6, para v. int., prin. e adj, 
eára com sua variante ãna, para v. tr. 

O Sr. dr. B. Rodrigues ignorava que a semi-vogal Y na- 
zalil;a-se necessaria ou facultativamente na dupla Nh, assim 
como pode gutturalizar~ss em K, nnezalizando-se depois em Ng 
e até transformar-se em X; que ella 6 tambem como I pron., 
art., adj,, enclit. etc. quando se lhe segue dicção começadapor 
vogal, com a qual se assimila. Assim 6 que o pref. pron. da 
1." pess. do plur. inc1.-Ya, vem Nha quando concorre com 
dicção nazal. O pron. Yande, pode vir Nhande e até Xande. 



O sub. Yargri tambem ee ~ronuncia Xaryi, de onde fize- 
ram ChariBil, e assim por deante. O 1 n u n a  fai nario-gut- 
tnml como diese aqnelle ar., nem Ya se pode transformar em 
nM, iná. uá, uma, uná. O rio Yarnundá pode sereorrwtamente 
chama10 Nharnzcdá e até Xarnundá, rrias nunca Niarnzcndú, 
etc.; esta forma sim 6 que 6 uma corrupção. Muyrakytã vol. 
I pag. 19, linha 4;20, linha vol. I1 psg. 127, linha 34. 

Voltarei ainda a tratar de alguns dos mais notnveie erros 
linguisticos desta obra, passando depois a i  Mbíé.ka8 do mes- 
mo autor. 

S. Paulo, 5 de junho de 1910. 
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Francisco Pyrard, de lava1 

Nascido em Laval, nas proximidades do anno de  1570, 
Francisco Pyrard que sempre faz accmpanhar o nome da de- 
signação do logar natal, deede muito moço Ee affciçoou As via- 
gens e mostrou um caracter amigo de aventuras e sensações. 
Partido de Saint Malo, a 18 de Maio de 1601, num navio cha- 
mado Le Corbin commandado por François Grout, senhor de 
Clos Neuf, emkarcação fretada por uma commandita de nego- 
ciantes de Saint Malo, Vitrt5 e Laval, fundada para ensinar aos 
francezes o caminho das Indias e alli negcc:ar, viajou Pyrard 
sem novidade at6 o cabo da Boa Esperança que dobrou a 27 de 
Dezembro. Na costa do Natal a;anhou furibunda tempestade 
e a 23 de Maio de 1602 aportau numa das Con;ores. A pri- 
meiro de Julho naufragava o Corbin em uma i?as ilhas Mal- 
divas passando então os naufragos por m i l  padecimentos. Pyrard 
aprisionado pelos indigenai f u i  levedo B presença do soberano 
da ilha de Mal6 que com elle sympathisou e o reteve junto de 
si, durante cinco annos, sempre lhe dando provss de ami- 
sade, permittindo-lhe inteira liberdade de acção, dn que apro- 
veitou para enriquecer-se até que a ilha fosse atacada por tropas 
de um rei de Bengala que della se apossaram matando-lhe o 
regulo. 

Os bengalezea levaram Pyrard para a India e, vendo Que 
era francez, trataram-no com mnits deferencia ~estituindo-lhe, 
passado algum tempo, a l~berdade. 

Aproveitou-se da concessão para visitkr differentes Iccali- 
dades da peninsula indostanica: ChaZy, Cananor, Calecut etc. 
Indo a Cochim, a conselho de dous jssuitm, e com a esperança 
de obter meios de voltar iL Eniopa, prenderam-no os portugnezes 
e o trataram com excessivo rigor, em duro carcere, sob o pretexto 
de que era espião e Iutherano. Deram-lho dei?oi3me!'oor tra- 
tamento quando aclarou sua posição no Oriente; pessadc s dous 
mezes foi & força embarcado, porem, num dcs nrrvlos de uma ea- 
quadra que ia para Goa, e isso por ordem do Governr.dor D. 
Francisco de Menezes. 

Algemado, com pesada grilheta aos péa, maltratadiss'mo 
durante a viagem p ~ l o  commandante ds emb.rceçã~, en f~rmou  
gravemente; chegando a Goa, b3ixou ao hosiital t nde estcve 
bastante tempo ; ao convalescer encarcei3aram-n? novamente 
até que a instante pedido do ca-ido50 jesuita francez E'tienne 



de la Croix, resídente na cidade, no collegio de São Paulo, 
mandcu o VISO Rey que o puzessem em lib3rdale; depois de 
mnito reluctar cc mpelliram-nr, porbm, a slistar-se como soldado 
e nessa qualidade tervin dous aonos em diversas expediqões por- 
tugnezas, tendo ocraiião de aioda na India, visitar o Dekhan 
;)r s, Cambaza e a ilha t e  CeylBo. 

Da Ponta de Galies, pait u com a esquadr~, para Malacca, 
que acab~va  de repellir formidaael assedio doe M a n d c z ~ s ,  au- 
xiliados p Ir diwrsoe regulos da l e n i n d .  

De Mtilacca foi ter a Banton na ilha de Java, sobre oes- 
treito da Sonda, dalli A ilha de Madura e As Mblacas, na ilha 
de Banda. 

De 18 regre SOU a Goa, onde por ordem do Viao Rey Dom 
Andrb Faltado de Mendooçp, foi novamente pres9 tendo-se to- 
mado a medida geral de encarcerar todos os estrangeiros ti vista 
da suppoeta irriminencia de um ataque de  hoHaodeees 8. cidad~. 

A pedido de diversr s jmuitas de nacionalidade franceza 
inglezs e flameoga, foi Pyrard solto. A 30 de Janeiro de 1610 
cbteve l icen~a de lart ir  para a Eurrpa, na crirraca Ncssa Se- 
nhora de Jesus, commandinte Antonio Barroso, navio que viera 
de Portugal com tres outros, commandados pelo celebre almi- 
rante e cosmographo mor D. Mannel de Meneae~, o con man- 
dante da e ~ q ~ s d r a  portugueza que cooperou na restanraçito 
da Eabia, em 1625 expeiição de que de~xouum diario mnito 
conhecido, o desastrado gelem1 da grande f r o t ~  que qua3i toda 
derappareceu no Oceano em 1627, nas costas de Franga. Correu 
a visg m tamentosa; 4 ccata do Natal escapou a Xossa Senh ra 
de Jesus, que levava enorme car:egamento, de i r  a pique: j4 
em plano Oceano Indico soffrera fu r .b~n io  tufão ; muito maltra- 
tada teve de arribar B ilha de Santa Helena, 

A 14 de Julho de 1610, sahia o navio desta ilha com rumo 
ao Brasil; a 10 de Agost) entrava na Bahia d e  Todos os San- 
toa, pe dendc-re nuns baixios. 

Paísau Pyrard na Bshia quasi dous mcsea, pcis a 7 de Ou- 
tubro voltava para a Europa com cdscalas pcr Pernamtu~o e 
Açor, S. A' entrada do gol[ ho de Biscaia sc ff au  violento tem- 
poral e depois da t3r feito uma ~eregrinaqão a S. Thiago de 
Ccmpostel'a, em descb:~ga de solemne voto, 16 le afinal VI lurr 
4 cidade natal onde chegou a 16 de Fevereiro de 1611, quasi 
dez anr;os sp6s a partida de S&o Nalo. 

Immediatamente aprove tando a impressãi fres a dos aci n- 
tecimentos public u s ~ u  Discours du vcyoge des Erangais aux 
hdes  orientales suivi du traztd et descripticn des animaux ar- 
bres et fruits des Indee (Paris, 1611 in 8."). 

Esta obra alcançou grande snccesso ; a c h m m  na os contem- 
poraneos escripta ci m clareza, sinceridar'e e prcfundo s lp l r~to  
observador Reeditaram-na frc quentementp, ainda nu wculo XVII. 

Em 1621 morreu o autor, em Pariz. O exemplar de que 
nos servimos para a presente t*aduzção pertenm B edi,ão pari- 
s:en:e de 1679, tm que o editor annexon As viagens de Pyrard 
umas 0b:ervações geographicas do Snr. Du Val, aGerg apho or- 



diaario do Re'» sobm ao estado actnsl das I rd as, e o que oci 
Ehropens a li posbuem, diversos I arninhos de que se seivem 
r ara alli chegar, e cutNaa meterias*. O tom de %iard 6 de quem 
relata simples e cons :iencioramente as consas ; eontradir-s s por6m 
frequentemente. No extracto que temos a honra de offereccr ao 
Insatuto Historico e Geographico de São Paulo verão os leito- 
res que depois da procurar m strar quanto r~ Brazil 6 pobre 
passa a affi mar justameute o extremo oyp~sto  do que avançara. 

Grande valor não tem as suas psginas para a hietcria do 
nosso paiz. iras nem por i s ~ o  deixam de ner interessa~tee e 
curionas. Pessandc-as para o por&ngüea, proeurtimos cingir-nos 
no texto pittoresco do viajante, fazer, quanto possivel, uma tra- 
dac#o ao p6 da lettra. 

P. Paulc, 20 de Abril de 1911. 

CAPITULO XXV 

Partida de Sanla Helena, accidente sobrevindo ao navio; o mer- 
gulhador Francisco : chegzda ao Braszl Perda do navio 

A oito de Agosto começirmns a ver a terra 20 Brazil que 
é muito branca e parece lençóes e outrcs pannos que estejom 
a seccar; ou então neve ; 6 por isto que os P<rtugueses a ap- 
pellidaram terra dos sudarios. Do logar em que princ fiámcs 
a av i s t~ la  ainda estavamos a dez legues delle. 

No dia nono lançirmoe ferro a quatro leguas mais ou rr,ents 
da entra?a da Bah i~ ,  na qual n&o busamcs entrar por não a 
conhecer, dizer do o nosao pil to que nella jamais estivera ; por 
iiso mandou-se o batelgo c m sete ou oito hom:ns para avisar 
da no:sa chegada ao Vice Rei, afim de que nos enviasse piloto 
que nas gniasie Emquanto eepe>avamDs n v ~ l t a  deise bateião, 
estando snccradoe, sconteceu nos por infelidade que o cabo do ferro 
se ronp.sse pcr ãtcrictar contra nm rcchelo no mar, dando isso 
azo a que o vento qua4 m a  lançasse 9, costa pondo-nos em 
grande perigo. Observanlo que o navio ee approximave da 
terra, derferiámos o panno e fizsmo nos ao largo, & espera da 
volts do batelão. Na noite seguir t3 vimos valias frgos como 
signal de qce breve eeriamo~ scccurriios por tres caravellas 
encariegadas de r fies-u e por pilct )s que nos dirigtriam. 
Afinal tendo eates arpareci o, muito nos tilegrhmos tanco mais 
quanto havia dta m zes completos que lartiram s de Goa: e 
por e8se motivo nos achavamoli txtremamente can3ados do mar. 
R-atavam no navio quinhentas e cinccenta pesacal, das quaes 
a maioria enferma. 

Na manhã de dez entramos pe'a bahii a dentro, do lado do 
Norte. Al!i existe uma linda igreja Ze Santo Antonio com bom 



numero de religiosos e que nos saudámos com as salvas dos 
nossos canhões. A entrada desta baha  tem de largo de5 le-  
guas ou mais ou menos isso, no meio ha uma pequena ilha 
de cerca de quatro leguas, de perimetro, dos dois lados da 
qual os navios podem passar. ,+"h --r. r-* I 

Tomamos o do Norte e, havendo penetrado nelle cerca de 
tres leguas, lançlmos ferro e saudtimos de novo a cidade e O 
Vice Rei com tiros de peça; do mesmo mndo deu-nos o Vice 
Rei uma salva com todos os seus canhões e mand u acender 
muitas fogueiras e soltar muitos fogos de artificio. 

No dia neguinte, ou decimo do ncez, decidimos fazer O 

navio ficar mais perto porque n&o nos schavamos emsegurança 
tanto por motivo doe Inglezes o Hollandezes como por causa 
da tormenta. Devido ti isso suspendemos ferro para nos appro- 
ximar da cidade ; tendo ainda c navio o velame desterrado 
vieram visitar-noa o Vice Rei e sua n, braza. 

Qaando quizemos xbicar, poiem, aconteceu nos a infelicidade 
do navio encalhar sobre um bnnco àe a re~a ,  isso portue esta 
bahia 6 muito perigosa por te: u z a  g c a n h  qiisnti ade de 
areia; deste modo não podemos del!es fugir ezbor:! comnosco 
tivessemos dous bons pilotos do lugar. 

Vendo que não havia meio de salvar o nqvio por mais que 
houvassemos trabalhado com o maximo esforçq durante seis 
horas, decidimos para sslvar o carregamento e a tripolação 
cortar o mastro grande. E incont;nante fez o Vicu Rei che- 
gar trinta 9u quarenta csravellas e ovtros psqaenos navios para 
receberem homens e mercadorias. ISEO feito e as mer- 
cadorias transportadas para as caravella~, alliviaudose o nrvic, 
começou a fluctuar; apprcxirnamr>-nos c?a cidade que se chama 
Sào Salvador, de uma distancia de tiro ;e peça; ainda nesta 
occasião grannes serviços prestou o nosso carpinteiro francez. 
Nesse intsrim despacharam uma cararella de aviso a Lisboa 
para dar noticia de nossa ci:egada e saber o que se devia 
fazer comnosuo. Viu Ee que o nari,, n d a  mais valis devido 
aos grandes trabslhos e tormentos porque paseara e por isso 
foram es mercadorias que trsnnportbva inteiramente descarre- 
gadas. 

CAPITULO XXVI 

Do Brazil e das singularidades deste e do que aconteceu 
emquanto o autor alli permaneceu 

A bahia de Todos os Santos co Bcazil, larga de cincoenta 
ou sessenta leguas, estti tituada á altura de t r e z ~  gráus da  
equinoxial do Ia30 do Sul ; nessa bahia ha varias pequlnas 
ilhas e, entre outrae, uma que chamam Ilha dos Franceses porque 
foram os francezes cs primeiros que descobriram o B r ~ z i l  e era 
alli que se retiravam para naior segurança e precaiição contra 
as ciladas dos selvagens. 



Desembarca nessa bahia bcm numero de bellos rios que 
dão calado a botes e barcas até kem nc interior das terras 
proporcionando todas as commodidades ao paiz. 

A cidade de São Salvador 6 um lugar muito alto, no cume 
de alta montanha de difficil access, e que do lado do mar B 
cortada a prumo. 

Tudo que para alli ou dalli se transporta sobe ou desce 
unicamentj por meio de certa mschina ; carros não são usados 
por serem de emprego muito difficil e dispendíoso emquanto 
por meio da machina pouco se gasta. 

Ao sop6 desta montanha, ,por mais de um quarto de legua 
de comprido, ba casas bem edlficada~ de um e outro lado, que 
fazem uma bel'a e grande rua, bem guarnecila de toda a es- 
pecie de lojas e oficinas. 

E' alli que se acham todos os deposito8 e armazens de 
carga e descarga de m~rcadorias. E só alam pela machina 
de que falei as mercad~rias a medida que se distribuem e ven- 
dem, pois custa vinte soldos subir uma pipa de vinho e outro 
tanto para Lieccela de modo que o preço de cada viagem B de 
40 soldos, porque para subir uma pipa ou qualquer cousa peeada 
d e ~ c e  cutra dik mesmo peso, na mesma occasiâo, tal qual como 
dou8 baldes que sobem e descem num poço. 

Ebta cidade B rodeada de muralhas e bem ediflcada; B um 
bispado e tem um collegio de Jebuitas, para oa que estão nos 
campos um mcsteiro de franciscanos, um de Siío Bento e um 
de Nosea Senhora do Carmo, todas es!as igrejas bem feitas e 
bem conetruides . 

Diariamente alli se convertem grande numero de pessoas 
á FB Christã, ccmtudo não se conservam firmes na fé como os 
Indios Orientees, quando baptisados, e fiaam fempre assaz le- 
vianos e brutaes. 

Ha um hospital nesta cidade, regido como os de Hesyanha 
e 'França. Ha trmbem uma Mizeiicordia e uma muitc bella 
Igreja Cathedral ou Asske com um Deão e conegos: mas não 
ha ir,quisição o que é a causa ùe que aqui existe um numero 
tão grande de chistianos nuevos que são raça de Judeus ou 
raça de Judeus feitos christãos. D.z:a-se então quo orei de Hes- 
panha de ojava estabelecer oma, motivo pelo qual todos esses 
Judeus tinham muito medo. 

Aliás os Portuguezes que eatão no Brazil em tudo se go- 
vernam r( mo em Portugal e não como nas Indias Orientrtes 

O rei de Hrspanha entretem na c'dade de S5o ia!vador, 
tres companhias de infantes de cem homena c+id : uma; dia- 
riamente entra uma de guarda no palacio do Fice Rei ou go- 
vernador do Brazil. 

A costa do Brazil tem cerca de oito ou noveeentas legaas; 
B um paiz b: stante rude e selvagem, quasi iodo coberto de mattas. 
E mesmq ai6 perto e nos arredores das cidades s6 ha quasi 
flcrestas cheias de macacoa e mac~cas que fazem muitta ma- 
leficios. 



Eete ~ a i z  6 pouco rendoso e não dá para sustentar os pcr- 
taguezes e 6 por isso que lhe mandam toda a especie de vi- 
verep, tarito de Portugal quanto dos A~ore3 e Cansrias. E iiso 
de modo tal que se não fosse a grande quantidade de asjucar 
que se fabrica no Brazil não haveria meio3 de alli se viver; a 
libra de assucar se vende só por dois soldos e sais dinheircs e 
o que tomcs em França, em viveres ou roupas, prlo piego de 
cinco soldos vale no Brami1 trinta t u  quarenta. 

A riqueza deste paiz 08th principalmente em asgucar com 
que, como já disse alhurea, os portu,oueaes carregam os sem 
navios 

Pois cão penso que haja lugar no mundo onde ae encontre 
tanto assucar como a!li. Em França só se iala do assucar da 
Maieira e da Lha de São Thomé o que não é naia ao lado 
do Brszil, pois na Ilha da Madeiia n8o 1 a senão sete ou oito 
engenhos de ~ssucar  e quatro ou cinco na de São Thom6. 

Mas segundo o que se;, no Brazil, em cento e cincoenta 
leguas da costa ha y er to de quatrocentos e a costa tem bem oito- 
centas leguas. Mas todo o resto r a  cova n&o tem tantos como 
essas cento e cincoenta legnas, situadas dt sde vinte e cinco 
legues alem dcPtrnambuw t t é  vinte e cinco leguas a14m da 
B;lhia de Todos os Santos. Cada um desses eogmhos ou moinhos 
rende por anno cerca de cem mil arrobas de aesucar e a ar- 
roba pesa trinta e ducs libias, e quatro arrcbau fazem um 
q ~ i n t ~ l  que pode cu,tar uns quinee francoe no 11 tal. Vendem 
n'o em França como a sucer da Madeira e elle é bom tambem 
mas por c& é depois retin~do, tanto mals quanto por lá 6 pre- 
ciso quebra10 e pilaio para o por nas caixas, p ~ i s  que quando 
em ples náo é posjivel arrumalo, perdendo- sa mais da me- 
tade; 0:s por que 6 depois rtfinado ; quem, porem, pudes e trazelo 
em 185s o teria bem mslhor pois estaria no stu estado natural 
pois OS qne o refinam por aqui fazem uma místiira na pro- 
porção da metade com a l u a  e cal. 

O que os portugu.zes tiram destes ~ a i z e s  é a prata, o as- 
sucar, conservas, baleamo e petum que os Portugutz as chsrnam 
tabaquo mas não pau Braz 1 que o Rei de Hesyanha retem, 
como aliAa jh disse, visto como kendo o paiz mau para habitar 
se não cobra imp~sto  algum e o fisco retem todo o p&u fa- 
zend,-o vir para ch. 

Delle h s  grande abundancia e ninguem ousa commerciar 
ctm elle pois se em a'gom navio houvesse pouco ou muito, o 
Navio seria confi.cado, Le a carga nao foese comprada do Rei, 

Este paiz do Brazil 6 pois táo mau que seria imposairel 
habítal-o e nelle permanecer muito tempo re não honx etse este 
trafiso de a3sucar e pau brazil; e ainda assim o asrincar se fa- 
brica com grande trabalho e despeza. Tambem confessam 
te poitugaezee que oa franceaea o de~cobriram e povoaram 
em primeiro logar mas que nelle não puderam manter-se 
por ser o pa!z muito desagradavel e aepero, proporciocionando 
muito trabalho a elles que gostam de achar os bocrdos feitos, 



E verdade è que a maioria 40s Portugnezes alli existentes 
se ccmróe de banidos, crim'noscs ou fallidos. 

Quando o rei de Hespnnh~ faz edificar alli uma cidade, du- 
rante sessenta annos não cobra impcstos, direitos cu subsidios 
sobre qualquer mercadoria que seja que se venda a varej, no 
Faia. Além disso os 1oca.s das rasas nada custam nem pagam 
siias ou foros. AI  rre-calorias que entram e eahem, r6  pagam 
tres por canto e todos os bens. tanto os aesucares como os 
fructos que cremem n, paiz, apenas pagam o dizimo qne o 
rei de Hespanha obtsve do Papa, pelo facto de baver paiaes 
ricos e Faines pobree, o que faz com que tambem haja eccle- 
simticos ricos e outros pobres, embora tínbam aa mesmas fun- 
cqõel; 6 por esge motivo que todos os ecclesiasticos tem o 
mesmo tFatamento, entende-se cada qual segundo a sua pre- 
bends e posição, de modo que niagnem tenha motivo de queixa. 

Nnnaa vi pai% em que a prata seja tãc abundante como 
neste lugar do BradI ;  vem ells do hio da Plsta que dista 
q u i n b e n h  I e g w  desta bahia. 

Qaasi que não ha d)nheiro miado arenas moedas de 
d to ,  qnatrn e dois rhis; a metrde dessa vale cinc) soldca ha- 
vendo em Poytngal procura das moedas de cioco soldos e o de 
seis brancos para trocal-as por dinheiro miuio, com o f im do 
lacro. Pois muit I pouco se uta de outras moedas que 1180 
sejam a3 de prata. 

Neste raiz do Brszil os Portuguezss não tem bastante 
gente para povoar e dc m.n m toda a c o r t ~ ,  onde possuem muitas 
cidadep, fdrtalerss e bellal cssris nt brec, mais ou menos vinte 
a trinta legnas para dentro do  ra:z, He Senh3re.s que tem 
grandes d*,minios. entre outras c usas enganhos de arsucar, que 
o Rei de H apanha Ihes deu em recompensa de ~erviços e isso 
6 erecto com-, titulo de hoorarias, como B~rcna t ) ,  Crndalo etc. 

Estes Senhores dão te-ras aos que alli querem residir e 
plantar cannss de aseucar, com a oandiqão de as transportar 
ars moinhos ou eogenho dos Senhores que lhes pagam o justo 
preço. Dgo-lhes tao bem licença de curtar madeiias para os 
fornos de asEucar, pagando-lhes tanto quanto se proviesse de 
outrss terras. Constroem casas com jardins e pomares de toda 
a cssta de ftuctos e criam muito gado, aves, e outros geueros 
como nas herdades do lado d a  c&. Plantam arroz, milho e 
raizes de Mandoc, katatss e odtras consas 

Alils as rendas do Brazil são mais que suficientes para o 
sustento de todrs a3 ~uarniqõ P, dn Vice Rei, Governadores, 
Capitães, Soldados e Gente da J u  t'ça, em rei;umo de todas as 
categ rias de Empregados do Rei sem que hsja nece-sidate 
de pedir dinheiro a Portrigal rara isso; alem do mais o Rei 
de Heskanhr tira dalii muitos proveitos annualmente tant, em 
pau braiil como em direitos  obre os assucares e outras mer- 
cadorias. 

Fr brica-se tambem nesse paiz grande quantidade de az3ite 
de b~ le in ,  especialmente na bahia de Todos os Fantcs, cnde se 
ft z grande comrnercio. 



E' por isso que esse paiz 6 o que miiis dinheiro tem de 
todos que visitei attí hoje, prata vindo do Rio da Prata. Os 
que de c& eahern para Portugal carregam os navios com assa- 
cares e conservas seccas ou lrquidas, como laraejas, limões e 
outros fructos e principalmente gengibre verde, em conserve, de 
que ha. em taes regiões, prodigioeir nbundansia. E' prohibido 
por6m fazíl-o secrar e Ieval-o h IIespznha, ne não como con- 
serva pelos motivcs que já expliquei. Carregam rambem 
Petum ou Tabaquo que, em toda a Americs, existe em abun- 
dancia, aldm de tudo mais trazem grande quantidade de prate. 

&pós uma estada de nove ou dez annos neste raiz voltam 
todos ricos; entre outros h3 rnuitls deases christãos uovos que 
são judeus baptisados, r c75 de sessenta, oitenta e cem mil 
escndos e rnais; n ã o  se liga gtande importmcia, porém, á 
gente dossa laia. Ali4s cs Brazileiroa assim como os Portu- 
guezes que alli vivem, pzr., se alimentarem (pois o pão 6 bem 
raro e bem cslo e a farinhs já vsi prompts de Portugal) fa- 
zem certa farinha i e  uma rala de arvore chamada Mandoc que 
comem e de que se sustantsn; t ~ m  gobto ngradavel e se come 
em migalhas ccm carne e lembra a csst nha secca pilada. 
Della me servi por espaço de seia mezm, em vez de pão, tanto 
alli como a bordo do navio, que não tinha, b-lacha na viitgem 
de volta. Esta raiz tem curioslis propriedades a sai-e;: comen- 
do-se-a em pó secco é muit3 sã, quando verde niata. Della 
ha tal ouantidade q u j  nav.03 se carregsm para leval-a ao 
Reino de Angola que está na costa de Guintí e de onde pro- 
cedem os escravss que são levados ás Indias Occidrntaes. 

Quanto á carne, a msis commum 6 a de porco, q!e é 
muito boa, os proprios med~cos receitam-na de preferencia t i  

de carneiro ou gallinha aos doentes. 
Verdade é que a vida é carissima no Brazil, a libra de 

carne de leitãg custa dez viate~nii, a do vacca, sete vintens e 
seis dinheiros, a de carneiro dez e uma gallinha como as 
nossas um escudo. Ha aili muitos peiús valendo dous escu- 
dos cada um; dous OVOS cinco vintens, a ca2ada de vinho das 
Canarias quarenta vintens. Fazem vinho com o sacco da canna 
que é barato, mas r ó  para os ezcravos e filhos do paíz. 

Ha muitas fructas como laranjas, limões, bananas, cocos e 
outros 

Os P ~ r ~ u g u e z e s  têm bellts jardins cheios de boas horta- 
liças como alface, couveflores. melões, pepinor, aipos, A outras 
hervas cultivadas. A vinha não póde dar alli porque as formi- 
gas, de que ha grande quantidade, comem a fructa. Alli cresce 
O arroz, milho ou trigo da Turquia mas deste cultivo só se 
utilisam para os animaes, o que não fazem os hespanhoes nas 
Indias Occidentaes pois o misturam com o trigo para fazer 
pão. Ha muito boas pescarias de baleias e outros yeixes;'vi 
varias vaies matarem baleias de que obtêm azeite tão abun- 
dante que com elle carregam navios. 

Quanto aos brazileiros indigenas quo vivem entre os por- 
tuguezes sustentam-se mais de peixe do que de qualquer outra 



cousa e pouco se servem da capa, devido a que o paiz sendo 
florestal e cheio de aniuaes ferozes não ousam ir ás mattas 
com o receio de serem devorados. 

O paiz 6 muito habitado, os habitantes são de estatura 
media, tem a cabeça grande, os hombros largcs e a côr aver- 
melhada; as mulheres eão bem proporcionadas t r a ~ e m  os ca- 
bellos cumpridos ao passo que os homens os tem curtos n8o 
querendo usar a barba que as mulheres lhes arrancam. Aliás 
andam nús como eahem do ventre maternc; nús nascem, vi- 
vem e morrem nem sequer cobrindo as partes pudendas. Os 
que servem os portuguczes usem uma camisa. 

Não tem lã, nem linho nem sede, tnmbem de nada disso 
precisam visto como andam nús. Aliás tudo entre elles 6 
indiviso. não pr-ssuindo terras patrimoniaes de espacie alguma: 
não tem a minima forma de casamonto e entregam-se 4 las- 
civia com a maior licenciosidade, sendo muito inclinados 4 
luxuria. Podem ter quantas mulheres queiram e cohabitam in. 
differentemente, sem levar em conta o parentesco, publicamente 
e nem pejo, tal qual como Ee fossem animaes selvagens. Tudo 
isso se refere aos que vivem no interior do paiz, pois os que 
residem perto dos portuguezes são msis civjlieadog. 

Ntto tem templo nem religião, não adorando Deus nem 
idolo, não traficam com ningaem nem conhecem dinheiro al-  
gum: comtudo são affeiçoados 4 guerra sendo-lhes as armas as 
flechas, arcos e cajados de pau brazil feitas em forma de clava 
com que se matam e dilacèram, comendo-se e asseando-se uns 
aos outros como carne deliczda: preferem a carne dos brancos 
a qualquer outra. 

Ouvi dizer de varios que se haviam baptisado (de que ha 
um grande numero converiido pelos padres Jesuitas) que  haviam 
comido varios homens e qua t s  pedagos mais delicados eram 
os p6s e as mãts. 

Os portuguezes quasi não ousam sahir da cidade desar- 
mados, receiosos de encontrar oa selvagens que andam pelas 
mattaa. 

Esses povos vivem muito tempo por ceuea dos bons ares 
do paiz; dizem que chegam a viver cento e cincoenta annos. 
Tambem são muito sadios;. quasi que se os nãn vê doentes e 
se se sentem enfdrmos medicam-se por si, tomando certas hervas 
cujo valor conhecem, não tendo medicos nem cirurgiões. 

Em torno da bahia são mu:to sujeitos ás molestias venereas 
de que não fazem caso pois tem o giiaiaco que as cura prompta- 
mente. 

Ha uma outra molestia que os portuguezes chamam bicha 
que cansa dores na cabeça e nos membros que, se oão são 
promptamente atalhadas, produzem uma ulcera, no anus, mortal; 
como remedio logo que apparecem os primeiros signaes toma- 
se nm pedaço de limão e collocare-o no recto, até tree e 
quatro vezes, dahi provindo facil cura. 

Ha tambem uma especie de pcstemas nos p6s, que crescem 
com o tempo 8 ponto de se tornar tão vclumosas quanto as 



pontas dc s dedos ; se não são extrahidas alpr racam grandes 
ulceras e depois r gangrena e apesar disso não cauram dores. 
Vi gente que perdeu os pés embora os bichos se tirem facilmente 
pw quFm pode conhecelos. 

E' esta a raíliin que leva todos a revistar os p4s de quatro 
em quatro dias, afim de cs tirar. 

Es es aoirnaes nascem da terra e atacam os r B i  doe que 
andam descalços, mais sujsitos aelles do que os demais, porque 
esses bich JB faltam como pulgas e galgam as pernas d~ s pestoas. 

Alihs a cousa de que mais caso fazem os portuguezes no 
Brazil 6 a escravatura da ccsta d'dfrica e das Indias o~ienbes ,  
pelo motivo de que não ousaria f ,  g'r ne a e~cündar-re vii t )  
como os indigenas preuderiam e devorariam oe fugitivos: O 
que rão  ru:cede com os proprios indig~nas  que tambem não 
sã;o tão b ~ n s  trebalhsdoree como os outros. 

E' um grande I r  z r todos os domingos e di s de festa 
se r  tod is os escravos juntos, homens e mulheres, daneando e 
folga~do em publico na, praças e ruas, porque nesses diris não 
estão suje i t~s  aos s~nhores Mas nã) me estenderei ainda 
acerca das original dades desse paie, nã? E Ó  porque a ellai me 
refeti no ctpitulo dq trafico doe portuguezes n i  Brazil, como 
pelo facto de tudo ser muito sabido pelos nossos que j B  muito 
emevõram a esse re-peito. 

Direi ~Ómente que qu5nlo alii cheghmos t>dos os portu- 
guezes m:stravam multo receio e susto pelo que lhes haviam 
dito que o nosso rei o giande Henr.q!ie, preparava uma expe- 
dicão naval, cujas embarcações na maioria se aprestavam em 
Hjllanda, pa a guerreal-os E n ã )  era só na bahia de Todos 
os Santos que o alarma reinava mas sim em todos os logares 
e praçrs dss Indiae, onde havia subdito~ do rei de H j s ~ a n h a .  
E era maravilha ver.se a grande estima em que tinham o 
nosso Rei e os grandes elogios que lhe faziam B extrema bra- 
vura e tos outros merito.. 

Quis o nosso mau fado, em principias de Setembro qre  
chegasse um pequano navi ), expressemente despachado de 
Sevilha, trazendo a triste e deploravel noticia da morte e da 
desgraça de nosso bom Rei, que Deus absolva. Isso Ihts res- 
tituiu a confiança e os tornou muito anchos; chegaram mesmo 
a no8 relatar o caso a modos de rfmoque e como para nos 
cauear despeito; não sabirmos o que crer e pensar a ecse res- 
peito; entre elles, p d m ,  havia a'guns que mostravam kaetaute 
sentimento ; os bravos saldados a officiaes e todts as pessoas de 
sizo diziam ter grande pezar da perda desse rei que erg o mais 
bravo e valente principe do mundo. E com effeito cs Jesuitas 
e outros ecclesiasticos em sermões e officios fizeram reuir orações 
recommeodando-lhe a alma a todo o povo, diztnlo que era 
um rei chrittianissimo e muito catholica. 

Tambem encontrei no Biazil um francez nãtursl de Nar t?s, 
chfimido J u l ~ t  n Michel, negociante muito rico e homem de b3m 
earacter. A~suciara-se a um portuguez que ott;vera, por compra 
de doa~ãc, o contracto da pesca da baleia nesta bahia, pelo 



periodo de sete annos, lugar do mundo onde se acha a mais 
rica pescaria de baleia para faeer oleos, e m;tivo de enorme 
comme-cio. Este commerciante francer paasava por castelhsno ; 
alitís era muito bem viato ela corte heapanhola junto 9, qual 
servira de emiesario do de /' unto Senhor de Mercceur durante a 
Liga ; desde tal tempo ficara se em Bilbau, na B seaia; creio 
qne em troca dos bons serviços prestados aa Rei obtivera essa 
licença de pescar, tanto mais quanto a negam rigorosamente 
acs Franceses, Inglezes, Hollandeees e outros estrangeiroe, 
sendo Ihes prohibido, ate, alli navegar, sob pena de morte. 
Arsim pois fariam os dois socios a pesca que 6 um bello espe- 
taculo a ver se, por que de todos os lagares da cidade do lado 
mar, tem se o prazer de arsistir a caçada e cap'ura das baleias. 
Certo dia, por exemplo, uma dessas grana- baleias, vendo o 
filhote preso, investiu tão furiosamente com os pescadores e 
ma barca que a virou, salvando assim o filho ; os homens a custo 
conseguiram escaFar. Nunca julguei que esse animal tivesse 
tão bellos instinotos, tanta dextreza e habilidade. O resultado 
da perca cifra se ao oleo, porque ningnem come tal peixe a 
não ser quando se apanha alguns filhotes cuja ca:ne 6 mnito 
delicada. 

Para as operações de pesca chegam annualmente dois navios 
biscainhos com alguns barcos, que passam por ser os mais habeis 
nesse genero de pesca. 

Quando cheghmos um dos dons navios ainda naquella anuo 
jtí partira, bav'a dons meme, da bahia; apenss achdmos o 
menor, cuja tripujação se compunha em grande parte, de naturaes 
de Bayona e de octros lugares dos bascas de França. Travei 
grande amizade com elles frequentando-as constantemente. 
Qmnto ao snr. J u l i ~ n  Micbel, era domiciliado nu cidade durante 
as suas pescarias e 18 vivia como quslqner burguez dalli mesmo. 

Em todos os navios havia um capitão que commandava 
durante a viagem. Ora, certa noite, o capitiho do navio que 
ficara lembrou 8e de suspender o ferro e faeer-ee de vela, 
embora apenas tiverse meio carregamento desfiei azeites de baleia. 

Partia secretamente sem licença nem passaporte do Vics 
Rei o que é contra as ordenações e p63e provrcar confijco e 
castigos corpometa. A causa disto foi uma combinagão secreta 
com c ~ r t o  mercador que lhe devia vender e entregar grande 
quantidade de pau braril o que alli 6 expressamente prohibido, 
devendo tomalo a umas duzentas leguas da bahia, para os lados 
do sul : sciente do caso mandou o Vice Rei, a toda a pressa, 
gente por terra, com a ordem de capturar o navio e trazer 
t dos  os tripolantes prisioneiros ; assim se fez, voltou o navio 
B bahia e o chefe e os cabecilbas foram mettidos na cadeia 
com algemas nos p6s. Ao navio tiraram toda a enxarcia e 
apparelhos e nesse estado ainda se achava quando partimos. 

Muitos destes prisioneiro8 me deram cartas para levar e 
entregar a amigos e parentes. Encontrei depis navios de 
Bayona e de São Jogo da Luz, quando me aohava na Galliza, 
cujos marinheiros ficaram bem satisfeitor a i  saber noti?ias dos 



seus e se encarregaram dessas cartas. Deram me laut j  ban- 
quete em sua embarcação, onde dormi uma noite : era um 
porto da Galliza chamado Pontevedra. 

Quanto a Julien Michel não o prenderam, com o outro por 
ter abandonado o Capitto declarando que nada lhe encommen- 
dara. Fez-nos muitas corteaias e obsequios a at6, qnando es- 
tavamos de viagem feita, nos presenteou com alguns viveres 
como "farinha de mandioca, e outras ccusas, entre outras carne 
de vacca salgada, proveniente do Rio da Prata. 

E' impossivel ter-se carnes mais gordas e mais tenras e 
de melhor gosto. Verdade 6 que são os mais bellos e os maio- 
res bois do mundo ; vêm do Perú. Seus couros são o objecto 
de grande trafico; ha tanto gado que matam os animaes só 
para lhes tirar os couros. Salgam as carnes, cortam-nas em 
pedaços bastante largo?, mas pouco espessos, quando muito de 
dous dedos de espelsura, si tanto. Quandoestão bem salgadas, 
tiram-nas sem lavar, pondo-as a seccar ao sol; qnando bem 
seccas podem conservar-se por muito tempo sem se estragar 
contanto que fiquem seccas, porque si se molham, e não são 
expostas logo e logo a seccar ao sol, corrompem se e enchem-se 
de vermes. . 

Quando estava nesta bahia encontrei ainda um francez na- 
tural da Yrovenp, perto de Marselha, e que era creado de um 
dos maiores fidalgos da terra, chamado Mangue la bote, nome 
que os negros de Angola lhe haviam dado e significa o valente 
e grande capitão, pslo facto de ter sido nomeado Vice-Rei. 

Este fidalgo havia guerreado tão valentemente contra 
taes Negros que delles era muito temido; passava por ter mais 
de trezentos mil escudos. 

Tirava grande renda de variús engenhos de assucar que 
possnia. O li'rancez que com elle morava era musico e tocaior 
de instrumentos e o fidalgo o havia ajustado para ensinar a 
vinte ou trinta escravos, que todos juntos faziam um concerto 
de vozes e instrumentos que a todo o instante tocavam. 

Este fidalgo pediu-me muito que com elle ficasse; pro- 
mettia-me cem escudos de ordenado, boa alimentaç20; tudo 
isto só para governar um certo numero de escravos no traba- 
lho. Dizia-se que dentro de um anno, ao ma:s tardar, iria a 
Portugal; de facto construia para esse fim belliasimo e grande 
navio de quinhentas toneladas ; fazia procurar e collecionar 
todas as raridades possiveis, tanto animaes quanto outras cousas 
que conseguia em outras terras para delles fazer presente ao rei de 
Hespanha. Entre outros possnia dois desses animaes chamados 
Esuro de que faço menção, no capitulo dos animaes. Por mim, 
de bom grado teria acceito a proposta que me fazia; o mal 6 
pordm que quando a gente se prende a elles depois e quer 
deixal-os, não consentem nisso. 

Logo que chegámos á bahia e cidade de São Salvador, 
fomos, meus companheiros e eo, visitar oVice-Rei, mostrendo- 
lhe nosso passarorte assignado pelo Vice-Rsi e pelo Veador da 
Fazenda de Groa. 



Lendo-o, elle recebeu-nos assaz cortesmente, disse-ncs que 
viessemos comer e beber em sua casa onde at6 podiamos per- 
noitar si assim quizessemos. - 

Este Vice-Rei era um fidalgo muito distincto, não tinha a 
mulher comsigo e só dons filhos, um de vinte e cinco annos e 
outro de vinte ambos muito estimados. O pae chama- 
va-se Dom Franciscg de Menaissa. Emquanto alli me achava 
foi o filho mais velho encontrado na cama com uma dama por-. 
tugueza; sorprehendido pelo marido qiíe o feriu ligeiramente, 
fugiu. A mulher levou umas cinco ou seis e~padadas das que 
a não mataram, comtudo; não sei o que lhe aconteceu depois. 

Não quero porêm esquecer-me de dizer o que me aconte- 
ceu neste logar: passeando certo dia só pela cidade, vestido de 
seda 4 portagneza e B moda de Gaa, que 6 diversa da da por- 
tuguezs de Lisboa e do Brazil, encontrei uma escrava negra 
de Angola, moça, que me disae, sem maior apresentação ou 
cerimonia que a acompanhssse com toda a segurança que ella 
me queria levar a ver certo homem serio que me desejava falar. 
A vista disso fiquei a pensar um pouco se devia ou não se- 
guil-a ; fiando-me no que me dizia, afinal resolvi-me a acompa- 
nhal-a para ver o que succederia. 

Fez-me dar mil voltas e reviravoltas por uma serie de 
vielas o que me assustava cada vez mais, fazendo-me tomar 
a resoluç%o de não ir adeante; ella, porêm, encorajando-me 
tanto fez que me poz numa casa que era muito grande e 
bella, bem atapetada e mobiliada, onde a ninguem vi senão uma 
joven dama portugueza que me fez excellente acolhimento, 
mandando immediatamente preparar ama merenda bem 
boa; ao notar qae o meu cbap6u não valia grande cousa, com 
as proprias mãos tirou-m'o da cabeça dando um novo, de 
lã da Hespanha, com um bello cordão : fez-me prometter que 
eu  voltaria a vela dizendo que me ajudaria e me faria prazer 
em tudo quanto pudesse, o que não deixei de observar indo visi- 
tal-a habitualmente em quanto alli estive; fez-me ella infinito 
numero de cortezias e favores. Travei tambem relações de  
amizade com ama mulher portugueza, moça, natural do Porto, 
em Portugal, chamada Maria Mena que era estalajadeira e 
tinha bodega, tanto que para beber e comsr nada me faltava, 
pois me dava quanto qnizesse, sem nada dizer ao marido ; dava- 
me dinheiro para pagar quando elle estivesse presente e cha- 
mava-me camarada. Afinal de contas as mulheres alli são 
muito mais acceesiveis e mais amigas dos estrangeiros, do que 
os homens. 

Alli estando, tivemos um processo, meus companheiros e 
eu, contra uma estalajadeira que nos hospedava, e isso porque 
pretendia reter-nos as roupas ; foi condemnado a nola restituir 
e pagar as custas. 

Alitis os portugueies daquelle paiz me mostraram uma forca 
onde, alguns annos anteí, treze francezes haviam sido enforcados. 
Eram de La Rochelle e foram aprisionados com o seu navio; 
um dos capitães chamava-ae Pain de mil e o outro Brifaut. 



Alii vi um iaglez, que fora preso cim ns outros, e chegara a 
ter a corda ao pe~cogo, prestes a ser enforcado como os 
outros, perdoaram-no, porêm, pwque os frans~cas disseram, em' 
altas vozes, que alli estava 4 forga, havendo-o aprisionbdo, em, 
alto mar, num navio inglez. Este inglez, no meu tempo, ti- 
nha jB mais de mil escudos e morava com um fidalgo. 

CAPITULO XXVII 

Partida do Brazil, de Pernambuco, das Ilhas dos Açores, das. 
Berlengas, em Portugal; grande tormenta Ilhas de 
Baycna, viagem a São Thiago. Regresso do A,utor e. 
sua chegada em Franpa. 

Emfim, tendo estalo no Brazil pelo espaço de dois mezes, 
como me visse em difficuldarles para voltar para Portugal, tres 
fidalgos portuguezes que me estimavam muito prometteram me 
fazer embarcar em sua companhia. Esses tres fidalgos eram : 
Dom Fernando de Sylva de Menaissa, que fora, como j& disse 
algures, ganeral das galeotas do Norte, em Gor e dois de 
seus cunhados que haviam embarcalo no mesmo navio em que 
eu eãtava e me fizeram muitos obaequios durante a viagem. 

Haviam fretado uma caravella para as conduzir, elles, 
bagagens, mercadoriar, direc4anente a Portagal afim de obter 
mercês ou recompensas do Rei de Hespanha pelcs feitos que 
haviam obrado nas Indias, como se faz, devendo depois voltar, 
pois todos eram ca2ados nas Indias. 

Achava- me pois em dificuldades para encontrar alguma occa. 
siíío boa para voltar, pelo motivo de que a passagem custa de 

a cem a cento e vinte libras e a carraca em que en viera se 
perdera; nada tinha com os do Navio como dizia o meu 
paseaporte, de modo que cada qual procuraria o seu interesse : 
B vista disso esses distinctos fidalgos offereceram pagar-me a 
passayem que era de dez escudos, dando-me alem disso comida. 
Fiando-me em tal, quando sua caravella se aprestou querendo 
eu embarcar a minha bagagem, o mestre do Navio participou 
que me não levava, yois certa vez conduzira um francez que 
lhe dera, elle só, mais trabalho do que todo osmais passageiros 
e que a vista disso jurara não levar mais nenhum. Por esse 
motivo houve grande disputa entre o Vioe-Almirante e o Meltre ; 
o peior 6 que era noite e estava prestes a zarpar. 0 
Vica-Almirante encolerisado, disse-lhe que sentia muito que 
elle tivesse comaigo tíío distinctos fidalgos a bordo, pois que 
nunca chegariam a pírto salvo. Emfim, fez-lhe grandes amea- 
ças se acario voltalse B Bahia. A recusa do mestre, no emtanto, 
foi a minha felicidade pois quanlo cheguei a Portugal a pri- 
meira noticia que tive foi que os tres infalizes fidalgos tinhim 
sido aprisionados com a aua caravella, por corsarios, e levados 
para os estados birbarescos, o que me cansou muito desgosto a 
despraser pela grnnle amivade que me tinham. 



Vendo-me frnstado deste lado, achava-me mnito atrapa- 
(Ihado para voltar, quando felizmente encontrei dous flamengos 
naturalizados portuguezes que ficaram muito satiefeitos de nos 
.encontrar. 

Eram socios e tinham uma bellissima urcr, feita em Dun- 
kerque, cujas armas traziam, do porte, de duzentas e cincoenta 
toneladas. Perguntaram-nos re desejavamos ir  com um delles 
,porque o outro ficava em S. Salvador, o que acceithmos de 
.muito boa vontade dizendo-lhes que serviriamos como mari- 
nheiros sem que nos dessem soldada : fic4mos mnito satisfeitos 
com a passagem trabalhando, para as despeias; elles 
ao metmo tempo ficaram contentes com o encontiar-nos pois 
lhe serviriamos de m a r ~ j c s  sem ganhar cousa alguma. 

Estando todos de accordo disseram-nos que tirassemos paa- 
aapcr tes e licenga do Vice-Rei por escripto 

Assim fazendo embarcamo-nos netsa urca que estava car- 
$regada de assucar e tem munida de artilharia, e de toda a 
especie de armas e munições. Eramos cerca de sessenta passa- 
geiros, inclusive os meus companheiros e eu e partimos da Bahia 

.a 7 de Outubro de 1610. 
Tivemos vento contrario & partida, o que nos fez demorar 

vinte e cinco dias para dobrar o cabo de Santo Agostinho, dis- 
tnnte cem leguas da Bahia e situado na latituds de oito gr4us 
da Equinoxial para o sul. E no terceiro dia de Novembro do- 
bravamos este cabo com grande perigo por causa dos baixios e 
 bancos de recifes de que nos approximhmos muito. 

No mesmo dia vimos a cidade de Pernambuco, que per- 
stence aos portuguezes do Brazil: 6 muito bem edificada e pos- 
sue bellas Igrejas. 

Dous dias depois vimos uma caravella que caminhava com 
todo o panno desterrado, o que ii nosea gente metteu muito 
,medo suppondo que re tratirsse de navio de corsarioe, de modo 
q u e  nós %odos nos armhmos ; viu-se depois que era portiigueza. 

A 5 d4 Dezembro pass4mos de novo a linha Equinoxial 
#em direcgão ao Pólo Arctico; >atravessei-a dez ou doze veees 
durante a minha viagem. 



OS G V A Y A N A S  D E  P I B A T I N I N G A  
POR 

Affonso A. de Freitas 
Socio effectivo do Instituto Historico e Geographico de Bão Paulo 



Os Guaynhs de Piratininga 
Breves considerações 

Muito Ee tem dito e e~cripto sobre a origem e raça dos 
aborigenes do Brazil sem que, entretanto, se tenta  sahido do 
terreno das hypotheces mais ou menos acceitaveis : a ultima 
palavra sobre tal assnmpto ainda n&o foi dita e provavelmen- 
te nunca o ser& vitto as pnpulações pre-cabralianas da noesa 
patria nas não terem trensmittido fonte alguma pcsitiva e di- 
recta vara a reconstruccão d& sua historia. 

~ i r ~ r t h e n d i d o s  pela conquista quando apenas iniciado8 
no oeriodo neolithico e. vortanto. immersos ainda nes brn- 
mas' dcs tempos pre-histo;iccs pr'opriamente ditos, os primi- 
tivos brasileiros apenas nos legaram deficiente tradição oral, 
cuja mais notavel particularidade é a de approximar a sua 
thecgon a da tradição biblica na idéia. commum do diluvio 
universal, e a linguagem faliada, transmittidas ar6 nós por seus 
legitimos descendentes. 

Dccnmentcs escriptos não foram até o presente encon- 
trados e, Cado o reconhecido grhu de atrazo intellectual em 
que ez iam os nossos indrgenas antes da desccberta, parece- 
noe, jamais o serão. Os ryrnbolos lapidares, suppostas inscri- 
pções ou petroglypho~, encontrados por centenas no Brazil e 
consideraqop, a principio, como primeiras manifestaqões de uma 
escripta ideographica, ou as primicias da arte da trrnsmissão 
graphica do pensamento, yerdeiam, em que pese Be opiniões 
contrarias, de todo sua importanc'a como tal, graças 4s sabias 
e precitsss investipacões de Martins e mais recentemente do 
dr: Theodoro ~ o c h  ~ ~ ü n b e r g ,  ambos perfeitamente accordes 
em considerarem taes -svmbalos monumentcs apenas da infan- 
tilidade e inexperiencii dos povos que os produzia, sem outro 
valor que o de demonstrar o gr8u incipiente e ruc'e em que 
se achava a arte <e  desenho entre elles. O que fica dito em 
relaçgo acs indigenas do B r t ~ i l  em geral, tem inteira appli- 
cação aos de 8 .  Paulo cujo estado de civilisagão em nada dif- 
feria do daquelles. 

Para o estudo da origem e raca dos indigenas de Pi- 
ratiningr, contemporaoeos de Martim Affonso de Souza e de 
Padre Jo:é de Anchieta teremos, pois, de recorrer a duas fon- 
tes historicas unicamente : a linguagem fallada e a tradixiio 
oral. 



Do estudo da nomenclatura pelos senhores de Piratininga 
applicada ti geographia da região que occupavam e conserva- 
da pelos portuguezes, e pelos nomes proprios individnaes e 
mais vocabulos introduzidos e conservados no dialecto paulista, 
chega-se, eináo ti convic@o, pelo menos ti hypothese bem fan- 
dada de pertencerem os piratiningos ti mesma raça que do- 
minava todo o littoral do Brasil desde a lagoa dos Patos atti 
a f6z do Amazonas, assim como do confronto dessas mesmas 
denominagões geographicas com as de outras regiõea da Ame- 
rica do Sul, surge a persuasão de terem os ascendentes dos 
primitivos paulistae tido por haóitat as alti-planuras dos An- 
des, podendo-se-lhes applicar assim as tradições tupya relati- 
vas ti dispersão doe antochtones americanos, visto não nos 
terem elles legado reminiscencia alguma dos seus antepee- 
sados. 

Seguindo essa orientacão nos seus estudos sobre os ncs- 
sos indigenas o auctor, a quem repugnou sempre a ideia aven- 
tada pelo dr. João Mendes de Almeida em sue conferencia 
de 7 de Setembro de 1898 na *Academia dos Homens de Let- 
tras de S .  Paulo. e acaeita por .illustres indianologos, de se- 
rem os amoraveis e hospitaleiros Ouayanls, tapuyas e não ta- 
pys, procurou no conhecimento o no confronto da linguagem 
fallada pela gente de Tebiriçh com a dos outros povos braP- 
licos convisinhos, a verdadeira origem dos primitivos domina- 
dores de Piratininga. Os resultados dessas peequisas que ora 
apparecem em estudo preliminar levaram o auctor a acreditar 
que Tupy-Ousyanis e não Tapuyae eram os Ouayantis. 

Dada a impossibilidsde da derivação, á luz da sciencia, 
das diversas raçse humanas de um centro ethnologico unico, 
e regeitada a theoria dos milagres, visto representarem elles 
excepgão tís regras geraes e immutaveis da natureza, impor- 
tando sua acceitação no tacito reconhecimento da imperfei@o 
desta e, portanto, da fallibilidade de Deus, seu omnisciente 
creador, de quem o homem, menos de Btomo no mecanismo 
universal, suypõe ter a imagem e semelhança-parece-nos per- 
feitamente admissivel, embora acceitando a origem asiatica do 
indigena americano, a hypothese do apparecimento simultaneo 
da humanidade sobre a terra. 

Esta, que j b  nos tem revelado grande parta dos seus se- 
gredos, entre os quaes o de ser o homem muito mais antigo 
nella do que a principio se suppunha, talvez nos demonstre 
um dia que em consequencia de um phenomeno qualquer, os 
eternos gelcs do pólo austral, fundindo-se, teriam cor~ido para 



o norie, corroendo em sua impetuosidade os teirrenos de mais 
facil deeagregagso e inundando toda a terra at6 a altitude de 
cerca de 4.000 metros acima do nivel actual das aguas, dellas 
emergindo, quaes pequeninas ilhas na vastidão do immenro 
globo aqueo, al6m de outros, os montes Kilimandjaro e Kenia, 
na Africa, a serra do Himalaya e os montes Dapsang e Drin- 
gri na Asia e os Audee, na America do Sul e para onde, fu- 
gindo 4 invasão das aguas, se refugiariam os No0 das diffe- 
rentes raças em que se subdiviria a humanidade, já então es- 
palhada por toda a superficie da terra. 

Mais tarde, gelados novamente os mares artarcticos, reto- 
mariam as aguas seu primitivo nivel, continuando, porém, sub- 
mersa a immensa planicie limitada pela linha geral em semi- 
circulo, dique natural á irrnpção, das aguas, extremada pelo 
systema orographico dos Andes e do Chingam, convertida hoje 
no oceano Pacifico e cujas elevações formam-lhe as innumeras 
ilhas, hypotheses estas tanto mais admissiveis quanto nos pa- 
recem provadas pela disposição dcs continentes os quaes, S 
proporcão que avançam para o sul, se adelgaçam at6 a confi- 
guração de cabos, tal como as ilhas fluviaes batidas pela cor- 
renteza das aguas. 

Posta de parte, a doutrina darwiniana da transformação 
continua, e da geração espontanea ou eqzcivoca, pela qual ar- 
bitrariamente poderia o homem nascer de ovo de uma ave ou 
de um reptil, por nos parecerem ellas s negação da perfecti- 
bilidade de Deus, tão patente, pordm, que basta olharmos em 
redor de nós para reconhecel-a inconteste, unica, infinita, te- 
remos de, cedendo ti evidencia, reconhecer que o homom ape- 
nas marca a perfeição da fórma geral a que obedece a estru- 
ctura das diversas e mnltiplas especies do reino animal. 

De facto, se estudarmos a conformação dos iiveraos ani- 
maee, desde o reptil, por exemplo, até a bipede, notaremos que 
a fórma rudimentar da serpente representada por uma rects, 
j4 se apresenta melhorada na propria ordem dos ophidianos pe- 
los vestigios subcutaneos de patas dianteiras nas giboiae, e nas 
dos Sanrios, Chelonios e Batrachios, pela projecçiio de braços 
e pernas como que iniciando a elevação do tronco do animal ; 
progredindo no aperfeigoamento, apresenta-nos o quadrnpede 
de dorso elevado ainda que em posigiío horkontal, o quadru- 
mano que já ensaia a posição vertical, firmando-se, vacillante, 
nos membros anteriores, verdadeira transição entre o quadcu- 
pede e o bipede, com o qual está quasi que identificado, na 
familia catarrhinia, quanto 4s fossas nasaes e arcadas dentarias, 
e o homem, perfeitamente firmado na posição vertical, de in- 
telligencia susceptivel de illimitado aperfeiçoamento, marcando 
O limite superior do reino animal, do qual o Monera é o in- 
ferior. 

Não implica, entretanto, esta theoria na acceitação do 
darwinismo, pois a admittirmos ser o homem um catarrhinio 



melhoradr, teremos de concordar com sua mais remota aecen- 
dencia no ente visicular simple~, animado quando ponto de 
partida da evolução animal, inanimado, ainda que iruscept:vel 
de movimentr, quando do vegetal e, assim, teriamos de accei- 
tar tambem a ascendencia das gigantescas arvores das nossas 
florestas no simples arbusto, e a deste na humilde relva. 

Nãio ! Sem negarmos a evolução, que outra couea não é 
sinão a vida que nos ióe em marcha accelerada para a morte, 
isto 6, para a desaggregação da materia em seus elementos, 
logo aprcveitados na reproducção de outros seres animaes ou 
vegetaes, $a mesma ou de outra ejpecie, ou dispersos, enri- 
quscendo o reino mineral, principal componente dos oatrca rei- 
nop, aegundo o Genesis e a Sciencia, Euppomos todoe os seres 
creados pela intervenção divina (e nesje ponto eatamos intei- 
ramente de accôrdo com a BibIi~) sem outra relação entre as 
especies al6m da obediencia a uma !&ma geral em cada reino. 

Origem do Goayana de S. Paulo 

Qupr admittindo a emigração dos Simnyedas pelo estreito 
de Bhering e a dos Mslaios atravez a região entre a Asia e 
a Amer:cs, antes do Diluvio ou, depois deste! pelo Pscitico, e a 
futão destas duas raças produzindo um terceiro typo distincto, 
quer acceltando a autoch t~n ia  do indigena americano, o que 
parece certo, e nisso est6 accórde a maioria dos sabits, 6 ter 
sido a alto-plhnicie Perú-boliviana o berço da primitiva raça 
americana. 

Desse ponto, subdividida em numeronas tribus, partiria em 
busca de novas terras para o noite e para o sul, ao longo da 
corddheira dos Andes, e para o oriente, accmpanhando o curso 
dos g~aodes rios. ' 

Si, porbm, esea dispersão foi lenta ou brusce, natural con. 
sequencia de crescimento dos povoa, ou compellida pelos mon- 
góes, que teriam assentado as bases da civi ieação quii hua nas 
nargens do lago Titicacs, por effeito da mesma expansão asiatica 
que arremessou Attila e seus tartaros contra a Eurcpa, não o 
sabemos e ainda muito tempo deacorreri4 antes que a historia 
no1.o diga. 

Seja como f ô i  o que parece certo é pertencerem os nossos 
tupy-gubyaois i4 mesma raça que, do seu habiikt no planalto 
perú-boliviano se dilato11 por toda a America do Sul, povo- 
ando-a desde o isthmo do Panamh at6 u Rio da Prata. 

Leva-nos a essa convicção o estudo das tradições dos 
nossos indigenas e da sua liliguagem comparada com a dos 
outros povcs do continente, priircipalmente quanto As denc- 
minações geographicas, que prevalecem at6 on nossos dias. 



E' no estudo comp~rativo da lingua, mais do que nos ar- 
chivos, que os sabias conseguem descobrir o pnrentesco, ainda 
o mais remoto, entre as povos e adquirem o conhecimento 
exacto dos pcntos mais intere~santes de cada um delles. 

O idioma celta, falado pelos francezes da baixa Breta- 
nha e peloe inglezes do pa'z de Galles 6 a prova cabal da 
existencia, na antiguidade, do nobre e generos? povo Gaulee, 
que a trarlsfusão do sangue franco-romano fez desapparecer, 
assim como o vasconço ou biscainho comprova o assertn hiato- 
rico de ter sido a peninsnla iberica oecupada antea da invasão 
argana por um povo cuja origem at6 hoje se desconhece. 

No idioma inglez, altamente subsidiado em suas raizes pelo 
latim atrav6s do francez, e pelo allemão, mórmente qurnto 1 
pronuncia, facilmente se descobre a fusão dos 60 mil guerrei- 
ros de Guilherme da Normandia com as Anglo-Saxões, povos 
germanos por elle vencidos no daminio da Inglaterra. 

O estudo das leis do idioma do Lacio nos leva 9, convicção 
de ser o latim um dialecto da lingua aryana, da qual o sanskrito 
6 o ramo principal, sinão o proprio tronco, como dialetos mais 
ou menos afastados são todas ae lioguas indo-europbas, estando 
o parentelco linguistico em perfeito parallelismo com o pa- 
rentesco consanguineo doe povos que as fallam. 

No rastejamento da origem de um simples vocabnlo, ohe- 
gamos muitas venes 6 descoberta de affinidedes jimaia suspei- 
tadas entre os povos os mais diversos. 

Si,. por exemplo, fimlmos o vocabulo portugnee mãe ir de 
toma vzagem á sua mais remota origem, encontral-o-emos sob 
a fórma mdtra, de mã, materia, geratriz, no san~krito, de onde 
passcu para o grego, transformado em mitcsr; para o latim em 
mator, com as ramificações madre, no italiann e no h e ~ p i n h d ,  
e mè-e no francez ; para o polaco e= matka; para o russo 
em mats (mati) ; para o allemão em mutter, modificado no in- 
glez em mother e para o sueco em moder, etc., etc 

Mas, para estudarmos o parentesco dos nossos indigenaa 
com os outros povos da America do Sul não temos necessi- 
dades de penetrar o emaranhado de taes minudencias. Surpre- 
hendidos pela conquista, quando apenas sahidos da pbaee bal- 
buciante das radicaes simples para a das agglntinadas, foram 
perseguidos e esmagados por toda a parte, não tendo os aeua 
restv, sobrexietentes at6 hoje, conseguido attingir o periodo 
da flexão, emanante da neceesidade de abst.air, com a acqui- 
sição, a cada passo, de novas ideias, rogresso de que niío 6 
snsceptivel o nosso indigena pe!a can iça0 de foragido em que 
se mha 

H 
Relativamente facil seria, entretanto. a identyficação dos 

diffarentes grupos indigenas, s i  o assumito tivesse despertado 
o intereese caDaz de levar os amerioanistas a colligirem os 
minguados miteriaes lioguisticos eaparsos por todo o cGtinente, 
indispensaveis a esse fim. 

O fallar paulista est& repleto de reminiscen~iae doe Guayanis, 
oe qnaes concorreram em grande parte para a sua formapo: e 



que elles eram Guaynis e não Tapuyes, como querem iliustres 
indianistas nacionaes, provam- no os vestígios do seu idioma 
notados na linguagem popular em confronto com a lingua dos 
Caáuás, nossos contemporaneos do valle do Paranapanema, 
incontestavelmente Guayanis. 

Entre os caipiras dos municipios limitrophes da ,capital e 
os de toda a região denominada norte de S. Paulo, onde a 
população teve por base os aldeamentos jesuiticos  do^ primi- 
tivos indigenss, frequentemente se empregam, alem de innu- 
meros outros da mesma origem, os termos Jaguarehyva (ca- 
churro ruim) Birú (mosca varejeira) Boi-tbtá (cobra de fogo) 
etc,. termos estes que se encontram no vocabulario dos Caáuds 
do Paranapanema de quem, por certo, os nossoss roceiros não 
os apprehenderam, poie, como 6 eabido, aquelles indigenae, re- 
pellidos para oeste, logo apóa a conquista, sómente dois ~eculos 
depois é que refluiram para o criente, restabelecendo.se em São 
Paulo, cerca do começo do secnlo passado, não se estendendo, 
entretanto, al6m da zona sul que ainda occupam. 

Oa proprios vocabulos Craáuá e Caapira (caipira) têm 
origem communi no dialecto Guayanh. 

Definitivamente incorporados ao idioma portuguez fallado 
no Brazil e principalmente em P. Paulo, temos um €em nu- 
mero de palavras derivadas do Guayeni e cujas raizes vamos 
encontrar tambem no Caáuá. As palavras Capim, Giboia, Capão, 
etc., hoje portuguezas, foram retiradas da linguagem dos põvos 
da rapa de Tibiriqi, sendo as suas raizes encontradas tambem 
no CaAuii actiial, sob as formas de Caa-pii, Gy-boia, Caa-punn, 
etc., perfeitamente identicas ao tnpy-guayani fallado pelos 
primitivos habitantes dos campos de Yiratininga. 

Seguindo o meamo piocesso de confronto dos elementos 
glotticoe, chegaremos á convicção de que os Guayanis foram 
a guarda avançada dos Guayanis que das alti-planuras dos 
Andes desceram at6 as margens do Oceano Atlantico. 

Espalhados por toda America Meridional, na geographia, 
na fauna e na flora? encontram-se vestigios da lingua Guayani. 
Os voc8bulos Jaburzí, Tapir, Tamanduá, Copahyba, Mandioca, 
etc.) (na Guyana Franceze, Jdbirzí, Tapir, Tamanoi~, Copahzí, 
Manioc, etc.) designam em quasi todos os paizes sul-ame- 
ricanos as mesmae especies de animaes e plantas. 

A partir das praias do Oceano Pacifico, encontramos o vo- 
cabulo Guayá, legitimamente Guayani, pois 6 a radical do 
proprio nome com que se nomeam os povoe Guayania, deno- 
minando uma das mais adeantadas províncias equatorianas, 
cuja capital 6 Guayá-quil; mais para oriente encontraremos 
as Guaya-nas que parece terem adoptado o nome dos Guaya- 
unos, povo cujos restos ainda sub~istem na antiga Gaayana 
hespanhola, hoje Venezuela, e o encontraremos tambem no 
Brazil, de norte a sul, ora em denominações geographicas, ora 
na nomenclatura das sub-rsqas Guayanis. O grande Estado de 
Goyaz tomou o nome dos aborigenes Gunyás, encontrados em 



seu torritorio pelo Anhanguera : Guayanàs eram os paulistas do 
tempo da descoberta. 

Pelas afinidades glotticas demonstradas, parece-nos perfei- 
tamente admissivel suppormos serem os Guayands, Guayanis e 
a180 Tapnyae, ccmo se pretende, e serem Qnayanis os povos 
que, emigrados dos Andes, Fe espalharam por todo oriente ven- 
cendo os homens que por ventura alli encontraram e queper- 
tznceriam a outra raça. 

O dxodo dos Guayanis do planalto ~erú-boliviano, traçado 
pelo vocabulo Guayá, 08th em perfeito accôrdo com a tradição 
divulgada por Couto MagalhIes, de que os povos emigrados 
das altas montanhas, onde o sol múrre, tomaram as terras plainas, 
tinde o sol nosce, ao grito da guerra : 

l Yá sb Pindorama koti, itamarána po  anhantilt, yara- 
fama ae recê D (9. 

Os Caingangs de S. Paulo 
A opinião unanime dos peiisadores nacionaes firmada na 

tradição historica de serem GuayanBs os indigenaa encontrados 
por Martim Affonso de Souza, nos Campos de Piratininga, 
dividiu-se apój a hypothese apresentada pelo insigne indianista 
Dr. Jogo Mendes de Almeida, o qual, baseado num documento 
rnanuscripto e sem a~signatura encontrado na bibliotheca de 
Evore, de auctoria attribuida ao padre Jos6 de Anchieta, effir- 
mou em sua conferencia realizada a 7 de Setembro de 1888 na 
4ociedade dos Homens de Lettras de S. Paulcm, que TebiriçA 
e a sua gente pertenciam & raça tupy-guayani e que esta na. 
@o senhoreou-se dos campos de Piratininga depois de bater e 
repellir para o intericr as tapuyas Guayanàs, primitivos habi- 
tantes daquella região, isto, em contrario á doutrina por elle 
adoptada e exposta no seu monumental trabalho .Algumas No- 
tas Genealogicasm publicado em 1886, pelo qual cs Guayands 
seriam o product) do ctuzamento dús GuayAs, povo emigrado 
da& Antilhas, com os tupys e, portanto, um ramo de~sa  grande 
naçilo. 

Posteriormente o mesmo esrriptor, tratando da fundação da 
cidade de Taubaté em o ~Diccionario Greographico da Provin- 
cia de S. Paulow mantem ainda as mesmas ideias expendidas 
na *Sociedade dcs Homens de L e t t r a s ~ ,  porhm, da sus argu- 
m e n t a ~ & ~  chega-se A illação contraria, iato é, de que tupy- 
gaayanie e não tapuyas eram os GuayanBa. 

Diz O illustre escriptor ás paginas 251 do citado Diccio- 
nario : aTaubaté.-Cidade situada em um planalto, h margem 
direita do rio Parahyóa, distante deste 6 kilometros. 

f) <Marchemos para a região das palmeiras, com a acha de armas na mão, 
e seremos senhores della*. 

7.. Conferencia - Couto de Magalhães. 



Foi primitivamente uma aldeia de hdigenas goiá nà, OU 
guayilnazes, vencidcs em Piratinings, e para 18 fugidos. 

O nome desta povoação tem sido deturpado: Itaboatd, Ta- 
boatd. Tahubat6, Tabatd, e ora lauhatk. 

Dispersados os goia nà vencidos em Piratininga, muito 
antes da vinda de l a r t im  Aff meo de Sauaa, tomaram, em gru - 
pos numerosoe, direcçõeb varsas. A m6r parte foi fazer tába no 
logar em que ti hoje a cidade de Saubatd. 

E, porque alguns daquelles grupos se deixsram escravisas 
pelos vencedores. e outros seguiram para os sertões do rio Pu- 
Tanapanema e da serra Apucarana, aqnella tábn foi denominada 
pelos goianà q l e  fu~daram-na, Tab a etd, etába legitimas, de 
táb-a, =povoação, aldeia*, dt6 degitims, verdateire, antiga, 
superior*. Allusivo 8 ser a tába principal e legitima. 

Portanto, o nome laubatd ti corruptala de Zab-a.6td~. 
O qum, pordm, o illustre indianologo não explicou 6 o facto 

dos GuaynAj do Parabybi, que elle snppõe tapuyas, irem bu:car 
no idioma dos seus inimigos a denominaçã3 da sua tábii, fun- 
dada como uin protesto solmne e vehemente 8 uiurpação que 
a:abavam de soffrer e um baluarte levantado contra a expansão 
inimiga, pois Tab-a - dtd, povoação ou cidade principal, legirima, 
como muito bem traduziu o Dr. João Mendes, são vocabulos 
genuinamente tupys. 

Ora, si os GuayanAi recorreram ti I'ngnagem tnpy para 
denominarem o eeu novo habitat, era porque tnpy e não outro 
era o idioma por ellei fallado, e se a sua linguagem era essa, 
claro est8 que 6 nação tnpy e n8o 6 tapuya pertenciam elles. 

Durante 22 annos. de 1533 a 1554, os p3rtuguezes mau- 
tiveram-se no littoral, onde fundaram €3. Vicente, I g n a p ~ ,  San- 
tos e I anhaem, sem que ioffceesem a menor hostilidade por 
parte dos indigenas do interior. Em 1554, animados talvez pelo 
sogro de Zoão Bamalbo que aspirava o mando supremo dos 
GaayanB~, os portuguezes installaram-se nos campos de Pirati- 
ninga sob a c~ndição de apoiarem as pretensões daquel'e chefe 
indigena. 

Deu-se então a scis8o entre os Guaywis:  os que eram 
pelos hsrdeiqos de Piqueroby cmtra o estabelecimento dos eu- 
ropeus em serra acima e ccntra a chefia suprema de Tebiricit 
retiraram-se para o interior em direcções varias, inda o grupo 
maior estabelecer-se nas margens do Parahybs onde fundaram 
Iab-a-6t6, tába legitima, em opposição it tába de Piratininga 
ora em poder dos Guayanls que !e tinham .deixado es2ravisar~ 
pelos conquistadores. 

Esta hypothese pareca-nos muito mais acceitavel que a do 
illnstre anctor do aDiccionarios, e a propria affirmat'va do pa- 
dre JosB de Anchieta de se ter o chefe Caauby casa10 com 
uma aGuayan8 das do mnttos serve para dar-lhe maior plau- 
sibilidade. 

Da propria dualidade dos comes porque eram conhecidos 
os Guaynás, tiramos nova illagão a favor da claesificação tupy 
dos mesmos. 



Em geral, as q õ s s ,  e mesmo as tribua em que ellaa se 
sabdividiam, tinham b i s  nomes; um com que ellas propríae se 
deng minavam, exprimindo sempre auaa boas qualidades e outro 
que lhes davam aa nações ou tribus inimigas attribitindo-lhes, 
ao contrario, algum defeito .ou qualidade inferior 

Assim, pois, Guayanà de Guayá ou Goiá, .nação in&gena, 
descida daa Antilhas e Guayanas pelo Orenóco e que se crn- 
saram com os tupys na regino entre os rios XingB e Tocan- 
tinss, e %à, pxrente, isto 6 ,  Gwíyá parente, mgundo João 
Mendes (aAlgnmas N&as Genealogicas., paga. 292, 293) ou oa 
aslliados parentees, segando Baptiste Caetano (&Do principio e 
origem dcs indiosm, nota As pgs 96), ou a i d a  &ente @ti- 
mada (1) segando Visconde do Porto Seguro (Eliutoria Geral 
do Brezil*, vol. I.", prg. 100), mrir o nome pdos Tupy-Gna- 
yanis doe campos de Piratmnga adoptado para designerem eua 
origam ou mas qualidades, e Tupynaki, de Tupg, nome da 
neçgo, nà, perante e ki espinho, com a siguificação de ruim, 
parrnte ruim (João Mendss, bra citada, pag 2983 ou Tupy-  
miki ,  iki, visinho, isto 8,  Tupg visinho, o nome que lhe8 da- 
vam oi povos tapys e, segundo o padre Jeronymo Badriguea, (2) 
os Csrijds, t a r n k  tupys, seul confri nbntee. 

E' sabido que diversos rios e logarea da região de Pira- 
tininga eram conheeidoe, na Bpoca da deocoberta, por mairi de 

(i) O thema Quayd ou 801~6,  entra na composição de grande numero de 
palavras, as mais diversas, da lingua tupy o que difficulta sobremodo, tornan- 
do-o ouasi um aroblema insoluvel. o estudo da sua sianiflcacão no termo 
~ u a ~ â n d .  

Compulsando o vocabulario da lingua geral ou tupy, podemos juntar ás 
traducções supra-mencionadas, as quaes de modo algum resolvem o problema, 
novos significados pelo menos com tantos visos de exactidão como aquellas. 

Da simplificação do termo ybytigoaii, valle, teremos goaia; reunindo-se-lhe 
a particula nd com a significação de gente, segundo Varnhagen, formaremos o 
termo Goia-nd, gente do valle, allusivo ao facto de habitarem estes povos de 
preferencia os valles de serra acima. em contraposição Bs tribus que habitavam 
o littoral. Por extensão os tupys dariam a mesma di..nominação a todas as tribus 
Tupys-Guayanis ou Tapuyas, que habitavam tambem o interior do paiz, unica 
hypothese pela qual poderemos admittir a denominação Guayand, empregada 
actiialmente para designar povos de raças diversas. 

Tambem de Demeo, m i a ,  e Parente, a n a n a  (Clrrestomdhia da Lingua Bra- 
eilica pelo dr. Ferretrs França, pags. 73 e i00), por abreviatura, n d ,  faremos 
Coia-nd ou Goia-nà parente gemeo ou irmão; mas nesse caso teremos de con- 
cordar, Contrariamente 6 nossa primeira hypothese, em que o nome GuayanB, 
foi tomado doa Tupis-Guaranis pelos Tapuyas dos quaes suppmos descenderem 
os actuaes Guayanás do Alto-ParanB de que nos dão noticia otenente paraguayo 
D. Domingo Pattnho e o exploradorlLista, para designarem o praximo grhw de 
parentesco entre as diversa tribus em que se achava diaidida a sua nação e não 
a elles dado pelos tupys. 

(2) Nas já citadas .Notas Genealogicas. ás paginas 298, o dr. João Mendes 
dB a seguinte preciosa nota, cuja transcripção aqui 6 da maior opportunidade : 
.O padre Fernão Guerreiro, na obra supra-citada, (*) correspondente aos annos 
de 1606 e 1607, edição de Lisboa, - 1609 referindo-se a uma carta do padre mis- 
sionario Jeronimo Rodrigues, mencionava denominaçáo tupinachins como dada 
peIos ccir@jds aos % m á .  Esaa denominação B a mesma bpy-n-ilris, que segundo 
elguna, significa vis inho~.  e em tai wntido teria aidoempregado. ?das não 
não 6 equelle o, significaao ; km, o de ~ T w p y  parente mim*, poraue gola-ná é 
pwdaeto cxnzaàe esm ~hrpy, a a s h  com0 hrpg-ha-ki. Ki =.sspinho*. 

p) Relação annnal das comas que iizenmr os Paüres da Compania de Wsua nas 
pades da india Oriental e no ãrazil Angola Cabo-Verde, Quiné, nos annos de 
1602 e 1603, Lisbõa : 16Oü. Obra diada ás -págs. 292. 



um nome o que é explicado pelo habito que tinham as nações 
indigenas de .exprimirem O signal da conquista, mudando aos 
logares os nomes anteriormente dados pela nação vencids, sem 
que todavia a esta deixassem de ficar em lembrança.. (João 
Mendes, obra citada, pag. 208). . 

Oa antigos nomes dos rios Tamanduatehy e Tieté, deno- 
minações estas incontestavelmente tupys e que, segundo todas 
as probabitidades, foram dadas pelos nltimos occupsntes da re- 
gião, eram Piratininga e Anhemby, dadaa provavelmente pelos 
primitivos dominadores, os Guayanhe, segundo J O ~ O  Mendes. 

Os termos Piratininga e Anhemby pertencem tanto ao 
idioma Nheengath ou Braeilico como aquelles, e si foram em- 
pregados pelos Guaynho, é rorque outro não era o idioma fal- 
lado por elles sinão a lingua geral ou tupy. (1) 

Demais, ai os Gnayaoks primitivos eram tapuyas e não 
tupys, (2) como explicar o facto de não ser encontrado o me- 
nor vestigio da coexistencia tapuya com os tupys ou mesmo 
com os europeus na região de Piratininga? . 

Porque sobrepôr vagas afirmativas de historiadores que, 
salvo rarissimas excepções, o foram incidentemente e que nem 
siquer pertenceram á época a que se referem, de que os Gua- 
yanhs não pertenciam á raça ou nação tupy, quando os ma- 
teriaes todos até hoje encontrados nos antigos cemiterios in- 
digenas de S. Paulo, aproveitaveis Sr reconstrucgão da ethno- 
graphia indigena, nos attestam a uniformidade dos usos e 
costumes das populagões piratiningas anteriores ao dominio 
europeu e a dsnominação indigena da gergraphia local, antiga 
e moderna, sem discrepancia de um só termo, nos demonstrani 
o uso commum e unico da 2ingua tupy em todos recantos de 
S. Paulo, quer nos pontos occupados pela gente de Tebiriça, 
quer nos dominios dos indigenas por elia ou por seus maiores 
expulsos de Pirntininga ? 

Entretanto a ideia aventada pelo dr. João Mendes de Al- 
meida na alladida sessão da .Sociedade dos Homens de Letras 
de S. Paulo* encontrou apoio em mais de um homem de sci~ncia. 

O sabio Sr. Capistrano de Abreu, em publicação da Gazeta 
de Ncticias do Rio, de 2 de Maio de 1896, criticando o artigo 
<A civilisação prehistorica do Brazil Meridional. do dr. H. von 
Ihering, inserto na Revista do Museu Paulista, anno 1 . O  de 
1895, pags. 35-159 em que este escriptor opina pela inclusão 
dos GuayanAs entre os tupy-guayanis, adaptou aos Guyan4s de 
S. Paulo em 1532, as opiniões de Gusman, Leary, Knivet e 

(1) O termo caingang, Cróyó, por corruptela, Cóyd; o termo Boróro, Butikra 
(pyrilampo), com a accepção de - embriagi~ez -hoje correntes na giria popular 
e o termo chavante Itoby (mosquito), tambem introduzido na linguagem paulista 
foram tirados recentemente da litteratura indigena e não transmittidos por con: 
tacto directo com os povos a cuja lingua pertencem. 

(2) Tapuya, termo de origem tupy era a denominação geral dada pelos 
tupys-guaranis aos povos das diversas ragas indigenas não aparentada com a raça 
tupy. Tapuyas eram pois, tanto os Bor6ros como os Chavantes ou os Cayapòs, 
tão extranhos entre ;i quanto o eram dos tupy-guaranis : nesse sentido è que 
adaptamos o termo. 
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ainda de outros sobre os Guavanhs das diversas regiões da 
America do Sul, concluindo sua classificação entre OS-tapuyas, 
dando-lhes Dor descendentes os Caincranas do Paranâ e dos " - 
sertõea de 8ão Paulo. 

Sem embargos de reconhecermos no insigne scientista a 
maior competencia no assumpto, discordamos, entretanto, in- 
teiramente desse seu modo de perissr, regeitando em abarluto 
a hypothese do parentesco dos antigos Guayanh~ de Piratininga 
com os Guayanhs modernos espalhados por differentes pontos 
do Brazil e da Republica Argentina e com o8 caingangs os quaes, 
menos de uma nação primitiva, parece terem surgido do agru- 
pamento hecterogeneo de individur s expurgados ou residuaes de 
raças indigenas diversas, uma Coluvies Gentium como affirma 
o dr. Frederico von Martius que os conheceu na sua viagem 
atravez da antiga provincia de S. Paulo em 1818, 

A crença de que os caingangs descendem dos Gluaynhs de 
S. Paulo nasceu provavelmente da existencia de agrupamentos 
daquelles indigenas, em meado do seculo passado, no municipio 
de Faxina e de cujos coetumes e lingna nos dá noticia o his- 
toriador Augnste de Saint-Hilaire que os visitou em o anno 
de 1820, por suppôr-se talvez serem esses indigenas, ora rele- 
gados pelo avançar da população civilisadaa para os sertões do 
Rio Felo, residuos sobre-existentes dos primitivos Guayanhs, 
de residencia continuada e permanente nos arredores de Pira- 
tininga e que, contrariamente a todas as leis de absorpção, se 
tivessem subtrahido á força assimiladora da civiliilagfio, repre- 
sentada pelos centros de população que os rodeavam. 

Tambem contribuiria para firmar essa opinião o facto de  
Martius referir-se aos (;Yamt?s, e que a si mesmo se chamam 
Caingangs n, encontrados pelo sabio allemão no interior de 
S. Paulo r, quando por aqui andou na segunda decade, do ee- 
cnlo pastado. 

Mas a verdade é que o territorio sudoeste do actual Es- 
tado de S. Paulo, cortado em todas as direcções, desde os pri- 
meiros tempos da conquista, e, logo apói o estabelecimento dos 
portugueses em serra acims, pelos exploradores de ouro e pelos 
caçadores de indias, e invadida em 1628 pelo exercito de An- 
tonio Raposo que ao atravessal-o levaria diante de si as po- 
pulações indigenas insubmissas at6 os confins do imperio de 
Guayra que destruiu no intuito apparente de captivar indios, 
por6m, real e altamente politico e patriotico de restabelecer as 
divisas naturaes da Capitania de S. Paulo pelo Baixo-Paranh, 
ficou deserto de i ~ d i o s  independentes e bravios (1) at6 o pri- 
meiro decennio do seculo XIX em que se verificou a irrupção 
naquella zona das hordas CaauL e Caingangs, aquellae per- 
seguidas por eetas. 

(i) Segundo as chronicas e os documentos mais dignos de fé os indigenas 
de Piratininga e cercsnias foram aldeados pelos conquistadores 'uns de motu- 
proprio, como a gente de Tebiriçh, os aldeados de Pinheiros, ~drapicuyba, Santo 
Amaro, MBoy, etc., e outros, vencidos em combate e reduzidos, como os de 
Guarulhos, São Miguel e talvez mesmo, os de TaubatB. Os indigenas que se náo 



Dia, Máchsdo d e  Olivera que es indios da raça Gnryanii 
~rhvindos da margem direita da Paranh e que foram a bas* do 
povoamento de S. João Baptista do Rio Verde, hoje cidade de 
Itaporangr, do aldeamento de Itarary no municipio de Igaape 
e de S. Lourenço em Itunhaen, appsreceram no mnnic*pio da 
Itapeva de Faxina em 1845, acossados pelos Coroados das. 
mattss de Goyo-en (nome caingang do rio Urugnay) o de fo- 
r m  carinht samente acolhidos e aldeados pelo barão de An- 
tonina. 

Conciliando esta valioea informaç!io com a tradição c( r- 
rente entre os caingangs de S. Paulo de que 08 seus maiores 
emigra~am do sul para a região em que se acham (C. Lacerda 
Fr~neo.  artigos publiasdos no C o ~ r e i o ~  Paulistano em Janeiro 
de 1905) e com a semelhança do idioma dos caingagn~ de S. 
Paulo com os do Paranh, cuja differança dialectsl6 quasi nulla, 
~hegamos á bem fundada hypothese de que os actuaes helvagens 

quizeram sujeitar ao dominio dos conquistadores viram-se obrigados a emigm 
para pontos longinquos, fugindo as bandezras que os procuravam escravisar ; e 
nem 6 crive1 suppôr-se que os bandeirantes deixassem junto as suas fazendas, 
representando uma constante e imminente ameaça a segurança de suas familias 
e bens, os trabalhadores de que careciam suas lavouras, indo procural-os no in- 
vio sertáo, por centenas de leguas, ate5 os confins do Brazil 

Com a abertura do caminho entre a villa de S Paulo de Piratininga passando 

8 or Carapicuyba, Sorocaba e local de Faxina, ap6s a flindação de Paranaquá e 
urityba cm 1640 e 1664 a regiáo sul de S Paulo, já bastante conhecida e visi- 

tada desde os primeiros tempos coloniaes, passou a ser frequentada quasi que 
diariamente, a partir do anuo de 1728, por viajantes, mineiros e exploradores 
que se dirigiam para a comarca de Peínagoa, para as mlnas do Apiaby cuja 
fama de riaueza ainda não tinha sido empanecida pelas noticias maravilhosas 
que começivam a circular das minas de Goyaz, pouco antes descobertas, ou para 
o porto de Ararytaguaba em demanda dos sertóes de Cuyabá 

Si pois. esta zona foi por mais de cem anuos percorrida em todas as direcçóes 
sem oue nunca se desse   ela Dresenca de indios insubmissos. 6 Doraue esses real- 
menti aiii não existiam. náo  havendo, portanto, razão para áesCrértse dos factos 
e documentos que attestam uniformente o apparecimento simuitaneo dos Caauáe 
e Cainqangas naquella região s6mente em principias do seculo. dezoito (*) 

Vem a proposito a tanscripçáo de um trecho sobre a fundação do aldeamento 
de S Joáo Baptista do Rio Verde, hoje cidade de Itaporanga, do relatorio apre- 
sentado ao presidente da Provincia de S. Paulo, conaelheiro Saldanha Marinho, 
pelo brigadeiro Machado de Oliveira, fecundo e consciencioso escriptor indige 
nista, e o mais competente sobre o assumpto náo s6 por seus conhecimentos 
especiaes, como pelo cargo official de Brigadeiro dos Indios que exercia e por 
ser contemporaneo dos factos a que se refere. 

Diz aquelle illustre escriptor tratando do aldeamento do Rio Verde Os 
indios deste aldeamento bem como os que se encaminham para o municipio de 
Iguape, suppóe-se provindos das tribus que habitam amargem direita do Parana, 
e que, descendentes dos Guayanis, foram ao depois conhecidos com o nome de 
Caauas . 

Os seus costumes sedentarios e indole pacifica assim o indicam. Viveram 
da caça e pesca nos sertões que vão ter a margem esquerda do Paraná, ate que, 
em 1845, acossados por um lado pelos Cdroados, refugiados 3as mattas do Goyo-en, 
e por outro, p e l s  hordas selvagens que vagueiam nob sertões de Araraquara e 
Botucatii, mostraram-se nos primeiros povoados do municipio de Itapeva com 
manifestações de se quererem aldeiar, e com esse intuito internaram-se no mu- 
nicipio e foram ter á fazenda Pirituba do barão de Antonina, que a esse tempa 
a habitava. 

O bom acolhimento que tiveram os indios na fazenda Pirituba produziu-lhes 
a vontade de alli se aldearem: mas como hovesse terras daaoccupadas entre os 
rios Itararé e Verde affluentes austraes do Paranapaiiema o barão de Antonina 
os fez encaminhar para alli, distribuir-lhes terrenos e organisar o aldeamente de 
8. Joáo Bastista. 
-- 

í") Auauste de EPint Eilaire unindo em 182ü atzaveamu a Provincb &e 
8 Paulo. jH encontrou os cainganis, aos quaea c h s m  f fuankaaani (Guay831&s)t 
clomiciiiados no teriitorio de Itapeva da Feiillna, 



.de S. Panli são um ramo dos chamados coroados de ParsnB 
d e  exiatencia jtímais assignaleda no actnal territorio de 0. 
Paulo, em 6poca anterior ao seculo XIX. 

Scindida a naçao caingang das margens do Urugnay, uma 
facçã? da mesma, tahea o elemento peor da collectividade, se- 
guiria para o norte pe~etr rndo no t3rritorio panlista onde en- 
aontraria os Caanhs nos sertõas do Paranapanema, levando-os 
então de vencida até o mnnicipio de Faxina. 

Abrigados os caanis sob a protecção do barão de Antonina, 
tiveram em breve rs caingangs de recuar, procurando as pro- 
ximidades do rio Paranb, perseguidor pela reacção dos civili- 
aados e, quiçk, sob a acgão daquelle titular que no mesmo 
anno, em officio dirigido ao presidente da Provincia, se quei- 
xava das correrias e depredações daguelles selvagens tornador 

formidaveis e temidos por sna ferocidade e continnos actos 
de barbaridade S. 

A estes indios cainganga chama erroneamente o barão de 
Antonina Cuayaná o que não 6 de admirar, pois, até o pre- 
sente ainda lhes não descobrimos o verdadeiro nome. 

Ainda que pertencentes ti familia Caingang, n&o podem 
.ter elles esse nome que não existe no seu dialecto : os selva-' 
gens de S. Panlo em vez de Caing-ang (gente do matto, entre 
os Camés de Martins e os Caingangs de Telemaco Borba) dizem 
Vaiehá-gmg (de Vaichá, matto e ang ou gang, gente); quanto 
A denominagão geral do coroado, basta dizer que elles costn- 
mam traaer os caiellos mais ou menos longos, ao conLrario doe 
que os aparam em fórma de coroa e de cujo uso tiram aquelle 
nome. (1) 

Quanto aos Camds de Martius, este não nos diz em que 
ponto do interior de S. Paulo os encontrou; 6 qnasi certo, 
.porém, que não o foi no territorio do actnal Estado de S. Paulo. 
mas no do Paranh, ao tempo legitimamente panlista. pois, como 
26 sabido, aómente a 29 de Agosto de 1853 é que se deu osen 
desmembramento com a creação da Prwincia do Parand. 

Martius, annotando em seu Qlossaria Linguarum Brasi- 
lientium o vocabulario dos CamBs, no qual nos fornece a tra 
ducç&o de cento e onm termos desee idioma, assim se exprime: 
«Estes CamBs, conhecidos pelos colcn6s do interior de S Paulo, 
sob os nomes de bugre ou indi? do matto chamam-se a si 
mesmo Caing-ang, ou, quando domiciliados entre cs brancos, 
como m usos, Cai qui. 

(i) O meio mais seguro de evitar-se a enorme e lastimavel confusão exis- 
tente na denominação das diversas noções indigeuas do Brasil seria f'a imitação 
do francez antigo que se dividia em lingua de oc e lingua de oui, da diversidade 
morphologica do monosyllabo, sim, nos dois grandes dialectos mais t a ~ d e  tran- 
.formados no trancez propriamente dito, e no provençal) a sua designação por 
qualquer dos seus vocabulos capitaes, como por exemplo, o termo, agua, que 
nos principaes idiomas indigenas tem-se conservado inalterado atravez dos in- 
numeros dialectos 

Assim, dariamos a denominação de - povos da lingiia de Yg - a todas rts 
tribiis da raça tupy-guayanl; -da lingua de Gran - aos guayanhs actuaes e aos 
ingains; da lingua de Goio, - Os, diversas trlbn8 dos Caingange, etc. (Vide 
vocabulario na ultima parte deste livro). 



Tambem sua lingua, na qual se encontrrm amslgamadas 
entoaçõts das linguas dos GBs, Crens, dos GoyatacAs, com pa- 
lavras das linguas dos tupys s do? idiomas dos negrts, indicam 
ser uma Colluvies Gentium, aujas raizes seriam inutilmente 
procuradas numa direcçBo,~ (eDi~se (1) Camds, den Ansiedlern 
im Innen von S. Paulo unter dem Nnmen der Bugre oder als 
Indios do Matto bekannt nennen sich selbst Caiogang und 
wenn sie sich nnter den Weic.sen, als gerahmt, niederlassen, - 
Cai -qui. 

Auch ihre Sprach, in der sich Aukliinge an die der GBs, 
Crens, der GoyatacAs mit Wortern aus der Tupy nnd tius Neger- 
Idioma verquicht finden Weisst sie als eine Co22uvies Qentium 
nach, derem Wnrzeln vergeblich in Einer Richtung zn suchen 
Waren . a) 

Compar~r os usos e costumes dos antigos indigenas de Pi- 
ratiniuga com as actuaes de S. Paulo ou de outro qualquer 
ponto do Brwzil, geria trsbdha escusado por improficuo: o modo 
d e  viver dos povos selvagens e, em geral, de todos os povos 
atrasados na permuta do commercio internacional, factor pri- 
mordial da cioilisação e do progresco, dopenda principalmente, 
~inão ~xclusivam~nte,  dos recur~os pramanados da região de seu 
dominio e empregado na satisfacção do suas necessidades, e os 
indigezlas dos campos de Piretininga que se refugiaram nas 
mattas, subtrahindo-se assim 9, infiuencia dos conquistadores, 
teriam necessariamente seus habitos profundamente alterados 
pela divars~dade da zona que passavam a habitar. 

Os Caingange de S. Paulo, actuaes senhores das mattas dos 
rios Feio e do Peixe, ~ ã o  es~encialmente cagadores, de ac~ordo 
com os recursos que lhes fornece a região: não são canoeitos 
e tampouco pescadores, por se zcharam ainda bastante distan- 
ciados do rio Paranh e não Ihes permittrrem o exercscio conti- 
nuado desses mistBres o pequeno vslums das correntes de agua 
que sulcam seus dominios 

Entretanto, daqui hre alguns annos, confinados na hsira do 
Paianá pela vanguarda da civilisaç%o representada pelas popu- 
lações extremas dos nxnicipios do Rio Preto, Baurú, Gam,~os 
Novos e Monte Alegre qna se vão projeztando para occidaote 
e qus acabarao por suffocal-os num ampIex:~ de ferro, os Cain- 
ganga de S. Paulc, ou wsis pmo:,riameute oa Vaichágangs, tor- 
nar-se, &o canoeircs e idhthgóphsgos, pela necessidade de tirarem 
do cauc?aloso rio os recursos índispensaveis á sua subexistencia 
que a caça não mais Ihes fornecarh pels perda das mattns. 

Da mgsma sorte, pnrece-nos, o estudo da anthropologia, 
principalmente em relaçgo aoa selvicol~cr do Rio Feio, não pro- 
jectad luz a!garila sobro o arfiumpto: agrupamento originado 

(i) Ao distincto Cr. João Adolpho Bchritzmeyer Junior devo a traducção 
portugueza deste trecho do trabalho de Martius. 



na fusão de representantes de ragas diversas, (I) segundo a 
opinião de von Martius confirmada pelos elementos linguisticos 
componentes do seu idioma, e pela propria diversidade physio- 
nomica notada entre individuos da mesma tribu, 6 provavel que 
entre elles se encontrem o brachycephalo tupy conjunctamente 
oom o dolichocephalo tapuya . 

A noticia mais minuciosa que temos sobre os caracteres 
physicos dos Vuichagangs, 6 a que nos fornece o distincto en- 
genheiro dr Gentil da Assis Moura no relatorio da exploração 
do Rio do Peixe apreeentado ao chefe da Commissão Geogra- 
phica e Geologica de S. Paulo, acompanhado de preciosas re- 
producgões de photographias de individuos daquella raça, da 
dos Chavantes da margem direita do Paranh e dos Gusyanis 
do interior do Estado. 

DAS revendo o typo dcs Vaichagangs, estudado por elle em 
tres indios mansos, assim se exprime o dr. Asais Moura: 

(Antes de terminar a nossa despretenciosa desoripção, vamos 
descrever o typo dos Corôados, copiado de tres indios mansos, 
um homem e duas mulheres, presos em uma dada h8 annos, e 
resident-s hoje em Campos Novos, na fazenda do Coronel 
Sanches do Figueiredo. 

São de côr fortemente bronzeada, de olhos grandes, rasga- 
dos, vivos e pretoe, muito brilhantes, com a pupilla pequena. 

Sua altura 6 de lSrn60 a l.m70, sendo o homem mais alto 
que as mulheres. 

No homem e em lima das mulheres o rosto 6 mais com- 
prido que largo, ao passo que na outra é mais arredondado. 

As mãos E&O de tamanho regular e bem formadas; os p6s 
pequenos e largos. 

O tyonco 6 comprido, as pernas curtas. 
O cabe110 6 negro, grosso e abundante. Não tem barba 

nem pc9llo algum no rosto, a não serem as sobrancelhas. 
a bocca 6 bem rasgada, os dentes muito ruins. 
Sso bem constituid~s de corpo, têm os hombros largos e o 

thorax desenvolvido. B 
Como se vê da descripção do illustre explorador, a mixta 

geração dos Caingangs d3 S. Paulo, denanciada pelo seu idioma, 
apparece determinada pela conformação varia do rojto, oval em 
uns, e redondo em outros, differença que se não nota nas raças 

/ 

puras. 

(i) Não acreditamos, entretanto, que o agrupamento ~a ingangtenha  recebi 
do elementos ethnicos ou de consanguinidade da raça negra como pretende 
Martius, e menos ainda que sejam uma cabilda de criminosos, banidos dos cen 
tros de civilisação, como querem indianistas contemporaneos Entre os Caingangs 
de 8. Paulo não se notam vestigios, ainda que longinquos, de outro cruzamento 
alem do autochtone, assim como o baixo gr&u de civilisação em que jazem, 
inferior mesmo ao das outras nações indigenas, leva-nos a acreditar na ausencia, 
entre elles, de qualquer elemento civilizado. 



Quanto aos demsis caracteriiticce, julgamol-os iniafficientee 
como b a ~ e  da differenciação que nos sem preoccupando, por 
serem traços geraes e communs 4 maioria qaasi absoluta doe 
indigenrs sul-americanos : na estatura, por exemplo, os Cain- 
gangs apprtximam-se muito dos guayrnis aetuaeri que, eomo 6 
sabido, são de altura mediana, e dce tupy-guayanis oontempo- 
raneos da conquista. 

Segundo a medição por mim feita dos ossos do chefe Te- 
biriç8, de accôrdo com a tabella de Orfilla, o patriarcha de 
S. Paulo tinha a altura de cerca de 1.m65: tratando-se do mais 
nobre individuo de uma raqa pura ou, si  quiserem, mixta de 
duas outras originarias de um tronco commnm, de tarecterea 
physicos perfeitamenteidenticoe, esta eeria, p:uco mais ou menos, 
a estatura geral dos primeiros povcrdores indigenss da cidade 
de S Paulo de Piratininga. Mao, da coincidencia dos alga- 
rismos indiuativos da estatura dos tupy-gaayanis e dos Cain- 
gaags de S. Paulo, não nos é licito inferir serem os tppy- 
guayanis, 4 cnja raça indiscutivelmente pertencia Tebiriçh, 
tapuyas como aquelles e não tupys, salvo se quirermos, rnmen- 
tando 4s primeiras épocas da dispersiio dos homens sobre a terra, 
descer atraves da emmaranhada e, em muitos pontos inextrica- 
vel ramagem, ao tronco principal e nnico desen arvore que se 
chama genfalogia da familsa indigena ameiicana. 

~ s s  m, pois, sobre tal assumpto, temos pl r  unica fonte de 
estudo digna de attençiio, a Iinguistica doa Caingangs paulistas 
comparada com os idiomas dos indios que habitavam o Estado 
de S. Paulo e os territorios da antiga capitauis de S. Vicente 
que lhe ficam mais proximos : prccurando conhecer qual o ele- 
mento glottico preponderante da naçao ou agruparcento dos 
Caingangs de 8. Psulo ou Vaichágangs, que o iiiustre Sr. Ca- 
pistrano de Abren s u p ~ õ e  descenderem dos piratiningos de 1532, 
colligimos os vocabulos de diversas riações indigenas do antigo 
territorio vicentino, argaui~ando.08 no estudo aomparativo apFenso 
a esta trabalh? e pelo qual se verifica a differença radical entre 
os diversos dialectos da lingua typy-guayani clu ge.al, e os 
idiomas Caingangs, Guayaná, Chaaanie e Bordro, tiodos distin- 
ctos entre si. 

Por esse trabalho verifica-se a impossibilidade de gruparem- 
83, pela linguiatica, as nações Caiv,gang, Guaymá, Chavanteon 
Bordro, ou qualquer della com o tupy-guayani, si bem que 
todas ellas tenham absorvido elementcs lingui~ticoe do tupy 
(nesse caso os Caingangs principalmente) eomo do proprio por- 
tuguez. 

Ccm~arando os vccabulos capitaes, isto é, os que designam 
as causas mais intimamente ligadas ao homem e indirpeneaveie 
á sua exiwncia, e que elle teve necessidade de applicar muito 
antes de se sujeitar a influencias extranhas, d c s  idiomas dos 
Caingangs e dos Gusyaois mcdems,  e u p p o h  damadentes 
dos Gusyanás de Piratininga, Quayanis acíma de q d q u a r  eon- 
testaç80, verificamos qu0 o primitivo d e o ,  a baa@ que pre- 
valeceu na formaçtko daquefies agragamentioP, parbncia a r a p s  



distinctrre entre ai, e entre ellae e os tupya e tnpy guayanie, 
etc. S i  oa Caingangs e os Guayanbs modernos, receberam ele- 
mentos de sangue e de linguagem dos Qusyanhs de Piratininga 
(e não con tes t am que os recebessem) assim como receberam- 
no de outras nações tupya e ainda de outras ragas, seria esse 
contingente em tal parcella qní., longe de absorverem os ele- 
mentos  contrario^, seriam por elles absorvidos e assimilados. 

Comparando, por exemplo, o vocakdo, Y ou Ig ,  da lingua 
geral e dos 9eus numerosos dialectas, com os termoe, Goio, (1) 
Uiik (2) ou G d  (3) des Caingangs e C T ~  dos GnayenPa mo- 
dernoe (Guopná da  Argentina e Ingaim do Parana) que todos 
significam - Agua - notamos a mais alta di~semilhança entre 
os tres grupos, salvo se quiz3rmos recorrer ao methado cerebrino 
das approximaçóes forgadas, alihs muito applicado para a fun- 
damentagão de hypotheses fantasioeas sobre o assumpto: as,im, 
teriamos no exemplo dado, a approximação do idioma Csingang 
do Tupy-gnayani, faaendo-se o termo Goio, derivar do Quayani, 
Uwzy ou Goay, lagôs, ensbada ; mas, por esse systema commcdo, 
rapiio e sobretudo felrio, chegariamos facilmente ao estupendo 
se,ultado a que outros, alihs, j4 chegaram, de descobrir affini- 
dades basicas e accentnadas entre os diversos idiomss brazilicos 
e as línguas turanianas e at6 mesmo arianas, 

E' digno ainda de obeervação o facto do vocabnlo, Y, de- 
signar em tnpy-guayani não só agua propriampnte dito como 
tambem rio, ao passo qm rara essa designação os Caingangs do 
Rio Feio empregam o termo composto, Goiobuhy; os CamBs, 
Goio-bane e os Caingangs do Paran& Gozo-en. 

Em tupy-guayani fogo 6 Tátá vocabulo qnecontribne Jar- 
gamente para a formação de muitos outros, introduzidos no 
fallar paulista, taes como Boitátá (lingua ou cubra de fogo) Ta- 
tarana ou Tatcrana, (lagarta de f ~ g o )  etc. ; em Caingarg 6 
Pin,  em Gnayaná do Alto Paraol, Upai, e em Ingaim, Pein, 
por onde se percebe que este ultimo grupo, Ingaim, si bem que 
Guayaná, soffreu a influsncia do Caingang visto como Pein n8o 
6 sinão corruptela de Pin. Maos, Olhos, Orelba Veado, Terro, 
etc., em tupy-guayani, P6 ou Ciepô, leçá, Namby, $%açzí e 
Iby; em Caingang, Ingué ou Ningud, Icond ou Cmê, Nigrein 
ou Inengr6, Ca~nbd e Ingá ou Gá, e em Ingaim, Amicammitá 
ou Amenguan, Apintú ou Ampan, Aminerá, Inbechá, etc. mos- 
tram o nenhum parentesco entre as nações Tupya, Caingangs e 
Qnayenhs actuaes (Guayantie da Argentina e Iogaim do Paranzi). 

Encerrando este cspitnlo, mencionaremos a particularidade, 
realmente notavel, que apresenta o dislecto doa Cainga~gs  do 
Rio Feio, de se afastar muito mals da linguagem tupy .gusyani 
que os dos Caingangs do Paran4 e dos Cam63 de Martius: 
assim, alBm de outros, o termo Peixe, Pirá em T,py e cain- 

(i) Caingang do Rio Feio. 
(2) Caingang do Parana. 
(3) Carne de Martius. 



gang do Paraná e Pirem, em Cam6 6 Parengnk naquelle dia- 
lecto, e Matto, Caing, entre os Caingangs e Camés (derivado ou 
corruptela de Caá, matto, em tupy) 6 Vaichá, que parece ser o 
termo genuino do idioma caingang, entre os caingangs do Rio 
Feio. 

VOCABIIIIRIO COMPARADO 
de varias nações indigenas que habitaram ou habitam 

o territorio da antiga Capitania de S. Vicente 

Para a organiiaçlo do presente vocabulario compa~ado re- 
corremcjs, h exzepção do vocabulario,dos servicolas dos sertões 
do Rio Feio e dos Calauhs de Itanhaen e Itariri, a diversos 
trabalhos que correm impressos sobre a materia. O grupo tupy 
guayani foi extsahido da aChreetomathia da Lingua Geral ou 
Brazilica~ do dr. Ernesto Ferreira França-ediggo de L e i ~ z i g  
-1859; do vocabulario dos CaauBs do Paranapanema do dr. 
Theodoro Sampaio-Boletim n. 4 da Commissão Gaographica e 
G3010gica rie S. Paulo-1890; do CaauB do Barauá e do Ar6, 
este ulrimo publicado na Revista do Musau Paulista-vol. VI, 
pag. 57, de 1902, por Telemaco Borba, e de apontamentos ine- 
ditos, fornecidos no auctor pelo distincto patricio snr. João 
Glorie, de S. Vicente, .por intermedio do notavel artista e his- 
toriador Benedicto Calixto. 

O grupo Guayanh está representado pelo vocabulario dlis 
GuayanBa do Alto-Paraná, organizado por D. Domingo Patino, 
e pelo dos Ingaine do explorador Juan B. Ambrosetti ambos 
publicados no supra-citado volume da Revista do Museu, pag. 51. 

O vocabdario Chavante foi extrahido da collecção de pa- 
lavras orgnnisada por Telemaco Borba e Ewerton Qusdros e 
publicada no val. VI1 da meama Revista, correspondente ao 
anno de 1908 e dos Boróros-Coroador, do diccionario organi- 
sado pelo padre Antonio Malan e publicado pela missno sale- 
siana de Matto Grosso em 1508. 

Para a organisação do grupo Caingang valemo nos do vo- 
cabulario Cam6, traduzido e extrahido do «Glosaaria Lingua- 
rum Brasilientiuma do dr. Carlos Frederico von Martius; do 
vocabulario dos Caingangs do Paraná de Telemaco Borba, pv- 
blicado na <Revista, da Seeção da Sociedade de Geographia 
de Lisboa no Rio de Janeiro, e do vocabulario dos Gaingangs 
do Rio F e i ~  a meu redido e por intermedio do meu distincto 
amigo e illustre intellectual dr. Gentil de Assis Moura anno- 
tads de uma iridia daquella tribu pelo illustrado 8 prestanta Sr. 
João Antonio Gonçalvee, a qnem reitero meus agradecimantos, 
Cremos ser este vocabulaiio o primeiro que se publica do dia- 
lecto dos caingange paulistas. 



Vocabulario Comparado de diversos idiomas falados no territorio da antiga Capitania de S, Vicente 

PORTUGUEZ / AGOA I I ANIA ) 1 1 A E A  1 ARCO 

- 
Vocabulas indig. incorp. 1 I 1 1 

1 na lingaa portuguezal 

/ I  Lingua Geral (P 

Gaiogang do Rio Feio I ~ o i o  
Caingang do Para=$ Gôio 

( ~ o i ó  

- 

riaauá do Paranapanema 
Caauá do Paranh 

(Lingua de 
Caauá de Itanhaen 

Hy 
Y 
[i 
Iú 

Tapyirei 

BorB 
Tapi 
BorB 

Oióro 
Oyôro 

do  para^& 

Atara 

Gua A 
Guach 

Ca6i 

Cran 
Cran 

Y byra yarr 

GrapA 
Uiraph 

GurapA 

Jahuia 
Ui 

Aí3 UA- PE- 1 QUENA 

Chavante $o ParanA 

, Amixir 

Moksên 
Eei 

Jakxunde 

-- 

AMARGO 

Didleede 

Pô, Pôba 

Yrôb 

Irówa 

hpila 

Qnihwa 

Uida 

Caiddo 

Inhesteou- 
i e  

Bohiga 



I PORTUGUEZ I BRBCO I BURACO 

Vocabulos indig. incorp. 
i língua portugneza. I I 

I Dialectos 
Tupy-(3na- 

yani 
(Lingna de 

Y) 

Idioma doe 1 
actuaes Gnayani do Paranh 

GuyanAs 11 
(L. de Cran) Ingaim 

Lingna Geral Gybã Icoara 
Caaui do Paranapane. 

ma Ce-djuh Ikná 
Caaui do Pasaná Jeba Cuora 
Ar6 Gin6 
CaanA de Itanbaen Xidiuvá - 

Idioma dos 
Caingangs 
(Lingua de 

iGcio) I 
Caingang do Rio Feio 
Caingang do Parand 

Cam6 

iC 

l 1 BRIGAR 1 1 BADALO , BRANCO , BARRIGA ( BOCCA I 

Idiomas 
Diversos I 

Amaramo- 
nb ang - 

Pochi - 
- 

Inhon 

Uirgelem Chavante do Paianá Eateinde Birroa 
Boróro Canna Baiacu 

Ting 

Morontim 

Tin - 

Copii 

Jaque 
Quigaddo 

Teghê 

Cheruh6 - - 
Xiraé 

Tindú 
InCú 

Dnne 

Eltui3 
Cure 

Jnrii 

Ce-djurú - 
- 

Xiurú 

InPqui 
Yanteqnê 

Jenu san6 

Bminci 

Amitan 

Afot 
I'a(propria- 
mente mi- 
nha bocca) 



- 
PORTUCIUEZ BARBA / BURlO 1 BEBER 1 011110 1 C A Y E ~ A  ( CANOA 1 111.1 a 

I .  * 

Di olect 3 I Tupy - Gn - 
yani 

(Linpua de 
p) 

Vocsbulos indig. incorp. 
tí lingua portuguez 

Lingna Geral 
C a a d  do Paranapanema 
Caautí do Parantí 

Casa& de Itanhaen 

Tend6 vhba - 
-- 
- 

Xirend~vi5 

Idioma doe Caingang do Rio Feio 
Caingangs Caingang do Parani 
(Lingua de1 

Goio) Cam6 

Idioma 
Guayantí do ParanB 

(L de Cran) 

uên 
tí 

Jo v6 

Idiomae 
Divenoa I Chavante do Parantí 

Bor6ro 

Ygara 
Canô 
- 

- 

Acanga 
Ce-akan 
B kan 
Acan - 

Iraiti 
IráhithB 
Lrtiite - 
- I 

'a 
00 

Conquei 
Cankei 

Quiquein 

Netí 

Ica 

Ictin 
Crin 

Iarin, crin 

Apor6 A- 
meai 

Krein 

Ureuba 

- 
- 
- - 
- 

- - 
- 

Anan6 - 

C 

Deya I 

8 

1 
I 

I 
Ogode I 

Gueye 

A i  - - - 
- 

Gông 

Ontirra 
Yai 

Crôa 
Cron 



Dialeatoe 
Tupy-azia 

y ani 
(Lingua d 

Y) 

Idioma da 
Caingangr 

(Lingual d 
Goio) 

Idioma da 
Guayantí 

(L. de Cran 

Idiomas 
Diversos 

VocabulosTindig. incorp. 
4 lingua portuguesa 

Caingang do Rio Feio I 
Caiogang do Parani 

Lingua: Geral 
Caau4 do Paranapanema 
Caauti do Parantí 
Ar 6 
Caaa4:de Itanhaen 

Ingaim I 

Ibâka 
Are - 

- 
Ivay 

I 

Chavante do Paraoti 

Boróro 
1 

CORVO 1 EEBTO I CHITRE 1 CARNE I CHUVA ( CAUDA 



Vocabulos indig. incorp. 
4 lingua portuguera. 

Dialectoe Lingua geral Ckcfii 
Topy - Gua- [ICaauf< do Paranapanemd0k6 

do Rio Feio 
Caingang do Parana Cutem 

(Lingna de 

Idiomas / l ~ h a r i n t e  do Parani 
Diversos Boróro 

Idioma doe 
GiuayaoBs 

(L. de Cran) I 

CAMINHO / CAMPO DIA 
' / DENTE 

Pê Nbum Ara Tanha 
Tape .NhÚ Are Cierahim 

- - - - - - - 
Tap6 Coemá Xirain 

Carentite 

Guayan4 do Paraná 

Iugaim 

DIABO 1 DEUB 
I 

Boiuha 
Ran 
Moran 

Amiyao 
Amian 

Anhanga 
Anhan 

AnhangA - 
Anhanga 

Amiyuiag 

Tupan 
Nhandbd- 

jtíra - - I 
Inhande- a 

jara m 
Ga 

Vai mau 
Tnpen 
Tupen 



PORTUGUEZ COBRA 
I 

Dialnctos 
Tnpy- Glua. 

Idioma d ~ s  
Caingsngs i (Lingua <:e 

Ooio) 

Idioma dos 
actuaes 

Gnayanás I (L. de 
Cran) 

Idiomas ) 
Diversos ( 

Vocabulos indig . incorp. 
& lidgua portuguezs 

Lingua Geral 

Grau& do Paranapanema 
Caauá do Paranh 
\ré 
Caauá de Itanbaen 

'aingang do Rio Feio 
Caingang do ParanA 
'am8 

Gusyaná do Paranh 
Ingaim 

Cbavante do Prranh 
Bororó 

Oca 

Ohy 
Oi 

Tijuph 

Acrei 
In 
In 

Igobe 
Bui 

Cuia 

- - 
C ü ~ e t ê  

I ó  e 
Rumbih 

Pogoga 

Capivai a 

Capiuvá 

Candeng 

Othigúe 
Quina 

Aba 

Ce-hiíu 

- 
Inhadiavú 

Inguen 
Idnham 
Quem 

Namingai 

Eteche 
Bu 

Onbanhi 
Moni4 
Iohanicatú 

Veriuóia 

Tauyamine 
Cohuge, ( 6  

Boia 

Bóy 
Boi 
Boi 
Boy 

Apône 
Pan 

ApalaiAo 

Aü 

Djacerú 
Eii - 

Côon 
Coiá 

Iacabe 
Oguague 



- 
EU I EBTRELLA POBTUGUEZ 

Vocabulo indig. incorp 
á lingua portugueza. 

I 
DEDO 

Xe 
Ch6 

A 

- 

Pôacanga 
Ciecurn 

A - 
Xinqaain 

Ningue 

IquBoe 

Mocoi 
MocOa 
Mocoin 

- 
Mocoin 

Rengrê 

Rangre 

Ri 

Iotonara 
Pobe 

Dialectos Lingua Geral 
do Paranapanema 

de Itanhaen 

Jacy - tat i  
Jacy-tatá 
Ci-tat4 - 
Jacy-tBt& 

Crin 

PrB 

Tuasla 

Idioma dos I Caingangs 
(Lingua de 

Goio) 

TatB 
Tatá 
Tatá - 

Pin, Tattí 

Pin 

Upai 
Pein 

foti 
Jóra 

Ah6 - 
A 

Fag 
Caingaog do Rio Feio 
Caingang do Paraná 

Cam6 

1ú 
Dju - - 

Xoin 

Idioma dos 

Idiomas 
Diversos 1 Chavante do Paraná 

Boróro 



PORTUGUEZ 
I 
I 

Vocabulos indig. incorp. 
ii liogua portuguera. 

Lingua Geral Vgba 
Caaaá do Paranapanema Uhê 
Caauá do ParanA Ui - 

uá de Itanhaen UvU 

do Rio Feio Ilndô 
do Paranti Dou 

Idioma dos 
Guayanh do Paranli 

Idiomas 1 h a t  do P a r a  Tóita 
Diversos Bcróro Butuie 

UÇÚ, Assu; guas. Cab Tuychawa 

EU 
Avixii - 

Bang 
I 
I Tanguè 

Mira 



Vocabulos indig. incorp 
li lingua portuguesa 

Idioma das 
Cainganga . 

(Lingua dei 
Goio) 

'INTE '01 HOMEM 
MATTO I 

Csingang do Rio Feio 
Caingang do Paranli 

Cam6 

Idiomas { 
Diversos 1 

Chavante do Paraná 
Boróro 

Mira-châ - - - 

Apyaba 
Ava 

- - 
AvA 

Vaichá- 
gang 

Caingang 

HOJE 

Paf 
Caia, pahj 

any 

?uIí 

HONTEM 

Cueri 

Inuad 3 

Zoece 
Kuéh6 - 
- 

Irao kem 

IRMÃO JOELHO 

TenspyA 
Ciretupu- 

han 



I Vocabulas indig. incorp. 
A lingua portugaeza 

Jabo ticaba 
Dialectos Lingua Geral 

CaauB do Paranapanema 
Caauá do Paranh 

( ~ i n " ~ u a  dt ( Aré - 
Y) Caauh de Itanhaen 

do Rio Feio ~ m 6  
do Paranh 31sa 

(Lingna de 

Idioma doe 

Guayanki 

Chavante do Paranri Uarriga a:" il..6ro 

Jacú I jaguatiric 

Jacú jaguatiric 

Pein 

Guaiar ú 

I 

Jacy 
k c y  

- 
Jaay 

ConchB 
Quoxa 

Puiri Puirt! Sgnnpa, 
amundti 

QuijaCe Nectnbe 
lomo Eru 



PORTUGUEZ 

Vocabulos indig. incorp. 
4 lingua portugneza. 

Lingua Geral 
Caau4 do Paranapanema 
Cabaá do Paranti 

MATAR MOBQUITO 

Íd~nma dos I Caingangs 
(Lingue de 

Goio) 

Caingang do Rio Feio 
Caingang do Paran4 

Cam6 

Camby 

Inangu6 

Morno- 
ouro 

Cahi 
Caique 
K ~ Y  

Canheri 
Caiêre 

Gong 

Qninherê 

Cai 
Jucoe 

Ouayanh do ParanB 
Guyanli 

Gi 
ojhy 
Gi 
Geittí 

Bengnd 
Beng 

Nerbn 

EndB 
Paro, pafo- 

merxre 

Idiomas 
Diversos 

Pô 
C i e ~ ó  
Icuan - 
Xiepó 

fngu6 
Ningutí 

Wingud 

Amincami. 
nuith 

Amenguan 

Flisua 
Ibrh 

CY 
Ahy 
Bhi 
Ahi 
AY 

Lan 

Ias 

Anh4 

Ná 

Fiduá havante do Paranti 
Bor6ro 

Ajuc4 
Djok4 
Ajccá - 

Marovi 

Barigay - 
I 
'3 

Ceron 
U; 

Têre Karan I 
Ajaine 

Nhriadable Itobi 



PORTUGUEZ 

Cunumi 
Culumim - 
- 

ióchine 
Paixin 
Pahyxim 

Itarduede 

IpirÚ - - 

Caiò 

Raquiti 

Ira 
Ehim - 

- 

Mang 
kíarigu6 

M& 

Conc6de 

Aci kyiê 

- 
- .  

Cam6 
Mêde 

Paguddo 

Vocabulos indig. incorp. 
A lingna portagueaa. 

Dialectc s 

Itanhaen 

Caingsng do Rio Feio 
Csingang do ParanA 

(Lingua de 

Caã 
Caaghy 
Cagny -- 
Eanguy 

Vaichh 
Ctícant 

Caicg 

Cnche 

Diguebe 
Itura 

Idioma doa 
actuaes I BnyanBs 

(L. de Gran, 

Idiomas 
Diveraoa { 

Guayanh 

Ingaim 

Chavante do Paranti 
Bor6ro 

Abati 
Avaty 
Abati 
Abaxi 

Gu6ren 
Nhára 

Dan 

Chantle 
Cuiada 

Cunhaa 
Cnnhân 
Conharai - 
Uunhan- 

tain 

Inapron 
Têtan 

Coianfang 

Uictoma 
Noguare 



I PORTUGUEZ 

I Vocabnlos indig. incor~ 
d lingua pbrtugueza. 

Dialectoi i 1 Lingna Geral 
Tapy.Gna- j 

Caingang do Rio Feio 
Caingang dogParantí 

(L'ngua do 

9ani I 

i (Lingualde 
y) 

Caanh do Paranrpanem 
Caantí do Yaranh 

Caautí de Itanhaen 

Idiomas {Ichavante do Parantí 
Diversos Boróro 

Idioma 
Buayah 

(L. de Cran) I 

NARIZ NOITE 

Guayanh do Paranh 

Ingaim Anedjtí 

Chêtin 
Tid - 
Xapogotí 

Pêton 
Pintou - 
Tuintnm 

OLHO ORELHA 0880 I I 

Assondaile 
Eno 

Oteiaqne 

- I  I I 
- 

XireçB Xinamby 

Icon6 Inengr6 Ticnc 6 Tigrefe 
Dana 1Nigiein I C Jcrein 

Teçtí 

Chereçtí 
E Ç ~  

Caoga, 
Cangners 

saekangu6 - 

Namby 

Cinamby 
Nhamby 

C U ~ Y H  

Upití - 

Can6 

Apinttí 

Tuba 

Tcherú 

Ampan 

Athli 
O'cu 

- 
R6 
Xirú 

I 
Ql 

C 
Inhaguem 
Yong I 

Iong 

Athrabe 
O'gua 

Nigr6 

Aminertí 

Aconxe 
Euia, bis 

Cnci 

O, R3 

Creu 



PORTUGUEZ PANELLA PAPAGAIO i !  
d 

PEDRA 1 PEIXE I PERNA PAO 
- 

Ybira 
Uhir4 
Petinon 

- 

Cabongué 
K6 

rajaire 
ippo 

It4 
It4 - - 
ItA 

Pó 
Pó 

Quer6 

Ratcha 
Tori 

P$ 

Py 
CiephB 
Yyi - 

I pen 

iube 
Ure-bure 

Vocabulo~ indig. incorp. 
b lingua portngueia. 

Dialactos Lingua Geral 
Caau4 do Paranapanema 

y .u i  sau4 do i-aranti 

de Itanhsen 

Nbaê popô 
Iapepô 
Japepô 

Japepá 

Cucrú 
C6cron 

Cnruguh 

Déxe 

Pir4 
Pi r i  - 
- 

PirB 

Parengu6 
Pirá 
Pirem 

Ndsyh 

Erredtbe 
Gar 6 

Idioms dos 
Caingangi ) 
(L. d . ~ i ~ i ~ ) )  

Idioma dos 
a ~ t u a e s  i Guayan áe 

(L. de Cran) 

Idiomas 
Diveraas 1 

Parsc4u 
-araktio - 
Parachú 

Cantô 
Tanton 

Gueiá 
,otáo 

Cetyma 
Cerêtuman 
E'tan 

Xiritumti 

I f ó  
Itf4 

Eteqne 
ogóra 

'aingang do Rio Feio 
Caiogaog do Parao4 

ame 

Guayanh do Paran4 
tngaim 

rhsvante do Paraná 
BorY 0 



- 

RIO QrAiao PoRTcauEz 

Vocabulos indig incorp. 
4 lingua portugueza 

Y, OU Y- 
gnassú 

Parire - - 
Y 

Goyo-bnhy 
Galo-en 
Goio- bane 

Dielsede 

p u r i  PORCO Parioco I rxaro IDO , , ,  poro* 

- 
- 

Ch6 

Xê 

Ete.ubetei 

Dislectos 

Tupy- Gua 
yani 

(Lingua de 
y) 

Iditma dos 

I Caingangi 
(Lincne de 

Goio) 

Idioma doe 
ac tua~s  r Gua y* I Bs 

(L. de C ~ a n )  

Idiomas 
Direrioi 

Lingua Geral 

Caau& do Psrsnapanema 
ahu4 do Paran4 

Ar6 
Caaua de Itanhaen 

Caingnrg do Rio Feio 
Caingang do Paranl, 

Cam6 

GuaynA do Paranl 

íogaim 

Cbavante do ParanB 
Boi6ro 

Tayaçú-ete 

Taby-aasú 
Ta jacú 

- 
Taiatú é 6 

c:rombi 
Creng 

Net6 

Inthla 
Jugo 

Aifira 

Ciadjú 
a jui 

Xsdeuy 

Indíihy 
Indtii 

Ambray 

Atua 
Idoro 

Timguçú IIrondê 

Tum asiú IIrondi 
- 1 -  - I - 

Tumum iIrond 

Pexnna 

Una 
Hon - 
Uns 

Umchete 
Xaig 

H< n 
Tchoreu 

Campó 
Quemp6 

Cangrh 

Tocnospa 



POPTUGUEZ 

Vocabulos-indig. incorp- 
ti lingua portugneza. 

Caaui do Paranti 

aaui de Itanhaen 

Chnehi 

esquentabe Biroa CuatB Flongue 
Adugo Apódo 



I Vocabuloe indig. incorp. 
B lingua portugueza 

Idioma das Caingang do Rio Feio 
Caingange Caingang do ParanB 
(Lingua de I Goio) Cam6 

Guayanlt do ParanB 
Guayan As 

 idioma^ j ~h~~~~~~ do ParanB 
Diversos Boróro 

Blabe 
Apogo 

TBEB 

Bohapuhy 

Boapoi - 
B ~ ~ P Y  

Facton 

Parton 

Shiknri 

Cjeleidopa 

SI ú 

Pten 

Petein - - 
Petein 

ropoaca Pequinhe 
Mito 

VEADO 

Çuaçú 
Uaassú 

[Juaçú 
d 

h a c ú  

Cambé 
Camb6 

Cnheohti 

Jagode 
Orogo : Ca 

b0ggo 

VELHO 



C U R Y T I B A  

(Historico da sua fundacão) 

PELO 

CORONEL ROMARIO M A R T I N S  
Sacio correspondente do ~nstituto Historico e Geographico de S. Paulo 



Curytiba 

SECULO X V I  
Descobrimento dos campos de Curytiba.-O indio 

e ouro.-Fixa~ão de colonos 

O primeiro passo que oe portuguezea deram nos campos 
de Curytiba asdgnala na historia do Brazil o acontecimento 
mais notavel depois do descobrimento de Cabral, porque foi a 
mais vaeta exploraçâo at6 entfio feita do interior do pai&. 

Confiante em informações que lhe ministrirra Francisco 
Chaves, de haver no sertão do sul de Canan6a minas de  ouro 
e prata, Martim 8ffonso armou uma expediqão *de 80 homens, 
40 espingardeiros e 40 bésteiros a descobrir pela terra a dentro., 
ao mando de Pero Lobo e direcção do informante. 

Esta expedição sahiu de CananBa a 1 de Setembro de 1531, 
e, galgando a Serra Geral abaixo da Serra Negra, no logar 
onde ficou sendo chamado a .picada do trilho da Serra*, con- 
tornoua e sahiu nos campos d e  Curytiba -30~6 de Vascon- 
cel1os.-Datas celebres e factos ~zotaveis do Brazil ; e Antonio 
Vieira dos Santos, Mcmorias de Paranagoá. 

Esta primeira bandeira que sahirra com tão ambiciosas es- 
peranças & conquista da terra e descobrimento de minas, não 
conseguiu, entretanto, gozar das vantagens de um tão arrojado 
feito: pois batidos pelos indios, os 80 exploradores foram sa- 
crificados junto Bs nascentes do .Gago-Covós, que 6 o ~Yguas -ú*  
dos noasos dias.-Visc. de Porto Seguro-Hist. Ger. do Bra- 
zil e outros. 

Quando a noticia de um tal fracasso ohegou a S. Vicente, 
Yartim Affonso de Sonaa ae aprestava para voltar & Europa; 
ma3 ferido pela dura refrega soffrirla pelos seus numerosos 
compatriotas expediu ordens para que os capitães Ruy Pintg e 
Pero de Goes (donatario da Parahyba do Sul) vieesem tomar 
desforço contra os indios. 

Cremos com Varnhagem que os capitães portugue~es não 
poderam, pelo menos nesse amo,  investir contra o sertão cu- 
rytibano, pois tiveram de ir  defender Igulipe e S. Vicente, 
atacadas vivamente pelos indios, e incitadas como estavam a3 
duas populações por internas rivalidades-Hist. Geral do Brazil, 



Data, pols, <e 1531 a 1532, o descobrimento doa campos 
de Curytiba. Vejamos agora quando nelles se fixaram as pri- 
meiras populações 

A16m da Serra do Mar ParanagcA surgia, logo na primeira 
metade do seculo 1 6 . q m  1548 jB Hans Staden confabulára 
aom portuguezes em Superaguy, onde naufraghrs, e faz na sua 
obra adiante c tada, refereaic~aa ao commercio que os tupyni- 
quins entretinham com Santos e S. Vicente ; e em 1555 era 
franco com eetes porti e, o grande commercio dos carijós de 
ParanagoBi.-Hans Staden-Viagens e captiveiro entre os selva- 
gem do Brazil em 1549 -Ant. Vieira dos Santos-Mem. de 
Pcranagoá, etc. 

A fixação de europeus no littoral; as batidas que em des- 
forço ros indica de Curytiba provavelmente s e  heram, poici 
que o povo de S. Vicente as reclamou; a afirmativa de Fran- 
cisco Chavrs, logo confirmada, da exiateccia de miras de curo; 
as bandeiras contra os indios e na conquista do só10 aos hes- 
panhoes do cccidente ; o maravilhoso do local ; o entreposto 
que era entre as duas Americas ibericas divididas pelo meri- 
diano de Tordesilhas; tudo leva a crêr que nos campos de 
Curytiba se aomecasaem a fixar os cnnquistadores portugueses, 
ainda em pleno fastigio do seculo XVI. 

Ha duas tradições, que não :emos razão para n&o c o ~ t i -  
nuar a citar, na falta de melhor testemunlio, que referem o 
inicio do povoamento dos campos de Curytiba por portuguezes 
e rnemelucos advindos de S. Vicente e S. Paulo. 

Uma, registrada pelos nossos mais antigos cbronistas, refere 
ue as familias de Soares do Vslle, Se:xas e Lourenço de An- 

%ade, para aqui se removeram inic'aodo o povcamento. Este 
primitivo nucleo de população se estabekceu ti  margem do 
Rio Atuba, no lugar chamado mais tarde Villinha, donde com 
o correr do tempo e com a alliança de um clcique dss tribus 
de TindicuBra, foi a povoação originaria removida para o local 
ande a Curytiba de hoje amplamente se estende.-Ant. Vieira 
dos St nt 8.-Mem. hiut. de Paranagcá. 

Feriam, ccm effeito, csssas trea familiw que a tradição 
indica, as primeiras que se fixaram em Curytiba? 

A outra tradiçã~ 6 a que corre re!a palavra oral &S tri- 
bua dos Caingangs, e que refere a entrada dos primriroa con- 
quistadorea que, tomando a phrase de commanda Cury-tim! 
(Vamos embora 9 dos indios em rttirada pela denominsqão in- 
digena do local, passaram a chamar Curytiba acs maravilhosos 
campos onde pela primeira vez ae alojavam. 

Mas deixemos este ponto ob3curo do nosso  aii ia do histo- 
rico ao estudo de mais aptos investjgadores, e passemos a exa- 
minar o despertar da vida soci.1 curytibana, j& no empenho de 
conreguir a sua autonomia pa1it:ca. 



SECULO X V I I  
A populaç3o.-Eban,? e Lua.-Elucidaç30 historica 

Si difficil, senão imposeival, 6 dizer quem primeiro habitou 
terras de Curytibe, fundando assim a povoação, não o 6, feliz- 
mente, a nomeação dos nomes dos que iniciaram a sua vida 
politica, armando aqui o mechanismo do seu primeiro governo 
e dirigindo a sua administ1a;ão. 

Os nomes que primeiro surgem ao olhar percuciente do 
investigador, são sem duvida o desse aventureiro tão femoao 
nas cavallarias que no se:ulo XVII armou no sul da America 
Portugueza, o Capitão de Canoas d e  Gueria Eleodoro hbano 
Pereira e o de Gabriel de Lara, figura de cevalleiro medievo, 
exhibiudo titulos e Insignias e ostentando a sua veneravel im- 
portaucia de empoado Alcaide portnguez, aos olhos phvidoi dos 
bisonhos mameculos .das villas de quarenta legoas d a  parte 
do sul*. 

Em ambos estes prepóstos reaes tem o Paraná os pioneiros 
da sua existencia politica, que inegavelmente folmaram e pri- 
meiramente conduziram. 

As suas missões, com o própóstos d'El-Rei, eiam bem diffe 
rentes: - Ebano era o de.cobridor e assegurador das minas 
de ouro e pxata, pondo a sua immensa actividade ao serviço de 
pontos os mais dilatados no sertão, a tudo attendendo com 
desvello para que nenhuma pepita de ouro se desviasse dos 
erarios xeaes. Lara era o organizador, o homem das soluções 
meditada!, o ponderado administiador que não arriscava um 
passo sem saber que diante si o caminho era seguro e franco 
para dois. 

Ebano e Lara pois, se completevam, lucrando assim, A som- 
bra do serviço do Re', e mais alto e mais justo e mais santo 
interesse do povo. 

Assim vemos nós Ebano Pereira fundando logares, isto 8, 
dando hs popnlaçõas, aos nucleos que os trabalhos de mineraç&o 
iam formando pelo sertão a dentro, uma organização relativa á 
sua maior ou menor importancia, ao que elle chamava fundar 
logares, na sua qualidade de capitão povoador. . . Tudo isso 
visava, da parte delle, o contentamento dos povos, para o con- 
seguimento do trahalho das minas em proveito do Rei. 

Mas o facto historico a constatar 6 que o seu modo de 
agir foi tambem util ás populaçõas, pois cs mineradores iam fi- 
cando naquelles logares onde se lhes confiava o governo de si 
mesmos. 

Mas quem era esse Eleodoro Ebano, que punha e dispu- 
nha a seu talante das populações, lhe8 dando ou recu~ando 
privilegias ? 

Hans Staden, livro citado, publicado em 1554 em Marbarg, 
(Allemanba) refere hsver se enoontrado em 8. Vicente oom o 



Sev compatrioiu Heliodorus Eoban, que Dryander, ~refaciador 
da obra de Btaden, diz ser .filho do sabio e muito fama80 
Eoban de Hessen, o qual foi tido por morto*. 

Simãg de Vasconcellos, em sua Chronica da Companhia 
de Jesus, (1662), fala em Heliodoro Ebano dando-o como por- 
tuguez, primo de Estacio de 86. 

Destas duas fontes, nascem as divergencias :-o Visconde 
de Porto Seguro na sua Histwia Geral do Brazil, segue a 
corrente provinda de Staden ; e Azevedo Marques nos Aponla- 
mentos historicos da Prov. de S. Paulo,-Machado de Oliveira 
no Quadro historico,-Teixeira de Mel10 nas Ephemerides Na- 
cionaes,-T~ncredo do Amaral na Historia de 8. Paulo, etc., 
seguem a opin ão opposta, isto 6,  que Eleodoro Ebano Pereira 
era portuguez. 

Agora pergunto : Heliodoro Eoban .compatriota de Hans 
Stadena, por conseguinte allemão, seria o mesmo Eleodoro 
Ebano Pereira que a hictoria e a tradição são accórdes em 
afirmar ter sido povoador de Paranago6, Curytiba e outroe 
logares ? 

Vejamos. 
Diz Azevedo Marques e repetem todos os mais auctorea jB 

citados, da sua opinião :-eHeliodoro Eoban, Natural de Por- 
tugal! primo irmão de Estacio de SB, o fuadadjr e defensor 
do Rio de Janeiro. Residiu por muitos anncs em S. Vicente 
onde administrava uma fabrica de asaucar, a 1." que houve no 
Brazil. Em 1565 foi posto r freote de 300 homens, indigenas 
e mamelacos. que foram de S. Vicente ao Rio em eccclrro de 
Estacio de Sá, etc Falleceu em Cabo frio, n'zcma sortida con- 
tra os franceses, a 8 de Junho de 15694.-Vide, egualmente, 
Sim. de Vasc Chron. da  Comp. de Jezus. 

Ainda Azevedo Marques (livro cit.) ao tratar de H ~ n s  Sta- 
den, noutro local, diz que os indios o aprisionaram e o entre- 
garam *ao seu patricio He1iod;ro Eobnn~.  

Que pensar desta contradicç80, sinão que Azevedo Marquea 
tambem confundira os dois Eleodoros? 

E mais, si H Jiodoro allemão *falleceu em Cabo Erio em 
1669#, para que insistir mais na prova de que só um outro 
Eleodoro (desta vez o portuguez) era o Capitão de Canoas de 
Guerra em Parantigo4 derde 1648 a 1653 e o fundador de 
Iguape e Curytiba em 1654? 

Iiemiis, diga-se para terminar, que da estada de Hans 
Staden <com o seu compatriota H3liodorus Eoban em 8. Vi- 
centm-(1553) & fundação de Curyt-ba por Eleodoro Ebano 
(1654) ba prccieamente a distancia de um seculo! 

Eleodoro Ebano Pereira não foi, pois, o que morreu em 
C a b ~  Frio, mas o seu homonymo allemão Heliodorus Heesus, 
f i l h ~  de Eoban, de H:ssen, que Dryander conatatou =que era 
tido por morto..-Hans Staden-obr. cit. page. 4 e 43. 

Assim cremos ter e'ucidado um ponto até aqui não des- 
trinçado de nossa historia, que inte e sa ao exacto conheci- 
mento de uma destacada figura do Brazil colonial, 



- 403 - 
Conquistas do progresso.---O Pe1ourinhu.-A Villa 

O Capitão das Canoas de Guerra, Elecdoro Ebano Pereira, 
não estava nessa qualidade militar em Paranagcá e muito mencs 
em Carytiba, mas como admini.utrador das minas de ouro e 
thesoureiro dellas. -Arch. Municipal de Paranagoá 

Ainda da mesma procedenoia vimos documento datado de 
1649 onde Ebano figura como *General d a  armada das Canoas 
das Costas e Mar do Sul. em carta ejcripta a Gabriel de Lara, 
communicando-lhe que S. M. o tinha encarregado do *exame 
e entabolament, das minas que te descobriisem, não r ó  nesse 
districto como em qualquer outra Capitania do Sul*. 

E mais ej ts  referencia do chronista Vieira : 
eTheodoro de Ebano effçct vamenta andava em deligenoias 

do real serviço na descoberta de minas de ouro e prata e pe- 
dras preciosas, pelas costas meritimas e sertõee, sob o comman- 
do de companhias de indios mineircs, sertanejos e gente armada 
que o acompanhavam em suas expediç6es, quer fossem mariti- 
mas ou terreetre~, p ~ i s  se conhece que no mesmo anno de 1654, 
fundou as duas villae de Iguape r de Curytiba a que deveria 
iubir pela picada do trilho da serra , aberta pelos primezros po- 
voadores vindos de CananCa, e que servia de communicaçiio dos 
p ~ v o s  centraas com os da marinha, pois que certamente a inau-  
gzlração da Villa de Curytiba mostrava então achar-se aquelle 
continente bastantemente povoado, pela necessidade de levantar- 
se Villaw. 

Curytiba era, nesse tempo, toda a parte ao occidente da 
Serra Geral; e a povoação dos Pinhaes s que Eleodoro Ebano 
e reu filho Tibaldo Pereira em 1654 declararam jundada e 
incluiram nas relações officises das capitanias do sul, era o re- 
ducto do nucleo de população que surgia disperso na vasta 
coxilha contornada de pinheiraes, e para onde afflujam, de toda 
a parte do sertão, aquellas turmas provindas das bandeiras e da 
mineração aurifera. 

Desta data (1654) em diante Ebano desapparece das chro- 
nicas historicas; e é Lara, seu contemporaneo, quem reenceta 
a obras do povoador. 

Em 4 de Novembro de 1668 toma rlle posse official da 
epovoagão dos Pinhaes de Curytibnr em nome do Marquez de 
Cascaes, e eleva o pelourinho como padrão que era da ~creaç?to 
das justiçaer . 

A isto fora Gabriel de Lara movido por pedido do povo, 
que allegou .estar povoando nestes campos de Curytiba, em 
terras e limites do Marquera de Cascaes, e assim lhe requeria, 
como Capitiío -MOr e Procurador do dito Marqner, mandasse 
levantar pelourinho em seu nome, por convir aseim ao serviço 
d'El-Rei e accresclentamento dos donatarios ,a -Arch, Municipal 
de C'urytiba. 



Desta data em diante já se ficou chamando Villa de CU- 
rytiba, pois para isso só faltava que a metropole, ratificando o 
iicto de Lara, autorizasse a creaçáo da Camara 

Um quarto de seculo, poróm, se pssaox, pem que os reaes 
senhores da terra se dignassem dar a Curytilia o predicamento 
a que ella tinha direito, pelo seu já então avantejadr, cresci- 
mento. 

Lara morrera entre 1674 rr 1690, e os cury:ibanor, forta- 
lecidos pelo prestipio das familias dos Nartins Leme, Seixlis, 
Reis, Góe:, etc,, lhe deram successor ria pessoa de Matlieus 
Leme, que ficou sendo obedecido como Capitão Povoador. 

Por duas vezea Leme solicitou s u c  cs6or legal, dos capitães 
móres de P~ranagoá,  pedindo a creaqão das iii~tiçaa e a ios- 
tallnção da Villa; e por aquellas autoridades lhe foi respondido 
que Gabriel de La?a  as crcara, e que assim senlo bas'ava as 
elegesse o povo. 

Foi n que se fez. 
Em lfarço de 1693 juntou ae de novo o povo, jB, então em 

numero superior a anoventa homens bana,, dos quaes sessenta 
e ttes assigoaram do proyrio punho a petiçã~ ao Cipitão Po- 
voador e dois o fizeram de crua por nao saberem assignar. 

A 24 do mesmo rnee e anuo Leme despachou a petição, 
mandando que i 3  povo se reunisse, o que aconteceu a 29, no 
pateo da Villa, hoje Praca Tiradentes. 

Com a chegada do velho capitão Leme, (digo velho pt r- 
que na petição elle 15 qualificado de adeciepito~) o povo se 
encaminhou para o adro da igreja da N. S. da Luz e Bom 
Jesus dos Perdões. (Demolida em 1876). 

O povo ahi podio ao capitão Povoador aque se criasse a 
justiça* ao que Leme respondeu mandando anomeassem seis 
homens de sn conscieizcia~ para se coustituirem em eleitores, 
que eecolhejsem por sua vez os juizes e officiaes da Camara. 

Esaes eleitores foram : 

1-Agoatinhn de 'Figueiredo. 
2-Luiz de G6rs. 
3-Garcia Bodrigues, o velho, 
4-Jcão Leme da Silva. 
5-Gaspar Carrasco dos Reis. 
6-Paulo da Costa Leme. 

Foram escolhidos : 

JUIZBS : 

Antonio da Costa Velloso. 
Manoel Soares. 

Garcia Rodrigues, o velho. 
Capitão João Pereira Quavedo. 
Antonio dos Reis Cavalleiro. 



Capitão Aleixo Leme Cabral. 

~ S C R I V Ã O  : 

Jogo Rodrigues Seixas, descendente dos primeiros povoa- 
dores de Curytiba. 

Eleitores e eleitos, preatarsm juramento perante O Padre 
Antonio de Alvarenga., assim se installando a Villa de Cary- 
tiba, na data que hoje commemoramos. 

Senhores. 
Nóa n?to podemos fechar melhor este instante bistorico que 

proeurámos esboçar atravbz 213 adnoe, do que deixando que OS 

nomes que acabamos de lêr, dos nossos avoengos, Gquem re- 
percutindo no ouvido deste selecto auditoria, como os nomes 
que siín daquellej, vultos veneravei~, que primeiro enoaminha- 
rem a Noesa Terra na promissora senda das conquistas actuaes. 

DOCUMENTOS 

Acta do levantamento c10 pelouriiilio 

Saibam quautos este publico instrumento de posse e le- 
vantamento de pelourinho virem, em como sos quatro dias do 
 me^ de Novembro de mil seincentos e sessenta e oito rsnnoe, 
nesta villa do Nossa Senhora da Luz doa Pinhaes, estando o 
cspirão- mór Gabriel de  lar:^ nesta dita villa, em presença de 
mim tabellião fizeram os moradores desta dita villa requeri- 
mento peran'e e!le dizendo todos ti uma voz que estavam po- 
voando oestes campos de Curytiba em terras e limites da de- 
marcação do Sr. Ma~quez de Cascnes, e assim lhe requeriam 
como capitão-mór e procurador bastante do dito Sr. mandassse 
levaiitar Pelourinho em seu nome, por convir assim ao serviço 
d'el-Rei e accrescentamento do donatario; e visto o requeri- 
mento dos moradores ser justo mandou k g o  levantar relou- 
rinho com todas as solemnidades necesearias, em paragem e 
logar decente nesta prega, de que mandou passsr este termo 
por mim tabelliáo, cilde todos se a~signeram commigù Antonio 
BIartins Leme que o escrevi.-Gabriel Lnra, Matheus Martins 
Leme, Gaspnr Carrasco dos FSets, 1,ui.z de Góes, Innocencio 
Eernandes, André Eernandes dos Keis, Amaro Pereira, Mathias 
Martilzs, o moço, J O G O  Bartina Leme, E'roncisco da Gama Paeu, 
Ihomaz de Castanheda, João da Gama, Manoel Cardoso, Do- 
mingos Rodrigues da Cunha, Domingos Andrd, Manoel Mnr- 
tins Leme, Angelo Nunes Camacho . 



Requerimento para a creação das justiças 

& . Capitão Pbvoador. Os moradores todos assistentes 
nesta povoação de Nossa Senhora da Luz e Bom Jesus dos 
Pinhaes que, attendendo ao serviço de Dsus e o de 8ua Ma- 
jestade, que !Deus guarde, paz, quietagão e bem commum des- 
te povo, e por eer já hoje mui crescido por passarem de noventa 
homens, quanto mais cresce a gente se vão fazendo móres de. 
saforoe, e bem se vio nesta festa andarmos todos com as armas 
na mão, apelonrou-se dou9 ou treis homens, e outros insultos 
de roubos como B notorio e conrtsnte pelos casos que tem succe- 
dido; e daqui em diazte será peior, o que tudo causa o estar 
este dito povo tão desamparado de governo e disciplina da 
ju-tiça. E attendendo nós ,  que ao diante será peior por não 
haver a dita justiça na dita povosção, nos occorremmos a VLFC 
como capitão e cabeça della, e por ser já decr~pito e não lhe 
obedecerem, seja servido permittir a que baja justiça nesta 
dita villa, p;is nella a gente blstante para exercnr os cargos 
da ditn justiça que faz numero de tres povos. E pela orde- 
nação ordena Sua Majeetade que havendo 30 homens ee eleja 
jnctiça, e demais de que consta que Vmc. por duas vezes 
procurou aos capitães-móres das capitanias debaixo lhe viess~m 
criar justiça no dita povoação, sendo que não era necessario por 
ter havido já aqui justiça em algum tempo criada pelo defun- 
to cap'tào-mór Gabriel de Lara, que levantcu pelourinho em 
nome do donatario o sr. Marquei de Cascaes-; pelo que re- 
queremos a Vmc. pela parts de Deus e d'el-Rei que visto o 
que allegamos e o nosso pelir ae justo e bem commum de todo 
este povo, o mande ajunt.tr e fazer eleição e criar juqtiça e 
camara formada, para que assim haja temor de Deus e d'el-Rei 
e pôr as cousas em caminho. E Receber& Mercê. 

Despacho 

Junte-se o povo. Deferirei o que ao que pedem. Pinhaes 
24 de Março de 1693,-Leme. 

A escolha dos eleitores 

Aos vinte e nove dias do mez de Março da Bra de 1693 
annoe, nesta igreja de Nosea Senhora da Luz e Bom Jesus dos 
Pinhaes por deapacho dests petição se ajuntou o povo todo 
desta villa e p e l ~  capitão della lhe foi perguntado a que tldor 
lhe responderam a voz alta lhe criassa justiça para ctm isso 
ver si evitavam cs muitos desaforos que nella se aliam, a que 
vendo o dito capitão-mdr era justo o que ~ e d i a  f -lhe respon- 
deo que nomeassem seis hcmens de eã consciencia para faze- 
rem os officiaes que haviam de servir, o que logo nomearam 
para com o dito capitão povoador fazerem eleição, e como assim 
houveram todos por bem se assignaram commigo Antonio Ro- 



drignes Seixas, em falta do escrivão, que O escrevi. Matheus 
Martins Leme, Antonio da Costa Leme, AntonioMartins Leme, 
Manoel Soares, Domingos Rodrigues Soares, JosB Pereira y 
Qaevedo, João Leme da Silva, João Pereira de Avellar, Andr6 
Rodriguea Lami, Mignel Delgado, Diogo da Costa, Manoel de  
C~rvalho,  Manoel da Silva Bayão, Agostinho de Figueiredo, 
Gaspar Carrasc6 dos Reis, Nicolau do Miranda Franco, Antonio 
de Siqueira Leme, João Alvares Martins, Miguel Fernandes de 
Siqueira, Braz Leme de Siqneira, Franci~co Mello, Manael 
Alvares P~droso, Manoel Dias Cortes, Antonio Rodrigues Cid, 
Salvador Rodrignes, Amador Nunes de Bulhões, Salvador Mar- 
tine, Antonio Luiz Tigre Lemis, Paulo da Costa Leme, Jos6 
Leme. Matheus lfartins, Luiz Rodrigues, Antonio do Conto, 
Jcs6 Mertins Leme, Pedro Gonçalves Martins, N i g ~ e l  Rodri- 
gues, Caetano Leme C;abral, JosB Rodrigues Cid, Antonio dos 
Reis C~valleiro, Fractuoso da Costa, João de Siqneira, Gon- 
çalo Pirep, Lourenço Pinto, Pedro de Moraes de Monforte, 
Bertolomeo Nuoes, Domingos Andi6, Pedro Rodrigues, Baltha- 
zar Carrasco dos Reis, Luia Lemes da Silva, Antonio da Costa, 
Joao Vello~o da Costa, Garcia Rodrigues, Innocencic de Me- 
dina, Roque Fernandes, Vicente de Góes, Placido de Ramos 
Duarte, Luiz de Siqueire, Aotonio Garcia de Góee, Domingos 
Ribeiro de Abreu, Luiz de Góes. 

Eleição da Camara e installação da Villa 

Memoria do que accordaram os seis eleitores, o cspitão-mór, 
Agoiitinho de Figneredo, Luiz de Góes, Garcia Rodrigues, o 
velho, João Le9e  da S Iva, Gaspar Carrasco do Reis, Paulo da 
Costa Leme, os quaes debaixo de juramento que lhes foi dado 
pelo reverendo padre vigario desta villa, Antonio Alvarenga, 
nomearam para juizes Antsnio da Coeta Velloso, Manoel Soares ; 
vereadores Garcia Rodrigaee, velho, o oapitão JosB Pereira 
Quevedo, Antonio dos Reis Cavalleiro, e para procurador do 
oonselho o capitão Aleixo Leme Cabral, e para escrivão da 
camara João Rodrigues eeixas; este B o nosso parecer, e como 
tal nos aasigoamos aqui.-Agostinho de Figueiredo, Luie de 
Góea, Garcia Rodrigues da Cunha, João Leme da Silva, Gaspar 
Carrasco dos Reis., Paulo da Costa Leme, o padre Antonio de 
Alvarenga. 
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ELUCIDAÇÃO HISTORICA 

Com o titulo supra publicou a Cfaeetri de Noticias de hoje 
erudito artigo, tanto mais importante e curic so para mim quanto 
se refere a individuos que assis!iram aos primordios deata nossa 
boa cidade do Rio de Janeiro. 

Salientando os serviçes prestados no povoamento do Psranb 
pelo capitão de canôas Eleodoro Ebanos Pereira e Gabriel de 
Laca, o illustre investigador procurou destrinçar ponto confuso 
da nossa hietor:a pelas incongruentes opini5es de varios histo- 
riographos. 

Ponto em confronto o que escreveram Dryander, prefacia- 
dor da obra de Hans.Staden, publicada em 155$, o padre Si- 
mão de Vaaconceil~s e Visconde de Porto Seguro, M~chado de 
Oliveira, Azevedo Marques, Teixeira.de Mel10 e Tancredo do 
Amara1 o articulists pergunta si ~ ó d e  haver confus2ro entre 
Eleodoro Eobanos, allemiio companheiro de Staden e Eleodoro 
E h ~ n o s  que a histrria e a tradiçiZo concordam em affirmsr ter 
sido o povoador de P~canaguh, Çuritybs e cutros logares? 

.Diz Azevedo Mwques, continúr o precitado investigador, 
e repetem todos os mais auto es da aue opiniao :-Heliodoro 
Eoban, natural de Portugal, primo irmão de Estado de 88, o 
fundador e defensor do Riu de Janeiro - Residiu por muitos 
annos em S. Vicente, onde administrou uma fabrica de assucar, 
a primeira que houve no Braail. Em 1565 foi posto S frente 
de 300 homens indigenas a msmelucos que foram de S. Vicente 
ao hio em soccorro de Estac o-. . Falleceu em Cabo Frio 
em uma aortida contra os fnnoezes a 8 de junho de 1569. 
Ainda Azevado Marqnf s (Apontamentos historiccs da Provincia 
de B. Paulo), ao trstar de Hans Staden, n'outro local de sua 
obra, refere que os indros o aprisionaram e a entregaram ao 
60U patricio Heleodoro Eobsn.-Si este, conclue o autor da 
elucidação, falleceu em 1569, como confundi1 o com o outro 
portuguez capii8o de canôas em Paranegub-1648 -1653 e o 
fundador de iguape e Curityba (1654) ? 

Depois de analysar tant9s contradições chega o referido 
investigador á segnints affirmativa; o fallecido em Cabo Frio, 
foi o allemão Eleodorus Hessus, filho de Eoban e nunca Eleo- 
dor0 Ebano Pereira, 



Com a devida venia peço permisslo para apresent,ar algu- 
mas perguntas que me suggeriu a critjriosa Elucidação fIisto- 
rica. A meu ver a confrsão nunca se deveria ter dado entre 
dois individuos ~eparados por tão longo espaqo de tempo (quasi 
um seuzilo), como bem notou o articulista. 

Entre o allem8o e o nasc'do no Brazil (na minha hu- 
milde opinião) hoilve um outro Eleodoro Ebano, portnguez de 
nascimento, aparentado ou niío com Estrcio de Bá? Que grbu 
de parentesco existe entre aqueIIe e que nãn usava do appel- 
lido Pereira e o outro povoador do ParanA? Seria O ultimo 
filho ou neto do primeiro ? 

Que no Pio de Janeiro em tempos muito anteriores exibtiu 
um Eleodoro Ebanos P facto inconcusso. Foi elle, d'z o dr. 
Diogo de Va7ccncellosI casado com d.  Maria de Rouzs, fiiha 
de João Pereira de Souzs Botatogo (proprietario dp sesmaria a 
que deu seu nome na praia de Botafogs) e de d. Maria da 
Luz Escossia Drumwond, natural de ilha da Madeira. 

A realidade d e s e  Eloodoro que chnmarei (primeiro) A 
comprovada por documentos existentes nos velhos livros do 
antigo Senado da Camara : a-Trasla30 da Provisão ds  Juiz 
dos Orpbãos desta cidade o seu termo paisada a Ayres Fei- 
nandes. Nesse manuscripto e entre as assignaturas dos Verea- 
dores de 1569, figura o nome de IIelscdoro Ebano, sem o ap- 
pellido Pereira . 

b-Exerceu de novo o cargo de official do Conselho no 
anno de 1585, como se vê da provisão passada ainda a Ayres 
Fernandes para ~ e r v i r  de Mamposteiro Mór dos Captivos em 
subitituiçiío do dr. Antonio de Nariz Loureiro (o a Antonio 
do Guaraoy) fallecido em 1584. Parece, pois, que Ebmo Pe- 
reira (o do Paranb) 6 filhc desse outro e que juntou o appellido 
de Pereira tirado de seu avô materno. 

Mas ainda não 6 tudo. Em meus apontamentos encontro a 
nota de um requerimento dirigido ao Conaelho em 13 de agtsto 
de 1614. O supplicante Leodoro (eic) Ebanos declarsva não 
ter terras de sesmaria, nem do Conselho. Pedia a quantidade 
de torreno que houver pelo meio do outeiro e fraldas della da 
sua banda e da outra o que houver devoluto onde acaba me.- 
tre Bernardo Barbeiro agua3 correntes para o mar. 

eDeclare a terra que pede quanta 6 e quanta ha mister, 
tal foi o despacho dedo pelos vereadores Pedro Gago da Ca- 
mira, Pedro Luiz Pereira, Joãr, Gomes da Silva e Manoel da 
corta. Eleodoro Ebano pediu cem braças que lhe foram con- 
cedidas depois de apregoadas em pul?lico, mediante o fôro dc 
uma pataca. 

Iria longe e pouco lucraria com isso o leitor ri quizasse 
eu aqui explicar a situaç&o dos terrenos do tal bvrbeiro e os 
concedidos a Ebano. Basta dizer, ficsvam lá para as bandas do 
caminho de Botafogo ou da Lape, como então se dizia. (1s de 
Ebano passaram a Salvador Corpêa da SB e Benevides em 28 
de fsvereiro de 1636. 



Muito me intriga o precitado requerimento. Saria o peti- 
cionario o antigo vereador? Pois um homem que ocoupon car- 
gos da gove~7ianpa da terra declarava em annos posteriores não 
ter terias para cultivar? E isto quando outros individuos de 
menor importancia como soldadoe, tambores e at6 o porteiro da 
Camnra as haviam obtido ~ a g a n d o  diminuto foro? 

Seria, repito, o supplicante de 1614, jh o Eleodoro Pereira 
aquelle que mais tarde dir giu a administração da futura Pro- 
vincia (hoje Eatado) do Paranh? Neese caso encetou slle sua 
glcriosa missão j4  entrado em annos. Eis pontos que eu dese- 
java ver esrlarecidos. 

Seria elle o vereador Ebauoa que aseignou o auto de cor- 
reição feito por Ouvidor Grral, Diogo de SB da Eocha, em 3 
de março de 1638? Provado tal facto, poderemos afiançar que 
Eleodoro Ebants Pereira, antes de seguir pata o r i i ' ,  esteve no 
Rio Janeiro Quando partiu? 

Pego, pois, ao articulista da Gaeeta, já conhecedor do as- 
snmpto, que tlate de estabelecer as diffarenças não mnis dos 
dois dns qunes se occnpou; mas dos dois homongmos, Fae (?: e 
filho (?), motivo destas minhas nctas. 

E prestaria um bom serviço. Grande 6 8s vezes a difficul- 
dade de discriminar factos da vida de sujeitos que usaram doa 
mesmos nomea e figuraram em diffarent2s Bpocas. Tal confusão 
provem de uso muito commum entre as nossas antigas familias. 
Citarei, por exemplo, a dos Correia de S4, cujos descendentes, 
com cs nomes de i5alvador ou Martim, são numerosoa. Gs Aze- 
redos Coutinhos, os Mariaes, os Rangeis de Maredo e tantos 
ciitrts, confirmam a regra. 

Agora mesmo anio atarefado, para satisfazer uma consulta, 
em dizcriminsr tres ou quatro Mart m Corrêa Vasques ou Vas- 
queanes, militares, filhos, netos ou sobrinhos de outros que 
usaram doa mesrnoa appellidos e occuparam postos nos exerci- 
tos do tempo da colonia ! 

Ainda hontem recebi do eminente artists Antonio Parrei- 
ras amavel missiva de despedida. Nella, diz elle, contar com 
o apoio (sic) das minhas informações hi~toricas para execução 
dos quadros que vae em Paris. 

ura. preciao 6 estar preparado appellsndo para os enten- 
didos, afim da não fornecer a outrem dados anachronicos ou 
disyarataios . 

Do referido resulta o interesse com que li o artigo da 
Gazeta, cujo illustre autor me desculpari n ousadia de querer 
ter exacte conhecimento dessas figuras tlestaca~as, do Brazil 
colonial. 

Quem lançou o pequeno mas elucidativo estudo de hoje 
p6de e d ~ v e  escrever coisas mais detalhadas e minuciosas em 
proveito doa que amam a nossa historia. 

Domingo 5 de janeiro de 1908. 
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HELEODORO EOBANOS 

Si não actuasse o indeclinavel dever de accorrer em defeza 
de opinião nossa, expressa em 1900 e reeditada, mais de uma 
vez, sobre a persl nalidade de Heleod oro Eobanos, filho do ce- 
lebre poeta e histor:ador tedeeco Eobnno Hessus e primeiro 
descobridor das minas e povoador das terras dos Carijós, não 
nos animariamos a crusar, nae nobres justas da histeria, armas 
com dous eminentes b: arileiroe, ri, um dos quaep, alem da grsnde 
admiração qae tributamos a ambos, nos achamos ligado por 
affectuosos laços de conterraneidade e de sincera estima. 

Mesmo abroquelado ptla verdade, como nos encontramos, 
receiamos que o nosso patriocinio &s aseergões damomgraphia, 
A Fundação de Ourytiba, .que ap~esentámos ao Instituio H ~ E -  
torico e Geographico Brszileiro em 1904, por intermedio do 
saudoso e venerando Conselheiro Correia, redunde em damno 
para a verdade, pois disparea as condições dos patronos. 

No nosso despretencioso trabalho analysamos as versões 
correntes sobre os primordios de Curptiba; e, salvo correcções 
de ccpia, escrevemos: 

aHeleodcro E~banoe,  filho do notavel poeta tedesco Eobanoe 
Hessus, fixou sua residencia em Bertioga antes de 1553. Nesae 
anno, quando Haus Staden, com~anheiro do Senabiio, nau- 
fragou nas cosras de 8. Vicente, o encontrou alli como feitor 
de alguns engenhos de aseucar pertencentes ao nob~e  gúnovez 
Qiuseppe Adorno. (I) 

Em 1555, os francenes calvinistar, fugindo das perciegui- 
ções movidas na patria, por motivos religioeoe, tentaram lançar 
os f~indamentos de uma ntvs, nação - a França Antarctica ; e 
sob o rommando dq almirante de Bretanha, Nicoláu Durand 
d~ Villegaignon, aportaram á blhia de Nictheroy ; e na ilha 
de Bergipe (hoje Villcgaignon) fundaram a3 bases da nova e 
mallograda sociedade, con~truindo o forte Coligny. 

a Durante a longa camprnbn que os portugueres mantive- 
ram contra os invssores, interveiu Heleodoro Eoknos, como 
nos contam Taques e Pizarrc, a favor dos primeiros, conae- 
guindo pelo proprio valor, o posto de capitão de canoas de 
guerra dos mares do sul. 

(1) Viagens e cnptiveiro entre os selvagens do Brezil em 1619 de H a n ~  e 
Htstoria do Brazil de Roberto Southey, pagina 259 1 . O  ~ o l u m .  



4 Vejamos em que epoca poderia ter o fundador de Ca- 
rytiba travado luta contra os frencezes. 

t A histor:a narra que em 1562, o g.vernador-geral do 
Brazil Mem de Sh chegou ao Rio de Janeiro, com o intuito 
de desalojal-os da bahia; mas reconhecendo se frtco, zguardon 
refcrços para empenhar combate. 

O P. Nobrega, superior doa jasuitas, envitu dn S. Vi- 
cente, novos elementos que lhe foram solicitados. F,rtalecido 
com o contingxnte vIcentino, Mem de SAI em fevereiro da- 
quelle anno, logrou repellir os invasores do forte Coligny, que, 
n8 imposaibilidadn de guarnecer, destru u. 

apar te  dos francezes refugiru-se no continente e ali per- 
menecen em tranquillidade at6 1565. 

c Nesse anno, o governo da metropole, sciente da situa;ão 
em que se encontrava a col-nia, enviou Eatacio de Sgi, sobri- 
nho do governador, com uma frota, para desalojar o inimigo. 

Estacio partiu de Todos os Sanros para o Rio de Janeiro 
e aguardou os reforços que o seu tio preparava nas donatarias 
da Bahia e do Espirito danto B. 

Ancorado no Rio, explorou as posições dos francezes, re- 
conhecendo, desde lrgo, que nada poderia fszsr de proveitoso, 
por falta de forças e embarcações de desembarque. 

Dirigiu-se a S. Vicente e emqnanto aguardava os promet- 
tidos recursos, tratou de obter, em embarcações pequenas e 
gente, cs que as duas villas dessa capit n'a poderiam fornecer. 

Assim pois, negta occasião (ou na primeira campanha de 
Yem de Sai) He'eodoro Eobanos foi ecvestido do posto de ca- 
pitão de canoas de guerra contra os franceses. (I) 
I I . . e . . .  . . . i . .  . . . .  . 

Fundada a villa de S. Sebaatião do Rio de Janeiro, de- 
pois da victoria de 1567, que custou a vida de Estacio de Pá 
e paoificado o raconcavo, Balvador Coriêa de 56, o velho, en- 
carregou a Heleodoro Eobanos de combater os carijós e exa- 
minar si de fr cto existiam, nestas bandas do sul, as famosas 
minas annunciadas a Martim Affonso pelo naufrago de CananBa, 
Díogo Peres. 

Si 6 exacto, como affirmam Tsques, Piznrro, Milliet e ou- 
tro@, que Heleodoro Eobanos, capitão de canoas de guerra, na 
luta contra os francezes (1555 a 1567) foi o fundador de Igua- 
pe, Curytiba e Paranaguá, temos de ccncordar que essas fun- 
dações tiveram lrgar poucos anuo8 a ~ ó s  4 erecção da villa do 
Rio de Janeiro. 

E's, em resu-rio, o que affirmamoa na invalio~a monrgr; phF,  
apresentada ao Instituto Historico, do qual stmos cbscuro socio. 

O dr. Vieira Fazenda, em'nent3 cultor da histor'a nxcional, 
e O nosso grande Rocha Pombo, a pagina 565 e seguintes do 
terceiro volume da Historia do Brazil, este cc ntyadit-riamente, 

(1) Pedro Taqries (110 tomo IX da Revista do Instituto Historico Brazileiro) 
diz que em 2560 chegaram ao Rio os soccorros de S. Vicente, Saiitos e b .  Paulo, 
levando canoas de guerra, *com o general dellas Leodoro Ebanos Pereira 3 .  



se oppõem as nossire dedncgõea, pr t indo de prtmisses faiseadas 
para crnclusões illogicar, como tcntarenos demonstrar, si a 
tanto nos ajudar rngenho e arte (que são pequents) em snb- 
eeqiiettes art:gpe, com o rubido acatamento que muito meiec em 
os dou4 illustres vultos da mentalidade brari'eirs. 

Exposta, a nossa these: estabelecemos a identidac'e de 
Helaodrro Eoban, de Hans Stad n, (1552) cr m O Lic doro c llamão 
de Bolha, (1559); ctm o Leodoro Ebanos Pereira, de Taquea 
(1560) egeniral das canoas $e guerra. de S. Vicente, Bantos e 
S. Paulo ; crm o Let doro C i1 Elecdoro Ebanos Pareirs, fundador 
?e Paranagrá (1572) e Curytita, do mesmo Taquea ; com O 
Theot nios Ebanos dr s ca tas regias, com o Theodoro Ebancs 
Pere i r~ ,  de Pizzarr o (1560 a 1648) e finaluente com o Elt odoro 
Ebanos Pe-eira, do dr. Gorzaga Lsue. 

Ayezar de tão avultado numero de deturpações do nome 
estrangeiro deste notarel vulto cclc nial, ins:istimrs em affi mar 
que o filho do celebre poeta e hirtonador Eobsn de Hesae~ ,  
que e Dicoionario de Jdarous:e menciona, 6 o mtsmo Heleodoro 
Eolanoa da expul+ão dos francezes e do Cercobrinento de  mruas 
e povoam~nto das terras dos Ca-ijós, isto 8, do triente do Parailá. 

Examinemos s questão. 
Duas ct rrentea dividem histori~ dorr s e cbronistas. Uma 

identifica o capitão 20 a anôas e d sctbridrr das minas do sul, 
com o feitor ?e Joe6 Adorno que Hans StaZem, seu contem- 
poraneo e ~atrioio,  enc ntrcu em Bert oga, entie'erao com elle 
amistoea~ relatões (1552). 

Para ctn6rmsr a naturalidcde do descobridor das minas 
parsntiens s, existe ainda um valioss docuaento contem~oranec : 
o deprimento de Boles, a victima da inquisição, prestado em 
Lisboa, declarando q re  em S. Vi e14e foi hosper'e de Liodoro, 
allamão. P. rto Segaro e Roterto Síuthsy seguem esta vr raão. 

Pedro Taqrel, po ém, no derejo de eugrendecer a gens 
paulistana, ratural'sou o catholico He'eodorr, que fugira da rua 
patria para evitar as reraeguiqões dos slutheri SD, emprestanio- 
lhe o patror ymico Pere i r~ ,  que pertencia & familia luzitanc da 
esposa do audaz vexedor dos francezea. 

Seguindo esta vert ão encontramcs rs  seguintes autores : 
Azevedo Marques, Ma:hado de Oliveira, Texeira de Mellc, Tan- 
credo do Amara1 e outros. 

Escriptores varios ee referem a Heleodoro rem cogitar da 
sua natuvai i3 ade. 

A questâo gyra p+s, cm t ~ r n o  desta interrogativa: He- 
leodoro Eobanos, filho do Eobi;n de Hessus referido pnr Hens 
e BolBs, seus contemporrneos, 6 o neamn Nelecdoro cu Leo- 
doro Ebanos Pere ra, primo Ee Estecio de Fh, ren val ceo au- 
xilitr nas lutas contra os francezes e dercobridor das minas 
parandensee ? 

Bespcnciemos sffirmativemente ; mas antes de transcrever 
os argumciitrs contrarios, para ~osterior e detida analyse, pre- 
cisamrs satisfazer uma iuterrcgaç80 que jh um norso amigo 
formulou. 



Como um allemtio poderia estar residindo em 8. Vicente 
naqnella remota era, quando defesa a entrada das n b s  estran- 
geiras nos pottos do Brazil? 

J B  dissemos que Eleodoro era catholico; e deduzimos da 
noticia fornecida por Larous~e sobre o seu progenitor, que fùi 
victiina de tenazes perseguições religiofas dos lutheranos, que 
por asse mesmo motivo, abandonou a patria, muito jovem, re- 
fugiando-se em Genova, de onde se dirigiu a Portnga\ em ame 
nBo que os irmãos Adornos puzeram ao serviço da coroa por- 
tngneza. 

E não foi o povoador de Pa ranagu~  e Cuiytiba o unico 
allemão que se estabeleceu na donataiia de Martim Affonso: 
os Erasmos, proprietarios do engenho e do baluarte de S Jorge 
dos Erasmos eram allemães como conta Taques, na Nobiliarchia 
Paulistana. 

No cyclo das conquis!as foi Portugal o mais varto scenario 
que a Europa offeiecia para as aventuras da gloria e da riqleza. 
De todos os pontos convergiam para as occidentae, praias lu- 
zitanas, homena audazes que não temiam o desconhecido e que 
esperavam obter na8 ignoradas e opulentas Indiae, rapida for- 
tuna ou imperecivel gloria. 

Era natural que os tedescos, fieis ao antigo credo e ex- 
postos, portanto, ás ires dos reformistas, ao abandonar a ~ a t r i a  
procurassem de preferencia as terras de Iberia, onde facilmente 
encontrariam emprego nas grandea navegeções e nas dilatadas 
conquistas. 

E devido a estas causas, os Betine, os Taques, os Franças, 
os Adornos, os Fragozos e tantos outros estrangeiros procuraram 
Portugal e mais tarde se estabeleceram no Biaril. 

Examinemos, agora, os reductos dos nossos illustres ad- 
versarios, tccupando-nos em primeiro Iogar dos valicsos apon- 
tamentos do illustre dr. Vieira Fazenda, o mais paciente e 
provecto pesquisador dos archivos do Rio de Janeiro, entre os 
nossos actuaes historiographos. 

O distincto escriptor traça as seguintes linhas que, com 
prazer, transcrevemos : 

*A meu ver a confusão nunca se deveria ter dado entre 
doie individuos separados por t8o longo espaço de tempo (quasi 
um seculo), como notou o articulista. 

*Entre o allamão e o nascido no Brazil (na minha humil- 
de opinião) houve outro Eleodoro Ebano, portuguez de nasci- 
mento, aparentado ou não com Estacio de Sll? Que grau d~ 
parentesco entre aqnelle (que não usava do appellido Pereira) 
e o outro povoador do ParanA? Seria o ultimo filho on neto 
do primeiro ? Que no Rio de Janeiro existiu um Eleodoro Ebanos, 
1.5 facto inconcusso. Foi elle, diz o dr. Diogo de Vasconcellcs- 
casado com d. Maria de Souza, filha de João Pereira de Souza 
Botafogo (proprietario da sesmaria, a que deu eeu nome na 
praia de Botafogo) s de d. Maria da Lua Escoesia Drummond, 
natural da ilha da Madeira. 



a A  realidade desse Eleodoro (que chamarei primeiro) 6 
comprov~da por documentos existentes nos livros velhos do 
antigo Senado da Camara: a) Traslado da Provisilo de Juiz 
dos orpbame desta cidade e seu termo,  assada a Ayres Fer- 
nandes. Nense manuscripto, e entre as a~signatnras dos ve- 
readores de 1569, fignra o nome de Eleodoro Ebanos, sem o ap- 
pellido Pereira; b) Exerceu de novo o cargo de official do Con- 
selho rio anno de 1585, como se vê da provirão pasaada ainda 
a Ayres Fernandes, para servir de Mampt steiro- Mór do Capti- 
VOP, em subitit~ição do dr. Antonio de Mariz Loureiro (o d. 
Antonio do Guarany), fallccido em 1584,s 

O dr. Vieira Fazenda possue ainda um apontamento rela- 
tivo ao anuo de 1614 em que Heleodoro Eobano-sem Pereira 
pede terras para cultivar, extranhando que este vulto prepon- 
derante, que tinha exercido, mais de uma vez, o officio de ve- 
reador, não tiveaee terras de sesmsria ou do Conselho para 
cultivar. 

Pergunta o illustre historiador : 
*Seria o peticionario o antigo vereador? Pois um homem 

que occupou cargos da governança da terra, declarava, em annos 
posteriores, não ter terras para cnltivar? E isto quando in- 
dividuos de menor importancia, como soldados. tambores e at6 
o porteiro da Camara as haviam obtido, pagando diminuto foro? 
Seria, repito, o supplitants de 1614, o Eleodoro Pereira que 
mais tsrde dirigiu a conquista e povoamento de futura pro- 
vincia (hoje Estado) do Paranl ? Nesse caso encetou elle sua 
glori sa missão j& bem adiantado em annos. 

Eis OS pontos que eu desejava ver esclarecidos. Seria elle 
o vereador Ebanos que aesignou o acto de correiçãc feita pelo 
ouvidor-geral D ~ o ~ o  de S$ da Rocha em 3 de março de 
1638? Provado este facto, poderiamos afiangar que Eleodoro 
Ebanos Pereira, antes de seguir para o sul, esteve no Rio de  
Janeiro. Quando teria partido daqui ? e  

Como se v&,  O erudito historiographo nada conclue, agaar- 
dando posteriores esclsrecimentos; mas, embora partindo da 
falsa pemicsa estabelecida por Taques, que afaitou o acon- 
tecimento de 1572 (pouco mais ou menos) para o anuo de 1648, 
o dr. Vieira lança tamanha e nova luz sobrí, o problema his- 
torieo, que poderemos affirmar, coacorre efficazmente para o 
restabelecimento da verdade, dissipando as proprias duvidas que 
formula. 

Estes preciosos apontamentos, que, como dever de leal- 
dade e como recurso de defeaa, reproduzimos, quasi na integra 
(e que sómente conhecemos pela transcripção de Rocha Pombo) 
ir80 demonstrar que nii3 commpttsmos um ahsurdo historico 
estabelecendo a identidade doa EIeleodoros . 

Analysemol-os, p ~ i s .  
O primeiro encargo que se impõe, inilludivel, ao obscuro 

eicriptor destas linhas, na defeza da these historicr em debate, 
consiste em determinar, mais ou menos, a data em que tsve 
lagar a oonquista do pai5 doe Carijóa pelos colonoe portugue- 



zes e o descobrimento das afamadas minas de ouro desta re- 
gião. 

Fixada a data desse acontecimento, pr deremos então con- 
cluir que o povoador de Iguape, Paranaguk e Curytiba foi O 
filho do notavel poeta e historiador de Erfurt ; o, talvez, primo 
por affinidade de Eetacio de 89. 

Vejamos quando poderia ter occorrido tal succetso. 
Na nossa rnonographia-A Fundação de Curytiba-estabe- 

lecemos a era da 1572 como sendo aquella em que teve lugar, 
provavelmente, a conquista e descoberta das minas do paiz 
~ C R  Carijóa pelos portuguezes . 

Si todos concordam que um Heleodoro Eobanoe, capitão de 
*anoas na guerra contra os francezes de Vrllegaignoo, Pereira 
on não, tedesco ou minhoto, c~nqnis tou  dos Csrijós e dos cas- 
telhancs os t~rritorios de Paranaguá e Curytiba, terão de con- 
cluir logicamente comncsco, que o feito hiatorico debatido é 
muito anterior ao anuo de 1648 referido por Taques. 

C ~ m o  Heleodoro ~ode r i a  ter, nesme anuo, conquistado e 
povoado Parsnaguá quando Monsenhor Pizerrc, Antonio Vioira 
dos Santos. este nas Bfemorias Historicas de Parsnaguá, Ro- 
mario Martins e outros afirmam que j& em 1578 8s minas 
paranaguenses estavam em plena actividade? Porventura, po- 
deria elle descnbrir m'nas que já em 1578 ou 1580 enviavam 
ruro para d. Henriqne - o rei cardeal, setenta annos depois 
de exploradas ? ( I )  

omo poderia ter logar em 1648, esse descobrimento, 
quando jti em 15 de agosto de 1603 a corte de Valladolid 
haixava um regiinento para aa minas de Parauaguh. e nomeava 
Salvador Ci rrea de S& -o velho, seu administrador ? (2) 

Que explicação poderl ter a exquisita descoberta que o ca- 
pitão de canoas eLeodoro Ebsnoa tereiia, seu filho Gibaldo 
(ou Tikaldo) e Sebastiao Teixeira fizeram dea lavras d'ouro de 
Paianap.uk, as primeiras descobertas no Branil, dando-se a data 
de 1648 quando o governo de Castelle jh em 4 de novembro 
de 1613 reformava o regimento das minas; e a 18 de agosto 
de 1618 auctorizrva os colonos de S. Vicente a disporem do 
metal das minas descobertas, pagando o quinto á real fazen- 
da ? (3) 

Os que pretendem, como o illnstre Rocha Pombo eoutros, 
estabelecer a duslidade doa H~leodoroe, deveriam, para ser con- 
cludentes, destruir todos estes documentus insophismaveis ; e 
provar que al6m do allemgo, hou:e outro que, na mesma epo- 
ca, com o mesmo nome, e ca ado com a mqsma mulher, exer- 
ceu o cargo de capittio de cenoas e f i o descob-idor das mi- 
nas e o conquistador das terras de Paranaguk e Curytiba. Náo 
o fazem, por6m, pois seria difficil dar como inexiateutes leis e 
documentos, ainda ct n~ervados nos archivos. 

I I I  Vieira dos Bantos - Mem Historicas de Paranagiia 
O) Obra citada-R Msrtins-Paranagoa, pag. i:! 
i?) Vieira dos Santos- Obra citada. 



Comtudo, alguns destes eacriptores, que tão tenanes se 
mottram contra as nossas asserç6es, ~ ã o  os primeiros a declarar 
que as lavras d'ouro de PsranaguB jh se achavam em plena 
actividade antes de 1578, isto 8, mais de meio seculo antes da 
pretendida era do aeu descobrimento. 

esta mo^, pois, a vista de um carro que puxa os bois.. 
Mas, não precipitemos a argumentavão. O que deixamos 

e~cripto nos parece suaciente para dem~nstrar quão falsa 6 a 
data de 1648, mencionada por Taques e seguida, como um 

. dogma, por grande numero de historiadores e chronistas. 
E eeta data não seria um erro de cÓ?ia OU de impressão? 
Proaigamos, pois ccm calma, a ana ly~e  dos elementos cul- 

legidcs nas nossas, ainda incompletas e ineditas, Annotações 
histori as e geographicas do Paranh. 

Antes de entrarmos na apreciaçtío de outros pontos do 
problema histt rico em debate, raforcemos com um valioso ar- 
gumento, os que deixamos escriptos no anterior artigo. 

Seria um ver.'arleiro absurdo, ua rigorora significagiio da 
pslavra, admittirmos qne o territorio de Paranaeuá fosse des- 
cobeito e povoado seis annos depois de ter logrado, pelo seu 
progresso, o predicamento de villa. Enfretanto, os ncssos il- 
lustres adversos, insistem em declarar que Paraoaguh foi con- 
quistada em 1648; e alguns delles concordem que j4 a 6 de 
janeiro de 1640, p9r ordem do Governador do Rio de Janeiro, 
Duaite Correia Vasqueannes, o juiz syndicante Manoel Pereira 
Franco erigia o pelourinho em Paianaguk, como affirmam Viei- 
ra dcs Santos e R. Martins, este á pagina 16 do opusculo- 
Paranagod ! 

Como? Poie, então, P~ranaguic antes de ser povoada j6 
era villa, já tinha capitão povoador e moradcreii? 

Examinemos, agora, o segundo ponto: Heleodoro Eobanos 
que conhecemos como feitor de eogenho em Berticga ser i  o 
mesmo Leodoro, que figura na campanha contra os franceses 
(e que consta ter sido p:imo irmilo de Estacio de S5) e nos 
descob-imentos de minas do Paranti? 

E' sabido que antes de 1552 residiam em S. Vicente va- 
rios allemães que, conservando-re fieis ao credo catholico, ti- 
veram de tomar o caminho do exilio para fugir ha persegni- 
qõe3 dos lutheranos triiimpliantes. Entre outros mencionnre- 
mos cs Erasmos, citados por Taques, sem cccaltar a naturali- 
dade dos que foram proprietarios do engenho de S. Jorge. 

E' provavel que com estes seus patrícios, Heleodoro ti- 
vesse immigrado para o Brazil em uma das naus dos ntbres 
genovezes Ac?ornos e que, chegado a 8, Vicente, ainda joven, 
fosse aproveitado nas emprezas daquella importante familia. 

0 que 6 inconcusse 8 que este Heleodoro jl se achava 
em Bertioga em 1552, quando Hans alli aportou salvo de um 
naufragio, pois expressivamente constam da sua narrativa as 
relações cardeaes que com ellc mantevo, quando I-leleodoro, 
ainda joven, não passaw de modesto feitor de engenho de 
8ssucrar. 



Dryander, p~~efac'ando a obra do companheiro de Sena- 
brio, diz ser esse Heleodnro, cfilho do sabio e muito famoso 
Eoban de Hassen* ; o nobre e desventurado Bolés depõe que 
em S. Visnnte esteve hospedado, em 1559, na caea do Leodoro 
allamão ; Pedro Taques crnta que Leodoro Ebano, (a quem em- 
prestou o appellido de Pdreira, que seus descendentes herdaram 
na familia materna) em 1560 seguio de S. Vic nte pa a O iiio 
com os scccorros das villas do su l ;  e o ~ ropr io  Rocha Pcrnbo, 
no corpo da eun Historia do Brazil afflrma que a 18 de ja- 
neiro de 1567 j& Heleodoro se encontrava no Rio de Janeiro 
c m as forçes que c*mmándava, 

At6 aqui ha evidentmente uma serie de su?cessos occor- 
ridos com um indiviíu? qu3, depois de morar em S. Vicente, 
passou para o Rio de Janeiro, crm muitos outros cmtempora- 
neos, a combater os francezes. O transcurso do tempo de- 
corrido de 1552 a 1567,-quinze anncs apenae-não admitte n 
siipporição da exlstencia d a  treis Eeleodoros, imaginados pe- 
los nrssos illustres adversos. 

Pastemos, agora, a demonstrar qus esse mesmo heroe da 
rxnulsâo dos f ancezes, não estaria em plena senilidade em 
1578 cu 1580 quando d. Henriqne recsbeii, dae minas de Pe- 
ranaguá, as primeiras amostras de ouro remettidas do Brazil. 

Adm*ttindo-eu que em 1552, quando feitor de engenho, 
tivesse 20 a 25 annos de edade, em 1572, data provavel da 
conquista d( s cari jó~ estaria ccm 40 a 45 aaoos ; e em 1578 
(data mencionada por Pizarro, Vieira dos Santos e Konario 
Martins) teria 46 a 51 annos ; e, portanto, pleno vigor pbysico. 

Mar, objectarfio, ParanspuB sómente foi conquistada aos 
carijds e castelhanos em 1648 Esta opugnativa já est4 ple- 
namenta deetruida: rs proprios escrirtores que a sustentam rão 
os primeiros a rebatel-a, pnlverisaodo-a. Conttariando esta 
versão, R. Martins (Paranagod, pagina 8) diz que foi a expe- 
diçâo organizada por Jercnymo Leitao loco tenente de Pero 
Lopo de Souza, a 1 de setembro de 1585, a que descobriu Pe- 
ranagu4, affirmando mais que em 1609 e 1614 João Abreu e 
Diogo Unhatte, membros dessa tandeira e primeircs povcadores 
do Paraná, ob iveram sesmarias aqui situadas. 

E este proprio chronista, h psgina 7 dn monographia - 
Curytiba - escreve : 

aEm 1548 jh Hans Staden confabultira com portuguezes 
om Sup~raguy,  onde naufragara, e faz n l  sua obra adiante 
citada, referencias ao commercio que os tupiniquins entretinham 
com S a n t ~ s  e S. Vicente; e cm i555 era franco com estes por- 
tos o grande commercio dos Carijós de Paranaguár, 

Ahi esth como o povoamento do Paranh ~ e l r s  portuguezes 
teve inicio em 1618, quando cm 1609 j B  haviam moradore~, 
donos de sesmarias; e ahi eat$ coma o Paran6 foi de~coberto 
em 1585 quando j& um 1548 H a ~ i s  Staden encontrava, nas 
nossa8 praias, colonos portugurzes ! 

Iocomprehensivel para nós, obacuro cultor das letras his- 
toricas, a conciliagão do tão oppostas affirmativas. 



Não póde, pois, haver duvida alguma que foi o amigo de 
Hans quem conquistou dos Carijós e dos castelhanos, para os 
portngnezes, as terras paranaenses. 

fejamcs, agora, si este notavel guerrciro e povoador podia 
ser parenre de Estacio de 8s .  

Pedro Taques de Almeida Paes Leme, na Nobiliarchia 
Paulista, na (Rev. Tiim. do Inst. Hiat. tomo XXXIV, 2." parte, 
pag. 21), referindo-se ao mestre de campo Carlos Pedrceo da 
Silveira ~ e n c i o n a  Gibjldo Ebanos Pereira, como pae da es- 
posa daquslle notavel ~ a u l i ~ t a  - d. Izabql de Souza Ebants 
Pereira e accrescents: =Neta tela p8rte ~ a t e r n a  de Eleoioro 
Evanos Pereira, natural da V~l la  de Vianna do M i n h ~  (pri- 
mo-irmão de EEtacio de Sá em cuja companhia viera ya-a 0 

RIO de Janeiro em 1568 em que fnllecen Ejtacin de 81i); e de 
sua mulher Maria de Souza Brito, natural do Rio de Janeirc 
e por ella bisoeta de João de S uza Pereira de Botafog), 
riatural de Elvas, e de sua mulher d. Maria da Luz Escorcia 
Drummond, filha de Manoel da Luz Escorcio Drumond ; na- 
tural da ilha Madeira de onde vibra para S. Vic~n te  com sua 
mulher, trez filhas e um filho e enviuvando em 8n0 Viceote, 
catou segunda vez o dito Drumond e re recolheu para o Rio 
de Janeiro com seu genro João de Souza Pereira de Botafogos. 

Pava o profano, o que ahi fi:a e uma trapalhada de dif-, 
ficil comprehensiío ; niío assim para os que se h+bitunram a ma- 
nueear livros genealogicos . 

Imaginem, agora, n que serism dcs poucos 1 itires destas 
linhas, se fossemoi mostrar que nenhum dcs seis filhcs do 
conega Gonçslo Mendes de Pá, Frenc.sco de SB Miranda, e 
notsvel poeta, &[em, Henrique, Gaspar, Ferogo e Manoel de SA 
teve um filho com o nome de Eleudo o Evanos Pereira, natural 
de Vianna do Minho ? Era um derfilai de nlmes desde Ro- 
driguenes de SB até o seu ultimo tatwaneto, capaz de impa- 
cientrr um Job. 

Foi em virtude deste parenthesis geneslogico de Taques 
que naeceu a opiniiio contrarie. E' preciso nottr que o esforqado 
chronista, eec evendo em 1783, um rascunho sujeito a c0rrc.c- 
@o, como elle mesmo affirma, não vrrific u inventarios doi 
Botafogaa. cujo titulo, embfra annunciado, não enc;ntramos na 
Revista T*imensal, da qual nos fnlts um tomo. 

Examinemos si esta nots de Taquss deve e pode prevale- 
csr contra a opini8o do proprio historiador paulista. Vemos 
ahi trem affirmacõaa: 1 ' que Heleodoro Eobano eia porluar ez ; 
2." que viera ao Brez 1 em 1568; 3 qae e7a  primo de Estacio 
de Sá.  

Qusnto á naturalcdade oppomol ii opinião do genealrgista 
de 1783, as afirmações de Ilans Staden, seu compatricio e 
amigo, de Dryander e do nobre e desventu,ado Bolés, todos 
contemporaneus do conquistador das terras dos carijóa. 

Qianto 4 chegada em 1568, em companhia de Estacio de 
58, diremo3 não 06 que o proprio Taques o contradir, como se 
pode verificar ti pagina 320 do tomo IX da Rsvists Trimensal 



citada e em outro topico da Nobiliarohia, qaando narra que Leo- 
doro Ebanoa Pereira, no anuo de 1560, seguiu para O Rio de 
Janeiro, commandando os reforços de S. Vicente; como tambem 
que era im~oesivel ter vindo naquelle anco (1568) em compa- 
nhia de Estscio de Sá, porqus este era, desde 20 de fevereqro 
de 1567, morto em ctnsequencia de ferimentos recebidos na 
decisiva batrlha de 20 de janeiio do mtsmo anno, como dizem 
Joaquim Manoel de Macsdo, no Ann3 Biographico e outros his- 
toriadores. 

Quanto i terceira afirmação - somos o primeiro a ad- 
mittic a ~ossibilidade do parentesco proximo por laços affins, 
uma vez provada a conssnguinidade dos Batafogos e Assecae, 
como lemos, não sabemos si no proprio Taques. 

Conclue-re do exprsto, que o parenthesls de Teques com- 
mette duplo absurdo em ponto essencial. 

Estudemcs outras pr'vas 
O illustre dr. Vieira Fszenda na sua erudita critica as- 

severa que foi H leidl ro Enbanos (sem Pereira) casado com 
d. Maria de Souza, fillia de Joso Pereira de Souza Botafogo e 
d. Maria da Luz Escoasia Drnmmond, estabelecendo assim plsna 
identidade entre os dou preteneos  eleod odor os, que são de facto 
uma só pessoa 

E, no entanto, o paciente p ~quizador trata de mostrar 
(frizandc kem que erte morador do Rio de Jaueiro não usava 
o apI ellido de Pereiia, que repetimoe, os seus descendentes her- 
daram da fa l i l ia  m .terna) n ã ~  era o mesmo Eleodoro Ebbano, 
de Taques ! 

Para nós, o facto pode ser explicado: o genealogista pau- 
listaoo, contemporaneo dos Ebanos Pereire, entendeu que He- 
leodoro deveria ter os mesmos nomes, accrescentando-lhes o 
appellido de P< reira . 

Eis explicado, pois, que o cspitão de canoas de guerra 
I-Ieleodoro Eobanos, db scc bridor das minas e conquistador das 
terra3 dos carijira, hoje paranaenses, comquaiito poudesrie ter 
parente affim de Estacio de Sá, n&o era portugnez e nem veiu 
para o Brazil em 1568, na companhia daquelle seu parente 
morto um anno antes ! 

EstA, p7.s, demonstrado ~ U R  O capitgo L,odoro Ebano Pe- 
reira, de laques,  6 o mesmo Heleodoro Eobanos referido pelo 
dr. Vieira Fszenda, como verrador do Rio de Janeiio nos anuos, 
de 1569 e 1585. 

Eocaremos outra questão. 
O dr. Vieirr Fazenda se d'z intrigado por um requeri- 

mfnto em que L-odoro Ebanos, a 13 de  gosto de 1614, pedia 
terras, allegando não possuil-as, nem de sesmaris, nem do con- 
selho De facto, procedente a extranheza, attendendo-se que 
um dos mais notaveis fundadores de S. Sebartião, tendo exer- 
cido postos elevagoa no governo d& terra, não tivesse terrenos 
47 annos apó3 á fundação da cidade para a qual tinha concor- 
rido arriscando a propría existencia, si ciroumetancias especiaes 
p2ío ocçorressem para explicel-a. 



S. Heleodoro Eobanos, entre os annos de 1570 a 1614, es- 
teve em explcraçxo e admini~t ra~ão das minas de Iguape, Pa- 
rauagui e Curytiba e na conquista dcs carijós, para que po- 
deria p-etender terras no Rio de Janeiro ? 

Vejamos a g o ~ a  a identidade des,e peticionario csm O des- 
cobridor de minas e vereador do Rio de Janeiro J h  demons- 
trimos que em 1578, Heleodoro poderia contsr de 46 a 51 annos 
de idade; e, consequentemente teria 82 a 87 annos em 1614, 
estando, portanto, incapaz de exercer a iude e aventurosa pro- 
fisrão de deecobridor de minas. 

Ela natulal que, recolhendo se ao Rio com os carijós es- 
cravizados, sómente, então, pedisse terrenos para cultivar, pro- 
ximos 4 sesmaria do seu jS fnllecido srgro Botafogo. 

Convem observar que Vieira dos Santas (Meaorias H i  to- 
ricas de Paranngub) diz que uThe~dcro Ebanos Pe re i r e~ ,  foi 
administrador das minas de ouro ; e c 11 jecturamcs que o tivesse 
sido, pJr delegação de Salvador Correa de r á o velho, no 
perioao de 1603 (epocha do 1 . O  iegimento) a 1613 (data em que 
foi promulgado o eegundo) 

Admittida esta doinça0 (n&o obrtante data em contrario), 
nada extranbavel r eris que ao rect lher-se au Rio, tómente en- 
tão, solicitasse terras para cultivar. 

O que fica expendido, desorden,zdamente embora, responde 
8s eruditas interrogativae do illuste hi~toriador dr. Vieira F a -  
zenda. 

Ainda podcmon accrescentar que o Ebants, que suh~creve 
o auto de correição do 1638 não rodia ser O d e ~ c ~ b l i d o r  das 
mina#, mrs, talvez, o seu fi bo G bJdo Ebano~  Pereira, que 
tambem tomou activa parte nos emprehendimentos paternoe. 

Ao eminente mestre desnerersario evidenciar quiío gratuita 
uma hppothese de 1 arentes?o conrangnineo entre o tedesco, 
natural de Erfurt ou Nurenberg e Estacio de Stí provavel- 
mente coimbrâo ; e outrosim quão razoavel a conjectura de pa- 
rentes20 entre os nobres Botrfogo, de Elvae, cuja fidslguia vem 
dês João Gonçalves Bctefo~o, da case de d. Manrel I, que 
muito bem poderia ser proximo Farente d s  J tão  Gonçalvee de 
Mirande, avô de Mem de Sb e bicavô de Esta:io. 

Deixemos 4 margem conjecturas inutnis. 
Heleodoro Eobanos, primo cu não de Estacio, foi um vulto 

notavel da historia do Brazil Colonial ; audsz commandante das 
canoas de guerra que por duas vezes, decisivamente, agiu ccn- 
tra cs fcancezes; valente conquisttdor dos carijóa e operoso 
descobridor de minas, elle bem merece uma detida apreciação. 

E' pois, chegado o momento de analyaarmos o peiecer do 
eminente cocterraueo R ~ c h a  Pombo, que tão bpllo servi93 vae 
prestando 4s letras nacionaes na Capital da Republica. 

O laureado aztor da Historia do Brazil, o maia fecundo 
dos intellectuaes paranaenses, cita as ligaqõas de H~lecdoro 
Eobanos com a familia Botafogo, reproduzindo um trecho da 
Benealogia Pauliatana do dr. Gonzaga Leme, no qual se depare 



O meemo parenthesiu da Nobiliarcliia de Taquea, p,r nós trans- 
cripto e aualysado. 

Dapois de eruditas informaqões sobre o capitão de canoas 
de guerra dos mares dn sul, conclue contradictiriamente: 

t B  solução £6 p d i a  ser uma e foi a que encontrou O la -  
borit so chronista : Hsleodoro Eoban não pode ser Ele3doro 
Ebsno. Nem mesmo o Eleodoro portuguez, p i i r o  de Eatacio, 
natural de Vianoa do Minho pode s i r  o Eleodoco povondor de 
Parenaguá. Não se segue, porbm, que não hajr alguma reja- 
ção de parent >sco entre os doi@. Os E b a n o ~  Pereiras forma- 
vam cxtenaa familia e~palhada em S. Vicente e n0 Rio de Ja- 
neiro, e não é extranho que se p~rpetuaPse o meemo nome de 
Heleodcro ou Eleodorrn . 

Depois de transcrever a crit:ca do dr. Vieira Fazenda, que 
acabamos de analysar, wccresaent : 

.Ainda assim, alguma3 duvidas ficam de pB. O Heleodo- 
rus Eoban de Hane Stadeu, vivia ainda em S. Vicente em 
1559, ~egundo o testemuubo de B 16s; o out o ou qne outro 
ee supp6e (Elerd ro Ebanos Pereira) e que 6 tido como primo 
irmiio de Estacio fa'le3eii em 1569; e no emtanto o Eleod~ro 
do Paranaguh alli apparece em 1648. 0 . a  para que este seja 
neto de Eobrn de S. Vicente e filho do prim, de Estacio 6 
prcciso sdmittir que qusndo fundou Paraoaguh tinha mais de 
80 annos e ainda que rei:va pelos 90 pelo rilenos, quando creon 
Curytiba e Iguape*. 

Eis ahi a solução apresentada p.10 il'ustre histor:ographo 
psranaense : que grande part 9 dae proposições que avauçl esta0 
dsrtruidas com o que temos dito em reslosta ao dr. Viera  Fa -  
zenda, parece-nos evidente. 

De tu10 quanto affirma, somente pcdemos concordar com 
a p'esbilidade da perpetuaçiío dos mesmoa nomei, do que 80- 

mos nós conclude te prova clmo a quarta pessoa da mesma 
familia que traz os mesmos nomee, embora transpostos. 

Fóra desse ponto insignificante, o desaccordo 6 radical 
Ya a o distincto pctricio, nem um neto do Eobanos pode- 

ria ser o descobridor das minas de Paranagud, porque desloca 
etts facto, occorrido na ultima metade dú seculo XVI, para o 
anno de 1648 ; e, nestas condições, somente, o amigo de 1Ians 
seria um iiiadmissivel ctso de longividade. 

Flgaremcs uma hyp t h e ~ e :  si o Heleodoro Eobano (sem 
Pereira) casado com d. Maria de Souza, como diz o dr Diogo de 
Vascon?ellos, provavelmente depo s da guerra e da tuudsçãodo 
Rio de Janeiro (15?8), tivesse seu prim egenito Gibald~ Eba- 
nos Pereira rm 1569, ect3 ettirja em 1648, na prctensa erada 
conquista do3 Carijós e do descobrimento das minas de Para- 
nagu4, com 79 aunos ; e portanto, com menor idrde, quando de 
p ssagem para o sul resctbrin as lavras de Igaape. dando ioi- 
cio á púvoaçiío. Como, pois, o illustre historiographo f o i  en- 
cont a r  a idrde de 80 a 90 anilos, como rendo a que poderia 
ter um neto de Eobanos quando o filho mais velho desse mesmo 
Eobanos, s ão  poderia ter maie de 79 annos ? 



E', pois, inadmissivel esta conclusão, 
O dietinct~ patricio, empenhado no estudo das multiplaa 

questões da historira patria, não deteve cuidadosa attenção sobre 
a these que contravertemos, pois, do contrarjo, não commrtteria, 
ar63 um absurdo, uma palpavel contradicçiio. 

E' assim que o illustre historiador affirmn a dualidade dcs 
Heleodoros-um de S. Vicente e outro primo de Estacio - e 
attribue a este, que tinha o appellido de Pereira, os feitos bel- 
licosos contra os francezes do Rio de Janeiro. 

Mas si concordamos com o que escreve nas notas elucids- 
tivae, ficaremos discordando com o que enuncia á mesma pagi- 
na da Histtria do Brazil, em nitido corpo 10, onde se lê: 

=Na Victoria enferma o Governador ; mas as circumstancias 
apertadas impunham os maiores sacrificios, e mesmo assim pro- 
s~guindo, veiu elle entrar s barra no dia 18 de janeiro (de 
1 5 0 7 ) ~  sendo recebido com as mais vivas acclamações por toda 
a sua gente. 

Já encontrou na bahia outros rejorços que tinham vindo 
do sul, com Eleodoro Ebrcno Pereira, chefe das canoas de guerra 
daquellas partes*. 

Como ? Pois o Eleodoro Ebano Pereira não chegou ao Rin 
de Janeiro, com o seu primo Estacio, (já fallecido) em 1568 ? 

Si chegcu nesta epoca, como poderia encontrar-se no Rio 
a 18 de janeiro de 1567 ? 

Oppomos, pois, ao illustre Rocha Pombo o proprio emi- 
nente historiador Rocha Pombo. 

Prosigamos. 
A~signa'ada a ct ntradicção, bordemos ainda ligeiros com- 

mentarios. 
Por qve notivo não devemos admittir que o Heleodoro 

Eobanos, que Mem de S1 encontrou no Rio de Janeiro a 18 
de janeiro de 1567, não seja o meiamo individuo que Haneen- 
controu em S. Vicente em 1552, o mesmo que hospedou B ~ l 6 a  
em 1559 e que partio de S. Vicente em 1566 B frente das 
aanoas de guerra dos vicentinos em soccorro de Estacio de Xá? 

Pois o Eleodoro Ebanoe Pereira não estava no Bio em 
1567 vindo do sul com os esforços pedidos? 

Admitte o illustrado patricio que um Heleodoro (bisneto 
talse5 do feitor d13 engenho) fcsse o povoador de ParaqaguB ; 
e fixa a data de 1648, como sendo a do inicio desse povoa- 
mento. 

J á  evidenciamos a inco~gruencia de semelhante proposição ; 
mas vemos pedir ao applaudido patricio o auxilio valiosissjmo 
da sua opinigo insuspeita para completo esclareci~ento da questão. 

O notavel e~criptor paranr ense B pagina 61 d ' 0  Paraná 
no centenario affirma o seguinte : 

.Quanto a Bpoca exacta da entrada de EEano na- 
quellas paragens (Paranti), nada sabemos de positivo. 
Apenas, por conjecturas, parece razoavel collocar nos 
principoe do seculo XVII, pois que por meiados jti se 



achavam estabelecidas muitas fami1i:s no local onde 
haviam sido lançarlos os fundamentos da primeira 10-  
voaç&o formada em terr'torio paranãensem. 

t r  
Neste ech? o il'ustre historiador te olvida que as pri- 

meiras povoaqGes errctas no territorio paranaerise foram ltvadas 
a effeito pelos castelhant s da Provincia de Veraa, que então, 
em vittude da linha imaginaria do trr tado de Tordesillas, se 
suppunham legitimo8 possu dores de tcde a reg'ão ao 81 1 de 
CriisnBa ; mae, ahi me-mo, admitte umn conjectiira muito mais 
razoavel do qne a ultima, rfasAando rara priocipios do seeu10 
dos síriscentos o p3voamen+o do Parar i. 

Esta opinião n5s a subscrevemos, uma vez qce re distin- 
gam as operações da conquis a e expltraqões das que caracte- 
rizam o ptvoamento propriameiite dito. 

O dygno mest e o que não poderia sustentar é que o po- 
voamento de Parsnaguh teve inicia em 1618, quando j l  em 
1614 Diogo Unhatte e Jcão de Abreu obtinham sesmarias em 
Paranagui, cr m >  affirmam Azevedo Marques, Menpes de Alm ida, 
Romario Martins, (este l pagine 9 do o,usculo, Paranagoá) e 
tantos outros eecriptores. 

Como conciliar factos tão antagonic3s ? 
Nenhuma duv'da prde existir st bre a dt ta approximada 

em que teve Jogar, n&o a descoberta da terra, mas as ?as minas 
de Pa~anaguh por Yeleodoro. Ha um documento valioso não 
ha muitos annos desenterrado prlo illustre historiador dr. Le- 
f'yet'e Toledo e publicado 11) tcorreio Paulietanr» que de- 
monstra apprcximadamente a data dos acontecimentos de que 
tratamos. 

Este documento v m appenso ao citado opu~culc-Parana- 
grh-e tem a data de 1885. E' a ~e t l ção  dos moradores de 
S. Vicante e Santos, que ao receberem a ncva, já cor firmada, 
dos de.ccb:imeritos de Eobanos, tentaram compartic par das ri- 
quezas que anteviam r o  paiz dos Carijós; e como ~ á b i a  reso- 
luçiio do donato,io jmped'a que os colonos fiziessem sntradas 
no ee~tão, para evitar poasiveis attrictcs com os nielvegens, pro- 
curaram ladear a difficuldadr, req~erendo guerra rampa1 con- 
tra os Garijóe, allegando successos de muitos annos atrer. 

Vejamos o que diz este valioso documento : 

<E outrosim rcqueremos ao Sr. capitão que não 
consinta que os do Rio de Jcneiro nos entrem no nosso 
sertão desta capitania a lavarem o gentio delle para o 
dito Rio como agora levaram ha pcuco tempo, e n9e 
que sustentr mos a terra com noesas pesaras e fazendas, 
a santos e chrictãos, não gozrimrs de outro faotoa; 

Que Heleodnro esteve no Rio de Janeiro, onde se casou 
aom a filha do Botafogo, affirmam Taques e Dir go de Vasocn- 
cellos e o comprovam cs documentos rsferidos pelo dr. Vieira 
Fazenda. Porttinto, os taes do Rio de Janeiro que enfravam 



nos sertões da dona.taria (8; Amaro) governada por J b r o ~ y m o  
Leitão, não eram outros senão o Heleod ro Eobanos, capitiío 
de can-ai em 1567, vereador em 1569 e desrobridor de minas 
no periodo de 1570 a 1584, o seu filho Gibaldo, Sebastião Tei- 
xeira e seus corrpsnheiros. 

Como estz petigão affiima. os serttnistas I',varam par i O 
Rio indios escravizadfs, pouco tempo antes; e O facto 6 que o 
~llustre l e  qiiizador dr. V. F a z e n d ~  foi, de novo, encontrar 
Eobano, na governanga da terra em 1585. 

Fiquemos, hrje, por squí. 
Nenhum outro vulto da hiltoria nac:onal ap eaenta tama- 

nha varisbil dade de n me como esse ~ u 4 a z  guer eiro, vencedor 
das francezss e dos Carijós, deacobridor de minri, official do 
crnselho do Rio de Janeiro, povordor de Iguape, Paranagu& e 
Curyt bs, capitgo de canoas ?e gue ra e admin1str:dor das mi- 
n ~ s  do sul do Brazil. 

Mas, apemr de taLt,e e tão gloriosfis serviços, eEse eefor- 
çado suiriliar dos po ttiguezes jaz na penumb.a do paesndo @em 
o merecldo dcstaque 

Vej:mw agora as adulteraçõei do nome de2 e heroe quaai 
ignorado. H:ns Staden ckama-o H41 odo uc Eobrn; R. S:u- 
t tey,  Heleodoro Eobanus; Taquei na Nobiliarchia, Eliodoro 
Evsn s Pereira ; O mesmo 6 ~ t t r ,  na citada t b  a e na Historia 
da Capitan-a ?e  S. Pa. 10, l eodoro Ebaoo Pereii a ; P zrri o, 
Vieira dos Santw, Acacio C uz e utros, Theodoro Eb no Pa- 
reira ; Muller, Helioduro Ebano Pereira; o governador da me- 
tropole, Theitqnio E b ~ n q s  ; R. Ma tlng, Hele~dorus de Hessus 
e finalmente o dr. Gonzaga Ler e, Eleodaro Eb  nos Pereira. 
Jti P a b t  Hilaire est.anhoii este fact: rerdade'ramen e criginal ; 
e que s0ireo.e pode ser exi lic: do I ela circumltancia .de  ser 
um n:me estrr ngeiro pouco conhecido e fccil de eer uu adul- 
terado pc r aphCrese (Leodoro por Heleodoro) r u naturalizado 
por nu'ru , ub~tant i  ;o luz't?n? semelhtnte, como T E e ~ d t  ro. 

Na nossa humilde opinião. o verdadei o nome do desc bri- 
dor das minas do sul 6 Hel cdoro Eob:nos (com o Eo em dy- 
yhtor go latino), em versão portugueaa. 

Esclarecidos estes pyntos, ?e  xamis 6 margem tutros dados 
$ai, nossae Ann tnçõ s bistoricas e geogrsrhicas do Parantí, 
ainda ineditas. 

Diremoe, ccm'ud~,  que cntre os vultos ~studados por cós 
Q luz dos do umentes e das chron'cos, que figuram naquella jti 
idiantada obra, mode.to tributo de amor a n3s.a terra, encon- 
t r ~ m l s  va ios descenden'el dee'e filho do sab:o hiitor ador de 
Heaqel. Men i ~ n  m:s a1,una : Gilbaldo E b a n o ~  Pereira, filho 
e crm~anheiro i e  He'eodoro, ccnega João da Veiga Gcutinho, 
O fun'ador da c pella do Perlão em Aguas Bellas (S. Jos6 doi 
Pinhae~),  e f e l ro  de Souza Pereira, ql e foi inculpado peloe 
moradores do Rio pela morte do m.neiro Jayme Commpre e 
que esteve preso por faltss commettidas no cargo de provedor 
des minas de Paranagui. 



Este ultimo personagem 6 um typo curioso: teve contra 
si a revolta de duas popnlag6es-Río de Janeiro e Paranaguh. 
Si exi~t iu  um administrador de mioas de ouro no tempo de 
Gabriel de Lara (1648) chamado Theodoro Ebano Pereira, CO- 

mo Vieira dos Santos assevera, certamente era tambem des- 
cendente do descobridor e, quiçá, pela homonymia, causador 
de tamanho embrulho. 

Mas eobre a existencia dezse ultimo pretendido descen- 
dente elimentamrs serias duvidas: si existiu em 1648 e si 
fosse filhq do Eobanos eataria com 70 e tantos annos, o que 
não representaria boas condições para o officio de bandeirante 
de qus se achava investido, segundo aque le fecundo chroni~ta 
paranaense. 

Ddmais temos & vieta acpia do termo de ajuntamento que 
o sca3itiio Gabriel de Lara faz e o mais povoa. 

Neste docnmento so diz que, depois do toque de caixa, 
accudiram todos e,  no entan.0, entre as assignaturas dos re- 
publicanas, não figura nenhum Heleodoro ou Theodoro, ne- 
nhum Ebancs ou Evanos, nenhum Souza Pereira. (Vide-Pa- 
ranagob-de Romrrio Mlrtine, pagina 31). 

Como se explica o comparesimento de todos os m-radores 
e a aueencia da assignatura do mais proeminente dellps, como 
devia ser o administrador geral das m i n ~ s  d n  sul do Brazil? 

Os nossos chronistas se contradizem : Taques, á, pagina 
327 do tomo IX da Revista T~imensal, affirma que foi o ca- 
pitão de canoas de guerra da ccsta de mar a:8 o Rio de Ja- 
neiro, Leodoro Ebanos Pereira quem fundou a villa de Para- 
nagu8 em 1648, quando tod:s os documentos existentes de- 
monstram inilludivelmente o contrario : isto 6 que foi o capi- 
ti10 Gabriel de Lare o fundador da villa. 

A erronea varsão de Taqdes não resiste ao confronto dos 
documen'os de Vieira dos Smtos, reprcduzid~s no opusculo- 
ParanagoB-em addendo. 

Falta-nos finalmente um unico ponto a elucidar: ~ e r &  o 
que faremos no posterior artigo. 

O mais palpitante argumentr, o unico spparentemente ra- 
~oave l ,  que apresentam os nossos illustres e provectos adver- 
sos, reside m allegação de tar Heleodoro Eobanos fallecido em 
1569, em Cabo Pno, como affirma Azevedo Marques nos seus 
Apontamentos Historicos; e então, humanamente impo3sivel 
que, depois daquella anno, poudesse ter descoberto minas e 
commettido conquistas nestas bandas do sul. 

Esta allegação seria esmagadora si os nosros illostres op- 
pugnado-es tratassem de evidenciar, que de facto o Releodoro 
morreu em Cabo Frio e no anno referido. Não o fazem, po- 
rêm s nem o pcderiam fazer. 

Contra a opinigo reapeitabilissima de Anevedo Mrrquee, 
oppomos as seguintes considerações : 

a) que Eeleodoro não morreu em Cabo Frio no 
anno de 1569, mae foi tido por morto, anten daquella 



epcc*, como afflrma Dryander no prefrcio da obra de 
Hane, amtos contempt ranecs do glorioso povoador do 
Para r  &; 

b) que s i  IIeleodoro fosse m i t o  em 1569 não te- 
ria e~xplicação O facto de  existir outro indiv~duo c r m  
o mePmo nome, c s td3  cam II mesma mulher ( d .  Ma- 
r'a de Socza); genro do mesmo Botaf go, que o dr .  
Vieira Fazeu ta  e r  contra firmando di cnmentoa 116 s 
snnos de 1585 e 1614;  e que o dr. Diogo de  Vas- 
concellos essevera ter as  mesmas ligaqões que o pre- 
tendido Leodoro Ebanos Pe.eirs,  primo de Estacio, 
natural de Vianra,  morto em 1569 e mencionado por 
Teques 

C) que, mesmo r dmittida a afirmativa de Aze- 
vedo Ma~qnes ,  dendo c mo m r r t o  r m  8 de iui h o  de  
1569, não !e roderia admittir que j& em 15E5 tiVe8Ee 
um filho com o mesmo nome tlevado ao pocto de 
cttic r 1  dn conselho, ~ o j s  se tendo caeado Com a filha 
de Botafogn r'epois da fundac;ão do Rio (1568) não 
teria seu filho, a ed tde  legal prra scmelhente inves- 
t 'dura : somente contaria 16 arinc s ! 

O que ah i  fica dito é o ruficiente para demonstrar a ine- 
xactidão de semelhsnte narri t iaa 

Eis-nos emfim c h ~  gadt ii a feliz termino. 
C3rcluimc~,  pois, affirmando : 
1." Que s conquista dos Car;jós e os dcrcobrimentos das 

mioas de ouro de Tgvape, Paranaguá e C i ~ j t l b a ,  tiveram lo- 
gar  no peric do cr mprehendido entre os annos de 1570 a 1584 ; 

2.' que o chefe da expedicão conquistadora e de~cobridora 
foi o feitrr de cngerhg de assr car de J O E ~  Adorno, amigo de 
Hans e de  Bclés, que mais tarde, diatingu~do com o poeto de 
capitãs de canots de giierra, se batcu contra os trancezes cal- 
vinistas ; 

3." que ei te  Heleo?oro Eobanos foi caeado com uma filha 
de Joãu de  Síuza Pereire-o Botafogo e que deste cor sorcio 
provem os Ebanos Pereiras que figuram nas geneanolcgias pai?- 
listanas ; 

4 "  que Helecdcro Eol anos não falleceu em 1569, em 
Cabo Frio, ccmo diz Azevedo Marques, mas sim, como rffi ma  
Dryander, o prefaciador de Haus, foi tido por morto (prr vam.n90 
o8 dociimentos referidos p 10 i, lustre dr. Vieira Fazenda); 

5.' que esse Heleodoro E ~ b a n o s  cxerceu o cargo de fficial 
da camara do Rio de  Janeiro em 1569 e 1584;  e 6 prova- 
velmente o mesmo que, j& veho e de reg  eiso das expedições 
descobridoras de minas, r fquereu 8. Camara doquella cidade, 
em 1614, terrr s proximas a sesmaria de Bc tafrgo; 

6 " que, finalmente, f s t ~  H~lecdoro  Eobenos, filho de Eoban 
d e  Hessen, nascido em Erfurt ou Nurenluerg, onde seu pae 
exerceu O magisterio e foi celebrado pteta  e histcriadír, FO- 



deria ser, pelo casamento com d. Maria de Souze, parente afim 
de Estnrio de 88. 

Esti4 finda a nossa ardna tarefa, em defeza ao que vimos 
enstentandu desde 1900. 

A' apreciação dos dous provectos historiadores, Rocha 
Pombo A dr. Vieira Fazenda, eubmettemos estes ligeiros e des- 
sordenados artigos, esperando que, bem examinado o ixteres- 
sante ponto de historia nacional, verificarão que, longe de com- 
mettermos um aasurdo inqualificsvel, registramos, sem brilho, 
a versão verdadeira, escoirnade das contradições e incongrn- 
encias que a tornavam confusa. 

Testemunhando a nossa grande admiração peloa dons lu- 
minares da mentalidade brazileira, rendemos Ii verdade o nosso 
sincero tributo. 



Dr, Gustavo Beyer 

Esboçc biographico extrahido e vertido da Sveriges La- 
karehistoria (Histeria dos Medicos da Suecia) de J .  
E". Sacklén. 

Dr. ~ o r a w  ~jorkmaw 

socio correspondente do Inetituto Historico e Geographico 
de São Paulo 



A publicação, L O  volume XII desta Revista, das Ligeiras 
Nctas de Viagena, do Rio de Janeiro á capitania de S. Paulo, 
em 1813, de Gnstavo Beyer e que at6 então não eram conhe- 
oidos dos noasos- estudiosos, chamou a sttenção para a indivi- 
dualidade desee viajante sueco e Ir go Vieira Fazt nda, Oliveira 
Lima, P za e Almeida e Orville Derbp trataram de prcceder 
gi sua identificaçiio e o fizerem com o exito que se ~ ó d e  ver 
nas paginss 665 e seguirtes do mesmo tomo XII. 

Conhecedor do interesse que despeitára entre rós a indi- 
vidualidade de Begier, o nosso illustre ct nsocio Sr. dr. Goran Bjor- 
kman, residente em Stotkholmo, se apressou em ~atisrazer it. 
essa natural curicsidade remettendo para esta Revista as noticias 
biobibliographicaz daqnelle viajante por elle extrahidas d a  
Historia dos Medtcos da Suecia por J .  F. Sarklén e pelo n esmo. 
consocio vertidas do aueco para o poi tqpez .  

A csfa tradução t3 que ora se dir publicidar'e nr s paginas. 
seguintes. 



Dr. Gustavo Beyer 

Nascido em 19 de agosto de 1775 na cidade de 'Ystad, 
rprovincia de Scania, era filho do physicvs '(medico) daquelb 
cidade Georg Henric Bceyer e sur mulher Magdalena Krutmeyer. 

Bem cedo destinsdo ao estudo das sciencias medicae jaem 
a788 matriculára-se na Universidade de Lund. Em 1789 foi 
insc.ipto na Sociedade Chirurgica e,  sendo chirurgice studiosus, 
em 1792 f i nomrado medico adjuncto do Rsal Almirantado de 
Carlrkrona, cuj? cargo exerceu elle durante os grandes arma- 
mentos maritimos em 1793, 1794 e 1796 e em cujo exercicio 
foi encarregado de tratar das victimas da catastrophe do navio 
de guerra Dygden (Virtude), que explodiu no porto de Car- 
lskrona . 

O Grande Almirantado nome~u-o em 1795 medico mó: de 
.expedição no Im~epio de itf~rrocos. Durante a estadia dessa 
expedição nos pwtos inglezes, italianos e outros teve occasião 
de visitar mais cu menos deti3amente vario8 grrndes hospitnes 
e outras instituições notaveir, especialmente as da saude ma- 
rit:ma, entre outras cousas vendo as celebres collecçõea doprof. 
F o n t ~ n a  e sendo em Tanger encarregado de medicar o principe 
Muley-Ali e o favorito Kaydan-Mahombt. 

Ue regresso á Suecia. em 1796, defendeu no mesmo anno, 
sob a presidencia do prof. Florman, a these - De controvsrsa 
queutione, an cor nervis c .reat? - continuando depois seu ser- 
viço em Car1.krona at6 que na primavera de 1797 partiu para 
~ L l n d ,  onde fee cs exames meiicos regularee e sustentou a 
.thsse de doutoramento, nob a preridenaia do ar. Engelhart, 
medico-mór da Camara Real. 

Pouco tempo depois foi nomealo medico-mó: da esquldra 
que cruzou o Mar do Norte e que enteve anzorada em frente 
de Copenhague durante trez mezea, aproveitados por Beyer 
para visita? diariamente o hospital Frederico, daquella capital. 

Mais tarde, no outomno do mesmo anno, serviu na esquadra 
que, sob o commando do almirante Conde Wachtmeister, foi 
levar a rainha (posteriormmte desthronada) d. Frederica Do- 
rothda Guilherrnina, de Pomerania a Carlskrona e em 2 de 
dezembro doutouroa-se pela Univeraidade de Lund. 

No principio de 1798, sendo de entiío em diante sacio do 
iR-1 Collegio Medico, frequentou o lazareto da Real Ordem 
dor Seraphins em Stockholmo, até que no mel de mnio foi com- 

~missionado para servir na qualidade de medico-m6r na esqu~rdm 



que s ~ h l u  de Stockholmo scb o cemmtndo do Bariio O. H. Ce- 
derstrom, tendo el!e antes servido na expcdiçgo dos cadetes a 
Gotiandia, que alli for m fazer obstrvr?ções ~stronomica3. Apre- 
zado pelo commandante iiiglez Ommatey, perto de Nord- 
Foreland, o comboio re-ea expedição, cbteve licença para visitar 
o# hospitaas de Loudiea, toriando depois h Suecia na fragata 
Ulla Fenen.  

Em ncvembro foi s-rvir na csquadrn que ccnduzin um 
forte comboio para o lado do Norts da Iugl~ter ra  e nos ultimas 
diss de dezembro voltsu com a esquad. a a Goihemburgo, sendo- 
lhe immediatamento ordenado que seguisse com as tropas para 
Carlskrona no caractrr c'e medico-~ór.  

Em 1799 durante dois mezes foi enctrregado de servir 
como Primeiro Medico do Almirantado em Carlskrona e em 
1800 pediu sua demissão do Real Almirantsdo partindo para 
Eltockholmo, onde o Real Coll~gio Medico o incumbiu dos cargos 
de medico dos pobres no arrabalde do sul da capital e vim- 
medico da provinc'a rlo Stl ckholmo, da qual em 9 de junhode 
1831, por uma patente régira, foi nomeato medico ordinario. 

No mesmo 8nno a diracção do Sabbntsberg nomeou-o in- 
tendente da f a t e  de aguaa melicinses e neste cargo perma- 
neceu at6 1803. 
i o ser introduzida a vacina na Suecia foi elle vacina20 

pelo assessor Gzhn com a primeira limpha importada. Não 
deixou escapar nem uma opportunidade para difundir este pro- 
servativo e emprogal-o nau creanças do povo, obtendo niese 
tal succeaso que o num.iro de creanças ror elle vacinadas, em 
1810, era de mais de cinco mil,  elo que o governo já em 
1805 ordenara ao Real Col!egio Medico lhe declarasse, em nome 
delle, o seu agrado. Depois, em 1807, 1E08 R 1810 slcsnçon 
o grande premio de vacinnçrio (no total de 241 riksdalers e 
32 ekillings banco) e em 1813 u'a medalha de prata. 

Desde 1801 tomou parte, a pedido dos interessadoe, na 
direcção do Instituto das creança9 catholicas pobres, fundado 
no arrabalde do sul pelo padre ilíoretti e alguns membros do 
corpo diplomatico acreditado juiicco 8 corte. 

No mez de julho de 1806 a:ompanhou o priucipe real  
Gustrvo (ao depois expulso) a Scania no cscacter de med:co 
da Camara Real; mais tarde foi lhe tambem confiado o trata- 
mento dos outroa filhos d'el-rei, assim como da familia dos 
principes de Brunswic depois d.3 siia vinda da Allemanha a 
Malmo e em 17 de dezembro foi.lhe confarida a patente de 
8888SSOr. 

E m  1808 S. A. R. o P,inzipe Reptnts do Portugal e 
Brazil nomeou-o consul geral na Siiecia, reconhecendo-lhe o 
governo sueco esta qualidade; em 3 da julho de 1809 foi no- 
meado cavalheiro da Rsal Ordem de Wasa e em 1 de abril 
de 1811 foi-lhe, a seu rogo, concedida a rxonoração do cargo 
de medico provilicial. 



Afim de formar um juizo seguro das bases neces~arias para 
o estabelecimento de um commercio activo entre a Suecia e o 
Brazil emprehendeu, munido das mais amplas reccmmcndações 
de S. M. el-rei, uma viagem no outonno de 1812, via Harwich, 
Londres e Madeira; visitou a celebre cidade da Bahia e de- 
morou-se varios mezes no R:o de Janeiro. Proseguiu a via- 
gem at6 ae explendidas cascaias de Itú, percorreu a cava110 
toda a provincia de S. Paalc, cxaminou as ricas minas de 
S João do Ipanema perto do rio de Sorocaba, eto. e fez umas 
bellas collecções de minerae~, insectos e carsmujcs, as quaes se 
perderam por ter sido apreeado por coresrios smericanos o navio 
em que foram expedidas. 

Do Brazil B Europa voltou elle cm um navio de guerra 
inglez, demorando.se tres mezes em Londres e chegando a 
Btockholmo em novembro de 1813. 

Pouco tempo depois entregou ao Real Collegio Medico 
varias observ~.çõer, entre outras, sobre o estado sanitario nos 
paizes tropicaes e especialmente ccm referencia a Guadeloupe, 
então pertencente ti Euecia. Entregou tsmbem ao governo 
umas observações ncompanbadas de tabella~, ccm este titulo- 
A economia em toda a sua çxtenuão nas frotas inglezas-e 
umas outras acerca do Rio Argenteo I?). 

Como encarregado de negocios e ao mesmo tcmpo consul 
gsral eriteve 9, frente dos negocios commerciaes e outros de 
Portugal e Brazil até 1821, qubndo squelle cargo em Stockholmo, 
c.nforma uma resoluç8o das cortes de 'rortugal, foi confiado a 
um portuguez nato. Em 1823 foi de novo consul geral do Reino 
de Portugal, servindo at6 1833. JB em 1824 S. M. Pcrtugüe. 
za ncmeou-o cavalheiro da Ordem da Torre e Espada, sendoa 
respectiva patente acompanhada de uma lisonjeira certa do 
Ministro dos Negocios E ~ t r a n g e i i o ~  o Duque de Palmella. Em 
1835 a Bainha de Pcrtugal inveatiu-o outra vez do cargo de 
conaul geral de Portugal na Suecia e Noruega. Em 1837 o 
Real Governo da Grecia ccnferiu-lhe cargo analogo em Etockbol. 
mo e em 1839 foi encer.egado do vice-consulado de França. 
Em 1845 foi nomeado cavalheiro da Real Ordem Greca co 
Salvador com a cruz de prata. 

Em 28 de novembro de 1818 caeon-se com Carlota Onch- 
terlony e teve as filhas seaurntea : Carlota Joaquina Tereza 
Paulina, nascida em 1819; Emma bmalia Maria, em 1821; 
Hedwig Dorothea Geraldina, nascida e falecida ern 1832; Aurora 
Eugenia, ntscida em 11 de janeiro de 1825 e Elira nascida 
em 8 de julho de 1827 e falecida em 1828. 

Faleceu Beyer em Eellevue, perto do palacio rcel de 
Tullgarn, em 10 de junho de 1852, deixando filhos e ~ e t c s .  

* * * 
Lista de seus trabalhos impressos : 

1 - Beikrifning angaende vaccinen eller rkydds- 
kopporaa, Stockholm, 4,", 1800 (Descri~qZLo da vacina). 



2 - Cssue msnice, botad med G:atiola, cbserve- 
rad râ  Amiralitets -sj khuset i Carlskrona-uti Ve- 
tenikupliga H.inAlingar for Laksre rch Faltskarer, 
utgifoe of Swen l39dic. Tomo 6, h .  4,  sid 22 ( h -  
su3 manize, eurado com Gratiola, observaqão feita no 
hospital do $lm rantado em Carlekr,na). 

3 - Historischer Be icht nber das Mjdicinal - 
Wesen in Carl~krona - nti Nordisches Archiv fur 
N a t u r k ~ n  'e. Artzney-w ssenschafc und Cirurgie, Band 
4, St .  1, 1804 (Relatorio historico das instituições me- 
dicas em CarLkrona). 

4 - Berattelse till ICangl. Snndhets Collegium 
ro ande topogratiska och M~dicinal verkst in m uti 
Rio de Janeiro, dat. Rio de Janeiro 23 april 1813- 
nti Inrikes Ttduing S. a r  Na0 102, 104 114, 115,116, 
117, 120 (R-latorio apresentado ao Real Collegio Me- 
dico acerca da topographia e direcção medica etc. no 
Rio de Jsn3iro-publicado no jwnal Inrikes Tiduing). 

5 - Bttodda anttckmingar o'ver en resa frau 
Rio de Janeiro till Capitanian S. Paulo i Brasilien 
1813, med nâgra nnderra tslser om Staden Bohia cch 
on Cristan da Cunha - uti Allmanna Jornalen 1814, 
n'" 41, 4'3, 49, 51 51, 55, 62, 63, 64, 71, 72, 75 
(Varias notss acerca de uma viagem do Rio de Ja-  
neiro á capitania de S. Paulo etc . - impressas no 
j sr nnl Allma ina Jornalen) . 

6 - Casus af Hgdcophobize, botad med aderlâ- 
tning af Doktor Sh~olbred pâ Calcutta, med anmark- 
ningar T r i c k ~  uti Lakareiallskapets H ~ n d l .  Band. 2, 
Haft 1, sid, 190 205 (Cscus hydrophob ze, cura io com 
sangria pelo dr. Shoolbred em Calcutts, com anno- 
taçõ:s) 

7 - Afhandling uti den tropisks prophylaxie. 
Rec. nti Sv. Lak. 8a11sk Arsber. 1814, sid 49 (En- 
saio s3bre a prophylaxia tropical - critica). 



AGTAS DAS SESSÕES DE 1908 



ACTAS DAS SESSBES DE 1908 
-- 

Primeira se- s ã ~  em 35 de janeiro 

Acs vinte e cinco de janeiro de 1908, á Rua General Car- 
neiro 1-8, na sdde do Instituto Histirico e Gergraphico de 
S. Paulo ás ~ e t e  e meia horas da noite. sob a piesidencia do 
Sr. dr. M. P. Gu:mnr~ej, secretariado p-10s srs dr. Torres de 
Oliveira e Rodolpho vonIliering e presentes ainda os srs. so- 
rios drs. JYEB Joaquim de Carvalho, Dominpn~ Jagu~ribe,  Uasis 
Moura, Edmuodo Krug, Luiz Yiza, H von Ibering, Alfredo de 
Tcleio e J. Coelho Gomes Ribeiro, 6 declarada aberta a sessão. 
O sr. presidente, ao iniciar os tiabalhos do n lvo  annú, faz vo- 
tos para que elle seja de rgnal prosperidade para o Instituto 
cozo r s  antei iore~ e incita os seus C ~ F O ~ I I  ao activo trabalho 
nos esiúlos a qiie o Instituto é deiotado. 

O & r  dr. Torres Se Oliveira apresenta B casa as esonsas 
do presidente, conselheiro Dua-té de Azevedo, impedido de 
comparecer. 

Em vlsta da grau& abundancia de expedierts sobre a 
meza, o tr. preeidente pade B casa que ee dispense a leitura 
das sctns snt-riores que não tinham sido li6a;i, no que todos 
t s  sra. consocios concordam, dando-as ao mesmo tempo por 
tprrovadas. O sr. 1." secretario em seguida oh ccjnta do expe- 
diente que consiste em numerosos officios, convites, off?r:as de 
livros e revistas, s t c ,  que todos O 8r. presidente agradece ccmo 
offertas bemvindas. E' lido ainda o Relatorio dos trabalhos e 
occurrencias do Instituto no anno de 1907, apresentado pela 
Diretoria e elbbjrado pelo sr. 1 secretario; nos diversos capi- 
tnlos em que esee trabalho e ~ t á  dividido estão registrados cs 
principaes factos que interessam o Instituto, merecendo tspe- 
cial menção o deeenvolvirnento dado a parte que d ~ z  respeito 
As finanças e A con~trueção do edificio social. Como o sr. pre- 
s.dente acre-centasse algumas ~nfurmaçõea quanto ao estarem 
incompletris as contas apresentadas pelo que cão poderia o 
mesmo rrlsto~io ser sujeito á votação, isto suscita alguma dis- 
cussão em que virrioa consorioa tsmrrm parte. Todos sâo con- 
cordss em elogiar os ebfLrços e a aorrscção da Directoria em 
sua gestão, fazendo a casa por fim questho qiiq apezar das 
objeccões do Sr. presidente, o mesmo relatorio rlcebe-se desde 
logo sua approvaç8o uaaniuu, o qu, verificado, o Sr. presi- 
dente niuito agradr ce. 



A pedido do Sr. p~esidente 6 aprovado unmimemente um 
voto de pezar pelo faleeimento do ~llustre dr. Antonio Pereira 
Prestes, socio fundador do Instituto 

Passando se á 2." pirte da ordem do dia o sr. dr. Domin- 
gos Jaguaribe faz ver a convenielcia que havaria em o Inp- 
tituto se assegurar dos ar t  gos publicados p e l ~  sr. dr. Eugenio 
Egas nns columnas do Estado de i3 Pc~ulo p ~ r  tratarem de 
interessantes questões relativas ti declaração da independenzia 
do Brazil, no Ipiranga, e que os mesmo8 estulos deveriam 
figurar entre os trab~lhos impressos na Revista do Instituto. 
O sr.  residente, julgando par sua vez b ~ a  a 1emb:ança cbsma 
para ella a at t  .ng8o dos srs membros da redacçiio da Re~ista 
O Sr. dr. H. von Iherinp pede amos que a Directoria envide 
os seus esforçcs para conseguir que o mepmo sr. dr. Egas, aliiis 
jti outr'ura membro do Instituto, volte a comparecer ao gremio 
que tem em ~ l t o  apreço seus estudos historicos. O Sr. presi- 
dente prom3te occupr-ss do assumpto. 

Tomando em seguida a pa1sv.a o sr. pre~idente, dr. 31. 
Pereira Gu8marCea, faz varias considera,õel scbre os e t f~rços  
que o Instituto tem empregado pzra demarcar com exactidão 
o pcnto preciso em qu3 d. Peiro, a 7 de seternb.0 de 1822, 
proferira o b-aio de Independencia ou M ~ r t e  Tal f ~ i  conse- 
guido graças As pesquisas aturadas do saudoso dr. Antonio 
Piza; agora, porbm, trrna se indispensavel que esse pspto seja 
condignamente demarcado, que as euas adjacencias recebam 03 
cuidados n.cesaarios para o *eu embelleeamento. Graças a ini- 
ciatira d i exmo. sr. dr. Carlos B ~telho,  digrio secreta-io d ,  
Estado, f5z-se agora o ja d i n  em frente do Monumento do Ipi- 
ranga, mas ainda a Avenida da 1ndep~ndenc:a jaz descuidada 
e muitas outras providencias precisam ser tomadas para que 6 0  

possa dizer que o local, em que se realizou um dos aconteci- 
mentos msis memnraveis da ncissa hiatoria, a proclamaç30 da 
independencia brazileira. no Ipiranga, recebeu dos Paulistas 
os cuidados de que 8 digno. 

O sr. dr. 11. von Ihering applaudindo as justissimari con- 
siderações do ar. presidente, escla-ece ainda algucs pontcs da 
mesma questão, accrescentando varios detalhes e termina pedindo 
a maior perseverança para a realieaqão dessas ideise . Tomam 
ainda a pilavra os srs. drs. Domingos Japuaribe e José Joa- 
quim de Ca valho qu5 applaudem o patriotico intuito e se 
promptificam a erigir no ponto historico da Procl3mação um 
marco, devidamente guarnecido. 

Para cu'dar desses as umptos que o Instituto approva una- 
nimements, o sr.  reeid dente designa uma commiasão que será 
compoeta dos srs. presidente e vice-presidente do Instituto, Do- 
mingos Jeguarib?, JosB Joaquim de Carvalho H. von Ihsring, 
Carloa Reis e Luiz FAza.  Deverá a mesma commissão esfor- 
$ar-se perante os exmus. srs. presidente e secretarios de Estado, 
Camara Municip.1 e mais autoridades competentes para que 
se consiga com s possivel brevidade a realizeção destes malho- 
ramentcs tão neces.arios quão patrioticos. 



Ttndo o instituto sido convidado para presenciar a inau- 
g u r a * ~  solemne da estatua de Braz Cubas, erigida em Santos 
pela Camara Municipal, o ar. presidente convida os srs. dr .  
Domingos Jaguaiibe e R - d ~ l p h o  von Ihering para com elle 
em commie~ão representarem o Instituto nessa festividade a 
realizqr-se no dia 26 do torrente mez em Santos. 

Nada mais havendo a tratar, é encerrada a ses~ão presente, 
devendo realizar-se a proxima a 5 de ievereiro. Do que, para 
constar, eu, Rodolpho von Ihering, em função de 2." secreta- 
rio, lavrei a presente acta. 

Segunda sessão ordinaria em Li de Fevereiro 

PR~USIDEK~IA DO SR. CONS. DUARTBI DE AVEVEDO 

Aos cinco dias do mez de fevereiro de mil novecentos e 
oito, nesta capital, ás sete e meia horas da noite, na sala das 
sessões do Irstituto Historico e Geographico de S Paulo, 4 
Rua Ceneral Carneiro, 1-8, reuniramese os socios ctns. Duarte 
de Azevedo drs. M. Pereira Guimarães, J. Torres de Oliveirh, 
H. vou Ihering, Alfredo de Toledo, R. von Ihering, Rafael 
Cor186 Salnpaio, Silveira C i ~ t r a ,  Edmundo Krug e Couto de 
Msgalhães. 

O Sr. presidente conmunica á casa que recebera a renun- 
cia apresrntada pelo 1." sc cretario do Instituto, Sr. dr. Conto de 
Magalh&cs, pelo que na proxima setsão se deverá prcceder á 
eleição para o preenchimento do mesmo cargo ; outro tanto se 
deve!& fazer com relação aos cargos do 2.O secretario e orador 
cfficid que egualmente estão sendo exercidos por substitutcs, 
tm  conaequencia de não comparecimento cu ausencia dos are. 
consocias para este fim eleitos. Em s~gu ida  é lida a acta da 
sesrão anterior e, depois de posta em discussão, approrada una- 
nimemente. 

O expediente relatado pelo ar. 1." secretario consta de cre- 
scido numero de offertas, livros, rávistas e mais impressos, cons- 
tantes da lista annexa; o sr. presidente agradece-as como va- 
liosas ti bibliotheca do Instituto. 

Referindo-ee A approvcção unsnime que teve o Reletorio do 
Instituto referente ao aono de 1907, apresentado pela Dire- 
ctoria o 63. presidente agradece a ts  scus consocios esta prova 
de confianga, frizando ao mesmo tempo que continuará com o 
maior afinco os trabalhos inic;adoe, especialmente com relagão 
ao predio em construcgão, cujas obras vão adianradag. 

Continuando com a palavra, o Sr. presIden:e diz que os 
acontecimentos lutuoéos occorridos ha dias em paiz amigo, o cruel 
assaasir ato do monarcha e do principe herdtiro de Portugal, 
que tão fortemente contterr aram tambem a nós brazileiros, 
impedem-no a inic'ar t s  trabalhos doInstituto, tendo a certeza 
do que todcs cs consocios approvarão o voto de pezar que o 



instituto exprimirá ao mesmo tempo que pe!o mesmo mctIvo 
levantari a sessão. Qane~quer que possam ter sido os fins que 
esse movimento de rebellião tenha tido em vista, nunca se 
po2erá justificar tão execrando crime, para ss3mpre luctuoso á 
naçao portagneza. Pondo em disrussilo esta sua proposta, o sr. 
dr. M. Pereira Guimarães prde que o Instituto uomeie ainda 
uma commissão que deverá apresentar ao digno corisul de For- 
tugal nesta capital as expressões do p.ear do Instituto, bem 
como soja officiado ao nosso miniitro em Lisboa para que este 
transmita á familia rnsl portugueza a prirticipação destas reso- 
1nçõ;s do Instituto Historíco e Grogrnphico de S. Paulo. 

Postas a voto esans indicações, sã3 as mesmas unanime- 
mente approvadas peios srs. socios e o sr. presidente designa 
os srs. drs. M. Pereira Gaimarães, vice-piestdente, e J .  Torres 
de Oliveira e R. von Ihering, secrutarios do Instituti, para 
constituirem a commis~ão cujo encargo fora acima referido. 

E', pois, encerrada a eeisão em testemunho de Ie tar  e 
aprazsdo para o dia 20 de fevereiro a proxima sessão. Do 
que, para constar, eu, tZodolpho van Ihering, em funçãi de 2." 
secretario, lavrei a presente acta, 

Terceira sess5o ordinaria em 20 de Fevereiro 

Aos vinte dias do mez de fevereiro de 1908,Q Rua Ge- 
neral Carneiro n. 1-A, ~ é i e  do Instituto Hlstorico e G ~ o g r a -  
phico de S. Paulo. As sete e meia horcs da noite s ~ b  a pre- 
s~dencia do sr. dr. Manoel Pereira Guimarães, secretariado pelos 
srs. engenheiro Engenio Alberto Franco e Rodolpho vou Ihe- 
ring e presentes o& srs. drs. A. Vautier, Jos6 Bonifacio de 
Oliveira Coutinho Rafael Eampaio, So~ztr  k'ranco, Augusto Car- 
doso, Francisco Gaspar, Assis Moura, Gentil Xoura, Carlos Vil- 
lalva, Ernesto Penteado, Ludgero de Castro, Domingos Jagua- 
ribe, Jos6 Getulio Monteiro, Luiz Pisa e H. von Ihering, o ar. 
presidente declara aberta a sessão e que ccnforme o re~olvido 
na sessgo de 5 do corrente ia Ee proceder ti eleido psra pre- 
enchimento dos cargas de e:retavios e orador official. Lida a 
acta da sessão anterior, é a mesma appr0va.a. Procedendo-se 
Q eleiçgo por escruti~io secretg e recolhidas as codnlas em 
numero ce dezoito, verificsu-ie o seguinte resultado : para 1." 
secretario dr. Dinamerico Range1 com 14 votos -Para 2." se- 
cretario Engenío Aiberto Frarco com 13 votos - Para orador 
dr. Raqael Corrêa l5arnvsio com 14 votos - Para supplentes 
de secretarios dr. J o ~ é  Torres de Oliveira e Rodolpho Ihering 
com 8 votos. Os eleitos ~resentes tendo assumido sens carnos - 
agradecem a honra de suas*oleições promettendo cumprir os sens 
mandatos com dedicacão e smor. O ex~ediente relatado   elo ar. 
1 . O  secretario conste'de diversas úffeitas de livros, reiistss e 
impres~os que eão recebidos pelo sr. prssidente com especial 
agrado. 



Nada mais hsvendo a tpatar é enzerradr s presente sessão 
devendo realizar-se a proxima a 5 de março de 1908. EU, 
Eugenio Alberto Franco, segundo secretario, lavrei a presente 
acta. 

Quarta sessão ordinaria em 3 de Março 

PBESIDENC~IA DO SR. CONS. DUAETB DE AZEVEDO 
Aos 5 dias do mez de na.çq de 1908, ti Rua General Cnr- 

neiro n.  1-8, séde do Instituto H.storico e G~ographico de S. 
Paulo, As sete hoias e meia da noite, sob a presideccia do Sr. 
contelheiro Dnarte de Azevedc, secretariado pelos srs. drs. 
Dinamerico Raug.1 e Eugenio Albjrto Frenc3, e presentes os 
srs. socioa drs. Alfredo de Toledo, R a f ~ e l  Sampaio, Edmundo 
Krug, Domingos Jagoaribe, M. Pereira Guimarães, Rodolpho 
von Ihering e Joeè de Csmpos Toledo, foi declsrada aberta a 
sessão. O Sr. dr. Dinamerico Rangel, lu0 secretario, pede a pa- 
lavra e agradece a ma eleição para este cargo e devido estar 
superior a i  surs forças pede exone-ação. O dr. Rafael Sampaio 
pede a ca a que negue a exoneração porque o dr. Dinamerico 
tem os requisitos necesssrios para occupar o cargo. A cxsa nega 
unanimemente o pedido. Peseando-se ao expediente são pro- 
postos para socios os are. Jalio Conceição, commendador Alfaia, 
dr. Joeé de Campos Toledo, dr. Rodclpho Jacob, dr. Nelson de 
Senne, dr. Alcides de Freitas Crua e José Maria Whitaker. Oa 
srs. drs. M Pereira Guimaraes e Alfredo de Toledo pedem dis- 
pensa de intersticio de todas ae propostas e eão proclamados 
socioa cs Sra. Julio Conceição, benemerito, Alfaia, dr. Campos 
Toledo, dr. Rodolpho Ja-,ob, dr. Nelson de Senns, dr. Alcides 
Cruz, correspondentes, e dr. José Maria Whitaker, effectivo. 
Achando-se na casa o Sr. ar. .Toré de Campcs Toledo, o ar. 
presidente nomeia os srs. drs. Krug e Alfredo de Toledo para 
convidal-o e introduzil-n no salgo afim de tomar posse. São 
offdre3idos ao Instituto diverssis rdvistas, livrof, impressos, etc. 
que são recebidos pelo ar. ~resi:lente com esnecial agrado. 

O ar. dr. Alfredo de Toled) psde a palavra e propõe h 
casa que seja inseridos um vot, de pezar pt.1) falecimento dos 
are. con~elheiros Bento de Paula S ~ u z a  e Americo Marcondes 
de Moura e dr. Germano Vert. 

O Sr. dr. Hermann von Ihering pede a palavra e tratada 
nossa divida, sendo applrudido em sua yrelecçso. 

O sr dr. Edmundo Krug pede para falar na sessão de 20 do 
corrente. 

O ar. presidente congratula-se com o Instituto pela elei- 
ção dia 5 de esperando dos eleitos seus b ~ n s  serviços em 
prol do Instituto e encerra a sessão ás nove horas convidando 
os srs. socios para a seguinte sessão de 20 do corrente. EU, 
Eugenio Alberto Franco, segundo secretario, livrei a presente 
acta. 



Quinta ~essão ordinaria em 4 de Abril 

PRESIDBKCIA DO SR. CONSEILHEIRO DUARTBI DEI AZBVEDO 

Aos quatro dias do mez de I briI de ~ i l  novecentos e oito, 
á Rua Goneral Cavntiiro n. 1-8, e6de do In~t i 'u to  Historiro e 
Geogra~ hico r'e S. Paulo, ás sete e moia horas da noite, sob a 
preeidencia do sr. conselheiro Duarte de Azevedo, secretariado 
pelts srs. drs. Dinamerico R a ~ g e l  e Eugenio Alberto Franco, 
precente numero legal de socins (cocforme o livro de presença) 
foi declarada aberta a sessão. L da a acta 6 a mesma appro- 
vada. Passandr-se ao expediente que consta de ofncios dos 
srs Julio Conceição. NI laon de Senna e Rodo'pho Jacob 
agradecendo suas tlsi(õ3s para stcios do Instituto. Do dr. Cy- 
p iano  de Carvalh, pedindo remes a da Revista. Pelo Sr. dr. 
Alberto Lorfgren foi afferecido um trabalho publicado em alle- 
mão. Pelo sr. dr. Rayhatl eamprio um documento sntigo e 
por outroa cidadãos diversos jornre~,  boletins etc que fcram 
recebidi s com especial agrado. O sr. presiden'e communica 
que t m  nrme do Instituto npresentou ao sr. dr. Carlos Re's 
ccndolencias pelo falecimerto de sua vrnersnda mãi O mes- 
mn apre-euta propcsta e pede di~pensa de intersticio para que 
e confira o gráu de socio honorario ao grande orador ssgrado 

dr. Julio Marir. E acceito e aclamv do, O mesmo Sr. pre- 
aidente 'en bra A Cominis~ão angariadora de deni tivos a con- 
tinuar sua mi~são para crncluslo do elificio do Instituto. 

O sr. dc Edrnundo Krug pode dispensa do logar de fiscal 
das obras 20 eiificio do Instituto. Sendo regada e o mesmo 
insirtindo e aprenentando razões de ordem superior o Instituto 
concede, nomeando em seu lrgar por indiceção do ar. presi- 
dente para conjunctamcnte e ccm o mesmo fim cs srs. dre. Luiz 
Gonzrga ?a S i l ~ a  Leme e Eugenia Albeito Franco. 

O sr. dr. Krug lê um trabalho sobre o Rio da R,beira em 
Iguape. O sr. dr. Manuel Pereira Ouimarães yede ao l~s t i t u to  
que faça lançar em sua acta um voto de pezar pelo falrci- 
mento do socio Joaquim de Campos Porto. Nade mais ha- 
vendo a tratar o er. presidente suerende a sessão as nave horas 
da noite e convida os 8x8. pretentes para a se~sfio de 20 do 
corrente. Eu, Euganio Alberto Franco, regundo secretario, la- 
vrei a preaerte acta. 

Sexta sessgo ordinaria, ern O de niaio 

PEEISIDENCIA C 0  SR. CONSBLHEIIRO DUARTB DEI AZPVEDO 

Aos cinco dias do mez de maio de 1908, 4s 7 horas 
e meia da noite, 4 Rua General Carneiro n.  1-8, rnde tem sua 
&de o Institu'o Historico e Geographico de S. Paulo, p.resen- 
te# os eonsccios crnselheiro DurtrVe de Azevedo, pree id~nk,  
Dinamerico Range1 e Eugenio Alberto Franco, 1." e 2." recre- 
tarioe, Carlos  rei^, Manoel Pereira Guimarãep, Joté Pinto da 



S lveira Cintra, JOOB Torrea de Oliveira, Baphael Cori êa de  
Sampaio e Alfredo de Toledo, havendo numero legal, 15 de- 
clarada aberta a sessão. O Sr. 2 . O  secretsrio procede 9, leitura 
da acta da seseão antecedente, que 6 approvada sem reclama- 
cão alguma. Achando-se presente na ante-sala o novo conso- 
cio sr. Neves Junior (Antonio Ferreira Neves Jnnior) o sr. yre- 
6iden:e nomeou uma commissiío com~osta dos srs Alfredo d e  
Toledo e Torres de Oliveira para recebel-o e introduzil-o na 
eala das sessões. introduzido, assigna o livro de presença e 
toma assento o Sr. Neves Junior, que, por esta forma, toma 
posse de membro do Instituto, sendo comprimentado pelos con- 
socios presentes. 

O Sr. 1 O secretario precede i leitnra do expediente, que 
consta da offerta de livros,  folheto^, revistas, jornse~ etc. e 
nqtadsmente de um mappa do Estado de S. Paulo, de 1907, 
pelo conaorio ar. JoeB Loiz Coelho, o que tudo o &r. pres;dente, 
em nome do Instituto, declarou receber com especial agrado. 

Peseando-ee á primeira parte da ordem do dia eão l~daspro- 
p ~ r t a s  apresentando para socios do Instituto: na categoria de 
honorarios os srs. Visconde de Ouro Proto e dr. Gnstavo de 
Oliveira Godoy; na de ccrrespondente o dr. Lniz Gastão 
d' Escrsgnolle Dori*, e na de effectivo o dr. Adolpho Aff nso 
da Silva Gordo. Essas propostas, a rcquedmento do dr. Pe- 
reira Guimarães, são dispensadas do par cer e interaticio, sendo 
cs propostos unanimemente aeceitos e aclamados socios do In- 
stituto. 

Em seguida o Sr. 1." s-cretario procede 4 leitura de cffi- 
cios drs srs. Jcão Manoel Alfaia Rodrigues e coronel Gecrge 
Earl Church agradecendo sua admissão como socios do Insti- 
tuto. Pede a ~a lav ra ,  pela crdem, o dr. Alfredo de Toledo e 
diz que tendo verificado que da acta da sessão de 25 de mar- 
ço ~roximo passado não constam os nomes dos srs. Lafajette 
Caetaoo t a  Silva, e coronel George Earl Church que toram 
aclamados membros do Instituto, requer que fique sanada essa 
omissão ; tendo deixado de fazer e ta reclsmaçâo na reetâo an- 
terior, de 4 de ahril, por não ter estado presente. O sr. ple- 
sidente mandou que da acta da prerente reesão contasse a re- 
ctificação do illnstre consocio. Em seguida o Sr. presidente dá 
noticia do grande adiantamento em que se acham as obra* do 
edificio social, e fazendo ver que o saldo existente em caixa 
não é suBciente para levar esras obras a seu termo, concita 
a commissão de donativos a nlio esmorecer em seus esforços, 
tendentes a obter os meios necessarios para se conseguir a con- 
clu ão do edificio no maie breve prazo possivel. 

Passando-be 4 2." perte da ordem do dia, pede a pala- 
via, pela ordem, o dr. Raphael Sampaio, que, referindo-te, em 
phrases sentidae, ao psseamento do grande brazileiro e pau- 
lista dr. Joaquim de Toled 1 P.za e Almeida, a eucarns pão mais 
pura da independencis, da integridade e da elevaçláo moral do 
magistrado, pediu que constasse da acta um voto ae profundo 
peaar e que se levantasse a sessão. O dr. Alfredo de Toledo, 



nliveire, sipplente dos secretarios, na auzencia do 2." secre- 
tario, lavrei a presente acta. 

Setima sessão ordinaria, em 5 de Juiilio 

Aos cinco dias do me2 de junho de 1908, á rua General 
Carneiro n. 1 A, s6de do Instituto Hiatorico e Geographico de 
S. Paulo; presentes O R  sccios drs. Manoel Pereira Guimarães, 
Gentil Monra, Alfredo de Toledo. Edmundo Krug, João Coe- 
lho Gomea Ribeiro, Dinamerico Rangel e vario3 v:sitantee, foi 
aberta a sesaão sob a presidencia ao primeiro nomeado, na 
qualidade de vice-presiaente, secretariado pelos drs. Diname- 
rico Rangel, 1." secretario, e Alfredo de Toleir, 2 . O  secretario 
ad hoc nomeado, por não terem comparecido o 2.O secretario 
effsctivo e o supplente dos ~eerehrios.  Deixa de ser lida a 
acta da sessão antecedente, por não estar ainda lavrada. NO 
expediente são lidos officios dos srs. Viaconde de Ouro Preto, 
drs. Alcides Cruz e Luiz Gastão de Escragnolle Doria, agra- 
decendo sua admissão como socios do Instituto, e do dr. Jos6 
Gabriel de Tuledo Piza agradewndo, em seu nome e no de 
sua exma. Familia oa pezame; manifentrdos pelo Instituto por 
occasião do falecimento do dr. Piza e Almeida, presidente do 
Suopremo Tribunal Federal e nrsso illuataa consocio. O sr ,  
1. secretario acusa o recebimento de varia3 brochuras, livrop, 
revistas e jornaes, que o er. presidente agradece em iione do 
Instituto, mandando remetsr a corcmissao da geographia, para 
dar sen parecer, os livros da lavra do sr. Boracio Scrcslpi. 

Na parte da crdpm do dia são lidas propostas apre- 
~entaudo Fara socios do In~t i ta to  os srs. Horac~o Scrosopi, co- 
mo effectivo, e dr. Alcibiades Furtado, como correspondente, 
D transferfndo da categoria de socio correspondente para a de 
honorario o dr. Manoel de Oliveira Lima. Estas pro~ostas 
E ~ O  dispensada3 de parecer e intersticio e unanimemente ap- 
provalae, proclamando o sr. presidente os novos consocios. 

Em ~eguida  pede a palavra o dr. Alfredo de Toledo e 
communica que R commissão encarregada de angariar donati- 
vos para a construção do edificio social, arrecadára mais a 
quantia de 1:650$000-que j 4  entregAra ao sr. thesoureiro, 
conforme recibos em poder do orador, sendo contribuintea: a 
Companhia Sorocabana Railway, ccm 5CO$-; o Sr. Antonio 
de Toledo Lara com 20C8$-; os srs. Leite & Comp., com 
200$-; Garcia Nogueira & Comp. com 200$-; Sr. Claro de 
Macedc, com 100$-; sr. Sampaio Moreira, com 100$- ; srs. 
Poyares & Comp., com lCO$-; srs. Aranio Costa & Comp., 
com 100$-; srs. Hernpehire & Comp., com 100$-; o Sr. Fal- 
chi, com 50$-. 

Aproveitando a súa estada na tribuna, cúmmuníca o mes- 
mo conaccio que o Sr. dr. Manoel de Oliveira Limíl, enviado 



abnndsnlo nas considerações do orador precedenta, requer que 
ee?e voto de pezar abranja a pessoa do illustre consocio, tam- 
bem falecido, sr. Antonio Borges de Sampaio. Sendo ambas 
estas propostas unanimemente approvadaq, o sr. vresidente 
suspende a sessão. Do que, para constar, eu. JOEB Torrea de 
extraordinarin e ministro plenipútenciario do Brazil na Belgi- 
cal mandou tirar, no Museu Britannico de Londres, copias dos 
codices ns. 13981 e 13986 d a  Manuscriptos Addicionaes, 
relativos a S. Paulo e os offerece ao Instituto por intermedio 
do orador. Finalments o dr. Toledo pede um voto de pezar 
pelo prematuro passamento da operoso escriptor e j-rnalista 
dr. Aff~nso Celso Gaicia da Luz. 

O sr. presrderite encarecendo a gentil lembrança do illus- 
tre consocio affertante das mencionadas copias dos codices, 
agradece calorosamtnte, e n nome do Instituto, a valiosa e pa- 
triotica offerts, tornando esse agradecimento extensivo ao sr. 
dr. Alfredo de Toledo pela parte que tomou na mesms offer- 
ta. Igualmente o sr. presidente declarou agradecer a commu- 
nicação feita pela commissão angariariora da dooativne, lou- 
vando mais uma vez a mesma commis3ão pelo exito de seus 
esforças. 

E m  seguida foi posta em discussão e unanimemente a p- 
provada, sem debate, a prspcsts do voto de peear pelo fale- 
cimento do dr. Celso Garcia. 

O dr. Hermann von Iherirag, pedindo a palavra, solicita 
dispensa de membro {:a commissão tle douativos, par não poder 
presentemeata di-trbhir-sn de seu3 mult!plos affazares. A casa, 
tomando c~nhecimento das rasõas apresentadas pelo illustre 
consocio, concede a dispensa pedida, nomeando o ar. presidente, 
para preencher a vaga, o dr. Rodolpho von Ihering. 

Annunciada a 2 " partu ds  ordem do dia, é concedida a 
palavra ao orador inscriptq dr. Edmiindo Krug, que durant? cerca 
de uma hora prende a attenção das ouvintes lendo a narração 
de sua víagam feita pelo valle do Paranapanema. Ao terminas 
ti o orador muito comprimentado e felicitado, mandando o Sr. 
presidente que os originars do interessante t-nbalho foesem 
remettidos 4 Commissão do reiacção de Revista, para a dovida 
publicaç%o. 

Estando a hora ~d?antada ,  o sr. presidente encerra a seisão, 
convidando cs srs. consocios para a proxima reunião,. que de- 
ver4 ter logar a 20 do corrente. 

Do qup, para constar, eu JotB Torres de Oliveira, 1.0 
supplente dos secretsrio?, lavrei a presente acta na ausencia 
do Sr. 2." secretario effectivu. 

Oitava sessno ordinaria, em 5 d e  Agosto 

PRESIDINCIA DO SR. CONSELHIIRO DUARTE DB AZEVmDO 

Aos 5 dias do mez de agosto de 1908, as 7 e meia horas 
.da noite, em su l  s6de social, h Rua General Carneiro n. 1 AI 



sob a presideicis do exmo. Sr. conre heiro Duarte de Azevedo, 
servindo de seccetarios os srs. drs. Dioamerico Range1 e Torrei 
de Oliveira, presentes t s  consccios, cuji s non ea vão no fim 
desta declarados 6 declarada aberta a reseâc. 

São lidas e approvadae, scm diacuisão, as actal das duas 
ultimas sesnóes . 

Passando-se ao cxpedientn, o sr. 1." secretario procede 8. 
leitura dos seguintes officics: do Sr. thesoureiro do Instituto, 
aprmentando o balancete do ultimo trimestr~, o quaP fica sobre 
a meza para exame dos srs. ronsocios ; do dr. Eugenio Alberto 
Franco, 2.O secretario do Instituo., pedindo demissão do cargo. 
e despedindo- se dcs srs. consocios, pt r ter 6 ansfsrido sua re- 
sidencia para outra cidade ; do dr. Alcibiade~ Furtado egra,. 
descendo a sua admistão como rocio correspondente do Instituto ; 
e do dr. Oliveira Lima agradecendo a sua tranferencia da ca- 
tegoria de socio correspondent3 para a de honorario. 

Em segaida Baccusado o recebimento de varios livrcs, fo- 
lhetos, brochuras, revictns e jornass, destacando-se os seguintes, 
entregues pelo dr. Alfreio de Toledo em nome d s t ff~rtantes : 
Symbdos Nacionaes da lavra do cons3cio dr. Eurico de Góes, 
e 2 volumes da Revzstn do Real Instituto Anth.opalogico da 
Ing1ate.v~ e IrlLnda, correcpondente ao a ,no ds 1907, offerta 
do nosso consoc'o correspondente Sr. cortnel G. E. Chnrch 

O Sr. p r~ t ide~ i t e ,  em nome do Institutr, Eec'ara receber 
todss s s  (flertas com especial agrado. 

Passando B primeira parte i'a ordem do dia. pede a pa- 
lav a o dr. M Pdrrira Guimarães e pede que se l a n c ~  na acta. 
um vrto de pezar pelo falecimento do illuetre brazileiro dr 
Tristão de Alencrrr Araripe; o dr. Domingos Jaguar be, asso- 
ciando-se a essa proposta, pede que egual vLto  fique consignado 
pel? falecimento dos srs. Berla ae Capanema, cons3lheiro Pau 
lino Nogueira Borges da Fonseca, presidelte d 1 Instituto His- 
torico do CenrB, e dr. Luia C r u l ~ ,  antigo dircctor do Obsar- 
vatorio Astrtnomico do Rio de Jbneiro ; o dr. Alfredo de To- 
ledo propõe ainda identico voto 1 elo faleomento de d. Ab3- 
lardo Varella, iitsso socio correspondente em Santiago, Chile, 
facto de que r6 agora tese conhecimento. 

O sr. preaidente declara-ss solidarto com essas propostas, 
p3r se trator de nomas caros ao Brazii e ao Instituto e, submet- 
tendo-as B discussão e votação, s2o ellas nanirnemente appro- 
vadas. sem debite. 

E m  sxguida são lidas as seguinte, propostas : transferindo 
da categoria de so:io tffdctivo para a de honoras;~, o sr. Barão 
Brazilio Machado ; transferindo da ca'egoria de effictivos para 
a de benemeritos oa srs. drs. Alfredo de Toledo e Hermann 
von Iherinp ; admittindo como sccios honorarios os srs. dr. 
Larrabure Unamie e Virp;iLio Varzea, e como sosio correspon- 
dente o sr. Pedro Severo Bicudo. Neste acto peje a palavra 
O dr. Carlos Villalva e requer dispensa de parecer e iotersticio 
para a proposta relativa ii admiseão do Sr. Virgilio Varzea 
como socio honorario . Concedida a dispensa requerida, 6 a 



propoeta approvada, sendo o sr. Virg~lio Varsea proclamado 
socio do Instituto, na categoria de honorario. Achand~-se o 
.o mesmo ar. presente na ante-sala, 6 introdueido no recinto 
das ressões, para tomar posse, por uma ccmmiesão nomeada 
pelo ar. presidente e c ~ m p o r t l  dos dra. Ca 10s Villalva e 81- 
fredo de Toledo. Ao tomar posre, é o novo consocio saudado 
pelo Sr. presidente, e responde pronunciando elfquente dis- 
curso de agradecimento. 

As propostas relativas ás transferenaias de socics são tam- 
bem egualmente approvadas, sem diecnseão, e as relativas 4 
admissão de ncvos socioa são enviadas á respectiva commissão 
para dar parecer. 

O dr. Alfredo de Toledo communica que a commissão de 
donahivos recebeu da Companhia M~gyana de Estradrs de 
F e m  a quantia de quinhentos mil 161s como auxilio para a 
construccão do edificio social. O sr. presidente agradece a com- 
municsção, e depoia de dar ao Ios+iiuto minuciosas informa- 
ções  obre o estado das obras, declaia que, havendo urgente 
necasidale de se arranjsr, de prompto, dinheiro para fazer-se 
a s  ultimas prestações ao empreiteiro e concluir-se 6 c o n ~ t  ucç&o 
do edificio, pedia ao Instituto autorizagão para levantar um 
emprzrtimo hypothel ario no talor maxlmo de vinte contos de réis. 

A autoriziçiio 6 concedida por noanimidade de votoe, 
ficando a cargo do Sr. presidente fixar o prazo e as ccndições 
a o  emprestimo, do modo que lhe parecer mais conveniente. 

Em ~eguida  o sr. presidente annuncia a eleição do S." se- 
cretario, vago pela renuncia constante do oficio lido durante 
o expediente. Procedendo-se ao recolhimrnto e leitura das 
cedulas, ve ifica-se o s~gu in te  resultado : cedulas recolhidas 13; 
votos - dr. Torres de Oliveira, 10 votos ; dr. Rodolpho von 
Ihering, 1 voto ; dr. Carlcs Villalva, 1 voto; dr. Jaguaribe, 
1 votn. E' prociamado 2." secretario do Instituto o dr. Torres 
de Oliveira, que, saudado pelo SF. presidente, agsadece. Pas- 
sando-se B eleiç.ko dts supplentes de secretario, eão recolhidas 
12 cedulas, que dno o seguinte resultado: dr. Rodolpho von 
ãhering, 10; dr. Villalvs, 8 votos ; dr. Edmundo Krug, 3 votoe; 
dr. Jaguaribe, 1 voto. dão proclamadoe, respctivamente 1." e 
2." supplentei de ~ecretario os eis. R. von Ihering e C. Villalva. 

Devendo-se passar a 2.' ~ a - t e  da ordem do dia, mas es- 
tando a hora muito adiantada, o sr. presidente eccerra a sessão, 
convidando os sr consocios para a proxima reunião, na qual o 
dr. Edmuudo Erng, socio inscripto, ler6 um trabalho de sua lavra. 

Do que, para constar, eu José Torres de Oliveira, 2." se- 
cretario, lavrei a presente acta. 

Lista dos soclos p:eientes : conselheiro Duarte de Azevedo, 
d ~ .  M Pereira Guimaráes, Dinamerico Rangel, Theodoro 
Sarrpaio, Edmiindo Krug, Alfreio de Toledo, Barnardo de  
Campos, Assis Moura, A. Goulart. Francisco Gaspar Carloil 
Villalva, Virpilto Varzea, D I r n  ngo3 Jaguaribe, Jos6 Torres de 
o l i v e ~ r a  e Jos6 de Campos Tole 10. 



Nona sessão ordinaria, em 6 cie Setembro 

Aos cinco dias do me% de setembro de 1908, em saia s6de 
social, á rua General Carneiro n. 1-8, reunidos os consocios 
drs. Manoel Pereira Guimarães, I?inamer:co Rangel, José Torres 
de Oliveira, Alberto Lofgren, J. P. de Silveira Cintra, AIfredo 
de Toledo e Assis Moura, scb a preeidencia cio primeiro acima 
nomeado e servindo de ~ec~e ta r ios  o 2 . O  e o 3.01 As 7 horas e 
meia da noite, realizou o Instituto a nona sessão ordinaria do 
corrente anno . 

Achando-se na ante-sala o novo consocio dr. José Maria 
Whitaker, é o mesmo introduzido no recinto por uma commissão 
nomeada pelo sr. presidente e compotta dos srs. Assis Moura 
e Alberto Lofgren, e toma prsse na categoris de socio effectivo 
do Instituto. 

E' lida e spprovada, sem deb~ te ,  a acta da ~essão antecedente. 
No expediente 6 accusado pelo 1." secretario o recebi- 

mento de va-ias offert3s consistentes em livros, folhetos, revista6 
e jornaee, os quaes todos o preeidente agradece em nome do 
Instituto. 

Em ~egu ida  o ar. presidente em exercicio, em nome do 
Sr. conselheiro Duarte de Azevedo, presiderite effectivo, qce 
não poude comparecer, communicou qut., de acordo com a au- 
torização concedida, ccntrah'u para o Instituto com a Pre- 
videncia um emprestimo hypothecano, no valor da quinzs contrs 
de rei€, a juros de dez e meio por cento ao anno, pelo prazo 
de trez annos, destinado á conclusão do edificio ~ocial. 

Na 1.' da ordem do dia s&o lidas trer indicações, devida- 
menteaesignadas, propondo para socios correspondenten do Instituto 
os srs. Henrique Boitenx, brazileiro, residente no Bio de Janeiro, 
e drs .  Goran Bjorkman e F. W. Dahlgren, suecos, residentes 
em Stockholmo. Essas propostas v50 ti commissã3 respectiva 
para dar parecer. 

E' lido um parecer da commissão de adrniesão de socios, 
favorarel 4 admissiio dos srs . Larrabure Unamie e Pedro Severo 
Bicudo como socios da Instituto, o primeiro na categoria de 
honorario e o segundo na de correspondente. Esse parecer 
fica sobre a mera para aer votado na primeira sessão. 

Pede a palavra o con~ocio sr Assis Moura e indica que 
o Instituto contribua, com o contingente que puder, para au- 
xiliar a formaç8o da secqão da Bibllotheca do Váticano, relativa 
a cousas do Uraz'l, creada pelo aotnal Pontifice. Essa indicaflo 
6 approvada sem debate. 

Em seguida faz o mesmo consocio aIgumaa observações 
sobre um artigo publicado, dias antes, pelo dr.  Engenio Egas 
no Estudo de 8. Paulc sobra Diogo Antonio Feijó, e levantando 
duvidas a respeito do local asfiignalado nasoe artigo como sendo 
aquelle em que foi inhumado o grande brazileiro, indica que 
o Instituto proceda ás necesearias investigações para a verificação 



deese ponto. Approvada essa indicação, o sr. presidente 
nomês para os fins indicados uma commissão composta dos srs. 
Assis Moura, José Maria Whitaker e Torres de Oliveira. 

Obtendo a palavra, o dr. Alberto Lofgren estende-se em 
considerações a respeito do que se tem escripto sobre o ce- 
lebre visjarite sueco Qustavo Beyer, fazando a critica aos ar- 
tigos publicalos pelos drs. Oliveira Lima e Vieira Fazenda: e 
declarando ter recebid? umas notas enviadas pelo dr. F W. 
Dahlgren, bibliothecario-chefe da B~bliotheca Real de Stockholmo, 
lê uma interessante memoria que escreveu sobre a personali- 
dade daquelle illustre, brnemerito e ainda tão pouco conhecido 
amigo do Brnzil. 

Em seguida o dr. Alfredo de Toledo lê tambem umas notas 
elucidativas a respeito desse viajante, referindo-se aos trabalhos 
jA produzidos nesse ~ent ido . 

O Sr. presidente elogia a memoria e as notas qus acabaram 
de ser lidas pelos dois operosos consocios do Instituto, e msndou 
remettel-as ti commissão de redação para serem publicadas na 
Revista. 

' Devendo-se passar, B 2." parte da ordem do dia, mas não 
tendo comparecido o c nsocio inscripto dr. Edmundo Krug, o 
Sr. presidente encerra a sessão, dirigindo palavras de saudação 
ao illustre consocio que acabava de tomar posse, dr. JosB Maria 

r Whitaker. 
Do que para constar, eu JosB Torres de Olive;ra, 2.' se- 

cretario, lavrei a presente acta. 

Iiecima sessão ordinaria, em 5 de Outubro 

PRãSIDBNOIA DO 8 8  DR. DINAMIRICO RANBBIL 

Aos 5 dias do mez de outubro de 1908, em sua s6de so- 
cial, B Rua General Carneiro n. 1-8, presentes os socios srs. 
drs. Dinamerico Range], Turres de Oliveira, Xodolpho von Ihe- 
ring, Alberto Lofgren, Edmundo Krug, Gomes Ribeiro, Her- 
mann von Ihering, Domingos Jaguaribe, sob a presidencia do 
primeiro nomeado, secratariado pelas srs. drs, Torres de Oli- 
veira e Rodolpho von Ihering, B declarada aberta a sessão. 
A acta da seasão antarior 6 lida e approvada sem debste ; o 
expediente, que consistia de diverqos officios, offertas de pu- 
blicações, 6 despachado, sendo estas ultimas recebidas com es- 
pecial agrado. 

Estão sobre a meza com parecer dado pela commissão de 
admissão de socios os papeis relativos B nomeação dos Sra. 
Pedro Severo Bioudo, Goran Bjorkman e dr. F. W. Dahlgren como 
socios correspondentes, bem -como o Sr. Benrique -Boiteux ; 
Larrabure Unamie para socio honorario e Francisco Herboso. 
Votados os a resp&to dos quaes tinha sido dado parecer, são 
unanimente aclamados socios . São apresentadas ainda quatro 
propostas para socios eff~ctivos os 81s. coronel Antonio Lacerda 



Franco, Alberto Pentesdo, drs. bíario Tavares e Vital Brazil. 
O Sr. 1.O secretario, dr. Torrce de Oliveira, pondo em destaque 
a ~ersocalidade do primeiro nomeado, ;equer dispensa de 
pancer e intersticio á admissão do coronel A. Lacarda Franco ; 
eguaí dispenss requer o Sr. dr. Domingos Jaguaribs em favor 
do dr. Vital B r a d ,  medico e scientisfa de nimeada. O Sr. 
presidente põs a3 dilas indicações a votos e c: mo sejam una- 
nimemente approvadas, são os mesmos srs. aclamados sccics do 
Instituto. O sr. dr. João C. Gomes Ribeiro, usando da pala- 
vra, salienta as muitas homenagens que o povo b~azileiro tem 
tnbiitado tão justamente ao grande intellectual conselheiro Ruy 
Barbusa e manifesta o s5u pensamento de que tambem o In- 
rtituto Historico de S. Paulo deveria render-lhe preito, a que, 
por tintos titulcs, se t rnou merecedor o egregio br3zileiro. 
Djpois de ligeira discussão, relatrva ao que pnceitusm os ss- 
tarutor, toda a casa elege o Sr. Ruy Barbosa para presidente 
h ncrario, a niais elevada distinção qus o Instituto podia dis- 
pensar, como jic anteriormente elegera tsmbem, para egual car- 
go, o Sr. Barão do Rio B anco. 

Em seguida o sr. dr. H-rmann von Ihering agradsce á 
casa a sua eleição para socio h '  norario e pede a eua inicripção 
para falar na proxima sessão sobre a casa dos nossos indios. 

O Sr. dr. Alberto Lofgren entrega uma tradução que fea 
de um artigo escripto sueco do illustre viajante dr. Gustavo 
Bsyco que, em 1812 permaneceu no Rio de Janeiro e o qual, 
scbre as umptos de hygiene, apresentou um relatorio á repar- 
tição competente em Stockholroo. 

Em v sta da hora adiantada, o Sr. dr. Edmundo Krug 
deixa de ler o seu trabalho relativo a uma viagem E O  Rio 
Paianapanemi, continuando inscripto para a proxima sessão. 

Antes de encerrar a sessão, o Sr. presidente lembra o fa- 
lecimento do grande literato brazileiro Machado de Assis e 
pede que seja inaerido um vota de pezar na acta, o que é por 
unanimidade approvado. 

E m  seguida levanta-se a sessão, aendo designada a pro- 
xima para o dia 20 do corrente. 

Do que para conetar, eu Rodolpho von Ihering, 1." sup- 
plen'e de secretario, lavrei a presente acta. 

Decima primeira sess?o srdinaria, e m  20 de Outubro 

Aos 20 dias do mea de outubro de 1908, em sua réde 
social, 5 Raa General Carneiro n. 1-8, sob presidencia do 
dr. M. Pereira Guimarães, seoretariado pelos srs. Dinamerim 
Range1 e Rodolpho von ihsring, foi declarada aberts a sessão. 
Eaiovam presentes mais oe era. corisocios : drs. Carlos Villalvu, 



Baphael Ssm aio, Edmnndo Krug, Hermann van Ihering, Assis 
Youra ~ l f r e ~ o  de Toledo, E. Goulart Penteado. 

Lida a acta da sessão anterior e approvada depcis de li- 
geira diecusão, fci despachado o expediente e recebijas as pn- 
blicações cfferecidas ao Instituto. 

Vistos os pareceres de admistlo de socio~, relativos aos are. 
Eenriqne Bcitenx, (3. Bjorkman e F, Dahlgren, foram s s  pro- 
postas a voto e os mesmos sre. unanimemente aclamados socios 
do Instituto. Propostos como novos socios os 8rS. João Wetter 
psra socio effectivo, almirante Arthur Jaceguay e J o ~ é  Carlas 
Hcdrigues para socios honorarios, rede o Sr. dr. Alfredo de 
Ttledo que seja concedida isenção de intersticio e parecer para 
as meamas propostas, pnra gerem lopo postas a voto. Tambem 
quando 21 admitsgo do sr. min.stro Herboso o mesmo conrocio 
pede dispensa. Posta a voto esta ultima parte da proporta é 
a mesma approvada. Quanto ds demais propostas por terem 
sido apresentadas só nesta mesma sessão os era. consocios ae 
oppngeram 9, dispenca de int~rsticio. 

Pede a palavra o sr. dr. Toledo, e informa B casa de 
questões relaiivas 9, impressão da Revista do Instituto no Dia- 
rio Oficial, ngradecendo o ir. presidente os eaforços do digno 
membro da reda@o. 

E m  seguida tem a palavra o dr. Edmondo Krug, que a 
cede ao dr. H. von lhering que vai falar srbre questões re- 
lativrs aos nossos indig nas do Brazil. Mgridiooal e sua si- 
tuação com relagtío & civilização actual. Expõe a principio as 
questões suscitadas na Europa em cons~quencia de denuncias 
de todo ~nfundadas que um senhor Friez fee ao Congresso d a  
Americanistae, em V eona. Fala depois sobre a guerra que 
os indios ftizem a:s nossos sertanejos e colonos e explica que 
desta forma os indios mesmos dão motivo 9,s perseguições que 
frequentemente scff em. Exh ib~ ,  por fim, as photographias 
das cabanas de indios que =andou construir na ExposiçãoNa- 
cional. 

Em vista da hora adeantada é encerrada a  estão e desi- 
gnado o dia 24 do corrente para a proxima aessão. 

Do que para constar, eu, Rodolpho von Ihering, 1.' sup- 
plente de secretario, lavrei a presente acta. 

Decima segunda ses;jíío ordinar'a, e m  2 G  de outubro 

Aos 24 dias do mez de outubro de 1908, nesta c'dade de 
S. Paulo, ti Rua General Carneiro n. 1 A, onde tem sua séde 
o Instituto Historico e Geographico de S. Paulo, presentes os 
consocios drs. Dinemerico A. R .  Rangel, Rtdolpho von Ihe- 
nng,  Atthur Gouiart, Raphael Corrêa de Sampaio, Jot6 Maria 
Whitaker, Albr to  Lo fgren, Hermann von f h $ring, Francisco 
Oaspar, E. Qoulart Penteado, Edmnndo Krug e Assis Mom,  



sendo 7 e meia horas da noite, sob a presidencia do primeiro 
nnmeado, servindo respectivament~ de 1." e 2." secretarios, O 
segundo e o tercliro, 6 declarada abarta a neasãq. 

Lida e approvada sem debate a acta da sersão anterior, 
o sr. 1.' secretario procede á 1eitu.a do expediente, constante 
do recebimento de varios o%cios, qu3 siío tomados na devida 
consideração, e da cfferta de livrcs. folhetos e jornaes. 

Na primeira parte da ordem do dia 6 lido o parecer da 
commi~são da admissão de socioe, favoravel B entrada, para O 
Institnto, do sr. João Weitsr. Este parecer é dispansado de 
intersticio e approvado, tomando, em s~guida ,  posse o novo 
consocio, que se achava na ante-sala e que 6 introduzido 20 

recinto por uma commissão compoits dcs srs. Assis Monra e 
Edmundo Krug, sendo saudado pela meza e pelos consocios 
pre~entes. 

Tomanjo a palavra o Sr. A thur  Goulart, faz o elogio de 
Arthur Azevedo, o notavel escriptor e comediographo ha pou- 
co falecido no Rio de Janeiro, e requer que se consigne na 
acta da proaente ~essão um voto de pezar pela grande perda 
que com esse falecimento soffrerarn ss letras patria~,  envian- 
do-se tambsm um offi-io de pezamei á Academia Brazileira de 
Letras, d3 que era o finado um dos mals briihantes ornamen- 
tos. Amoas essas propostas fo am unsnimements approvadas. 

Passando-se á 2.' parts da ordem do dia, 6 concedida a 
palavra ao consocio inscripto d r .  Edmundo Krug, que procede 
B leitura de um interessante trabalho de sua lavra, descriptivo 
de uma sua Excursão ao salto do Paranapanema e Laranja 
Doce, na embocadura da estrada que vai ao P rto Tibirigá, 
no Rio Paraná. E3ta trabalho é muito apreciado e applau- 
dido 

Sendo dez horas da noite, o sr. presidente encerra a seu- 
s&~, que 6 a ultima ordinsria do corrente anno, e convida oe 
srs. consocios para comparecerem á sessão magna, que dever& 
realizar-se no dia 1.' de novembro proximo futuro, e na qusl 
o orador official do Instituto fnr!a o elogio historico dos socios 
falecidos durante o anno. 

Do que para constar, eu ,  JosB Torres de Oliveira, 2 . O  ss- 
cretario, lavrei a presente acts, que sará subsoripta pela meza 
depois de approvada. 

SessSio magna, em 1 .O de novembro 

Ao 1.' dia do mer de novembro de 1908, em sua eéde 
social, á Rua General C~rneiro n .  1 A, Bs 8 horas da noite, 
presentes os eonsocios drs. Manoel Pereira Guimarãe~, José 
Torres de Oliveira, Rodolpho vou Ihering, Eugenio Alberto 
Franco, Jogo Wetter, Arthur Gaulart, o sr. tenente Marcilio 
Franco, ajudante de ordens e representante do Sr. dr. Eecre- 



tario da Justiça e outros csnvidados, sob a presidencia do pri- 
meiro acima nomeado e tendo como secretarios os srs. Torres 
de Oliveira e Rodolpho von Ihering, realirou o Instituto His- 
torico e Geograpbico de S. Paulo a ~essão magna do corrente 
anno 

Ao abrir a sessão, o sr. presidente, lamentando a ausen- 
cia, por motivo de molestia. d:, sr .  c9nse:heiro Duarte de Aze- 
vedo, p-esidente effectivo, fez um resumo hietorico da vida 
da nossa sociedade durants os quatorze annos então findcs, 
pondo em ralevo a fecunda operosidade do Instituto, assignaiada 
notavelmente na p ~ b l i ~ a ç ã o  de sua Revista, cuja excellencia 
f ~ i  premiada com ti medalha de ouro na Exposição de S. Luiz. 

Communicou estar quasi concluido o palacete do Institu- 
to, sito B Rua Benjamim Constsnt n 20, devendo ser esta 
a ultima sessão realizada em predio de aluguel. Congratu- 
lou-se, por eEse facto, com o Estado de 8. Paulo, que ia, as- 
sim, derqni por diante, e quasi que exclusivamente por esforço 
da iniciativa particular, ter magnificamente installada, em pre- 
dio proprio, a sua mais importante inltituição scientiíica. 

Em seguida o sr. pre3idente deu a palavra ao orador do 
Instituto, dr. Raphael Corrêa de Sampaio, para, de acordo com 
os Estatut~e,  fazer o elogio histolico doe confrades falecidos 
durante o anno. Em desempenho de sua missão, o orador 
occnpou a atenção do anditorio por espaço de mais de nms 
hora, lendo uma brilhante e substanciosa peca oratoria com- 
memorativa da vida e dos feitos dos socios falecidos, rrs. dr. 
Joaquim de Toledo Piza e Almsida, coronel Antonio Borges de  
Sampaio, dr. Antonio Pereira P.estes. consolheiro Tristão de 
Alencar Araripe, dr. M. J. Campos Porto e d. Abelardo Va- 
rella. Ocoupando-se de cada uma dessas individualidades, o 
orador prestou-lhes a devida homenagem, estendendo-se muitas 
vezes em eruditas apreciraçõ3s e criticas de valor o interesse 
social e scientifico. 

Ao terminar a leitura de seu discurso, foi o dr. Raphael 
Sampaio alvo de uma prolongada salva de palmas, sendo muito 
abraçado e felicitado pelas pessaas presentes. 

Em seguida o sr. presidente encerrou a sea~ão, agrade- 
cendo aos consocios e convidados o seu comparecimento, e com- 
mnnicrtndo que, na fórma dos Estatutcs, o Institnto agora en- 
trava em feriaa e devia recom~çar os seus trabalhos no dia 25 
de janeiro do anno proximo vindouro. 

Do qi;e para constar, ea, José Torre3 de Oliveira, 2." se- 
cretario, lavrei a presente acta, que ~ e r 6  subecripta pela mesa 
depois de approvada. 



D I S C U R S O  

proferido pelo orador official 

Dr. RmphaeZ Corrêcn de Sampaio 

na S C S S ~ O  lilagna de 1.0 de novembro de 1908 



Discurso proferido pelo orador ollicial dr. Raphael 
Correa de Sanpfilo, na sessão magna de 

Ex.mo Senhor Presidente 
Ex.mns Senhoras 
iW~zis Senl~ores 

Um notavel escriptor da ultima metade do seculo passado, 
fazendo, na Real Academia de Lirbôs, o elogio historico do 
grande orador e notavel politico portuguez, Rodrigo da Fonseca 
Magalhães. proclamava : 

O cfficio da posteridade não 6 o de carpir, senão o de 
exalçsr, os que bem mereceram da sociedade. A gloria coroa, 
mas não chora. E o que vós me encommendastea neste dia, 6 
votar os primeiros loiros a quem tanto os mereceu pelo coração 
e pelo engenho. 

Assenhorando-me dessas palavra3 de Latino Coelho, um 
dos Pontifices da lingua poriugueza, e o mais eminente pala- 
dino da Republica no velho e glorioso Portugal, entro a dar 
cumprimento aos deveres do cargo, para o qual fui eleito, a n -  
tes pela vossa captivante benevolencin, do que por quaesquer 
merecimen.os, que não possua. 

O lustituto Historico e Geographico de São Paulo comme- 
mora o seu anniversario, fazendo o elogio historico dos compa- 
nheiros que Ee foram, Que baquearam em meio da jornada, que 
mergulharam no turbilhão da eternidade. E o anni que hoje 
finda foi de grande luti  para nós: desappareceram d'entre os 
vivos, ccmpanheiros que já haviam conquistado loiros nas di- 
versas provincias do saber liumano. 

O primeiro que se desprendeu do tumulto da vida foi Joa- 
quim Augusto de Campos Porto, na Capital Fede-al, a 19 de 
março. 

Intelligencia lucir'a, caracter adamantino, Campos Forto 
foi em vida um luctldor incançnvel, um batalhedor inligne. 

Bachaielou-se no antigo collegio Pedro 11, depois de um 
curso em que a sua capacidade intellectua! se revelcu pujante 
no campo int'rmino das letras. 



Terminados q u l  foram os Eeus estudos, entrou o nosso 
ccnsocio a collabtrar em varioa orgãoa de  publicidade, nomea- 
damente a Gazeta d a  la rde ,  Gdude  do Rio Paiz, Tribuna, 
Correio Paulistano, onde foi secretario, Platka Jo-na1 do Conz 
mercio rle JUIZ de F G I ~  e Gazeta da Tarde da mesma cidade. 

Publicou ne  ses jornars vnrios trabalhos de valôr literario 
e rcientifico e ,  e d t r e  ellcr, unir moncgraphia h e r c a  do jubileu 
de Congonhss do Campo, em 1893. 

Campos Porto serviu por muitos annos como ajudante do 
director do Jardim Bot nico do Ri11 d e  Janeiro, tendo feito 
uma viagem aos sdrtões do Amazonas em companhia do doutor 
Barbosa Itodrignes, em estudos de botenica, eciencia que .e119 
cultlv va com o maior carinho, com a mais decidida vrcaçiio. 
Serviu ainda como sexetario do Mnseu do Amazonas ; drsem- 
penhou o cargo de fiscal do gorerno junto d s Ban:o Evolu- 
cionista ; foi auxiliar da secçâo Botanica, da Commieeão Geo- 
graphica e Geologica de  São P ~ u l o .  

E m  todos etsea cargcs, qug occugou, 9 nosso consocio re 
velou o maior escrupulo no cumprimento exscto das reue de- 
veres o a mais solida snergia. 

C"onsorciou.se com a exm.' dona Maria Barbosa de Pampoe 
Porto, filha do dr. João Basbosa Rodrigue~,  director do Jardim 
Botanico do Rio de Janeiro. Desse enlace ficaram seis filhos 
menores. 

Reptusa o noaso saudoso Campos Porto no cemiterio de 
São Francisco Xavier.  

E ahi, no campo santo, nesee dormir de que não se acór'a 
nease somno aem pesadelos, nessa noite sem aurora, elle tem, 
a dar viço e flagrancia Bs florinhae plantada8 no seu tumulo, 
os beijos suaves da brisa e o orvalho de  lagcimas da esprsa 
querida, que elle deixára em meio das tormentls do mundo, 
carregando, c rm extremo carinho e desoladora saudade, os fiuc- 
tos d~ seu amôr. 

E quando e.tavamos curtindo ainda os amargoree da perda 
que acabavamos de  ~ o f f  er a morta ce fava outra vida p~eciosis- 
sima, tirsva d t s  braços e ~ t r ~ m e c i d o s  da Pstria um filho que- 
rido: <) dr. J o ~ q u i m  de Tcledo Pizsa e Almeida, socio fundador 
deste I n ~ t i t u t  . 

Pizs e Almeida ! Eis um nome que se perpetul u no cora- 
ç&o da Patria e que corquistou na  terra, rejo seu caracter e 
pelo s e u  saber. os priuilegics da mais elevtida jorisdicçiio A morte 
ve;u surprohendei o presidindo 6 Saprtrna Côite de Justiça do 
ncsso Paiz exercendo a mais alta j ~ r a r c h i a  da ncssa magistratura ! 

Nascia em 19 de outubio de 1842, no velho mnnicipio de 
Capivary, deste Estado uma creança que, ao depois, recebia na 
pia bapiismsl o nome de Jc aquime Eram seus legitimos p a A s  
o fazendeiro JosB de Tcledo Piza e Alrneida n dona Maria Leite 
de Carvalho. Começou esra cresnça oa seua primeircs estudos 
em Porto Feliz, em uma escola particular, e mais tarde conti- 
nuou no collegio do padre JCEB de Arruda Campos, revelando 
desde Irgo grande capacidade e grande forçn d e  vontada. 



Em Ia58 ueiu plra São Paulo, onde concluiu os prepara- 
t rio$, matriculwndo-se na Academia de Dire:t 1 em 1861. 

O seu esttídio academico foi de grande proveit I ;  e Piza e 
Alme'da, apreciado e con3iderado pel s seu3 co~t~mporsneos ,  
receb u em 1866, o gr4n de bachaiel em sciencias jnridicas e 
sociaes, do Conselheiro Vicer te Pires da Mot.a, então Drrector 
da Faculdade, tcnd, entre seu8 collegas de ann3 Rio Brrnco, 
Tava es Bast(s e Xavier de Toledo, presidente do nosso Td- 
bnnal de Justiça. 

No anno seguinte em 1867, foi nomeado Promotar Publico 
de Ttiubatd, cargo que exerceu com ind3ptnlenc'a, por espaço 
de um a n n j  aplnaP, pois que, tendo snbilo o partido conser- 
vsdor em 16 de jiilho de 1868, foi ell* um dos primeiros de- 
mitti8os Fel) g verno reaccionario do então vice-presidente da 
Provincia. dr. Joe6 Eliae PJcheco Jordho. 

Em 1874, foi nomeado Juiz Muniaiyal e d e  Orphams de 
Forocaba, e t m  1876 foi t ransferid~ para esta capital, como 
Juim de Orphams. Em 1877, seguiu o nosso inolvidavel conso- 
cio para SLio Mathbs~,  Es'a!o do Enpirito Santo, come Juiz  de 
Direit , cargo que deixou, no anno seguinte, qualdo f o i  ao- 
meado chefe ;e Policia de São Pdulo, pelo gabinete de 5 de 
janeiro de 1878. 

Neit, cargo, senboree, Piza e Almeida ccnquiltau a mais 
dis.incta e elevada te  utagão pcls saa indapendencia e jamais 
desmrn tida i t  t' gridac e de crracter. Por esse te npo, diversas 
cidades do interior foram presas de gravissimas desorden~, ac- 
cit nadas pelo intereese inconfeisavcl de baixa politicagem. 
Mocó:a, Francs, BotucatU e Ria Novo (hoj - AvarC) tiveiam, 
nessa occasiiio, d j  pagar o tributo p sadd de lucta tão ingloria. 
Pila e Almeids, revelando, mais uma vez. prn encia, rectidão 
de caracter e o mais rigoroso cumprimento da l.i, debellon 
eseea disturbioe. 

O teu relat rio, que d e p ~ i s  aprrsen t m  no Senado do Im- 
perio, tal sensação causoc, que o nc tuvel e immoriedoiro Sarão 
de Cotegipe mandou que se repetisse bem a'to o nrme &e J c a -  
quim de Toledo Piza e Almeiida, para que o paiz inteiro o fi- 
casse cc nhecendo como homem despiendido de p~l i t ica  no exacto 
cunrrrimento dos seus devews. 

NBo foi EÓ : na Assemblha Provincial, a palavra ardent3, 
apaixonada mas sincera, do deputado repobl cano Moraes Barros, 
echoou em f;ancos elogios ao chefe de policia, que n?io tro &.a 
o reçt-icto e sevdro cumprimento da lei pelas ephsmeras se- 
ducções de um goio yoliticc, mas ensaaguentado.. . 

Pira e Almeida, depois de deixar a chefia de Policia, onde 
só brilhar% conquistando a veneracão dos seus patricioe, recn- 
BCU a preeidencia de ums Provincia e f j i ,  em 1879, exercer o 
cargo de Juiz de Direito de Piracictiba. Nes~as  funcçõzs ee- 
teve elle attí 1883. 

O que foi Piza e Almeida na cadeira de Ju'z da M a  
cidade de Pfracicab, si nao bastasee jzi a sua brilhante carroira 
e l i m p  f6 de offiaio para attjstal-o, ahi estariam as mmifes- 



tações, que teve de todos os partidos, para aagral-o um juiz 
integro. Republicanos, Conservadores e Liberaea, unidos pelo 
mesmo sentimento de veneração e de g r~ t idao  pelo magistrado, 
testemunharam o seu pesar, em manifestações publicas e ao- 
lemnes quando elle se retirava para exercer egual cargo de 
judicatura na cidade de Scrccaba. 

Nesta cidade se conservou at6 que a Repiiblica, em 1891, 
foi buscal-o para occupar aa altas funcções de Ministro do Su- 
premo Tribunal Federa!, nomeaçlo feita pelo governo que inau- 
gurava o regimen republicano. 

Foi nessa elevada posição que o Brazil inteiro o sagrou o 
mais eminente dos nosscs magistrados. 

Q ~ a n d o  a Naçao se estremecia no mais accêi-O de uma 
lucta civil, e as armas, que haviam sido construidas Fara a de- 
fesa da Patria, voltavam-se contra elia, talvez pela ambição, 
talvez pelo patriotismo, a Lei fora substituida pela espada e a 
espada sem a balença fizera profunda divergencia entre os es- 
piritos, - as paixões politicas dominaram profundamente os meia 
calmos temperementor. 

Ruy Barbosa, o grande genio que o mundo todo admira, 
impetrtíra uma ordem de habeas-corpus, a favor de alguns im- 
plicado~ no mov~mento, e declarava que lhe bastava ao menos 
um vcto para o ganho moral da sua cansa. 

Travou-~e no Tribunal a rsqnesta, depois da sustentaçiio 
do pedido de habeas corpus. 

E Piza e Alm:ida, iuflexival, calmo, resoluto, discutia e 
concedia, em face da Constituição republicana, a ordem, que 
afinal foi denegada por t3dos os outros ministros presentes. 

O extraordinario patrono, como e l h  mesmo narrou, sob a 
influencia de uma emoção religiosa, como na m a  adolescencia 
ao receber na primeira communheo o Deus de seus Paee, se 
chegou, depois da sessão, quasi sem voz, s Piza e Almeida, 
lhe pedindo que psrmittisee o consolo de beijar a mão de um 
justo. 

Nessa mem~rial  e angustiosa quadra da nossa vida yoli- 
tica, já possuiamos a Lei Funlamantal cheia de garantias para 
a liberdade dos cidadãos. 

Entretanto, os outros juizes não encontraram nells, inter- 
pretando-a, o que Piza e Almeida enxergou, proclamando a lei 
acima das paixõss e, cortando rente a seara daprepotenais, fez 
rurgir, envolta na bindeira da Patria, a imagem da Justiça. 

A culpa ngo era da lei, que era b8a, mas dos interpretes, 
que se deixtlram mergulhar no oceano revolto das paixõep, para 
surgir com a Constituiqgo esfiangalha3a pelos embates das ondas 
bravial, que se levantavam do odio e da vingança... 

Vem ao proposito lembrar aqui o que disse o maior vulto 
da tribuna srgrada, Padre Antonio Vieira : (I) 

(1) A ARTE DE FUETAE, pag. 14. e 15 in princ. Contesta-se hoje oom bons 
fundamentos a auctoria dessa obra. João Ribeiro com argumentos solidos, affir 
ma ber auctor da A ~ t e  de Furtar, Thomd Pinheiro da Veiga. 



Se houver aranhas, que façam peçonha mortal das flôres 
aromaticas, de que as abelhas tiram mel suave, não 6 a culpa 
das flôres, que todas eão medicinaes; o mal vem das aranhas, 
que pervertem o que 6 bom. 

&' o juizo humano, assim como os moldes, ou sinetes, que 
imprimem em cera e massa suas figuras: se o molde as tem de 
serpentes, toda a massa, por sã que seja, fica coberta de se- 
vandijas, como se as produzira, e estivera corrupta; e, pelo 
contrario, se o sinete 6 de figuras boas, e perfeitas, taes as 
imprime at6 na cera mais toses. Qaero dizer, se fordes ini- 
migos da verdade, sempre vos ha de amargar, e nunca haveis 
de dizer bem d-lla, com ella ser de seu natural muito doce e 
formosa, porque 6 filha de Deus. 

A alma de Piza e Almeida alou-se para a mansão dos eleitos 
de Deus, quando elle honrava a pre~idencia do Supremo Tri- 
bunal do nosso Paiz com a sua figura excelsa. Foi um ints- 
gro e foi um justo 

Elle pode ser comparado ao extraordinar:~ Marshall, esse 
incorruptivel juiz americano, sobre cuja figura legendaria es- 
crevia Ruy Barbosa : (3) 

Conta uma tradição, cara ao povo americano, que o sino 
da Liberdade, cnjos sons aununciaram, em Ihiladelphia, o na- 
scimento dos Estados Unidos, inopinadaments se fendeu, esta- 
lando, pelo passsmento de Mar-hall. Era uma dessas casuali- 
dades eloquentes, em que o a lna  ignota das coisas parece lem- 
brar mysteriosamente aos homens as grandes verdades esque- 
cidas. O maior $os oradores não podia falar mais eloquente- 
mente daquella morte do que o inst-umento de alegria, com 
que se saudhra em alvoroço o berço da nação, partindo-se tris- 
temente sobre o tnmulo do. maior dos seus juizes. K' que a 
existencia das republicas se mede pela existencia da justiça. 
Abençoada raça a que, ao assentar da sue independencia, poude 
ter por patriarcha da lei o magistrado extraordinario, que du- 
rante trinta e cinco annor, foi o commentario vivo e incorru- 
ptivel da sua constituição. Inflexivel na 6ua cadeira, como a 
expressão impessoal da legalidade, a elle se deve o não ter sido, 
ahi, o poder judiciario usurpado pelo legislativo, cu desobe- 
deaido pelo governo. 

Era mister uma força, que resistisse a essas tendencias, 
dobrando 9: auctoridade de ioterpretação constitucional a rebel- 
dia dos presidentes e as paixões politicas das maiorias parla- 
mentares. Quando elle se sumia, pois, dentre os vivoe, podia- 
se crer que * republica est vesse mortalmente fdrida. 

Com a morte de Piza e Almeida, ~odemos dizer, a Re- 
publica foi ferida, cahiu um dos seus eateios: aquelle que re- 
presentava a synthese vlva da Justiga ! 

(2) REVISTA DE JFRISPRUDEKCIA, V O Z .  3.' pag. 68. 



Píza e Almeida casara-se, ainda no 5 .O anno, com sua$ 
prima Maria Thereza Dias de Toledo, filha do dr. Manoel Dias. 
de Toledo, a qual falleceu em 1878, deixando dois filhos: J ta-  
quim j4 fallecido, e Jost5 Bsbriel de To!edo Piza, blcharel em* 
Direitc, e actualmente escrivão em um dos certorios do Rio. 

Em 1879 cjntiahiu segundas nnpcias com dona Christina 
Leite da Fdnseca, tendo desse caeamento os filhos Mercilic, 
donas Maria Christina e Marins de Tolede Piza e Almeida 

O illustre conso~io deixou dois irmão., Francisco de To- 
ledo Piza e Amleida, e dr. Gabriel de To1320 Piza e Almeida, 
nosso Ministro em Paiir 

Na familia era affectuose, e tinha um coração onde jhnaaia- 
aniúihhra o rancor, aberto a todos os sentimentos ncb:e, e era 
uma fonte perenne de carinhoe e de aniôr. O seu corpo des- 
canpa cn cemiterio de S. João Ba~tieta,  na Capital Federal. 

A elle pe pode appl~car o que disase o j& cita40 e emi- 
nente Ruy Barbosa, ao fazer o elogio de um outro brazileiro 
notabilissimo : (3) 

Quando a nbtureza clementj ettsnder neste sepulchro o 
frouxel ~ e * d e  e macio de lichen, como almofada para um co- 
ração que se partiu de muito amar, o musgo, que veste a& 
oovas de esperança, não se ~ u t ~ i i h  r a  soledade, do orvalho dasi 
noites ind fferentes, ma3 da humidnde de uns olhos fiei#, e da 
brandura de uns dedos 8~sedarlos pela bondade, ara~iciando n a  
&eira a fronte resfr ada qne ella abriga. 

San hores : 

No mesmo mez de abril, em que perdiamos o convivio d e  
Pies e Almei a, falleria hs 4 112 da tarde do dia 26, na cida- 
de de Uberab~,  o tenente coronel Antonio Bxgas  de Sampnio, 
o intemerato ciuilieador, a energia mascula, o patriarcha do- 
Triangulo Mineiro. 

Nasceu elle em um logarejo do Douro, em Portuoal a 2' 
de Janeiro de 1827, ficando orpham em tenra sdade. Um seu 
tio, que se encarregcu de creal o, nPo ptdia fazer muito. por 
sua m4 c~ndição de foitune. Borges Eampaio, qu3 mal conhe- 
cia a8 primeiras letras, resolveu transp r o oceano, em bisca 
do Brazil, terra que então reiiisia pela sua riqneaa e p l r  sua 
ballezr inc,mparavel. Tinha e1114 16 annos qoando deiember- 
c& a e n  Srntoa, empragando-se ahi em uma casa de sal, onde 
fea cerre ra 

Em 1847 seguiu para Ubjreba, chegando em 16 de Se- 
tembro, tempo em q .e o desbabitado seri&o dos campos geraes 

(3) D ~ s c r ~ s o  proferido na sessão ciuica em homenagem a Josd Bonifacio de An- 
àrada e Silva, pag, 14. 



.se cbamsva Farinha Podre. Em 1847, Uberaba~ão era mais, 
nem menoe, do que uma villa sertaneja sl m a mioima impor- 
~ t e n ~ i a ,  aegregada do mundo por falts de meios de ccmmuni- 
caçã0. A vmgem do poito de Santos a essa longinqua para- 
gem, quando muito rapids, levava no minlmo 18 dias. 0 com- 
mercio, quagi insign ficante, tinha a alimvntar-lheo movimento 
crctinciro, pentso e imperfeito dcs pesados carros de bois e das 
tropas. 

Borges Sam~a io  chegavs, pois, a um logar, onde nada ha- 
7ia para combate e triumpho cetto na vida. Ma?, levava elle 
o viço dos seus 21 aonos, a fo ça de soa energia, a energia 
da sua p dero~a in te l l ig~nci~,  a ejperançr do seu futuro, a f6 
viva e ardente n a  Provi encia Divir a n8o ob tante ter cc ntra 
si a falta de recurso mont tarir, falta de preparo e não levava 
a pest 61 algun a do logar, qua'quer carta que o recommendasse. 
Tinha confiança em si e era quanto baitpva para, de simples e 
modesto commorciaute de sal, elevar-re 8s melhores posiqões a 
%que, alli, podia attingk. 

O que foi durante a sua precicsissima e fecunda existcncia 
o ncsso raudoso consocic, disseram cs jornaes, quando elle tro- 
cou a vida tumultuosa da terra pela região serera, onde tem 
assento e jurisdição aquelles que espalham níste mundo, a mãos 
cheias, a virtuae e o bem. 

O Jornal do C'ommercio, I?? que fci correspcnlente Borges 
Sampaio, desde 1871 no Triangu o Mineiro, fez completa a sua 
biographia : 

Eem embargo das suas occupatões commerciac~, muito cedo 
foi chamado a prestar rerviços publicas, de preferencia A ins- 
trucçso, mercc~ndo por parte dos govetnos da ex-presidencia 
as maia honrosas norneacõe-, correspondendo sempre ti confiança 
nelle depositada. Assim 6 que, por porta ia de 15 de Junho 
de 1852, foi nomcado visitador das aula3 publicas c'a rarochia 
de Uberaba. Foffrendo a instrucção ncva rtformr, foi, por 
nom~eção de 16 de Junho de 1854, ccnservado no mesmo cargo. 

Por acto de 21 de Fevereiro de 1857 foi seivir o cargo 
de director-~upplente do 13.O cirlulo liteiario, pas~ando a oc- 
cupar, a 13 de Janeiro de 1859, o cargo de directo~ effectivo. 
Depois foi ncmeado Fiscal da I.' agencia parcial do 10." diatiicto 
literario. 

Nova regulamentação soffre a instrucção, e a 1 de Maio 
de 1861 é nomeado inspector.sii~plente municipal; em 27 de 
Junho de 1867, .por outro acto e com cutra reforma, 6 ncmeado 
delegado da Directcria Geral da Instrucção do districto de 
'Uberaba. Em 21 de Outubro de 18M 6 nomeado inspector do 
113.O circulo litrrario Za coiretrca do ParanB, ccm ~ é d e  em Ube- 
rabs. Dahi passou elle, por aoto de 12 de Abril de 1883, a 
exercer o cargo de Inspector Mun:cipal da Iuetrucçao Publica 
em Uberaba, at6 que foi nomeado Director da Escora Normal, 
cargo que exerceu com o maximo eecrqpulo e dedicação por 

n esFaço de doie annos, sendo exonerado a pedido, para ao depois 



exercel-o de novo por nomeação de 26 de Junho de 1889, at6 
24 de Outubro de 1890. 

O nosso consocio tambem exerceu, com a mais solida ener- 
gia e rigidez de caracte-, o cargo eíipinhoso de Curador Geral 
de Orphems da comarca de Uberabs, cargo esse que occupou 
pelo dilatado periodo de quasi meio secc l~~ ,  e no qual se portou 
com tanta dignidade e altivcz que nunca houve quem recya- 
masse contra a justiça de seu, pwecere?, muitos dos quaes 
correm impressos oa revista pariodica 0 porum. 

Foi ainda nomeado e exs.rceii com carinho o cirgo de pro- 
motor de Capellas e Residucs; exerceu o de promotor publico 
interino e depois effectivo, 4 vists da rectidão da Lua condncta. 
Não 6 só: 

O nosso consocio tercnte-coronel Bcrges Se Sampaio per- 
lustrou com os dotes da sua intelligcocia e mascula energia 
outros cergos, como os de delegado de Polic~a Vertador, te- 
nente-cirurg:Bo da Guarda Nacional r, iepris, o 2e tenente- 
cortnel chefe do Estado Maior do C mmsndo Siiperor de Ube- 
raba e Prata, entranr".~ em ~ ~ r v i ç o  antes d e  ieceber a patente, 
em virtude de portaria do Gluverno, expedida, por exigencia do 
serviço, em reunião de forças que dev~am marchar para Matto 
Grosso. 

Foi esse um dos perIodos em que salientissincs serviços 
prestou o tenente-corunel Borges de Eampsio 4 cause publica, 
concorrendo para animar a cxpediçlUo 4 Laguna, de tão triste 
e luctuosa recordação para t s nossos corações, mrs que veiu 
mostrar ao mundo a brbvara e o vslor dos nossos  soldado^, 
naquella época em que o pendão anri-verde tremulava por 
sobre a cabeça doa braaileircs r a  campanba civilieadora ctntre 
a andacia arrogante e a prepote~cia crirnioc sa de Solano Lopes. 

Borges Sampaio prebtou 4 Uberabe, eua terra ac'optive, e 
ao Brasil, que elle elegeu para sua patria, relevantes serviços 
em quasi todos ca depsrtamentos da I ubl ce admriiistração. 

Deixa o nosto consocio nm filbo, pbarmaceutico em Ube- 
raba, o quatro retos, dois dos quaes trabalham no Jornal do 
Commerczo, do Rio. 

Começou a definhar logo a p ó ~  lhe ter faltado a eepola 
querida, a sua companheira de 58 ann3s. E, afiritl, mergu- 
lhando, glorioso e feliz, no seio da morte, surgio, miis feliz e 
mais glorioso ainda, no seio immenso de Deus ! 

Fmece que estou vendo em vosscs  semblante^, meus caros 
oonsccios, esta exprobação: a morte este anno ceif:u v-das, que 
j4 constitniam p e n h ~ r  seguro de noisae glorias, glorizs da ncssa 
Patria. 

Dir-vos-ei entrotanto : não foram e6 esses, que pereceram 
victimss neste borborinho insensato do formigueiro humana. 

Antonio Pereira Pre~tes ,  conselheiro ~ r i k o  de Alencar 



Araripe e Abelardo Varella, tambem foram varridos desta terra 
pela mão ferrea e devastadora da morte. 

O dr. Antonio Pereira Prestes fallecsu na CapitalFederal. 
Natural do Rio Grande do Sul, pertencia a distincta fa- 

milia e era irmão do nosso inolvidavel dr. Eeverino de Freitas 
Prestes. 

Contava 42 annos de preciosissima e util existencia. 
Verificou praça e n  1883, entrando para a Escola Militar, 

onde foi um alumno distinctissimo pelo caractar e pela appli- 
cação. Em 1889, foi promovido a alferes alumno, sendo pouco 
depois confirmado em 2.' tmente, e promovido a 1." t e n e n t ~ ,  
por serviços rzlevantes. Veiu do Rio Grande para S. Paulo, 
onda serviu no 4." dis t~ic t i  m:l,tar, sab o commando do gene- 
ral GodolGm. 

Em 1897 foi promovido ao post, de ca r i th ,  por mereci- 
mento, ficando aggregado & Directoria de Engenharia. 

O engenheiro militar capitão Antonio Pereira Preste?, de 
um natural lhanc, mas de uma força de vontade extraordinaria, 
deixou entre cs seus camaradas nm logar insuccessivel. 

Era distincto, illust a l o  e tinha o condão de empolgar OS 

coraçõjs de todos aquelles que o cercavam. 

O c~nselheiro Tristgo de A1en:ar Ararip?, nosso socio ho- 
norario, falleceii no dia 3 de Julho desta anno, na Capital Fe- 
deral 

Quando elle desapparecia dentre cs vivos, depois de uma 
longa e proveitosa existencial um seu biographo escrevia: (4) 

Contava o conselheiro Tristão de Araripe apenas 3 anncs 
de edade, em 1824, quando seu pae, o tenente-coronel Tristão 
Gonçalves, vencida a revolução no Ceará, cahia victima da sua 
temeridade e da sua pertinacia iepublicana. 

Chefe do movimento, que naquella provincia se opersu de 
aocózdo com o plano assentado pelos factores da mallograda 
Confederação do Equador, esse valoroso cearense, me-nbro de 
uma familia que, desde 1817, por seus instinctos de commando 
se ligara a tolas as revoluções, qu3 at6 entio surgiram, che- 
gtira a ser eleito presidente do novo Estado Federsdo. 

Esse ensaio de governo republicano, por6m, não du-ou mais 
de 22 dias; e a 31 de Outubro do mesmo anno, com elle, em 
Santa Rosa, extinguiram-se as ultimas esperanças dos que RO- 
nharam sacudir definitivamente o jugo politico do paitido co 
lonial. 

Como era natural, & dispersão dos revoiucionaric s seguiram - 
se execupões injustas ; e a reacção não tard3u em convert5r-te 
no mais repngnante espectaculo de vingança, assassinatts e 
depredações. 

(4) Jornal do Commercio de 4 de Julho de 190R. 



Os Alencares tivelam neste ajntte de contas, a ferro e 
fogo, um dos rraiores quinhõ s ; e raro foi o chefe de fam lia, 
~e tencente ao grupo dt  s raren'ea, qu3 não fo~se obr:gado a 
h misiar se para evitar a sanha e os bacamartes dos adverea- 
rios 

Foi neaaa atmosphe-a triste e c'e~oladora qu3 o consrlheiro 
Araripe teva de rnspirer ao alvn~ecer da vida, e receber as 
primeiras imp.esnõ3s, que, de ordirario, são as que determinem 
a direcção doa caraciere;. 

Privaao 30 apoio psterno e da abartsnça anterior, ter do 
como unico incentiv I a amargura da que lhe dera o rer e que 
se níin ccnst lou jamais da g -ande ca tastra ph; da viuvez, o 
conselheiro Araripe teve de fazer o seu tirocinio na edvenida- 
de ;  e como era di tsdo de um temperamento energico, inalinado 
A resignação, e reflwtido f o r  indtle, o seu caracter sciyaolou- 
:e, e tomcu a directriz, que devia assignalal-o durante toda a 
sua v i d ~ .  

A impatucsidade do temreramr nto, qce herdou do pse, 
disciplinou-se ; a exper~encie. cedo mr strcu-lhe o caminho da 
justiqa: e a bonda4e v ~ i u  a s3r o traço mais dist i i i t i  da sua 
personalic'ale. derde qr-e 4 rua feição natural juntou-se o effeito 
t a  culiura 1 teraria e juridica. 

O nosso consccio c<iiselheiro Ararire veiu para o Rio de 
Janeiro em compa-hia de seu t.0 J o ~ é  Martiniano, que, resti- 
tuido 4 liberdade, foi tl3ito senador 

Ahi, Arnripe, no col'egio São JoEB, estudcu os preparato- 
rios, seguindg para Olinda, onde se matriculou, 

Nassa Faculda4e curara  elle os dois primeiros annas, vindo 
depois para esta Cip'tal, onde se formou em 1845. 

Depois que telmkou o curso de ecienciss juridicns e so- 
cieee, entrou na vida pratica cheio de f& e cheio deeíperençaa. 

r'oi juiz municipal e de orphams do termo da E'orteleza, 
n l  Cear&; e, ap6s dtiii annos de espera na Côit3, exerzendo o 
logar de segundo t fficial da secreta-ia do Minieterio da Fazenla, 
cbtsve a nomesção de juiz de direito da comarca de Brsgança, 
no Pa r l  onde permrnecen até 1866. Chefe de Po!icia d o  Es- 
pirito Saxto, de 1856 a 1859 neste mesmo inno f o i  el!e no- 
rreato chefe de Pt licis ds Pernambuco; foi  nomeado juiz do 
Ccmmer elo d +  Recife em 1862 ; foi escolhido Deseebargador 
em 1870, tendo exercido esse ca-go na Relação da Bihia e c'e . 
pois, na deeta capital, que ir augurou como s lu  presidente, e 
por ult mo na da Côree de cnde passou para o Fu?remo Tri- 
bunsl de Justiçs r m 1879. 

Quando foi proclsmeda a Republica, o conselheiro Araiipe 
occupeva as altas funcqões de Ministro do Stpremo Tribunal c'e 
Juc t ça sendo nesse mesmo posto conserva 'o, ali,  ; a reorgani- 
zaçao do Tribunal, no ncvo regimen. 

Aposentou-se ezi 1894, com 72 arnqs de preciosa e fe-  
cunda exist~ ncia. 



A sua careirra de mlgistrado f o i  interrompida algumas 
vez03 pelo exercicio ds funcções políticas e de cargos admi- 
nistrativos. 

Em 1847 foi eleito deputado á Assembléa do Cesrh, de 
que foi Presrdente. Dcsempenhou o mandato de deyutado da 
sua Provincin natal, de 1S69 a 1878; foi pr~s i , ' tn te  do Rio 
Grande do Sul em 1876, e em 1886 presidente do Pará 

Pnblic u d i~e .sss  ob a i  iuridicas, que o crlltcnm no mais 
elevado plano de iiotavel e prifuodo juriict nsulto 

F o i  de uma iufl xihilidade de caracter tfio notavel, que o 
canse1 heiro Franc'sco Ocr aviano dizia : 

Ao Aiaripe poder sl-ão nlgar outras qualidades ; mas, 
quem o estudar t e  ~ e r t o ,  ha de rezonhecer que elle é em toda 
a extensão da palavre, o que cs i n  glr zes htlmam - um caracter. 

No pnrlamento, entre uutras batalhas em que se salientou, 
o conrelheiro Araripe yugoára, com o maior interesse e enthu- 
siasmo, pelo projecto que se transformou em a Lei de 28 de ,  
Setembr~ de 1871, coguomina4a Lei de ventre licre. 

E~tudioso e fecundo, teixou obras literarias e scientifi!as 
de enbido vslor. 

A pua vida lòde-se considersr um ispeiho vivo de nobres 
acqõrs. 

O Conselheiro Arsrile era pae do dr. Araripe Jiinior, 
Cmsultor da Republica, e do dr. Arthur Araripe, Iotendente 
da Estrada de Ferro Central do Brasil. 

Os 1 ens desprjas jarem no cemiterio de $&o Franciara Xav!er: 
Foi um notavel, que deixou um rastro luminoso. 

FalI3mos agora 80 socio correspondente, o illuslre chileno 
Doutor Abelardo Var ella. 

Jornalista disticcto, feriu d8versse campanha-, na imprensa 
de 8antiag0, em pró1 das ic'éis liberaes e, q ~ a n d o  escrevis, era 
de uma Icg ca admiravel e de um estylo terso e elegante 

Escreveu de co l a b ~ r ~ ç ã o  com o dr. Julio Vicuila Cifuenter, 
A Anthclogin dos Poetcs Braziliensss. 

E a qucrido em Sautiago, sua terra natal, e onde veiu a 
fallecer 

Não temos dados sobre a vida desse illustre consocio e não 
foi possivel obtel-os. 

Mas, a sua alma era tão grande, ctm, 6 grande o ccraçéo 
do cbileno, esse povo notavel e querido que vela pela civilisa(ão 
dos povos do Patif i~o,  e que, do alto dos Andes, olba para a 
nossa grandeza e, como amigo sincero, festeja os nossqs tri- 
umphra e gosa das nossas glorias. 



' Sr. 'Presidente 
Mi1~13as Senhoras 
e Meus Senhores: 

E' tempo de terminar. 
F o ~ t e s  roubados em o vcsso precioso tempo, pelo meu 

desataviado discurso. 
E u  o construi na esperança de poder cumprir cs deveres 

do meu cargo.  
Mas. . . acabada a obra, o que onvistes foi esse mixto de 

tristesas e de saudades, após essa noite que desceu cerrada e 
fria sobre nós, noits de angustias, onde rão ha a claridade 
mansa das estrellas, nem o Iampejar phantsstico das ardentias.. . 

E, si es3a noite tiver sua aurora, que nos illuminem e nus 
consolem a sua 1~1z diayhana e as primeiros raics de sol, para ' 
podermos seguir os exemplos dessos entes queridos que nos 
abandonaram em meio da lasta, e que, alentados pelo bem que 
derramaram na terra, foram gcsar na mansão dos justos, a gloria 
da vida etarns. 

Mas.. . senhor Presidente e meus consacios, não nos illn- 
damos: a nossa separação, desses viajares do infinito, è uma 
separação temporaria ! 

E a medida desse tempo 66 a conteca kem, e exactamente, 
lVPrs0. o supremo Architecto do Un' 

Por isso, ,j& dizia o Principe da literatura em Port ugal, 
Antonio Feliciano de Castilho, na eua primorosa poesia, A Noite 
no Cemiterio : 

Desde a humilde flor doa valles 
t 6  ao cedro alto e frondoso, 
deade o verma que rasteja 
té ao m:narcha orgulhoso, 

tudo napce, a vise, e morre; 
e dias de duração 
eão precedidos do nada, 
do nada seguidos são. 

Quaes em nPí) qne sulca as ondas 
mil viajantes reunidos 
o mesmo porto demandam 
diversamente entretidos ; 

este convorse, outro bebe, 
este dorme, outro olha o mar, 
qual joga,. qual toca flauta, 
qual ee diverte a cantar; 



mas todos o mesmo vent3 
vae levando B mesma praia, 
onde um a ~ ó ~  outro é força 
que a multid8o toda saia ; 

taes nó3 corremos na vida 
diversamente occupados. 
O vento é um ; eis o pol t I : 
Eeses tumulos gelados ! 

( P a ~ r ~ ~ a u .  0 orador foi cumprimentado e abrnpdo  por 
m1; itas pessoas presentes). 
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RELATORIO 

DOS 

Trabalhos e accurrencias do Instituto Historico e Geogr~phico d e  
S. Paulo, no ânno de 1908, apre~entado pela Directoria n a  
sessno de 25 de janeiro de 1909. 

Sra. membros do Instituto Historico e Geographico de 
S. Paulo : 

Em obediencia ao disposto no a ~ t .  16 5 5.O doa Estatutos, 
a Directoria do Instituto vem apresentar-vos hoie o relatorio 
dos trabalhos e occnriencias do anno social de 1908. 

A Directoria constituida pela eleiçlo de 25 de cutubro de 
1906, para servir no corrente triennio, funccionou durante o 
anno findo, com as seguintes modificaçõse: 

Tenlo renunciado seus lugares os srs. Couto de Maga- 
lhãe~ ,  Arthiir Goulart e Theodoro Sampaio, os dois primeiros, 
secretarios, e o terceiro, orador cfficial do Instituto, conformo 
officios dirigidos h sociedade, procedeu~se, na sessão de 20 de 
fevereiro ao preenchiment~ dessas vagar, tendo sido eleitos : 
1." secretario o dr. Dinamerico Ranpel, 2 . O  secretario o dr. 
Eugenio Alberto Franco, e orador o di. Rephael Sampaio. 

Tendo ficado vagos, em virtude desta eleição, os lugares 
de supplent?~ dos secreearioe, foram em seguida eleitos: i." e 
3." supplentes os srs. José Torres de Oliveira e Rodolpho von 
Ihering. 

Na sessão de 5 de agosto foi lido um officio do dr .  Eii- 
genio Alherto Franco, então 2." secretario, pe4indo demiaeão 
do cargo, por ter mudado de domicilio. Procedendo-se h eleiç8o 
de seu substituto, f ~ i  eleito, na mesma s~s3&o, 2.O secretario o 
dr. Jos6 Torres do Oliveira; para a vaga de 1 . O  supplente dos 
secretarios, determinada por esta eIeiç80, foi eleito o dr. Ro- 
dolpho von Ihering, entgo 2." supplente, e para a vaga deste, 
foi eleito o dr. Carlos Vilialva. 

Tal 6 a directoria actualmente em exercicio. 

Nenhuma modificação se cpercii nas commissões eleitas 
para o corrente triennio, as quaes funccionaram regularmente. 



Dursn'e o anno findo f~ ram~roc lamad í s  socios do Institn- 
to : 3 n 1 catpg*?ria de b nemeritos, ~ e n . f o  um por eleiçã~, e 2 
por trrnfiferencia da classe dos effrctiv<$. 8 na ciiegoria de 
hínorariot, sendo 6 por eleiçjio e 2 por traisferencia de outras 
classes : 8 na ca egoria de effeeticos, e 13 na categoria de cor- - 
respondentes. 

Durante o me mo prazo teve o Instituto de lamentar a 
perda de seus distinctos e prezados consocios s-r. dr. Joaquim 
de Toledn Yiza e Almeida, conaelhairo Tristão de A'encar Ara- 
ripp, dr. Antonio Pereira Prestes, corone! Anttn'o Borges de 
Sampaio e M J.  Campos Porto. 

Replizaram-se regularmente, durants o an30, 1 2  soa~ões 
ordinariab e a magna de 1." de n lvembro. 

Neesss sestõ s forar sempre lidos trabalh~s e d i ~  utidas 
materiai do programma do In~t i ta to ,  =e.-ecendo eapecial men- 
çBo, pela sua imp-rtancis, oa ~egiiintea: 

Eytudo s3bi-e a Rib-ira de Iguape pelo dr. Ed nuudo Krug, 
lido na setsão de 4 de abril; 

Descripção de uma viagem ao Paranapanwa, pelo mesmo 
dr. Edmundo Krug apresentaia na eessao de 5 de junho; 

Quern era Guet vo Beyer, p.los drs. Alberto Lofgren e 
AlÇredo de Toledo, lidcs na sessao de 5 de sstembro ; 

A casa dos nossos indios, pelo ds. Hsrmann von Iherinp, 
aprelentndo ria sessiio de outubro; 

Excur,rão ao salto do Parana~anema e Larcnja Doce, na 
embocadura da estrada que rai ao Porto Itbyricá, no Rio Pa-  
raná, pelo dr. Edmnndo Krug, aprecentado e lido na sessão 
de 24 de autubro. 

BIBLIGTHECA E ARCEIVO 

Estas durs sccções do Instituto cont'nuaram a ser tngmen 
tedaa e enriquecidas por numerofas offatss de livro?, maptaei 
brochuras, revistas, jornars, medalhas, m ~ e i a s  etc;  devrndc 
fiaar aqui mair uma vez consignada a immenea gratitão do 
Instituto a toias as pejsoas que t êm contribuido paraeste dea- 
envolv mento. 

REVISTA 

Foi distribuido o X I I  volume da Revista do Instituto, um 
drs mais copiosos e interessantes da collecção. 

Du-ante o corrente anno deve ser distribnido o XIII. 

FINANCAS 

O balanço apresentado pelo sr. thesourriro accusa uma 
receita annual na impcr;ancia de Rs. 29:400$5CO. Esta veib:, 





Alimenta, entratanto, a Directoria a mais legitima espe- 
rança de que, muito antes do vencimento do contracto hypo- 
thecario, obter8 o Instituto, dos poderes pnblicos e dos parti- 
culares, os meios necessarios, nâo e6 pira resgatar esse debito, 
como para ultimar as obras internas de mobiliamento e instal- 
lação, condignas da elevada e patriotica miasão que tem a des- 
empenhar na nosra sociedade. 

SerA isso simplesmente o justo premio devido a uma eo- 
ciedade que, graças quasi que exclusivamente aos pequenos saldos 
accumulados desde muitos annos com a mais perseverante eco- 
nomia, conseguiu dotar a nossa cidade com um dos edificios 
incontestavelmente mais bellos e mais elegantes, e talvez, actual- 
mente, o mais confortavel, do3 destinados, entre nós, a sédes 
sociaes . 

Nesta declaração, que a Directoria do Instituto faz com o 
maior desvanecimento e a mais justificada ufanis, v" ao os seus 
mais einceros agradecimr ritoa aos en ganheiros e architectos que, 
tão gentil e desinteressadamente, forneceram as plantas e orça- 
mentos que serviram de base á coostrucçáo, levada a effeito, 
cem toda a dedicação e honestidade, pelo modesto e probo 
empreiteiro conetructor sr. Antonio Ferreira Fernandes. 

Taes são, srs. membros do Instituto Historico e Geogra- 
?bico de S. PAUIO, OS factos e oc:urrencias mais notaveis do 
anno fiado, os quees a Directoria entendeu levar ao vosso co- 
nhecimento, estando prompto a prestar quaesquer tutros escla- 
cecimentos que forem exigidos. 

São Paulo, 25 de janeiro de 1909. - M. A .  Duarte de 
Azevedo, presidente. - Josd Torres de Oliveira 1.' secretario. 
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