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Santo Andre da Borda do Campo 

Nenhum dos ovoados extinctos do Braail mereceu o inillo 
Mo controversa so 1 re o local de sua aitwigHo como a viria de 
Santo Andr4 da Borda do Campo. 

A ephemera villa de , J O ~ O  Ramalho tem sido oollocada 
pelos hiatoriadores patrios sobre differentes iogare~, sem que 
todavia se preoocnpsasem, ao manifestar sua opiniiío, de es- 
cudal-a oom documenúos convinoentes on defendel-a com 
outras provam jnatifioativaa. 

Dease Isconioo modo de elnaidar pontos obscuro8 da his- 
toria, resnltun a pluralidnde de logarea, diiputando cada nm 
delles a gluria de ter sido a sede da primeira vitls erecta em 
aerra Acima. 

Par! honra deste Instituto, separam-ie densa aommoüa re- 
ra doia de seus m a i ~  distinctos membros, os dn. Thcodoro 

[iampaio e Lnii  Pisa, qpe em criteriosoi trabalhos lidos naita 
iwss justificam nua opiniiio nobre o sitio em que pensam ter 
sido edifioadq aquelh viiia. 

O primeiro a localiza na caminho de 810 Bemirdo e Pi- 
raporlnha, s oeroa de um kilometro do cemiterio daquella 
pbvoaMo, o segunda trava aen parecer oollooahdo-a na es- 
trada Vergueim, entre o Rio Grande e o Pequeno, ao sul do 
bairro da Caveira. 

Vejamoa noutro8 etcriptore~ o que se enoontra sobre eute 
atinmpto. 

Porto Seguro, confnndindo aqnslla villa com a de Plra- 
tiningr, dis a seu reipeito o ~egninte: .A al- legnari da 
borda do campo, e proximo .de uma ribeiis, cqirr mirgenc n80 
deixam de recordar ac coimbrlla $o. plaoido Mendego, era a 
alileia em que princlpalmente viria João itamalho ooni a #as 
familia, j6  numerosa, como se pode imaginar, aabeodo;gne vi- 

i annos pariara livremente entre aqaella gente,, A l e i  .da na- 
turega. Cbmsvani-re tmto a aldeia como i r i W a  de Pira- 
tininga.. . Foi i' aldeia da Piratininga .que Wi Affonio 
sroolhera ara fund6i.a colonia ou vi1l.i ' aertaaeja, oujo go- 4 verno con ou a João ~ q a l l i o  oom o pom o80 titn)o a$ gwrda- 
ilidr do csmpo*. E ,aoBrswenta ainda: e is a origem aurop6a 
da a tua1 cidade d e S h  Paqloa. , 

!E 

I Bias opinião inteirsmqte i d a d e  do i ~ ~ f ~ t i g a v ~ l  inkeati- 
g$%r;p~p encontra o ,apoio, dm escriptorq que o precedsrsm 
ou degtiiram, Elles, M dohtrrrio, pendem pue @i gntros pontos. 



E' assim que Azevedo Marques e João Mendes presumem 
que ella tenha existido b margem do ribei180 Gnapituba, em 
looal prorimo d estagIo de &o Bemardo, emgnanto que frei 
Qaspar diz que assentava nas terras da fazenda de silo Ber- 
narao, pertencente ao mosteiro de S h  Bento. 

Machado de Oliveira, no entretanto, a!severa que no ter- 
reno dessa povoagilo, assenta hoje a villa de S%o Bernardo. 

Pelas annotaçõea feitas pelo padre Lcurenço Craveira sobre 
a sesmaria de Pedro de 06es, presume-se pne o antigo po- 
voado ficava 6 margem direita do rio Tier.4, nas proximidad~s 
da viila da Conceii;H~ dos Guarulhos. 

A1Bm destes e~criptores. temos ainda Sisão de Vasconcel- 
lor, Pedro Taques e Mello Moraes, que a situam pela indicaç80 
que seu nome traz, itto B na borda. do campo, local que aliás 
nilo se preoccupam de identificar. 

Mais orientado, talvez, andou Candido Mendes quando dis 
que at6 B data em que esoievia se ignorava o seu verdadeiro 
sitio. 

Das seis logares mencionados pelos nossos maiores histo- 
riadores para localização da villa de Santo Andr6, somente em 
dois, na fazenda do mosteiro de 8ã0 Bento e na esta@o de 
m o  Baruardo, ie encontram algumas ruinas que indicam an- 
tigas habitações. 

Quer num, quer noutro, porem. essas ruinis mostram ter 
de uma conatrucqilo moderna, feita com certa solider; contra- 
riamente ao que se devn eaperar nos edifioios ligeiramente er- 
guidos na ynmitiva villa e sobre cujas paredes deve peear o 
rigor de treaentos e aincoenta e um anuas. 

No msio de tanta divergencia, preaominaudo nos arch:vcs 
o ciume doa seus msnuscriptos, sendo fracos e bastante explo- 
rados os documentos jb publicados, para que novas fontes d i -  
rigir afim de beber outras informsçóes que solvam a questão? 

Devemos appellar para a tradiç8o ? 
Mas a tradiç8o 6 urna forma de relaç8o de factos que es- 

capa ao temperamento braeileiro. Ella precisa ser a fiel oatrsçilo 
da familia traoamittida de um para outro de seus membros ou 
então consagrada nos usos e costumes, nos emblemas esignaes. 

Nossa rapa, porbm, muito nova ainda porque recebe o ~ n -  
tiuuamenta elementos novor, nllo pode guardar e transmittir a 
na r ram oral dos seus maiort s porque estes procedem de diffe- 
rentes partes. 

Tem tanta idioaynorasis em guardar pela tradição os factos 
da nossa vida passada, que nllo tolerou um unico episodio da 
vida oolonial do paie. 

Supprimsm-se os artigos de Ptdro Taquea que esMvou 8 
reminisoenaia dos antigo3 e não teremos da vida paulista uma 
unica n:rra@o sento as recolhidas nos arehivos. 

Como Santo AndrB tivemos outros povoados ao redor de 
S. Paulo e oujo local deviamos conhecer. Entretantr, quem 
poder& . dizert , - p i a d o  pela tradiçiío, opdeasaentavam a8 aliaas 



de Jnrnbabataha, Reis Magos, hciranhaia e a aapella de Nosaa 
BenIrPm de1 Popula de que a chronica faz meuqüo? 

Ainda no a m o  de 1850, ie faaiam nas limos da híatcbde 
&nb Ephigpnia, registo das tezras da Mboa~viva, do oonhecido 
sitio de Affona. .$mdi&, e, no entretanta, a p e m  de decorridos 
sóm~te .  i-ti annós em qne m i m  eea dmaminrdo o bairro 
da Lana amnbsa d . s  aue ahi moram ~ode* reuetir o 
primiGvi nome ? ' 

4 . 
Varifiorda a imuraticabilidade da tradicllp, vejamos se com 

alguns das docnmenhp jb oitadoi peles nosso8 ei&iptorer e oom 
auxilio do outro1 que oonmguimot. copiei em archivos, pode- 
remoa fanar a iudenti6cacAo do ponto em que e8teve asmente a 
vilia de 8. Ands6. 

- 
Para isso, noi aerviremoi primeiramente, da cdpia, que 

tirdmcs no mosteiro de 8. Bento, deita cidade, da aeamaria 
concedida a Amador de Medeiros e onde se determina o ponto 
occupado pelsa terras de Bartholomem Carrasco, tamhem cha- 
madm Baitholomen Rodrigo ou, main propriamente.Mestre Bar- 
tholomeu e ne 6 o ponto inicial da seimaria aoncedida ao 1 padre Luiz e Gram pam o collegio de 8. Paulo. 

Pelos termoa da concthcõo fsita ao geral doi jeruitis, v&-se 
que a villa de 8. Andr6 ficava de Pimtininga para o mar, 
tendo teu ponto inicial em UM pinheiros queestavam proximoi 
6 casa de Mestre Bartholomen. 

Com o auxilio dasaes documentei, reconititniremos o ca- 
minho velho ou oaminho dai indioi desde Piratininga at6 o 
Ponto Alto, a meia legas do Rio &ande on Jarnbatuba, offe- 
reoendo aisim a primeira prova da nosia opção sobre o ponto 
em qne devia ter assento aqaella villa. 

A segunda rova, que lambem iervird ara verificar o 
L! ponto determina o pela primeiro, serti dada pe!o delineamento 

da ieamaria de Pedro de Qóes, controlada pela seimaria de 
Braa Cubas, e que tem como a i  aeamariai do meitre Bartbolomen 
e padre Luie de Oram, um ponto divisorio commum a todas e 
que 6 nm aipão de pinheiros. 

A aesmaria de Amador de Medeiroi, conforme ia v6 tran- 
siripta no Livro do Tombo do Moateim de 880 Bento, 68 fls. 
38 e 39, foi conoedido noi ieqnintea termos: 

Pedro Colaço cap m. em era Capitania de , 810 
Viconte pelo asohor $' artim Aknso de Bania, capitAo 
e governad~r della por El-Rey Noiao Oeahor, s do 
sen Oonselho, etc., etc. Faqo saber a qnmtoi eita 
minha Mrta de resmaria virem, em aomo pqc, Amador 
de ?d@deiroi, ouvidor que ora 6 em eit8 O8 iwnia pelo 
dito senhor e, moradoi em esta villa de &stq#, ?e 
foi feita ama patiçlio em qne dima que havia deaoito 
annos pne nellr era morador aonde sempre ajudou a 
sustentar com a rua pesaôa e fazenda, aisim dos ini- 

, migos como da6 maia moisai neoepurias e iendo sem- 
-;pre prpmpbo a suatentar, maitar, trabalhei gep nunoir 



haver dos capitlles passados, nem uma terra d e  ies- 
mana, e como elle ora determina com ajuda de Nosao 
Senhor faser fanendas, roasaa e criag6es no oampo, me 
pedia, que pelas oqnfrontações seguintes lhe desse de 
resmaria para faser 'a sua fasenda. Que yedis um pe- 
dapo de terra que parte pelo rio de Tamandatiiba, 
perto de uma roraa que João Rois tem juntc. a Inhoaiva 
e dphi correr8 dire.to a um pico alto e redondo, que 
i e  mostra do campo estar cumikda alta como tudo se 
mostra de uma orar qne eatd no caminho que vae de 
Santo Andr6 para S. Panlo que uma pedra de corirco 
quebrou, que i e  dis que João Ramalho o pos aly;  e 
do dito pico alto ira tela dita cnmiada sempre at6 ir 
dar no caminho que vae para Jrobatiba; e partir oom 
oa herdeiroa do mestre Bartholomeu que Dona tem e 
dahy partindo sempre com elles at6 vir ter com terras 
de Pero da Silva e tornar a dar no dito rio de Ta- 
mandatiiba e por elle asaima at6 donde começou a 
partir; e assim outro pedaço de terra que parte no 
Ipimnga com terras de Antonio Pinto e com os capões 
que vão para a banda de Jrabatiba e com terras de 
Antonio Rodrigues de Blmeida e de Jorge Moreira 
para a banda de Piratininga e das outras bsndas com 
campos e crm quem de. direito deva partir, porquanto 
ahai  terraa esta0 devolutaa e elle anpplicante as quer 
posanir e fazer que rendam para d l - ~ e ~  N. Senhor 
e para o senhor Xartim Affonso de Bouia, do que 
lhe mandaria fazer carta do que receberia merc8. 

O que vialo por mim seu  dizer e pedir ser justo 
e eu sobar ser asaim tudo o que o dito aupplicante 
em a dita pet'p8o relatava, lhe dou as terran conteu- 
dnn em sua petiqso pelas demaroaçllas em ella slle. 
gadas e deolaradas, 'em nome do senhor Martim Afionso 
de Sonsa.. . . . E eu Antonio Rodrigues de Alaeida, 
escrivão dai datas a 6s por seu mandado, anuo de 
1571. Pedro Colapo. 

Por morte de Amador dn Medeiras, eaaas terras passaram 
a pertencer ao seu genro o juiz ordinario Mignel Ayrea Mal- 
donado, que em 24 de abril de 1637 fez dellaa doaç8o ao Mos- 
teiro de S. Bento. 

Em 1854, sqnelle mosteiro fez o regista desea fnzenda noa 
livros parochiaes de S. Bemardo e por onde ae v8 que con- 
servava ella a mesma conformação perimetrica da primitiva 
~naeshão. E' o teguinte o termo desse registo lavrado em 
livro hoje pertencente ao Archivo Publico do Estado : 

6. Bemardo. Diviias da fazenda denominada de 
S. Bernardc, pertencente ao mosteiro de S. Bento da 
cidade de 8. Paulo. Tem o seu principio no caminho 
que vem da oidide de 8. Paulo, ao lado direito, na 



pangem chamada Meninos, no ribsiiso do Pesqueiro, 
no lugar onde far barra com o rihei180 de 8. Ber- 
nardo, e seguindo pelo mesma ribeirão do Pesqueiro 
acima (qrte serve de aguada de Antonio Domingues 
de Andrade) at6 encontrar um corrego que deside as 
terras de Joaquim V i ~ i r a  de  Moraea e as terras de 
Francisco Xavier de Lima, e onde termina o dito cor- 
rego, segue rumo direito dividindo com terras de Jao- 
quim Pires e de ncvo coa terras de Francisco Xs- 
vier de Lima e vae a16 o Pico Alto, 0 dabi deece 
dividindo com terras de JoBo Fernandes Diaa e com 
as de Ursula Maria Bninca e com as de d. Marin 
Euphrosina da Crns dlmada, at6 encdntrar o rilei180 
do rio doa Conms; e por elle absixo st6 faner barra 
com o ribeirão Je 8. Beruardo; a por elle abaixo até 
o logar dos Meninos donde crmepou esta divisa. 
Eetas terras assim divididas o Mcsteiio hcuve pir  
doação como consta do Livro do Tombo do mermo 
mostriro, etc., etc. 

Cerca de vinte innos depois deste regifito, eita fazenda 
foi adquirida pelo goveIno imperial para shi se fundar uma 
colonia, proceiendo-se nessa ( c  asião ao levantsmento da res 
pectiva piaota. 

Reduaida esta a mesma escala da planta topographira Eo 
E tsdi, verifica-se que o eeu periinetro abrange es terrascom. 
prehendidas pelos ribeirões de Pirapsrinha e dis Oouros até 
suas nascentes na cumiads. do Pinto Alto, que lhe serve de 
divisa pe1, lado do sal, onde confrontava com mestre Bsrtho- 
1 meu e cnjas terras deviam ter como limite 1 elo lado do rul, 
o rio Jurabatuba e pelo de leste a entrada antiga, para o mar. 
desde o b'onto Alto ai6 o capao de pinheiros, que como j.4 
dissemos, devia ser marco commnm a quatro reimar:as. 

Na linha de oeste dersi sesuaris, ncsbavam as terras de 
m$stre Bartholomeu ao chegar nas nascenteri do Piraporinba, 
onda comepvam os terrenos occnpados por Pedra da Silva, em 
concessão que se estendia a t d a s  proximidndes da confluenoia 
desse ribrir2Io com o do tio doi Couros. Ahi nessa barra era 
o local que a eacriptura de Ama'dar de  Mec'airoa da adenrmi- 
napiio do Inhoahiva e onde ccmepava outra sorte de terias 
que lhe f o i  concedida. 

Dohi e at6 o Ponto Alto, ia diddindo ctm Bian Cnbai Pela 
es t~ada  velha ou pelo rio Tamandatiiba (hoje rio .dos Ccpros) 
que seguem prcximor um do outro, at6 o Ponto Alto. 

Delerminada a situação das terras do mestle Bartholomev, 
Vejam08 a g o d  o texto da sesmaria pedida pelo p a d r e h i z  de 
Qram, identi6cando ao rneBmo tbmpb o ponto em que ee situava 
S&Mo An41é. 

Frauçiaco da Moner, capitiío e ouvidor com alpada 
em esta villa de S. Vicante pelo sr. Martifn Gffonso 



de Soum, ,mpiBta e e delb, por E1 Rey 
Naaa wor. 

Flp. aakn aos. que gitu minhb qrta de dada de 
terras. slnn.pm m, i siy me envirram dizer por 
soa petigpo, o aim Luis da Gram, provincial da 
Coinprobi. de ,Qesna, desks partes do Brazil. Faço 
aaber a V. M. c o m  o ar. hiactim Aftanso de Souza 
fes eymola a wmpnnhia. qeita sua capihnia de S. 
Vicente, de dnas legnas de terra ao longo do rio de 
Piratiningi, como mais largamente se contem na pe- 
t i p h  que se apresenta e porque tomando-se ao longo 
do dito rio faa muito p:ejniso a nova villa de S. Paulo, 
pede V. M. qne havendo resp-ito ao bem commam dos 
moradores e n dizer na provislio que as duas leguas 
serlin em paite que n8o façam prejnizo aos morado- 
res do campo. E o supplicante desistir das dnas le- 
guas ali ao longo do rio, comtanto que lho deem em 
outra parte, haja por bem de lhe dar e mandar de- 
marear as ditas duas legnas, indo da Piratininga para 
o mar, pulo caminho novo que ora se abriu, passando 
o campo p3r onde se abriu a caminho para Jerybatyba. 
O que visto por my a petiçíio do provincial da ordem 
de Jelua e o que ne l~a  pede ser justo, hei por bem e 
servipo de Deus e. de El Rey Nosso Senhor lhe dar as 
ditas duas legoai de terras, etc. Dsda em S. Vicentp, 
aos 26 de março de 1560.-Fraoci co Moraei. 

AIgnm tempo depois deita concess80, foi a Companhia de 
Jems emposssda deseas terras pelo juiz ordioario FernHo Jor- 
ge (Sirnlio Jorge?) como se v8 do termo abaixo que 6 tran- 
seripto de Azevedo Marques e cuja data parece ter sido mal 
copiada. Ella dá a demaraaçAo como feita de5 annts delois e 
declara que o encarregado de requerel-a f ~ i  o irmáo Gregorio 
SerrBo quando B certo que nesie tempo elle eatsva paroch~ando 
em Itap rica, jB. t ndo sido ordenado pelo bibpo d Pedro Leitíio. 
E' mais provavel que essa data seja 1560. 

a Saibam quanto8 este instromento de posse de umas da- 
das de terras mandadas dar por autoridade de justiqa wm o 
t8or do auto da posse virem como no anuo do nascimento de  
Nosso Senhor Jesus Christo de mil e setenta (?) 
aunos aos doze dia3 do mez de agosto do dito anno, no campo 
e termo da villa de S. Panlo de Pyratyny, de que 6 capitHo e 
governador o ar. Marty Affonso de Souza, do Conselho de E1 
Rey Noaso senhor que estando ahi no campo e borda domatto 
Fernao (?) Jorge juiz ordinaiio da dita villa, 6 campo ante 
mim rp,areceu o irmlio Gcegorio Seriao da Companhia de 
Jesnr, ministra do Mo8tsiro de S8io Paulo de Pyratyny e por 
elle foi apresentada uma carta de dadas de terras que o oapi- 
tão Franciaeo de Morses deu ao padre Luie de Oram, provin- 
cial destas partem do Btas 1 e por elle dito irm8o foi dito ao 
dito juiz e premga de mim tabelligo que lhe mandasse dar 



osae dh tema conteuda na dita onrta, porquanto elle eraman- *, .'' 

aado pelo padre Nobrega propoaito nesta capitania, e mandou- 
dar posse da dita terra por mim tabellião e logo por mim ta- 
bellilo foi dado posie da dita terra e mato que ptr&w.ds uma 
banda por uns pinheiros, perto de Bart;holomeu Curaice, ?arte 
com a outra parta, vindo pelo caminho 80 longo do mito, raminbo 
da borda do campo, villa que foi de Santo Andr8, at8 entestar 
com o pau de canoa que nstb no dito caminho velho e assim 
vae para a borda do campo e logo pelo dito juiz foi dado jn- 
rnmento a Francisco Pites e Fernão de albernsz, ambos mrra- 
dores em Pyratyny, villa d B S  Paulo pala que demarrasirm 
a dita terra aos ditos padres, etc. Eu Pedro Dias Tabell &o 
do publico judicial, que o esotevi *. 

Como se V B  pelas esoripturas acima, as terras da Compa- 
nhia foram demsrcadas ao sul das terras demestre Bartholomen, 
no capto de pinheiros cnja s i tuaw,  como veremos adiante, 
pode ser i$ent ficada 6 margans do rio Jniubatuba, prrx mo ao 
ponto em que clle era atravessado pelo oamioho antigr, onde 
teve assento a faienda de Joiio Cujo e ceici de meia legna 
adiante da estrada que re abriu rara Jorubatuba, denominaçao 
easa que nbo deve ser confundida com a do rio de egual numr, 
mas attribuida B aldeia de Caiubv. 

Essa estrada que era tarnbt i  a via de penetraçbo para o 
Paragony, encrnzilhava no caminho antigo proximo ao Ponto Alto. 

n o  i io  Ji rubatuba para diante, a s  terras foram di n sicadas 
á o:ste da estrada antiga qu3 servia de limite entre eaaa seu- 
maria e a que tinha sido concedida a Pedro de Goes cimo 
adiante veremos. 

Apezar dos termos perfeitamente defioidas em que foi con- 
cedida a aeamaria de Amador de Medeiros, da clareza do regis- 
tro de 1854, aaaignalando nomes de moradnres cnios herdeiros 
ainda existem na propriedade, apelar da planta iffioial do nu- 
cleo colonial onjaa linbaa assentam com perfeiglo iobre a ca ra  
topographica do Eetado, vejamos ooatudo, por amur A verd.de, 
ae pn~aivtl  situar-se em outro local as propriedades de meatie 
Bartholomen e dos Jeanitsd. 

A leste da aeamaria de Amador de Medeiros e dividindo 
com ella pela estrada antiga, ficavam as terras que foram con- 
cedidas a Brha Cu'aa, que oompçavem do pr nto um que acaba- 
vam as d.r Pedro de Cfoes e prolongavam-ae pelo 8-rtão numa 
largura conatante de tres leguas. 

A norte, para o lado do Ip.ranga, crnfroniava oim a outra 
iorte de terras que lhe foram concedidaa e qnn occnpavam a 
regiko limitada pelo ribeirão da Utioga, rio Tamandnatebp, 
donde iegoia a procurar, nas proximidades daestapo da Baud~, 
o divisor das agusa Pinheiros e Ipiranga yelo qual aegua at6 
a@ oategeiraa deste ultimo ribeirlo e onde encontrava as di- 
visai de Pedio da Silva com quem devia confrontar até o bairip 
do1 Mepinos ou rnhoaiya. 



Dahi para diante, em direc@o a Piratininga, haviam ainda 
tres sortes de terras occupadaa por Salvador Pires, Antonio 
Pinto e J0rt.e Moreira que fica,vam entre as  matas do auru-  
batnba, rio TamandÚatehy e a villa de R. Paulo. 

Neste ultimo trecho, estas terras dividiam com a aesmaria 
de  Antonio de Almsida que comprehendia o triangulo limitado 
no  lado de poent~ ,  pelo eaoigão que se estende da Vills Ma- 
riaona at6 o cruzam,nto d s  Avenida Paulista com a rua 8. 
Amara e no? dois outros lairis pelo curao do rib3ir8o Saracora, 
rio Tamanduateby e ribeira0 do LavapBa. Dentro densa sea- 
maria estava aslarit3da a villa de P,ratinioga. 

Para o lado do oeste dessa vills, fornm concedidas, em 
época approximada á ,na erecção, as sesmarias de Affonso Sar- 
dinha, An t~n io  da Proeoçs e Farnão P L ~ .  que comprehendiam 
sem apreciavel intnrrupr$o na  continuidade, toda a região li- 
mitada peloa rios Tamanduateby, Tiet6 e Jurubatuha. 

Ao mesmo tempo que f,iramconcsdidas eatas sortusde ter-  
ras, ae faziam outras 'doaçass de seimarias para ~ o n t o s  menoa 
proximos de Piratininga. Assim é que João Ramalho, Msnoel 
Preto e Salvador Pires obtinham concessão de terras que vi- 
nham de;de a i'enha até as proximidndes do O' ;  .Jorge Mo- 
reiru, Garcia Rodrigues, Domingos Lniz, Clemente Alvarea, 
Martim Rodrignes, Domingos Sioiaea, Belchior da Costa, João 
R,drigues Caatelhauo, Gaspar Couqueiro, etc.,, possuiam aer- 
mariaa ~ U Y  abrangiam a zona da margem direiti  do Juruba- 
tuba desde as proximidades da aldea desse nome at6 a barra 
do Carapicuiba. 

Nesses agrupamentos agricolas foi que teve ioicio a verda- 
deira vida rural da nova viila, fortemente animada pelo gran- 
de numero de c.ncessaes de sesmarias que então se fez. 

Entretando. Dor um descuido ou talvez nor des~rendimentc. , . 
as duas unicas carporaçõe~ ahi  existentes, 'a mun~cipalidade e 
o collezio, deixaram de pedir em tempo a demarcação das terras, 
precisas para seu racio Ôn para suã fieeuda ; An'tonio Rodri- 
gues de Almaida tinha obtido por conces3iio a 22 d e  janeiro 
de 1560, os terrenos em cuja &rea estavam assentadas. 

A Municipalidade conseguiu posteriormente a essa data, 
obter cesrão deisaa terrna ~ e i d  fora1 de Pedro Colsço, emqnanto 
que n Pa i r e  Luis de Gram, ,para não préjudicar aos moradores 
da villr, pediu a transferencia das terras que lhe tinham sido 
csncedidas sm Piratinings para a zona que atrai identificamos. 

Rsconstruida a posiç80 da seamaria do mestre Bartholo- 
meu L a situação dos pinhaes em cvjas proximidades se achava 
a villa de  Bauto AndrP, vejamos agora, se vindo em sentido 
opposto ao que seguimos, partindo do msr para Piratininga, 
i.emos enccntrar nos mesmos pontos do terreno o celebre capão 
de pinheiros, marco egualmente commum 6s sesmarias d s  Pedyg 
de Góes e de Braz Cqbas. 



Antes, porem, de tranrcrevermcs os trechos daqnella ses- 
niaria, devemos declarar ane encontramos no convento do Crrmo 
de Bantos. num maqo de *documentos que ~erviram a frei Qaspar 
para documentag80 doi rens traballiol hiatoricas, os antoa do 
Droresio ane Bras Cubaa. intootou contra os herdeiros de Pedro de 
bóeri, a iespeito dessa Besmaria que ahi vem na integra, mas 
que difere, na parte referente 8s linhaa divisorias com o que 
vem transcripto nas Apontamentos de Aaevedo Marques. 

Segundo este ultimo escriptor, a resmaria de Pedro de 
06es foi concedida com a seguinte confrontagão. .. *Rei por 
bem lhe dar e doar as terras de Taquararira oom a serra da 
Taperovira que est8 da banda onde nasce o sol com as aguag 
vertentes com o rio Jarabatiba, o qual rio e terrras estao de- 
fronte da ilha de S. Vicents donde chamam Qoyayo, a qual 
terra subir8 para a serra acima atO o cume e dahi a buscar 
o Capetevar, e dahi virb entestar com o rio adiante que está 
da banda do norte e por elle abaixo ate ygonr por terra em 
ontro rio que tem ahr o outeiro e dabi tornar8 dentro a um 
pinhal que est4 da banda do campo GioapB e dahi vir4 pelo 
caminho que vem de Piratininga a entestar com a ierra que esth 
sobre o mar e dahi por nmo ribeira que vem pelo p6 da serra que 
chamam Morar8 e dahi dentro no p6 da serra de Ururay e vic.4 
dentro por Rste rio a entestar com a ilha Caramaooara e enao  
pelo rio S. Vicente a entestw com a dita serra de Taperovira 
donde começou a partir.. .n 

No mauuscripto de Frei Qaapar, vem descripto do seguinte 
modo : . . . .Hei or bem dar e doar as terras de Taquaraopara 
oomo serA de !!apicovira que estii da banda donde nasce o sol 
oon 8s aguas vertentes com o rio Geribatiba, o qual rio e terras 
eatão defronte da ilha de 8. Vicente onde chamam Quassú a 
qual terra sair8 por s i e r r a  acima até ao come, e.dahi, em- 
beipar8, com o Poterim e dahi virá eutestar com o rio adiante 
que tstb da banda do norte e por elle abaixo at6 yguar por 
terra eom ontro rio que tem ahi o outeiro, dahi tornarldentro 
a um pinhal que est8 dentro do oampo Ijapapé, dahi vir8 pelo 
caminho que vem de Piratininga a enteatar com a serra qne 
e ~ t b  sobre o mar e dahi por bma ribeira que vem pelo p e  da 
s e m  que ohamam Moro16 e ahi dentro ao pé da serra Buirinai 
e vub  dentro por este rio a entestar com milha Caramaqnera 
e en* pelo r10 S. Vioente tornarb a entestac cwa dita'e6rra 
de Tapirovira donde começpn a partir.... 

Conv., do Qaimp de Santos, mass. 15 n. 63, pag.. 16)- b don8tgriq h r  concessio a Pedro de G#eg das terra! 9 de 'Taqaararire, situa M entre a ilha de 8. Vioente ou Qnarsu 
(QnkgnsasG) e o r i o  ~ ~ k r a t y b a  como vem nos Apontamef tos 
ou, Geribatiba corno reza o mbuacripto e cuja graphia hoje 6 
Jurubatuba tambem ohamrdo rio Grande au'Pinbeiros. 

O ponto inicial  da^ divfsas ,B  a barra do rio Jnmbstnba de 
Bantom, bem diitincto do outro de egual nome e afflnindo para 
a8 aguaa -8Jgadas no lnrgo de Ba-ta @ita Dnhi elfa subia pela 



i ibm da T#qaariuira deixando & eiqnerda o valle do Qnilombb 
e aa agruu de Jurnbatuba. Ao chegar ar  alto da serra do Pa- 
ranbpiacabr, aia buicar o Capetevarn ou embeiçar para o Po- 
terio, ue Ia diipo~bAo topographica local deve rer o ponto 
maii aka gcontratorta denominado MourHo, que como ie  sabe 
6 por onde deioe a linha Ingleza e ouja maior elevapão fioa 
fmhbeira 6 eitlgão do Alto da Serra. Dease ponto a 'entaitar 
oom o rio' que 00th da banda do norte. (08th da banda e nHo 
que oorre nesse rumo) o que 6 ~erfeitsmente applimvel ao 
outro Jurubatuba aotmlmente conhecido com o nome de Grande 
on Pi~baima. Segue por euse rio .abaixo at6 ygoar (?) por 
terra (?) em outrn que tem ahi O outeiro*. O termo igoar ou 
ygoar, apparece ahi talvez por erros do proprio original viito 
aa dnai ctipias serem eguaes. 

No antigo portuguez igoar era o termo que depoi~ modi- 
ficon-se para igualar, mas nesse sentido aquella palavra nAo 
teria cabimento, porque o outeiro maior que abi existe (Ponto 
Alto) n8o margeia rio algum qfie nesse ponto faça barra no 
Jurnbatuba e oom o qual pudesse ser comparado. 

E' verdade que esie outeiro serve de cabeceira ao rio dos 
Couros a que nessa 6pocase dava o nome de Tamandatiiba, 
mas mesmo que se queira dar ao termo igoar a aignifimgio 
de frontear, as palavras .por terra. fimm sem sentido. 

Querer& se referir ao rio Pequeno onja confluenoia no Ju- 
rubatnba se db cerca de uma 1 . g ~  do ponto onde este rio 
fronteia o Ponto Alto? 

E' pordm, certo que de um ponto qualquer do rio eila 
~tornsria dentro a um pinhal que est& dentco do campo 
Qioa 8 .  ou IjabapB e que oambinam ser os mesmos pinheiros d6 
que F snem menaao as s~smariss dor jesuitas e de meitre Bar- 
tholomeu, a que nos temos referido. 

Dos apiuhae~w seguia pelo asminbo velho de Piratininga 
que como j& vimos a t r a ~  quando no8 referimos a sesmaria de 
amador de Medeiros, passava pelo Ponto Alto, atravessando 
depois, entre esse ponto e o pinhal, por6m, muito proximo s 
este, o rio Jurubamba. 

Deste Ro para diante, o caminho seguia em regi80 de 
campo at6 a vizinhança da serta de Povo onde entrava na zona 
da mata que atravessava n u m  garganta entre essa meama , 

serr. e a outra eleva* de mlpada serra do CnbatUo. Ahi 
ganhava as cabeceiras do li % " ,  eirbp PerequB pelo qual deicia at6 
o porto das Armadias ou de  Fh ta Cruz. 

Frei Gaspsr diz que entia&ae pelo eesteiro ohamado Pi- 
raique o qml  faz confluenoia oo@ o rio Cnb8t.h Geral pouco 
aoima da ilha do Teixeira. . .hoje chamam-lhe Piasaaguera, 
nome oomposto do substautivo piaalava que significa porto e do 
adjeotivo hquera, coiaa velha ou para melhor dizer antiquada*. 

Essa annotação de frei Gaspaafez com que Candido Men- 
des e outros escriptores pretendessem que o Piassapoera B o 
rio Mogy e que a estrada antiga attiogissa o alto 2a serra pelo 
mesmo valle por onde hoje aobe s S. I'aulo Rnilway. 



Sei- ene  o leu ptimitivotrapado, grande necsdade teriasido 
a de Msm de 86 tranbkindo.a cara o valle do rio das Pedras. 

O proprio frei Gppu que&do encarecer a impmtbbili- 
W e  da i n r a  diz qae aquelle ta!van fosse o peior aipinho 
que tem o mondo, emquanto que os ingleier, t remto)  ahnOi 
d q b i i ,  eicolhersm como miar  vereda por onde podiam levar a 
roa wtmda de fetro o memo valle que nlo pbdia ier phlmi- 
íüada palor raros pedeitres daquella spca .  

Demais, que ruão  poderosa podetia haver para forqar uma 
voltti tllo grande? 

Felizmente rhi  est.4 a sesnuria de Pedro de Q6ea cnja 
ddmarcaqito poder6 se transformar em enigma aoi que quieerem 
trapslda pelo valle do Mogy. Fdismente subsiste como msgni- 
0~ etteatado da ms exi~tenaia o lei- antigo da primitiva as- 
treda, em parte francamente visivel no campo Ijabapd hoje do 
Zansali, aom ieus prnfnndos sulcos, alguns de maii de dois 
metros de profundidade e onue oomo padrllo de sua antiguidade 
tipparccem, no centro do caminho, madeiras de apparenqih tri- 
seonlar, oomo paaeareava, com diametro de cinooenta oentimetroi. 

Por ella ainda transitam peçsi de gado que ie deigbmm 
das boiadas em Flantta e que attingem o campo pelo valle do 
PereqnB. 

Al6m deitas provar, poderemoi apresentar uma outra e de 
punho aoientifiw, asiignalada num mappa raro perteweute hoje 
1 Bibliotheoe Pnhlica do Par& e confeaoionado peio coimogra- 
pho João Teixeira em 1640 e denominada-De8oripgIo de todo o 
maritimo da terra desanta Cruz, chamado vulgsrmente o Brasil. 

Nesie Qabalho e na Poiha que corresponde ao porti da 
Santos, re ~e aisianalado em ~ o s i c h  aue se identifica uerfei- 
tnmente d do Perèqu8, um rib'ei~llò q ie  traz a legenda a e  0s- 
t e t o  do João Ramalho. 

Do wrto das Armadiac, a linha oerimetrica da sasmaria 
oontinuaia pelo Ututay ou Cnbatio ai6 a ilha Caramaquara ou 
aotnal Casqneirinho, de onde pelo rio 6. Vicente seguia at6 o 
ponto inicial. 

Antes de pasiarmoa aa divius da sejmaria do Brru C u h ,  
voltarnmos ainda um instante ao pami~ho vdho para d i z e m  
que das margeni do Suruhatuba atd aa proximidades do Zan- 
iaU, elle ia ora paralello, ora orumndo OB p o n ~ i  actnaiments 
aeguidoi ela estrada Vdrgueiro. Dahi para diante, as@ em 
diracgllo &&rente para pmurar a garganta da lema do Pogo. 

Cerca de doia annoi depoii da conces&o a Fedw de Qdss, 
4. Anua Pimentel fei, aomo proaumdom de Mattim &%mo, 
dsiqllo a Braz Cnbai de uma sorte de t emi ,  a aomwpr nr 
b@wa do Jorubatuba [de Lkntoi) com tres laguac de testrih e 
&tido por onde p u d ~ i ~  se iutendex e fm da eonqnista d'al rei. 

&pazar da referenoia a parte do litonl que pnsats dever 
abrirnger a bemaria, iúro enanntrou Br.z Cubas t e m o  que 
pudei-e tompar do Ia40 dai a g i u 6  srlgadaa a não ri-r a ilha 



que ficava fronteira ao Jurukatuba e onde fuu$on a una pri- 
meira faaenda. Antes da doação deasa se~maris, haviam rido 
oònoedidaa as de Pedro de Góes, Ruy e Francisco Pinto que 
abrangiam a frente das soas terras.' 

Natural seria então que elle trataste da tirar as suas terras 
onae acabassem as que tinham sido concedidas anteriormente. 

Pedro de QRes era o sesmeiro que ficava a sua frente, 
p e l ~  lado de sal e por isso requereu a demarcação em 1567 ao 
capitão m6r Jorge Ferreira, allegaado .que o rumo das ter- 
ras do dito Pedro de G6es com que elle supplicante vae par- 
tindo para o sertbo nHo ohegava mais atd B borda do campo, 
onde estb um inhal junto donie esteve a povoação de S. André, 
onde jh teve &o Ramalho, rogas e elle seja dahi vae par- 
tmdo mais adiante para a terra a dentro.. . Saindo do 
dito pinhal, onde fenece e acaba a data do dito Pedro de QOes 
com quem elle supplicante he mejeiro, começarti a part r pela 
bunda do oeste que vae dahi pelo caminho de Piratininga, por 
ent e o capão grande onde Franoisca Velho jti teve r o p s  e 
matto onde roçaram os moradorea da diba PovoaqBo de E'anto 
Andr€, rempte pelo dito caminhrr, assim como vae passando o 
Rio Tamandoati e dahi corta direito sompre pelo dito caminho 
qno vae a Piratininga, que estti na borda do Rio Grande que 
vem do Pequory e ahi vae correndo direito para o sert8o.m 
(Reviata do lnrtitnto Hist. de 8. Paulo, vol VI psg. 299). 

Por fallecimento de Bras Cubas, essas terias ficaram per- 
tencmtes a seu filho Pedro Cubas qeu fez dellan doação ao 
uonventi do Carmo de Bantos. 

Em 1633, o prior do Carmo requereu a medigão dessas 
tsrras, tendo sido a deligencia fei!a psio provedor m6r dr. 
Mignel Sisne e cujos autos esta0 trauscriptcs no Livro do 
Tombo daquelle Convento. 

' Ao tirarmos copia deasa mediçHo, preferimos faeel-o .do 
manusoripto de Frei Qaspar, confrontando-o ao mesmo tempo 
com o texto daquelle livro. Em dois ou tres pontos, $remas 
a transcrippao directamente do livro por ser mais minucioso 
que o manuscripto. 

Como se ver& pelo resumo desses autos, o processo de me- 
d i ~ % ~  consistia apenas na cravação de marcos nos pontos aa- 
signaladcs no termo da demarcação, em vee da medida dos 
anguloa e das linhas do perimetro (1). 

(i 1'oi:tsm a m.dlcin ,',"a regucr imrnfo  d o  Prior do r.rrnu ida ullls ùy 9iin- 
f i'. I." I'J ,lliladr s l c  Ii<iJclro dc BIU <:~116*, 8116!1ili>\1 Ia, :I u dr Y I F U ~ I  d e  S l rnu  
de Pe11a. Yrovedo~ >I I I. Fasends J .r I I'ii.vlur c ni i r r i t rs ,  Capellna a &lùuoi 
e Orphha  cni i i i  1% c -  F.uidu do D l n r l l .  em ld33 annoe 

,\ 101. 9: r rem ii >>ni l io  Jo Tnm l ,n i i i ln ro~ dn \ I .  ,w naaiada aor. -A 
~ 

~ ~ ~~ .... 
i o ~ i i i l r o  de 1433 pela ~ i : a l  ennrrs .lut <il.crn i,. Iierrur rcuuilite$ : o padre 
Ag.0 Llls  1 1 1 . ~ 1 1 < 1  i 1 1  I '  1nlin~1111i da <:BTR de i J l l p u ~ ~ l ,  I,RDPI 1.ell0~ r ~ n l . ~  
Vliivn d r  Tiic>dri R Irir i i l ,  I, ~. , i . r  fllhoi ~ncor lo  i i * r u  1 ritio e i i iatodln L~itGo 
.\!)na i e  Azuisr ci ..hr? l u  .lito ( ' i i , ~  .lii> , i I!,.. <ii#onii. 2iiisr< f.irnl. .iii to, 

~~ ~ ~-. ~ ~ ..~. . ... 
&do como Eroeurador de sua mer. que se nho nomeia - Antoiiio Vielrn da 
Motta e sue mer. Ieabel da Cunha - Leonor da. Cunha Vluia d e  Jorge Netto 
Anlcáo a a sua 51ha Peltppa I'ereira, Simio Fernnndes e a sun mer. M n ~ l n  de 
6 0 ~ ~ s ~  Uenaveva d e  fiouza Viuva de Mnnoel de Ollvelrn Qago por si s oomo pro- 



Beu principal vahr  eat4 na confirma$40 de qiie esia 06s- 
maria cornegava nos apinhaeu. de que temos falado nas outras 
sasmarls,  situado onde aoabavam as terras de Pedro de Qóea 
e junto ti  vills de S. AndrB. 

Berve tambem para identificar o local occupado pela re- 
aidenoia de Jaaques Feliz, ~ i tuada  a beira do aaminho velho e 
que oonfrontado ccm o auto da posse do mosteiro de 8. Bento, 
feita em 1638 por frei Paulo do Eapirito Banto perante o jn'z 
ordinario Pedro de Moraes Madureira. confere que elle residia 
em um alto entre os bairros conh~cidos hoje com os nomes de 
Moinhoe e Meninos (Conv. de 8. Bento, Livro do Tombo, psg, 
42 v -- . . 

S&J estes os documentos qne encontramos para a identi- 
f i c a ~ & ~  do ponto em que se assentava aqnellavilla e que cal- 
cados em ma p i  de rlgor topographico apresentam como o 
local procuraao, o sitio de JcBo Cujo situado a margem do rio 
Jnrnbatuba, a uns quinhentos metros da ponte. 

Se bem qne a sua leitnra noi baitasae para firmar con- 
viccão s o b e  esse sitio. ouiiemos camtudo tirar a prova com 
ame visita no terreno'e'~eri6cat :e poderiamos ainda enoon- 
trar prova9 materiaes que a pudenaem rabuateoer. 

" "  ...- --. --- .. ..... ........ 
paro Piratlnlnga ae me*- um maroo de'pedra. 

A R. i07 v., foi deolamdo que do dlto mamo hla p esminho antigo de Pirs. 
tlnliiga pela Tapers de Eenriquea da Ciinha e e Tapera da JoBo MarLlns Emego, 
qne ambaa a i  taperaa eatkvam funtaa e dahy se passava o r10 Tamsnduatie dshy 
O dito c~minho de Plratlnlnga pelo sitio que 101 de João Nunea depois h1 de 
Estevam Ribeiro e dkhy ao dlto oaminho com e servo o curral ha pouco tempo 
de Alelxo Jorge ande Inda estie uns vailos e uns limasiros .... 

12) A fl. 109, diz0 caminho de ~ . . ~ n d r B  psra Piratlningevlnha do curral que 
iol de Aleko Jorge elo mesmo cspilnho gug vem p l a  ponte grande em Taba- 
thguera e 3 dahy at!avaaaw pela v410 e vindo pelarua dirdt. onde WtaPs 



Begnimos eni8o em wmpanhia de nbiso pae e wnsooio O 
sr. Franoisco I. X. de Assis' Moura para a estaçfio de 8. Ber- 
n a d o  onde em osrro qne oontratamos na estação, fizemos uma 
agradavel viagem at8 aqnelle sitio. 

Alli, após aqueno trabalho de indagiçõea, facil foi en- B oontrar o que eaejavamos. Logo ao atravessarmos o Jnruba- 
tuba, nos mostraram um bello capllo de grossos pinheiros que 
se elevavam em deitaque no meio d e  uma vegetação raahitica 
e onde parece se reuniram todoi os exemplares dessa familia 
para constituir um nnico grupo. 

Nossa primeira visita níío foi, porhm, para aquelle ponto. 
Preferimos seguir directamente para a antiga casa da inver- 
nada do marchante JoBo Cnio onde nos informavam existir " 
algumas rninas de aspecto mais qne centenario. 

Eaaa fssendn foi adquirida pelo aoverno, h8 mais de vinte 
annos para ndla eatnbelker a Ôoloniã do Rio Grande. 

No terreno em que existia a cama de Jo&o Cnjo, foi de- 
maroado o lote para o colono Antonio Gaputu que ahi 6 esta- 
beleoido com serraria e a s a  de negooio e que prompiamente 
noi serviu de guia para o local das ruinas, a cerca de qui- 
nhentoi metros da una moradia. 

Nooso trajecto entre esses dois pontos jBfoi feito em parte 
pelo oaminho sntigo, que segue a leste da eitrada Vergueiro 
e pirallslo a e l h  em distanoia de meio kilomatm, 

Pouoo adiante da sua a i a ,  moiitrou.nadivercai rui& de 
origem oonhecida, mas ue devemos arsi nalar para evitar fal- 

Yn 3 sss conclusões. Tres de1 i aíío coiistitui as oelon restos das 
paredes das casas que compunham a habita& principal e de- 
pendenciis da faeenda de Jbllo Cujo e que existiam ainda hb  
pouco tempo em regular estado de~consêrvaçb. Com a inatal- 
IapHo da colonii, foram aproveitadas as madeiraa e telhai para 
oonatrncçao de otttrai habitapões. da paredes de taipa de pilllo, 
não podendo resistir B acçíío do tempo, vao ao0 pauooa desmo. 
ronando e adquirindo um aspecto de coiaa velha. 

Adiante da maior dessas minas e b direita do caminho 
velho, encontra-se uma elevapíío no terreno formando um qua- 
drilatero que cerca m a  area de terreno perfeitsmente nivela- 
do, cobertá de relva e que pela disposiç&ò e apparencia parece 
ter sido o alioerce de alguma edificagb. 

O mosteiro dos padres da oompsnhfs e dahy vindo pela porta que foi de Ale. 
8er(llnha.e dn qual pela rua que foi de Rodriso Alvarea e Martlm Affoqso e 
dahy vinha a sahir a aguada do ribslm e atravessando o ribsim do Anhangpbsi 
pelo mesmo oamlnha que hoje por pile8 i e  servem 08 morsdoree que moram 
daquelia banda de Piratininga, ai4 d e h i t e  da barra do Plratinin onde dava 
na rio grande e iato era verdade oonlorme tlnham visto.. . . . junto aa taipa8 do 
sitio de JoBa da Cosra Carwiho foi metido um marco de pedra ao longo de duas 
mis pequenas e logo o dlto padre prior requereu ao dita juis lhe maodssse dar 
posse a qual lhe deu o dito aloaide Frencleco Martine oom aa ~olepidades que 
S. MwestBde manda.. . . - 

(3) Coovwn sxpiioai que ahi nEo ae atravessa outra ve. o mmsnduatehy. 
A estrada de Piratinlnga se taais pãa wttual ma da Bos Morte neaae tem o 

pmlongeda %te I0 r10 Tamandsutehy no local atravessado pela ponte grand&e 
6nde começava o caminho de Yopy das Cruzae. 



A n n  rm eito nosinformou um velho morador daqnelleloeal e 
euia familia g a mais de cem anncs abi tem sitio, que naqnelle sitio 
se i rgu ia  um rancho que nooo meco do seculo pasiado ainda estava 
de pb, mas que parecia n&o ser da Bpoca da e r t i n c w  da villa. 

Proximo a esta ultima ruina, deixamos o caminho velho 
papa subir a nm pequeno outeiro, situado entre esse caminho e 
a estrada Vergueiro e onde nos contavam exiatir outras ruinas. 

Base outeiro 6 um dos contrafortes do divisor das agnss 
do rio Pequeno com o rio Grande. Come* com uma altitn- 
de de 800 metros para term nar em declive suave nos alaga- 
digos do rio Grande em altitude de 750 metros. 

Contornando as linhas lateraes do bloab de fórma trian- 
gular que tem o onteiro, correm tranquillamente dois pequenos 
onrsos d'agns, nm o ribeirão da Varginha, que naace no bairro 
das Caveiras e lança-ae no rio Grande, nas proximidades da 
ponte, bauba o onteiro pelo lado de poente e alimenta dois 
grandes tanques, um na Varginha, outro fronteiro A casa de 
João Cujo. Ahi nesse ponto elle recebe as aguna do ontm ri- 
beirão que 1 mita o ou'eiro pelo lado de poente e em cujo 
valle foi aberto o caminho antigo para o mar. 

Por qullqner derses ribeirões que se queira cruear para 
ohegar ao outeiro, s~be.se por declives differentes. Do lado do 
oaminho velho o terreno 6 ingreme,maa o accesao ae fiz com 
relativa fmilidade, em unnto qne do la lo  do Varginha, o ter- 
reno 6 escarpado e di ic i i  ou qniçA impossivel de transpor. 

O domo do onteiro, wmepa na parte mais b.iur, por um 
taboleiro estreito de cerca de vinte meteos de largnra e qne 
vae abrindo em maior amplitude li proporpão que o terreno 
vne subindo mansamente 8th ittingir a maior altitude do di- 
v iso~,  d b t a n h  dahi cerca de meia iegua. 

O observador que estiver collocado sobre a parte mais 
estreita da lombada e oom a face voltada p i a  Santos, domina 
a regao ioh os iegnintes aspeotos: li esquerda, em linha per- 
pendicalar B sua frente e diitanoia de oitocentos melroi, fica 
a grupu de pinheiros a que no8 temos referido, meio oconlto, 
mtras de nm espigão que ladeia a irargem wquerda do ribarao 
do caminho velho; li ioa frente, na diamoia de,meia legar o 
divitor do rio Pequeno, com o seu ponto culminante ooberto 
da mito;  na d i receo  intermediaria a essas duas o aaminho 
batigo que vae descrevendo pequonss s i n W 4 d e g  elo pdle 
dq nbei180. Olhando para a direita, verli o ribeirh !i Vwgi- 
ni(a,qqa nyreEig a facre eaou ada do outeiro e c u j u  agiu# f defronte 6 p e l e  estreita da ombada 4 repreeada para formar 
um tsnqne cqjo atarro 6 contiguo aos alapdiqos do rio Grande. 

Voltado 6 obierfador mrao  lado de SaoPaulo, terlisua fmnte 
o valle do Rio Qrande qu's serpenteia noma faohsda torranos ala- 
gdigos, mmprimida de bdo a bdo por namemiem contrafortes da 
dwlive enosr~ado e onde se destaoa comouiminante o Ponto Alto. 
, O ont& 6 vestido de uma ~got.010 baixa, da altura 

d& um homem, meioida +i depoin qne oeuanm,de roqsr para 
oohatrvar o prito da faenda. 



pouoo tampo, o aotual proprietario desie lote mandou 
derribar um peqneno pedaqo desse mato, na parte que oonfias 
com a barra dos doii ribeirões e cnja area p6de aer avaliada 
em meio heotare de terreno. 

Quasi no ponto em que termina a roçada, enoontra-se 
bem, na linha divisoria do espigão, nm quadrilatero de ceroa 
de tres metros de largura por seis de oumprimento onde visi- 
velmente se nota, como que formando quatro cordõea cobertos 
de hera, os alicerces de uma antiga construci&o. 

Proximoa a elles, em distancia inferior a dois metros, e situa- 
doi da banda do caminho velho, acompanhando a direceo longi- 
tudinal do outeiro, vem-se aliceroei de nm muro que começava no 
talude feito no terreno e parecia ter alto de umservido para diffi- 
cnltar o awesao uor esse iionto. oue   ela suavidade da sna 
rampa era, eomo ti;emos oookiiío ds disir, faoilmente attingivel. 

Seguindo-se para a direcção dia Caveiras. nota-ae num 
ou noutro ponto, butros vestigios de alicerces como que moa- 
traodo a sua continuidade usrn aqnelle sitio. Se yoltarmos, 
p o r h ,  para o lado do rio Grande, vemos que a cerca de dez 
metros do quadrilatero, esaes alicerces miidam de direcção para 
seguirem em angulo recto atraveaaando o final do espig8o e 
impedindo o accssio por essa parte. 

Infelizmente a parte rogada do terreno era, bastante pe- 
quena para impedir exame menos incompleto, permiitir o dei- 
cortino de toda a regiao oocupada pelos alicerces, que, segundo 
informaçüo, ainda se estendiam por dentro da zona cobertademato. 

Logo que se nos depararam easas rninaa, inqnirimos se 
ellas n.%o seriam outros de~troios do aitio de João Cnio. 

Sua appareneia vetusta e i  confronto com a i  rÚinas do 
ranoho centenario que ha pouco tinbamos examinado, moatrava 
ter pelo menol maii de dois seonlos de existencia. 

E que r a i h  poderia ter havido para em uma fnzenda qne 
desde o começo do commeroio para o oentro era a parada obri- 
gatoria das tropas que por abi transitavam, se erigir ama es- 

ecie de muralha que tornava inaccessivel uma area da fazen- 
$4 oom grave risoo aldm diiso para as tropas que ahi iam pousar. 

E essas ruinas que ficam caroadas pela muralha,-(attri- 
buidas quiça a uma pequena habitagtio em que mal poderia re- 
sidir uma pessoa)-que applicaçüo podndam ter em uma fasenda ? 

Essa suppoaiçiío foi logo depois repellidad o nosso escripto, a 
que immed!aasmente acudiu a id6a de nos acharmcs em fiente de nm 
dos quat~ot baluartes sobre que cavalgava a artilbwa, defendida 
em toda' a liiiha do outeiro pela trincheiraque cercava a villa. 

da condlgões estrategicas do terreno eram excepciomlmente 
excellentes para u m  fortificaçtio. Do lado do ribeirão de Varginha 
o terreno era pela sua natureza francamente inacceisivel, oomo 
inaccesrivel tinham sido tornado pela oonstrncfio da cerca aa duas 
faces que olhavam para o caminho velho e para o rio Grande. 

No vasto horizonte desse outeiro, podendo dominar toda a 
varsea do rio e os vallei dos ribeirões, poderiam ecoar os tirou 
da artilharia postada nos baluartes. 



Pela escassez de tempo nHo pudemos verificar at6 onde se 

r alongava a linha da trincheira e procurar outras ruinas que 
oformaram alli existirem. 

A arca roçada era no começo do povoado e para pmseguir 
nas investigaçbs, aeria mister não a6 derribar maior extanaiio 
de mato oomo at6 mesmo proceder a escavaçi3es onde ae pn- 
deriam encontrar vestieioa mais concludentes. 

Tivemos enido de nos contentar com esse resultado, delxando 
para occaiiiio mais snada o proseguimentodai investigações. 

A villa de Santo Andr6 era um insignificante povoado, de 
uma dnrsciio ta0 limitida aue oonco deveria ter deixado da sua . . 
primitiva 'constrnc@o. 

Pela carta eacripta em 1561 por Jorge Horeira e Joannes 
Alvei a d.  Catharina. repente do fieino na minoridade de d. 
Sebastião, sabe-se que n;seu ultimo anno de vida, níio che- 
gava a trinta o numero de moradorea europeus daquella villa, 
o que permitte supp8r que nHo seria maior do que esse o nu- 
mero de casas que nella se construiu para habitação dos portu. 
eueaes. oois os indias continuariam morando me ~alhooas cwa da. 
;a@o éphemera 6 ogual a das folhas de ~ o ~ u e i r o ' ~ u e a ~  gu&eee. 

As proprias casas não deveriam offerecer ela simplicidade 
da sua faetura. condicao de eraude durabilida i e. 

Se as canis dos $hos d e  Diago Braga construidas de ca- 
niw e barro, como narra Hans Staden, era o t po daa edifi- 
caqões daquella Bpoca, não se poderti enoontrar ellas nos nossos 
diss o mais iudgnifioante vestigio. 

B 
Para ue extinguiciem, niio teria sido prwiso mandar ar- 9 rrsal-as; 6 Ias  teriam deaappamcido oom a acF&o do tempo. 
Demais, não acreditamos que ellas tivessem sido arramdaa, 

ccmo presumem alguns escriytorea, nem que i mudança da villa 
se effectuasse a contragosto dos aeua moradores. 

Na citada carta de Jorge Moreira, vem um trecho, que'bem 
corrobora nossa odniko- .E aaiim mandou sue a villa ue 6anto 
Andr6 onde ante; estavamoi se patsiiie p a r a ~ u t o  a casa de São 
Paulo que 6 dos padres de Jesus porque todos n6s lho pedimos 
Dor umá oe t i i~o .  âsaim Dor ser luearmais forte e mais defen- 
hve l  e mais seguro assim dos conGarioi como dos nossos indios, 
como por outras muita8 coisas que a eiie b i n6i moveram.. 

Bè das habitaç8ei particulires nko podermos achar ves- 
t i  ios, talvez que aeja possivel encontrar ainda alguns doa poucos 
e f itioios publicos qne nella se consttuiram. 

Prei Oaipar, que refere ter visto as folhas de 1 a 11 do 
livro das actas da Camin de Santo Andd, -poateiiormente 
krrancadas daquelle livro por mão criminosa; affirma que Joao 
Ramalho dando cumprimento lia condições impostas por ThomB 
de Sotlsa, para elevação daquelle povoado b categoria de vills, 
construiu i sua cnata, a trincheira, baluarte, egreja, cadea e 
mslr edificios publicoa necmsarios, comprovando sua abserçãa 
pelam onse primeiras folbiu daguelle livro. 





- a2 - 
Porto Seguro que a o  perdoou a frei Qaspar nenhuma 

aasercüo aue &o fõsse fundimeutada. examinoü eeualmente 
aqneflaa tolhas e andou percor.endo a'~rov:ncia oomÕ trabalho 
deate na miío, como elle meamo assevera, n8o ias commeutario 
alnum sobre esse oonto nas anotac6es das memoriai dauuelle 
frade, o que indic's aua eonvenienoia mste particular. 

Oeasai edificações seria possivel encontrar as ruisas da egreja, 
trincheiras e balnartle, oonstruidaa de taipas depil80,para o que 
a oamara possuis os respeotivoi taipaea. E essas mesmar, a6 
oum muito trabalho emnita observa<ao e que poderão aer en- 
oontradas. Alem do longo espaço de tempo qus medeia do seu 
abandono, cumpre lembrar que eaae iitio, durante treaentos 
annos foi pouso obrigatorio de tropas, que poiiivel e natural- 
mente destrairam o amelhores vestigioa qne ae poderiam encontrar 

Ao terminar esta e r  oaipllo, devemos defender um ponto B 
primeira vista maleavel i' a qossa argnmeutaç$o. 

O aomplemeuto que vinha ao nome de Santo Andr6 e a 
declaraçíío unanime dos historiadores de que se achava h borda 
do campo, nlo significava que a povoaglio devia sisentar-se no 
limita do campo com o mato ? 

Reiponderemos de tres modos a objeqno. Primeiramente 
a palavra abordas na8 condipi3ea em que era em regada pelos 
autorei antigas, nem sempre significava o limite i' eumaregi80. 

Brna Oubag,na petiCi de demxrca~ão, em 1567, a quentrha 
nos referimoa, din: cpelo caminho de Piratinings, qne eatá na 
borda do rio Qrand e (actualmente Tiet6) que vem do Pequery . . . 
Ora o limite da povoaçao de Piratininga naqnella Bpooa, nãio 
ultrapassava no local onde 6 hoje o largo de S. Bento e entre 
esse ponto o rio Tie,B, ha cerau de meia legna de extensão. 

Frei Gaapar tambem n r i  desse termo nera  mesma acoe- 
pçiío. E' interessante at6 que elle empregue referindo-se exa- 
ctnmente a eass villa e collocando-a na zona do mato. Diz nas 
nuas  mem mo rias* nq n. 158, que .Santo Andrb tinha aaaento, 
no local onde agora existe a fasenda de 8. Bernardo, perten- 
oente ao Mosteiro de S&o Bento, da cidade de 88a Paulo, 'meia 
legna pouco mais ou menoa distante da Borda do Campo*. 

Baatava estaa duas citaqaes para responder8 obj?oq.%oj pre- 
ferimos, portim, aooeitsr que a villa aarentsva proximi ao li- 
mite norte do campo Ijabap6, que netsa Bpoca, estendia.se at6 
lia proximidades delli, ora genhsndo terreno, 6s mat as des- 
trnidas pslo fogo dos indigenas, como deacreve Auehieti, ora 
aobrindo as terras antea oconpadaa pelas vegetb$ío alta e que 
tinha sido derribada para o plantio das pequenas roças dos indioa. 

O msto ou antes, a vegetapb baixa que cobre a regiao, mostra 
a cesaapbo do emprego do fago para alastrar o campo, uso este que 
não se fes mais necessario depois qus cesiou o trafego de tropas. 

O exane que fizemoa no ca á3 de pinheiroa,nos convenceu 
deaae facto, encontrando ao eu1 i este e dentro da mata, grande 
numero de exemplares da vegetaçáo campestre qne parecia se 
gstender at6 o campo IjabapB, 



Onde foi o assento da Villa de Santo Andrd da Borda do Campo 
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A meu ver, o assento da antiga povoaçáo de JoHo &ma- 
lho fica comprehendido no ambito de um circulo de kilometro 
e pouco de raio, em tsrno da actual villa de S. Bernardo. Em 
um estudo que, ha cerca de seis aonos, apresentamom ao In- 
stituto, fixtimos o local a cerua de kilometro e pouco para o 
norte do nuclec da villa actual. 

Machado de Oliveira, com pouca differenw, opina domea- 
mo modo, pois que affirma assentar hoje a Villa de S. Ber- 
nardo no terreno da primitiva povoapáo. 

Frei Cfanpar da Madre de Deuq que, de quanto6 escri- 
ptores e chronistas se occnparam do assumpto, foi quem mais 
documentos manuseou e melhorea fontes teve, haurindo ainda 
na tradigáo mais viva, diz que o local da povoaqiio i a v a  nas 
terras da faaenda de S. Bernardo, de propriedade dos benedi- 
ctinos. ordem a que elle pertencia. 

Jogo Mendes de Almeida e Azevedo Marques opinam, po- 
r e i ~ ,  diversamente, dando o assento da extincta povoapiio de 
Joáo Ramalho como sendo i margem do corrego Guapetuba, 
visinho da actual escapo de 8. Bernardo, na estrada de ferro, 
e cerca de uma legua pam nordeste da vil a do mesmo nome. 
A localizapllo de Santo Andr6 nesse ponto na0 se compadece 
entratanto com o facto conheoido e por todos incouteste e B 
une a villa de Joao Bamalho ficava no =camiuho do mar. isto 
8, no caminho velho de Piratininga para 8. Vicente, oaminho 
ainda hoje de faoil reconhecimento e que não passava O Gua- 
petuba. 

Saindo de 8. Paulo pelo Ipiranga que se vadeava rmimo S de sua oonfloeucia com o Tamanduatehy, o caminho ve ho do 
mrr ia abaveasar o ribeiráo doa Meninos perto de Iníloahiba, 
e dahi margeando o galho maior desie ribeirso, chamado en- 
táo Tananduatiiba, e hoje rio dos Couros, passava no logar 
onde estti a villa de S. Bernardo, galgava as cabeoeiras do 
dito Tamanduatiiba, a leste do Puilto Alto e dahi jb atraves- 
sando mato, descambava para o rio Jeribatiba, rio Grande ac- 
tua1 que, como #e aabe, corre atrav6s a mata serrana; pas- 
aava esse rio em direc@o ti serra do mar e atrav8s do oam- 
pinho de Gioap.4, deicia para o litoral pela garganta do Perakd 
ao esteiro do Ramalho, donde, pelo rio Cubatão, navegando os 
lagamaren chegava a Bantos ou i S. Vioente. Tal 8 o tra- 
Fidd3 do p d m i 3 ~ ~  caminho gue de Bpocas immcmoriaem n8o era 
senão um trilho praticado pelo gentio, atravessando a mata, 
serrana na parte mais estreita e ganhando o campo de Pira- 
tininga na projecção delle mais avançada para o lado do mar. 

O caminho valho, a partir do litoral, offerecida asaim duas 
aeoqôas naturaes bem distinctas, a da mata serrana que se es- 
tendia desde o Perek.4 at6 as cabaceiras do Tamanduatiiba, nas 
viziuhaqas do Ponto Alto e garganta do Boty'urzl e a do 
campo de Piratininga, desde aquellas cabeceiras at8 S. Paulo. 
Sáo as duas secqões a que aqui chamaremoi-zona do mata e 
qona do campo. 



Era num ponto desse caminho que devia estar a Villa de 
Santo Audrb da Borda do Campo, segundo nol-o af3rmam os 
ohronistas e histoiiadorea e, a julgar-se, (a meu ver, muito 
razoavelmente) pela denominaqito da propria villa, o assento 
della devia estar d margem do campo de Piratininga, pois que 
borda do campo né.0 tem outro significado, isto 6, uso tem co- 
mo se interprstrr soniio como o logar onde a mata termina e 
o oampo comepa. 

Ora, o local atraveaaado pelo caminho velho de Pirati- 
ninga, e situado & margem do oampo on d borda do oampo 
niío 6 outro senHo aquelle onde eit8 hoje a villa de S. Ber- 
nardo. Portanto, a extincta povoap80 de Santo Anlr6 tsve o 
leu assento nesae lcgar ou mui proximo delle. 

O sr dr.  Luis Piza, um dos da commisaHo nomeada, pela 
segunda vez, pelo nosso Instituto para diaer sobre o aasumpto, 
chegou, porém. a resultado bem diverso: localimn a extincta 
povoapão de JoHo Barnalho no sitio Caveiras, entre o rio Je-  
ribatiba ou rio Grande e a serra do mar, portanto, dentro da 
wna  da mata, o que vale tanto como deixar snm siguificaçilo o 
nome alilii tão expresiivo de B o d a  do Campo, caracteristico 
do loaal. AlBm disao, o sr. dr. Luis Piza, assim opinando, 
despreiou um elemouto de niio menor valis, iato 6, a distancia 
de 8. Paulo a Santo André que os ancigos fixaram em duas 
e meia para tres leguns, emquauto que o logar Caveiras fica 
a ma's de quatro. 

O sr. Gentil Monra, oujoi eaforços no investigar i$o tão 
dignos de applauros, examinando docnmeutrs antigos de ses- 
marias s percorrendo os logares e estudando-os, acabou por 
aasignalar o aisento da extinota povoaplio de Banto Andr6 em 
um ponti & margem esquerda do Rio Grande, ....a uns qui- 
nhentos metroi da estrada Vergueiro e umkilometro da pontq.. 
Deu nua -sim, a bem dizer - iim e8anto Andr6 & borda do 
Jeribatiba. em vez de um .Santo Andr6 d Borda do Campo. 
Mas esta soiup8o a que chegau o sr. híoura não satisfas 6s 
condipões do problema historioo-gecgraphioo pelas razões que 
paaso a expor. Em primeiro logar porque os documentos de 
que #e rerviu nHo dHo para tanto, pois que, aubmettidoa ti cri- 
tica, o que dellea mui logioimente se infere 6 que a povoaçlo 
de JoKo Ramalho uH0 riodia estar & mireem daanelle rio. 

Eata circumatanciÈ é de si táo importante- que nenhum 
ohronista ou bistorisdor a de xaria de referir. O rio Jeribatiba 
era o rio mais volumoao de quantjs atraveasava o caminho de 
Piratininga; era tambem o unico navegavel por piquenoi bar- 
cos e canaas oom qoe napuelles tempos se deaoia a oorreute 
atb o Tietd; era portanto, uma arteria de comrnunicaqáo para 
o interior de que niio raro se utiliaavam os moradores, e o fa- 
cto de i e  achar a villa de Banto Audr6 em uma dai luas mar- 
geni nHo esoaparia certamente aos escriptares uoevos ou quem 
dslla nos fiaeisa a das:rippso. A Ulrio Sahmiedel que a vi- 
sitou em 1652, quando passou do Paraguay parn SHo Vicente 
Q pov Jesqitaa que delia ae gooupupm em suss carta$, iufor- 



mafles, on em suas, chmnicas, essa oironmatancia deoetto não 
passaria despercabida. Demais, 8 preciso ter em coniidera@o 
ò modo por-que naquelles tempos i e  redigiam os dooumentss 
on oartas de sesmsriaa. Não havendo, como então nAo havia 
o habito das medipõea previas das terras que se concediam, ti 
falta de dados de maior rieor. os escrivães, como as partes in- 
teressadas, se oontentsvam~oo& citar nas escripturaÈos rumos 
pelos vizinhos conf~ontantes ou por linhas naturaei do terreno, 
Eomo, por exemplo, um rio de maior caudal, acaso atravessado 
ou prolongado, uma cnmiada de serra, nm ponto alto ou morro 
bem viaivel, balisando então as linhas do perimetro que des- 
creviam com simples indicagões de objectoa ou accidentes mi- 
nimos do terreno que nellas se encontram, on seja uma barroca 
no campo, uma cruz quebrada, uma arvore de vulto como um 
pau de canóa ou entiio um grupo de pinheirosi uma mancha 
de campo e, cpmo circumatancia mui digna de asiignalar-se - 
.um trecho do caminho do mar., fosse embora oortando ou 
acompanhando esse caminho. Em taes condiqõen, quando até 
de aoudenter minimos ae lancava mão para aasignalar um rumo, 
B falta de indicapões mais precisas, pode-se acaso admittir que 
as escriptnras de quatro sesmarias, qnaei a i  do Padre Luiz da 
Oram, Pero de CiÓes, Brsz Cubas e Bartholomen Csrrasoo, to- 
das, segundo o ar. Monra, com am ponto commum, na v i i h d a  
Santo Andre, em um giupo de pinheiros, deinastem de citar a 
villa ahi tão vizinha, tão prorima, para só se referirem a eisa 
grupo de pinheiros ou a um treoho do caminho do mar? 

Que indicação melhor e de mais seguro alcance para as- 
signalar numa regiso tüo despovoada, pondo tiio importante 
como ease que affdctu a quatro sesmarias, do que essa mesma 
povoa@o e villa de Banto Andr4 se por ventura fosse ahi o 
aasento dessa villa ? 

No t0mpo em que ae fiaeram essas oonceasões de trrnn, a 
povoagão de Santo AndrB ainda exiitia A sesmaria de Pero 
de Cióea data de 1534, a de Bras Cubas B de dois annos depois ; 
a de Bartholomen Carrasco e a do Padre Luis da Gram, con- 
cedida ao Collegio dos Jesuitas de S. Paulo. aqnella B anterior 
a 1560 provavalments e esta é de 1571. Ora, até 1560 a po- 
voaçAo de Santo André ainda exiatia e, em 1571, se a villa 
tinha porventura deispparecido, ainda estava bem fresca a me- 
moria della. Portanto. sa escripturaa de taes seimarias não po- 
diam deixar de se referir a >  povoado se, de facto, oassento 
que lhe attribue o Sr. Mouca foae ease, ti margem do rio Je- 
ribatiba e tüo proximo do ponto em que se dividiam as mes- 
mas seamarias. 

Em taea escripturs*, entretanto, n8o 4 isso o que se v&. 
A da sesmaria de Pero de OUoi nenhuma referenoia fa5 ao po- 
voado de Banto Andr6, e, no ponto em queatgo, a falta de in- 
dicava~ precisa 6 t8o rensivcl que se não pode diaer onde ter- 
minava abi a linha ou rumo que corria ao longo do Jeribatiba. 

A sesmaria de Bms Cubas que, nesta partedo sert80, oon- 
frostava com a de Pero de OQas, tisha par diviioiia abi o mesmo 



rio Jeribtiba,  mas a respectiva escripiuri nllo fai referencia 
aigama 6 villa como situada 6 margem des~e  rio e perta da- 
quelle ponto de convergsucia. 

A escriptnra das terras concedidas ao padre Luii  da Grnm 
ou ao C<illegio de Piratininga n8o se refere A villa senso para 
asaignalar o caminho do mar, num treobo delle que devia ner- 
vir de linha divisoria. A referencia a euos pinheiros perto de 
Barfholomeu Carrascos nada tem de commnm com o assento da 
referida villa. 

Nenhum dos docnmentos examinados pelo ar. Gentil de 
Moura, no estudo a que eatamcs nir  referindo, auctoriza a col- 
locação de Santo Andr.4 B margom do Jeribatiba e no ponto 
em que o caminho atravessava esse rio. 

A verdade 6 que a povoaç8o de João Ramalho náo se com- 
prehendia no ambito de nenhuma das quatro aesmarias com 
aqnelle ponto aommum na margem do Jeribatibs, nem ficava 6 
margem desse rio, como se póde ve~ikcar da allegaq8o de Bras 
Cubas em requerimento que dirigiu a Jorge Ferreira; em 1667, 
ao pedir a dematcaqiío das temas de sua sesmarfa; or onde 
se v6 que o rumo deesas terras com a i  de Yero de góis  com 
que elle, Bran Cubas, partia pelo sertáo c... nKo chegava mais 
at.4 a b ~ r d a  do Campo onde est6 um piobal jnnto donde esteve 
a povoaplio de Banto Andr6, onde jli teve Joáo Ramalho roqas. ..= 

Densa allegaç80 se v6 bem claro que o rumo de Pero de 
Goea, que ahi perlongsva, rio abaixo, o Jeribatiba nUo attingia 
a *borda do campo* onde Joáo Ramalho teve roqai junto do 
logar onde esteve a ovoaqlo; v6-se mais que essa povoa@o, 

or estar 6 aborda & campo. n8o podia ficar 6 margam do 
Peribatiba que, por esse documento, nllo alcançava o campo. 
Isto 6 deoisivq e decorre mui logicameutedo documento citado 
e transcri to pelo ir. Gentil de Moora, no seu estudo publicado 1 no 'Eaha o= a 8 de fevereiro do corrente anuo. 
Do mesmo documento ae dqdus ainda que a povoação de João 
Ramalho, em 1567, j6 n8o existia e que o *pinhal*, que junta 
della havia, n lo  era o masmo referido na carta de seamaria 
com que se tranderiram do campo de Piratininga para a zona 
da mata as terras concedidas ao Collegio dos Jcsuitas, e de- 
marcadas entre o caminho do mar e o caminho eut8o aberto 
para o Jeribatiba. Bim, não se deve confundir o 'pinhal* junto 
donde aiteve a p o v ã a ~ o  de Santo Audr6 onde j6  teve JoKo 
Bamalbo amgss. com aquelle outro pinhal, oitado no instro- 
mento de posre das terras dos jesnitaa, gne o ir. Moura toda- 
via considerou identioo, uso obatante os tempos expreisos no 
mesmo instrnmento que diz assim: c.. foi dado pove da dita 
t e r r i  e mato que parte de uma banda por nuna pinheiros perto 
de Etarthalomen Cacrasao. .. n, expresa8es estas que nilo admittem 
confnaUo. L6 6 um pinhal junto donde foi Santo Andr8 e onde 
teve mqaa João Bamalho; aqui são uns pinheiros perto de Bar- 
tholomeu Carrasco. 

N b  6 tudo. A villa de Banto Andr6 nos velhos docnmen- 
tal denomiwdr maitai veiei cBouin do Campo*, pura e sim- 

.. ~ 



plesmente como equivalente, ntio podia fioar h margem esquerda 
do Jeribatiba e no ponto em sue o caminho do mar o cortava, 
por mais uma circumátancia convem não esquecer, e que as 
ohronicas antigas noa,transmittiram. Quero referir-me ao facto 
oriundo das de8intelligencias entre os jesuitas de 680 Panlo e a 
.ente de Jogo Ramalho. moradr ra em Santo Andrb. 01 oadres da - 
Companhia, ao viajarem de S. Vicente para S.Paulo,ntio querendo 
atravessar auuella povoapao, ao cbegarem ao rio Jeribatibn, ahi  
mmavam caioai e-desciam a correita at8 a ald&a de aIbira- 
puera. (Santo Amara) donde a seu salvo se passavam à villa 
de S. Paulo, atraves doa campos. 

,Beaalta deste fact, que o aisinto da villa de Santo AndrB 
.ao podia ser Q margem do Jeribatiba ou rio Grande, como 
opina o sr Moara, nem em =Cave.rdsm que fica mais ao sal  
para o lado de S. Vicente, como opina o ar. dr. L u i ~  Pisa, e 
sim em ponto ao norte de Jeribatiba papa. o lado de S. Paulo, 
isto é, ao entrar no campo de Piratininga. A povoação da 
aborda do Campo., villa que f o i  do Santo Andr6, tal cimo se 
expressa aquelle documento ou instrumento de posse, ficava, 
portanto, entre! o Jeribatiba e S.  Paulo, e em losal visinho das 
cabeceiras do Tamandnatiiba. guardada a distancia de duas e 
meia para trea leguaa para S. Paulo. 

Qne o assento.da povoa~80 de Santo André n$o diffdria 
muito do da aetual villa de S. Bernardo e se eomprehend~aem 
terras que foram de Amador de Medeiros e que depoi~ passa- 
ram ao dominio dos monges de S. Bento se infere com bom 
fundamento do facto mesmo dai conceaa6es de sesmariaa que 
desde os primeiroa annos se fireram em torno do povosdo e ao 
longo do caminho do mar. E m  calliinho foi, em verdade, a 
primeira linha de penetração para o interior dacapitania. Ao 
longo delle, a comeFr do litoral se foram dando as primeiras 
sesmarias, das mais antigas da c lonia, taea como as de Ruy 
Pinto, Pero de Góas, Brae Cubas, Bartholomeu Carrasco, Pedro 
da Silva, Luiz da Oram e muitss outras nos arredores de P i -  
ratininga. O padre Luie da Gram, que obtivera ahi uma ses- 
maria de duas leguas, niio querendo prejudicar as moradores do 
campo, pediu a li'rancisco de Moraes que lhe mandasse 'demar- 
car a sna sesmaria, niio ao Icngo do rio de Piratininga, mas 
e.. . em ontra parte., . indo de Piratininga para o mar, pelo 
caminho nov9 que ora se abrin, passando o campo, por onde 
se abriu o caminho para Jeribatibas. Ora, isso se deu em 1560, 
cerca deqnatro annos depois da primitiva concessto. Quer isso 
d i ~ e r  que já nesse tempo n&o havia mais terras por coooeder 
no oampo de Piratininga, jk porque estavam passeadas toda,, 
jti porque, em Darte, gomvam dellaa oa moradores, como.. dum 
logradouro publioo ; pelo ne se paaaarsm os padres para a.dbna 
da mata, em terras situ&a ao longo do caminho do mar, 
o novo que eutllo se abrin, indo de Piratininga para S. Vicente, 
paasando o camp i ou para albm deste. 

Mal ie j& nao havia mais terna por conceder no campo 
de Piratininga em 1560, porque rasíío as do Tamaaduatiiba, 



oampo acima at6 o Ponto Alto, ficaram devdutaa ou ainda 
estavam devolutia em 1671, quando as requernn para si em aes- 
maria o onvidor Amador de Medeiroa e lh'as c~ncedeu o oapi- 
i&-mór Pedro Colaço, lagar-tenente do dooataric? 

A razüa 6 porque eaaas terrae eram de logradouro publico, 
occnpadas a principio pelos moradores e viiinhoa de Santo 
Andr6, romprehendendo-se nellas o prrprio assento da pov~a@o. 

As terras em torno, oomo vimos, tinham sido corioedidaa de 
longa data: as do lado de leste ao provedor da Fazenda, Braa 
Cnbaa, as de oeste e snl a Pedro da Silva e Bartholamcu Carrasco, 
a# do norte a Antonio de Proenga, F. Paes, e 6 Camara de 8. 
Paulo. Mudada, por6m, a sBde da villa para S. Paulo, onde j B  
havia maior desenvolvimento e egreja, a pcpulagão de Santo 
Andr6 foi-se aos poucos dispersando e em qoasi totalidade se traii- 
iferiu para alli, ficando as terras em abandono e devolntas. Em 
1671, j& da extiucta villa de Sauto AndrB pomos vestigios 
havia. Foi entio qne o onvidor Amador de Medeiros requereu 
e obteve para si essas terras. 

Estudando-se bem os documentas em que o sr. Gentil Moura 
reuniu e publicon, chega-ae at6 a determinar com muita ap- 
proxima$í3 o local da extincta villa de JoAo Ramalho, em con- 
6 magllo do ne disaeram Frei Qaapr  da Madre de Deris e ? Maohado de O iveiia. 

Exolnido o Jeribstiba ou rio Grande que, oomo vimos dai 
allegaçõaa de Bras Cubaa, niío attingia a aborda do campo. o 
t r e ~ h o  do caminho do mar onde podia ter existido a extincta 
povoagão B certamente aquelle entre o Ponto Alto e S. Paulo, 
trecho que uasi todo coriia dentro do campo. Ora a partir P de S. Pau o, pelo Ipirauga, margeando o rio Piratinin- 
ga, atd o ribeira0 dos Meninoi, fronteiro a eInhoahibaw 
( Nhn-ahiva*, cimpo imprea cave1 ), oinguem jsmsia situou 
a villa de João Ramalho; o assento della, portanto, nAo ddia 8 eatar senso no trecho restante entre o dito ribeirAo e o onto 
Alto. Ora, nesse treoho restante do caminho do mar, que a l ih  
ariguala ahi  o maior comprimento da aeamaria de Amador de 
Medeiroa, havia um ponto ou localidade donde irradiava% outros 
caminhos e entre entes o que levava ao Jeribatiba e aMea de 
Ibirapu&ra, caminho que ôrilhara ontr'ora Ulrich Schmiedel, 
vindo do Paragnay, e que na cirta de aesmada de Amador de 
Medeiros B cortado pela linha de perimstro, a qual d ~ o i a  de 
alcançar nm .pico alto e redondo. (Ponto Alto), asrignalad? 
por uma crus que um raio damnifioou e iis JoAo Ramalho a111 $. plantbra aeguin pela cumiada on diviaor as a m a  =atb ir dar 
no caminbo que vae para Jeribatiha. e partir com os herdeiros 
de Bartholomeu Catrasoo.. . * São as expreasóes do referido do- 
cumento. Esse asminho para Jeribatiba partia, poie, de um 
ponto interior, envolvido pela linha de perimetro das terras da 
ieamsria de Amador de Medeiroa, e esse ponto interior nAo B 
entro ssníío aqnelle ne asiignala o assento da extincta po- 5 voapão, correaponden o hoje ao sitio em que eat8 a villa de 
8. Betnardv, ou ooisa muito viainhs della. E' o meemo ponto 



a qum alludiu Braz Cubas em a sua allegagllo de 1567, =a borda 
do campo., onde 08th um pinhal junto donde esteve a povoaçüo 
de Santo Andr6 onde i 6  teve João Ramalho roças. . .v,  ponto a 
que niío attiugia a sesmaria de Pero de Oóea. E' ainda o 
mesmo ponto a que a o  frisantemeute se refsrem 06 Autos de 
mediçno de 1633 das terras legadas por Braa Cubas ao Convento 
do Carmo. Nesses autos se diz que, medidas as terras que 
ficaram B beira-mar e demarcadar, . . . . passou o provedor-mór 
provisão parr se medirem as terras de 6. Paulo.. .B, isto 6, as 
da meima sesmaria de Bran Ciibas que ficavam d s  parte do 
campo de Piratininga, para onde se transportou o juiz a.. . B 
paragem declarada na dita carta aos spinhaes que estão na 
floria do Campo nesta villa velha de Santo Andr6. . . s, pinhaes 
esses que niio 080 os da margem do Jeribatiba, rio que n u  
attingia a borda do campo, mas, sim, aquelles junto dos quaes 
J O ~ O  Ramalho teve roçar. Procedendo a esaa demarcaçiio, o 
juiz Certamente julgou desoecessario ausentar marco B margem 
do Jeribatiha; ponto bastante a5sigualado pela intersecçáo de 
duas liohas do mais facil reconhecimento : - o rio e o caminho 
do mar, e por isso transportou-ss para .a borda da campo, na 
villa velha de Sauto AnirB., aos piuhaea que ficavam nas pro- 
ximidades de umas rcoas Que ahi teve João Ramalho. Ahi. sim, 
para evitar duvidas. pbia que a unica linha bem assignarsda era 
o mesmo caminho do mar, ouvidos os peritos cganto ao =pinhaln, 
e outros pontos de confrontnção, e Ü requeiimento d õ  Padre 
Prior do Convento do Carmo, mandou o juiz metter um mirco 
de pedra no campo, defronte do dito pinhal, distancia de vinte 
s seis braças pouco mais ou menos no meio de um alsgadipo, 
junto do mesmo pinhal. Assentado esse maico de pedra na 
villa velha de Santo Andr6, B interessante acompanhar a me- 
di*~, em seu proseguimeuto para o norte, para, uma vez p,r 
todas, se tirar a limpo que a povoçáo de João Ramalho não 
ficava B margem esquerda do Jeribatiba. .Junto do dito marco 
de pedra, dizem os autos, ae metteram mais duas pedras mais 
pequenas e pelo dito caminho fomos seguindo para Piratininga, 
em alto, entie a casa de Jaquos Felix e o sitio que foi de 
Panlo Ribeiro no campo no mermo caminho antigo que ia para 
Piratininga se metteram um marco de pedra e.. . v  Ora, desse 
trecho aos autos se vê que a villa velha de Santo Anditi, nos 
pinliaes, junto aos quaes se assentou o marco de pedra com 
duas pedras menores por testemunhas, uáo tinha a sua frente 
o rio Jeribatiba, no seutido em que a mediçao proseguiu, por- 
que, se aisim f6ra, os s.~tos não o deixariam de menoiouar. 
Partindo desse marco da villa velha, a medigão seguiu em 
terreno alto, pelo caminho, em direoçxo a Piratininga, q u ~  
dizer, seguiu a Norte, entre a casa de Jeques Felix e o sitio 
quc foi de Paulo Ribeiro. Portanto se a villa de Joãa Bamalho 
ticava a margem esquerda do Jeribatiba, como opina o ar. Moura, 
a medi~iio, ao prsaeguir o Norte, náo tomaria terreno alto, teria 

ue atravessar primeiro esse rio e nilo entraria em oampo, senão 
lepcis de atraveasar a mata . No entanto, a medição, oomewdi 



daqnelle mamo da villa velha, jamais em seu prosegnimento 
encontrou esse rio Jeribatiba, e sim o Tamandnatiiba que foi 
por ella cortado uma vez. 

Os autos de mediflo de 1633 comprovam, portanto, o nosso 
asserto, isto 8, que a villa valha de Santo Andr6, perto dos 
pinhaee, onde se assentou o primeiro marco da medipHo das 
torras legadas ar Bras Cubas em Piratininga, ficava ao norte t' do rio Jeribati a e jimais 4 margem esquerda deste ; que essa 
evilla Velha* fioava b borda do campo, pois que o dito marco 
ahi assentado, a requerimento do prior, ficou de facto no campo, 
em um alagadiço, frouteiro aos pinhaes. 

Tudo nos leva a affiimar novamente que o asaento da ex- 
tincta villa de Santo AndrP, tamb~m chama' 'Borda do Campo., 
e em alguns documentos aVilla Velha* niia Bontro ieníío o da 
ictiial villa de S. Bernardo, ou coica muito proxima dele. loca- 
lidade, oomo de principio opinamos. A villa de .Santo AndrB 
do meio da mata. qual seria aquella da opinião do ar. dr. 
Luia Piaa ou esse rsanta Audr6 da borda do Jcribatiba. qual 
no1.o deu o st. Qeiitil bfonra n&o satisfneem os condip6es do 
problema hittorion-gqogaphioo, 8. luz da critica e dos docu- 
mentos oompnlsadoi. 

Akora encaremos a questiia por outra face. Nos eitudo8 
feitoo pios srs. Pisa e Monrs, não ba. a bem diser, .um facto 
novo = que justifique a reabertura desse debate. Comprebende-se 
que uma qnestllo oomo esta volte 4 tBla da discussAc, quando, 
para a derimir oa oiclarecer, se apresenta esse . facto novo m, 
qual seris, por exemplo, o achado de um documento antigo de 
antbentioidade indiiou~vel, affirmando coiaa contraria do que 
at8 aqui na tinha a5rmado a respeito de &nto , AndrB e de 
m a  loosliiagíío. 

A iadia#&, no Inititoto feita, .para se nomear commiasaio 
que dõ probtema historico-geographioo novamente se occupaace, 
a6 teria oabimento, em b8a regra, pwaute esie a facto novo w ,  
i ~ t o  6, pdiante descoberta arohaologioa que esclaresee o objecto 
ou o achado de documento de um alcance decisivo. idas nada 
disso se deu, nem dooumeuto novo, nem dewc bena archeologica. - 

Oa documentos oompuludos pelos ri. h. Lnis P h  e 
Gentil Monra piia constituem um .diado, e n m  oonhesidoi j i  e 
nHo encerram o a faoto novo .. Taei documentos ep~ nada LQ 
oonbapõem ao8 que nos da0 a extincta pov+ de Joio h- 
mdho aomo situada nas immediaçõcs da aotnal villa de 8. 
Beroardo, autor, pelo oontiario, os confirmsm, wmo dexei de- - - . . . .  
monstrado. , .: , . , 

&-se-& o o** iie i; julgne Atar dimie  de uar =f&S 
i i p ~ n ,  dOpl O .lW,IItP\m:a~h monumeqto arcbaol0gia0, gelo facto 
k ae desepbrkem M longo do caminbo velho do.,mrr qlguma 

a u derruidar, rabigiqc indiotinctoa de x&a ' m u ~ s ,  a u  .de 
i(rc6t-a de cu$rdrn ~qug; em quatro, ~ooulo. rt4 ~alirgiram e 

deiapareoeram ?. .I :I i . ' .  ., 
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Rilioes. nara valerem como monumento historico. elucidando -.-.- . . 

o pausado, t8m que preencher condiqõ?~ mui reatrictas e se- 
veras aue Ihes authentisuem a antiguidade e a Bpoca. 

N; factura. no matérial. u:s re&s ou fraementos de ntensis - ~~ - 

e appsrelhos que serviram n'% constrncpão, n& moedas ou pepas 
metalliaas que por ventura se encontrem nas faiida~õer, nas 
inscripqãea em pedra, terra conta ou metal, nos restos homa- 
nos que se encontram soterrados, a archeologia pode, achar 
com que reconstruir o passado por meio das roinas, assignalar 
uma Bpoca, determinar com precisão o local onde existiram ci- 
dades, o arsento de civilinações extinctas ou de povos que 
passaram. A archeologia, com as unas leis acientificas, fan assim 
falar as ruinaa. 

Velhos muros derruidos, feitos de taipa como os que o ar. 
Gentil Haura encontrou h maraem do rio Grande ou pouw 
distante, ti beira do caminho v'élho, para valerem por um .'facto 
novo sem relação ao debate, indiapensavel B que archeologica- 
mente anthentiquem a sua antiguidade e a sua epoaa. Taipas 
aqui se iberam sempre, na Capitania, desde remota epoca. A 
taipa de mHo era aqui mais commum, e, no geral,,feitaao modo 
do gentio da terra. As casaa ou habitaqbes commnns, as egre- 
jas e a16 as fortificaq5es se fi~eram de principio comeasa taipa. 
No Brasil inteiro, era aeaim que se constrnia nos primeiros 
aonos da coloniaap&o portugueza. A egreja do Collegio de S. 
Paulo de Piratininga foi assim que primeiro se construiu, co- 
brindo se de palha ao modo doi indios. A igreja da SB da 
cidade da Bahis teve a mesma constrncqão e por isso se cha- 
mou a a e6 de Palha .. As primeiras fortifiwões que teve 
essa mesma cidade, em 1549, quando a fondou ThomB de Souma, 
foram tambem de iaipa de d o .  

Nos primeiros tempo8 da colonia não se constrnia senão 
assim. NHo havia 8th como se fazer coisa melhor. Thom6 de 
Bonsa trouxe do reino os primeiros mestres de fazer cal, tijolos 
e telhas, porque na terra os niio havia. 

Em Clã0 Vicente e mórmente em Santo Andr0, d e t g o  
ditnoil aoceiso pelo unico oaminho e n t h  exiitente, as constro- 
cgóei eram modeatissimas, feitas ao modo dos indios. A po- 
voaç&o de João Ramslho era at6 de aspectomiaerrimo; pareceu 
a BchmiedeE um covil de bandidos, tllo m6 foi a impressão que 
lhe MUSOU. 

Oasas feitas de tsi as de mHo e cobertas de palha, espar- 
nas ao longo do camin i o on agrupadas em pequeno nncleo, 
nem arruameuto certo, tal seria o povoado de Santo Andr6 
que jlimais teve edificio algum, egreja ou fortifi~çõec de 
construapão melhor. 

Foitifieaqões com trincheira8 e baluartes o povoado nunm 
a i  teve, em que peee a o inigo de Frei Gaspar, fundada em 
livro de aotas da camera {essa villa, livro de que alitis se ar- 
nncaram sxactamente as paginas com oa dimeres alluiivos a 
taes fortificeçóes. 



O que se sabe em verdade, 6 que Joiio Ramalho nUo le- 
vantou taei fortifioaç6eri nem fen egreja. A povoagllo estava em 
aberto e des~roteeida e aisim Dermaneceu até a sua total de- 
cadencia e besap~areoimento. 0 s  moradores dells, quando re- 
quereram a transferenoia da villa para 880 Paulo, entre os 
motivca que allegavam, de maior pouderspllo, estava o de que 
ns povoaçiío niío havia egreja nem quem ouidasae do religioso 
e porque em SUo Paulo entannm mais seguros por ser logar 
mais defensavel. 

A falta de fortificap6ea nos povoados ou villas da Capitnnia 
era entiío tão com~leta  que, ainda em 1692. Thomaa Cavendish 
se apoderou da viila desantos  sem disparar um tiro, iem se- 
quer ser molestado peloi respeotivos moradores que, tomadai 
de aurpreas, se refugiaram naa mata* proximas, Nem em Santos, 
nem em SW Vlcente, h beira-mar mais expostas, havia forti- 
fioagiia alguma. 01 usviaa corssrios por nlli entravam barra a 
dentro iem o menor obsticulo. Exoeppiio feita do fortim da 
Bertioga, levantado h entrada do canal do maamo nome, longe 
de Santos, para o fim de conter as incurs6es dos Tamoyos, nada 
mais havia. Como é, pois, que na povoapo de Santo AndrB, 
de tiio difficil aooeaso e tiío pobre, se levantariam trinoheiras e 
balnartes cavalgados por artilharia ? 

Santo Audr6 nunca possuiu fortalena e baluarte#, nem aoiia 
que de longe se pareaense clm as obras de defesa levantadas 
em Bertioga. Se, em verdade, 8s poasuirs, nenhum chronista 
on historiador coévo o calaria. Gandivo esoreveo a primeira 
hiatoria da Terra de Santa Crus, em 1576; o autor do minucio. 
susimo Roteiro do Brasil escreveu-o em 1581; Frei Vioente do 
üulvador, autor da segunda historia do Bmsil, terminou-a em 
1826 o chronista B i d o  de Vasooncellor esoreveu em 1662; c+ 
jaiuitsi, ooutemporaneos de Joiio Rnmalho, em as iuai outas, 
annuaes e informaoões. oonsideradas hoie embibddio ereoioao r 
doonmentu 6 nos& hhtorir, nenhum, por oerto, diixnria em 
nilenoio a uouvel oiraumetsnoia de nms villafortificada no alta 
do campo de Picatiningr. 

A slserg$o da Frei (tiapar da Madre de Dsui quanto b 
fortifioagóes de Ssnta Andr6, d o  tsm fnndamento wgrim, p6de 
ser levada h mesma conta diqaalla orutra do m i m o  autor que 
dh a Jogo Ramalho edade e tempo de reiidenoia no Braiil que 
o faaem at6 anteaeder a Dolombo no òeioobrlmento da Ameri- 
as. Bl o que mair admira em ambos oa o u o ~  B qrie O mHüs 
a@hns, biseido em dommeutos qriü, depais Wle, 
jilmaii viu. Num O ~ M ,  sao folhu de um kvm de a- que w 
arran- no outro 6 mn t e s t a m d o  que dwapprrsm para' 
ismpre. 

A villa da B a t o  AnW, p o v o q á o k ú ( p i ~  aw&mídr 
a modo dor indio~, deuppnrecea wm deixar vwtigios, oomo 
Ma os deixaram tauk  outraa a i d h  èo utio da tem, der- 
a p p ~ c i d a a  antes e dinurte a omqaiit. y on portriguesei. 

Debalde se pmonmd, n i i  &.r de  vslhu taw. mndiaio8 
o o ~ t i v o n  do .faata UQVoD que jwdspe r ma)nstara dds 



debate. Ruinas de baluartes, ou bronaes da artilharia nko as 
encontrarti, por certo, o investigador que se metter a pesquiaar 
nos m t o s  de mnroi on taipas velhas, minas de antigas vivem 
&i de habitaçaea i so ldn ,  pona08.aOlongo do caminho dos que, 
niío ha dois seculos, exploravam o commemio das tropas e dos 
viajanbes entre Süo Paulo e Santas. 

Do ponto de vista archeologico, nko se p6de esperar que 
taes ruinas rignifiquem alguma coisa em relap&o ao objecto em 
debate. Todavia, o .facto novo., tal como aqui se requer, não 
f i a  exoluido ara ndn do terreno da archeologia. S e  as ruinas B de Santo An 16 nadi nos podem diner hoje, porque at6 ellaa 
pereceram, outras ruinas ha que indirectamente nos podem ra- 
velar alguma coisa, com alcance decisivo na questso. Quero 
referir-me aos restos homanos encontradoa nas iepnlturas, noe 
cemiterioi antigos que por ventura se venham a descobrir. 
Beatas humano8 de tres e quatro seculos podem ser aind* ve- 
rifiadoi. Sepulturas regolarmente dipoitaa num uampo ahan- 
donado; sepnlturas em que se encontrem de mintura com ossos 
oidos on quabi mineialieadoi, objeotos metallicoa, moedas, me- 

f;alhar, fragmento8 de laoçs, objectos caracteriaticos da Bpoca, 
tudo isso póde ainda se encontrar nas immedia~ões do local. 
onde existiu Santo Andr8 e taes reitua, innegavelmente, podem 
ter valor decisivo na qnest8o. Teriamos aaiim o que ae pode 
ohimar o =facto novo*, capas de um serio e largo debate de 
que resultasse negar-se on confirmar-M a opioillo carrente e 
aeceita peloa qne estudam a hhtoria patria. 

Ainda mais, se um aeaao nos depirasae a descober0s da- 
quelle marco de pedia com as duas pedraa menores que lhe  
servem de testemunhai, plantado em 1633 na villa velha, quando 
foi da medição das terras Lgadas ao Carmo por Brae Dubai, 
&o teriamoi ahi um *facto novo>, capaz de firmar de vez o 
local da extincta povoação de J O ~ O  Ramalho?, 

Na falta disso a6 um dccumento eucritito. cotivo. authentico. 
encerrando indicsçõcs preciras aobre o ailÒumpto, dária solug& 
ao problema hiatarico-geographico, a qual, entretanto, niío pode 
ser outra senilo a 2e confirmsr o resultado a que chegairnos, 
M t 6  8,  que o local da ixtincts villa da Santo Andr6 6 o mes- 
mo em que hoje esth a villa de São Bernardo ou ponto moito 
pmximo dente. 

Posram aa minhaa palavras, aem o menor intuito de des- 
merecer do eaforpo alheio, servir de estimulo, se esaim me posso 
exprimir, ao pmseguimento dos estudos e investigações atii- 
nentes ao pccblema em debats e ccnducentes, como espem, á 
oonfiruagiío inteira da solnqiío que lhe demos. 

B. Paulo, 24 de feveteiro de 1911. 
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Alexandre VI 

A gloria dos bandeirantes 01th menos em ter cstivado 
indioe e descoberto minia de oiyo e pedm preciosai que 
em haver oonqnistado aos indijenas e acs hespsnh6ir, apa- 
drinhados aquelles com os recursos e insidias do deaerto, 
estes cam a autoridade e soberania do papa. a imensa re- 
jiHo, que se eitende 8th k fraldas dos Andes. 

Sabe-se oue. em 1400. dos 510 milbões de aailametros 
quadradoe, q i e  formam a ;uperficie do geoide, apenas eram 
conhecidos 50 milhões. e sue ent8o as conquistas ds  terra 
se faziam prinoipslmente pelas dencohertam no mar, cabeido 
a iniciativa aos portugneses e aos hespanh6i8, aos guies 
eimultaueimente se devem os trea magnos aaonteoimentrs 
do oiclo aceanico da hiakria da humanidade: o oaminho do 
Oriente, levado a efeito por Vasco da Gama, a descoberta 
da Amenos por Colomba e a circumnavegagllo do globo por 
rngalhiles. 

Em fins do seonlo XV preocupava o eipirito do8 cos- 
mogrsfos e dos grandes navegadores a deacobrta de tsrrtu 
desconhecidas, ou melhor, de um Novo Mundo : no mapa 
dezenhado em 1448 por AndrB B~aneo, capitão de nms 
galera veneziana, figura i America oomo urna ilha, e na 
carta de Graciosa Beninoasa, de 1482, na mesma latitude 

ue i Hes anha, aparece a Antilha, com daas ontras ilhas, 
aoselia e t;crlv5ga 

Antei. em 1455, jb a carta de Bsrtolomeu Pareto tnish 
a Antilha ao lado dai ilhas dos Bemaventurados, a que se 
referem ou poema8 bomerioos, as 'Ininlm Fortnnatre., dos 
Romanos; e em 1461, m i l  ou menoa, Fnnoisoo Lmrani, 
em nms medalha de bronie, com a efijie de Csrlos I V  de 
Anjou, conde de Maine, havia gravado um mapa-muudi, em 

ue &&o representados quatro oontinentee: Europr, Azia, 
%h e Bruma. 



Os atos dos soberanos vinham corroborando as canja- 
turas dos cartografos: com efeito, em 1457 D. Fernando, 
duque de Beja, recebeu de Afonso V uma carta, em que 
aquelle monarca Ibe concedia as ilhas que d e ,  duque de 
Beja. .esperava desoobrir no oceano Atlanticos ; em 1462 
igual ooncenrão foi feits a JoBo Vogado, qnepr~ntendia ter 
descoberto as ilhas de Ova e Capraria; e em 1475 foi dada 
a Fernando Telea, mordcmo da filha de Afunso V, a 
priedade de todas as ilhas que fossem encontradas na a tara 
de GuinB. 

r- 
Muito elucidativa 6 a carta de Panlo de Poeao Tos- 

canelli a Fernando Martins, em 1474, insistindo .sobre o 
muito curto caminho que existia, por via do mar, da Eu- 
ropa As Indias,, e nHo menos corroborativu B a exp+dição, 
que em 1480 partiu de Bristol para navegar ao o6ste da 
Irlaoàa at4 a ilha chamada Braailin. (1) 

A descoberta da America prcdusiu na E u r ~ p a  grande 
alvoroço, principalmente em Portugal. 

Ndo pertenceriam aos pmtugueses as terras, de qne 
Colombo havia tomado porae, em nome de Jesus Cristo, 
para os soberanos de CasteJa ? 

Pela paz de Alcacevav, concluida em 1479. cobiam a 
Portugal todas aa terras desoobertas e por daacobrir, desde 
o cabo Não e Bojador 8th ao continente indiano, compre- 
heniidcs neste, conforms os conhecimentoi geograficos de 
então. a Arsbia e a Etiopia. 

A crenps geral era que a America pertencia 4s <terras 
da( especiarias e do airon, cumprindo notar que Cristovam 
Colombo morreu na perauaz&o de que Cuba faak parte dos 
spsizes do 801~.  

Desde priucipios do aeculo XV que por nma bula 
pontificia cs soberanos de Portugal eram senhores das terms 
descobertas do cabo Bojador 4s Iodiss 

Em 1437 Afonso V, incitado por seos irmzos, Henrique 
e Fernando, a fazer uma expedigso a Tsnger, oonsultou 
Eugenio IV sobre a legitimidsdo da empreza 0 as dispeaas 
a faaer. 

O papa respondeu que, ei as infieis ocupavam territorio 
cristão cu não respeitavam a pesnoa e bens dos fieia, a 
guerra era lejitima; mas devia ser feita ccm discreção e 
piedade, tanto quanto o permitissem a vida e bsns dos fieis. 

Quanto Bs dispeans, si a guerra tinha em vista a de- 
fesa da pessoa a bens dos cristãos, podiam ser lançadoa im- 
postos; se, pordm, a expedição era feita com o fito de con- 
quistn, as dirpeaas deviam correr por conta do soberano. 

Quatro annos depois, em 1441, ainda se dirijiu Afonso 
V a Eugenio IV, pedindo para a coroa de Portugal, todo 
que fosse descoberto desde o oab3 Bojador at6 4s Iodias in -  

(I) Vide ERNa8TO NYS, &%de8 de Drolt Intemoctonol et dc Dvoit PolMgue, 
tomo I, pai. 198 o seguintes, donde s6a extraidas ss prezentea informaiõei. 



clnzivemente, n em 1462 obteve de Nioolau V permissão 
para atacar, subjupar e reduzir a escravidão os Serracenos, 
tomando-lhes as terras, bena mnveis e immoveia. 

A'a cartas de Nico!an V sobre as vitoriasobtidas contra 
os Mouras da Africa. n sobrn as ilhas descobertas no ticeano, 
se aepniram na de Calixto 111 em 1456, de Pio I1 em 1459, 
e de Xiito 1V em 1481, todas ellaa confirmando as mercês 
feitas acs sobernnos yortoguezes. 

Alexandre VI, apezar de não estimar Isabel. rainha de 
Heapanba, de quem disia - La reina Iion esser qrdla 
casta donna si predichaca, oomtulo era heiparihol de nas- 
cimento, e nestas condições niio se sentiu mal, ooneedendo 
metade da America aos soberanrs de sua terra natal, Fer- 
naodo e Izabel, por uma bnln, relativamente b qual Fran- 
cisco Y teve as reguintes palavras de enpirito: Desejava 
bem conhecer a dispazi@o testsmentaria, em que AdEo di- 
vidia o Novo Mundo entre os reis de Portugal e Hespanha, 
com exclnaao delle, rei dos Francezes. 

Voltsire acrasoenton que, com sua antoridade divina, o 
Santo Padre pddia dar do mesmo modo os globos de Jlipi- 
ter R Saturao com seus satelitea. 

Na qnalidade de chefe da cristandade e suoepaor de S. 
Fedro, a quem oaba o iopremo poder de tudo ligar a des- 
ligar no ceu e na teria, segundo sfirmnva Gregurio VII, e 
em virtude do direito de propriedadw conferido por Cons- 
tantino o Grande ao papa Silvestre e seus sucessores iobre 
a3 ilhas, Alexandre VI fes nercê e doaq8o para sampre aoa 
sobernnos dn Hespanha, .de todas as ilhas e terras firmes, 
jb achadas e por azhar, descoberta8 e por descobrir, para as 
bandas do ocidente e meio-dia, tirando-se uma linha reta 
do polo artico ao polo antartico, ficasnem ou na0 essas ilhas 
e terras firmes para as partes da India, ou outro qualquer 
qaatteirão do globo., sendo que a referida linba devia ruor- 
rer a cem legoas de distancia das ilhas doa Açores e de 
babo Verde, n iato nem embargo de quaisquer outras cons- 
tituições e ordenanças apostolicas em contrario.. 

Bem se vê que nllo re tratava de nma srbitrajam nem 
de uma demarcaçiio. A bi~la de 4 de maio de 1493 dis 
claramente: <Assim que, pela autoridade do Deui Todo- 
Pederazo. que nos foi dada na petsoa do apost~lo S. Pedro, 
e da qual goz,amos, como Vigario de Cristo na terra, V08 
fazemos - df~aqiio d ditas ilhas e terras firmes, achadas 
e por aobar, deicobcxas. e por descnbiir, com todos r8 meus 
senhorioi, oidadee, vilas, castelos, aldeisa, ~ovos,  logares di- 
reitos, jnrislições e todos as mais psrtencea e dependen- 
ciaa que tocsr porrsam8. 

Na0 se tratando de uma arbitragem nem de uma de- 
marcaçllo, mas pozitivamente de uma mercê, oonforme tantas 
outras, feitas aos reis de Portugal, e como db a entender o 
titulo da Bula de 26 de setembro de 1493, na trndugiio 
feita em iiogua essteihana - Bala do enten8dom y dona. 



tion apoaialioa de lari Indias, resta saber que fim tinha Ale- 
xandre VI com seu ato de liberalidade a munifioenoia. 

Parece que ontro não era' o penssmento do chefe da 
cristandade senão a creaqlo de um grande imperio teorra- 
tico ao servipo de uma nova tolitica religiosa. 

'Meu reino uno 6 deate mando., disse Cristo; mas a 
America era um mundo novo com homens novos, que nos 
termos do Bola de 4 de maio de 1493 *viviam jnntos em 
boa pus, andavam niis, não comiam carne e acreditavam em 
nm Dens creador que est6 no cen-. 

O Papa confion a Fernando e Isabel, asns muito ama- 
das filhos em Jeaus Cristo, a tarefa de .subjugar com a 
aasistencia divina todas aa ilhas e terras sobreditar, (quer 
direr 'onde havia sbnndancia de oiro, especiarias e outras 
muitas coums a este modo preciosas.) reduzindo cs seus 
habitantes & f B  aristli). 

O que se fania necessario era .converter os habitantes 
deslas ilhaa e terras firmes 4 religibo cristã., para o que 
recomendava que fossem .enviadoa As sobreditas ilhas e ter- 
ras firmes homens doutoa, pios R temcntes a Dens, para don- 
trinarem os seus habicsntea na fB oatolica..,. 

A Bula terminava de modo bem expressivo : .E temas 
f6 que o supremo Distribuidor doa imperias e senhorios 
guiar& de maneira as vossas obras, que vossos trabalhos e 
fadigas alcancem afinal nm termo tüo prospero e gloriozo, 
como nuuca houve ontro igual em toda a cristandade.. . 
E ninguem seja ousado a infringir e qnebrantar o que est6 
determinado por este nosso mandamento, exortapão, requi- 
siç%o, doaçao, concessão, aasignapiío, cons:itni$o, decreto, 
proibtçãc e absolutr vontade.. 

Niíu faltlm docnmentos coufirmaiido a Bala de Ala- 
xandre V I  no sentido de submeter 6 juriadiçao pantifi:ia 
todas as terras e povos do nniverso, e reduzir o poder civil 
a uma delegapão da supremacia da Igreja. 

Entre outros exemplos citaremos a formula redijida por 
uma commiasão de teologos e jnrisconsultos para servir de 
modelo nos ato3 de posse dospaises descobertos na America. 

Neste C U ~ O Z O  docnmento sn encontra a afirmação de que 
c Bumo Pantifice 'como senhor universal da terra, fea 
merc8 e doapao das ilhas, e da terra firme do oceano, a 
SS. MM. CC. os rerenisaimoa reis de usatela, D. Fernando e 
D. Isabel, de glorioia memoria, e seus, sucessores, com tado 
quanto nellaa se achasse.. 

a80 vos conformais com isto, continúa o formnlaric, an- 
dareis bem, e cnmprires vosios deveres; por onde S. M. e 
eu, em seu nome, vos havemos de acolher oom amor e bon- 
dade, deixando-vos a vós, vosaas mulheres e vosaos filhos 
em plena liberdade, e livres do cativeiro, gozar de todos os 
vossos bens, sem nenhuma diterença dos habitantes das ilhas, 
af6rn outros muitos privilegias, ineng6ei e regalias, que vos 
hs de acordar S. Y. PorBm si refalais ou dilataia malicio- 



.&mente a obediencia devida b prenente notiÉcagão, nesse * oazo, com ajuda e favor do Todo Poderozo, entrarei forço- 
5rmente por vossas iarraa, e vos farbi crueliarima guerra, 
at6 de todo rednsir-vos A obediencia da igreja e d'el-rei, 
arrebatando voasai mulheres e filhos para se venderem como 
sacravoe, ou delles. se d i ~  ar como aprouver a 8. M., toman- 7, do-vos todos @a vossos ens e fd~endo-vos todo O mal e 
hontilidade, quanto em mim couber, como a aubditoa rebel- 
des e levantados=. 

O tratado de Tordezilau. em vei de invalidar, pelo con- 
traria, confirma a Bula de Alexandre V I  

Sem se preocuparem com oa outros soberanos cristiios e 
com os direitoa dos autoctonei, os reis de Portngsl e Espa- 
nha tjiram, como se estiveesem ao abrigo de qualquer dn- 
vida e censura, transportando a linha de maroaqiio para 370 
leguas a o6sts das ilhas do cabo Verde sem indicar, porhm, 
qual dellal. 

Todavia, o tratado devia ser confirmado pelo Santo Pa- 
dre, e realmente o foi pela Bula de 24 de janeiro de 1606, 
de Julio 11, o que da4 bama entender ~egundo eaereve Har- 
risse, qun .as cartas apoatolicaa constituiam numa vasta es- 
cala, no fim do secnlo XV, o que se p6deria chamar o di- 
reito dominante, na Europa, visto serem baieadas em ttadi- 
qões assim como em preceitos, que eram universalmeute tidoi 
por justos, e em tcdo caso ccniideradoa tais por todas a i  
nagõea europeas.. 

Vaga e indecisa. como ora, em virtude da desinteligen- 
aia entre os coamngrafos, n8o r6mente no tocant e &s di menróes 
da terra, mas ainda em muitos outrcs pontos, a linha do 
tratado de Tordetilas. rerto de dois ~ecnloi foi obinto de 
mnltiplas qnestaei geág;aficaa e reclama$ões diplo&aticas, 
sendo alida o ponto de partida das modernaa s fmnteirru 
matem&ticass,fix~daa segundo os graua de latitude e longitude. 

Na falta de firidei da linha divisoria do tratado de 
Tordeiilas, os bandeirantes, camiphandn no ssntido de 
longitude, rumo de odste, conseguiram conquistar para o 
Brázil essa amplissima r8de bidrografica, que fez a America 
do &I voltar as vistas para o Ocidente, via Atlantioo, em- 
quanto a America do Norte viza o Oriente, t i a  Paoifioo; 
rbde h id rogra6~ ,  que veiu compenlar os Brazileiros dai 
perdas de Gaieoa e do Bicrameoto, e conitituir o Brazil o 
oeptre de gravidade da futura comuuhíío e fraternidade en- 
tre os povos ial-ameiiosnos. 

Emquanto houve indioa a cativar e minsa a deicobrir, 
os qerlanistaa nüo ceuaram deaviaialar territorio para o 
aen re i ;  mas com a explora@o da3 minas e a snbstitniç%o 
do indio- pelo filho dg. Afriea no trabalho de minara@r, pouco 
a pouco foi amarteoendo o espirito de aventura das pialiatar, 
que de bandeirantesi, preadores de indio e caçadores de oiro, 
se fiaeram habitantes de cidades, quando niío cultivadores 
da'trtra. 



Ora, sabe.se que 6 nos centros u.banos que as relagões 
aaciaes não cassam de te multiplicar n se desenvolver, a i) 
medida que a densidade de popnlaçXo se afirma de modo 
progressivo. 

No dia em qne se edificon Roma centralizads, nma 
profundn transtormaçiio politicn se operou em toda a Italin. 

O ca-o t t p i . 0  dos irmsioa Lemes, 6lhrs de Pedro Leme, 
o Torto. a prircipio temidos e acatados spezar de suas enor- 
mes cnlpai, quando não adulados pelo Governador, Rodrigo 
Cezar de Mecezes, que em suas cartas ao rei e vi:e-rei não 
cessava de instar para qul os doia candilhos fossem perdoa- 
dos e at6 ealardondoa cdm merc64 ~ecuniarias a honorificas. 
e mais t rde proceaaados, sentencisdos e cruelmente assassi- 
nados, par daterminacões do prcprio aovcrnadtr. dlt bem 
a entender aue havia ~asaado 6ooca 20 condotierismo. e 
q l e  jh se &o ccnaid~ravam tipos' rnprenentstivos aquellea 
chefes de bando, ião aeneroeos quão prepotentss, cnie vida 
era uma mistura iocoÜniuente de otoÜ c&alheir~stose faltas 
inconfessaveia, heróes que davam e nã, recebiam r, asrim 
reipandendo, quando os soberanoa, penhorados pelas suas li- 
bar ali da de^, rracnravam galardoal-c6. 

Acomodatiaio c m o  era, R,~ùrigo da Meueaea niio teria 
prestado ouvidoi a Rebaatião Feroandes, nem coneeguido 
do ouvidar Godinho Manso a condema~c'io doa ooderceoa e 
opnlentoa condotieri, si nova stmo~feri  de se~t iment ia  e 
id6aa não envolvessoi a sociedade pauliata. 

c Desses homens, daacrndeoteã de sertanistas gloriocoa, 
escreve o dr. Wasbiogton Lniz, o governador recebia oartas 
de desculpas, de snbmiss!!~, em linguagem servil e despre- 
mivel; repreaentantea, ar, praprios filhos, densei ch:fes de 
familia reapeitadca iam em passos rLlar.sa aos péa do go- 
vernadrr, sigrificar-lhe a sua suj, iç8o a sua lealdade, o desejo 
de agradsr-lhe; e, num rebaixamento que deixa a mngua 
no coracKo, manifestar-lhe que tatavam prontos para prender 
os proprioa filhoi, conta40 que irao d6sae praaer .4 nobilis- 
sima pessoa do representante de Dom JoHo V, cujos pda 
bejnvam S. (2) 

Neasas condiç6ea n8o 6 para admirar que Cavichy. es- 
cravo dos Lemes, se oonstitnisae o maicr inrtromento de 
odioa e vinganças contra seus ienhwa,  e que I s outros al- 
goses proournasnm imicar o exemplo de Csvichy. 

Oa irmiioa Lemes, JoHo e Lourenqo, por sua0 condiç6ca 
de fortnna e lagcs de parentescn, eram pereonagens de des- 
taqns na scoiedade paulista; mas esta se achava profanda- 
mente abalada em aua organi~açio interior, em sua econo- 
mia interna. 

Nava faaa da vida social surgia no s61o braeileiro, e 
Rodrigo de Meneses pensando ferir o orgulho dos panlisras, 



que levavam O amor propiio ao extremo, sem medirum as 
consequencias, niio passou de u;o instrnmtnto nas mii3 do 
iooonscients da historia. 

Em vez da procura e descoberta de minas, com que se 
preorcupavam oi handeirantea, agora o que fwcinava c s  eu- 
piritoa, era a pxse  real d. oito, obseasiio capas de prodnsir 
um monstro da peifidia e traiçiio crmo tiebii~tillo Fernandei. 

Como a expadição de Bartolomeu Bnena, filho de 
Anhanguera, em busca dos Yartirior, a serra encantada qna 
por tanto t m p o  povoou de fantaziai a imajinnpão dos pau- 
listas, se encerrava o ciolo dss bandLiras; o que. Ihes rea- 
tava era uma saudade infinda das traveasias arriscadas stra- 
vez do rertão misterioao. 

Eis porque, uando JcHo Leite deaorevia a desaaberta 
de oiro do rio Pi 7 fies, ao passo que a fiaionomis de aens 
companheiros resplandecia de uontentsmento, o rosto de 
Bar~olomen Bueno se anuviava, carregado de saudabes e 
presentimentor, raridades de nm passadc, que dusapsrecia 
para jámais voltar, preoentimanto de um nova estado de 
conzas, que aurjia envolvido em f6rmas vagas e indefinidas. 

Era oito o que lnnir , nas miios de Jogo Leite; miu 
niio era o oiro que elle, filho de Anhnguera, em menino, 
brincando com Antonio Pirea de Csmpoe, tambsm menino, 
e filho d e  outro domador do dezecto, tinha visto na serra 
dos Mardribs. 

ãntretmto. a estrela doi osaliatas niio imoalide?e nm . ~-~ ~ 

instante senão para em segoida>esplandecer com maior folgo~. 
Da mirsjem doi Martirioi, incasiante fanal dos bandsi- 

~anles ,  que áe encaminharam para o poente, rennlton a con. 
uista de Mato Grosso e Goisz, aislm como da quimera 

I a s  Esmeraldss, oonstante guia das expedigbw, que se dlri- 
jiram para o vale de S. Franci~co, aurdin o gado farto, onde 
falhou i pedra precioaa 

Em 21 de outubro de 1725 chegava Bartolomen Bueno 
a 8. Paulo com a alviglreira noticia de haver desaoherto 
no centro do paiz, nos ierMei de (foias, oiro, muito oiro, 
a mercadoria que, no direr de Lafwgue, temu poder majlco 
de i e  tran~formar em todas as oocuaa dezejaveis e desejadas. 

Mas seria realmente oito da serra dos Martirics u que 
havia descoberto Bartolomeu Bneno? 

Neste ponto reina o deswordo entre 08 principaes 0hefe.1 
scrtanirtas, acreditando Antonio Pires de Campos que o 
verdadeiro caminho dos Kartirioi era par Cniab.4, onde foi 
fixar reudencia oom sws quatro filhos, orendo Bartolameu 
Bueno que na daoaberte das minam de Cioiaa oitavas rea- 
l i i a e o  de tna mirajsm de prianqa. 

O que se ube ds poàtivoi B que oa herpanh6ia am 
811s earreira vertiginosa a w u  do Elaoredo nPo viram iwüe 
doa e floreitar, onde Antonio P i m  de Campoi e Bactnlomen 
Baeno dslcobnram o w a q b  de o h  &o Busil B flor dai 
Wnr de f i t o  (fmw e Qoiii. 



Mas para cumulo de felicidade, com a descobarta das 
minas de Mato Grosso e Goiae, o pauliata de bandeirante- 
preador da indio ou capador de oiro-passou a agricultor, cria- 
dorde gado, plantador de ceresia e sobretudo, produtor de cafB. 

Em principio do secolo XIX, emqnanto aBabia expor- 
tava anualmente vinte mil caixas de assucar, Pernambuco 
quatnze mil, Rio de Janeiro nove mil, 8.Paulo apenas em- 
barcava para a exferior mil sanas. 

Na mesma Bpoca a Bahia remetia liara o eatranjeiro 
de8 mil fardos de algodão, Uaranbão dezssseis mil Pernam- 
buco quarenta mil e S. Paulo nem um. 

8. Paulo antes de tudo tratou de libertar o estomago, 
criando gado e cultivando cereais, e com tanto exito o fes, 
que em 1817 j6 n8o produzia sómente para o consumo, ex- 
portava gado de toda a eapecie, milho, arros, farinha, c at6 
trigo e centeio. 

S. Panlo teve a suprema ventura de, 'em 1720, lhe 
tirarem Minas Geraee, em 1738 Santa Catarins e Rio 
Grande d*  Sul, e em 1148 Mato Grosso e Goias. 

Sem Minas. sem Goiae e sem Mato Qrrsao. os oanliatar, . - 
deixando de se; bandeirantes, tiveram de se fazer agricul- 
tmas, sem que houvessem sido garimpeiroa ou faiscadores. 

E' qae'não obatante san póder mbjico, o oiro tem seu 
ananké, na fraze de Andr6 Rebouças. 

NLo se póde dizer que sejam os pa izs~  anriferps os mais 
rioos ou os que úiram mais proveito de sua prodngão. 

A Grecia e Rnma foram nagões pobres de minas auri- 
feras. Para obterem o oiro, de que necessitavam, uma e 
ontia tiveram de organizar eaped çi3es e conquistas. 

A Grecia ae abasteceu de oiro na India, onde, segundo 
a tradiçso, as formigas carregavam oiro de dentro da terra. 

Roma estava senhora do mundo, quando i e  aerviu do 
oiro para ornar os aprzentos e tecer oa vertidoa de Agripina. 

Sepundo os calculoa de Enmboldt, o Braeil pradnsiu no 
seculo XVIII mais de metade de todo o oiro da America, e 
nem prr isro vein a aer um pai5 rico. 

Sob a fórma de quintos, de confiscos, de pedajioi, de 
donativos, todo o metal explorado foi remetido para Portu- 
gal, que, em v05 de redu5il.o a industria, a commercio, a 
progresso, a civilins$&o, gastou-o na oompra do titulo de 
pdelinsimo e outras prodigalidades de beatice. 

E', porbm, muito interessante e digno de nota que no 
momento em que a pradnç&o do oiro no Brazil tocava ao 
anje, emquanto S. Paulo, privado de Minas, Qoias, Mato 
Grosso, e portanto, iem oiro para explorar, cornegava a de- 
senvolver extraordinariamente sua prodnpáo agrioola e in- 
dustiial, Minaa, cujos veios aoriferos foram sempre os mais 
explorados oferecia o espetacalo de uma lastimavel de- 
cadencia. 

Ao passo que em 8. Paulo surpam vilas e as vilas se 
traneformavam em cidades, em Minas as vilao e cidades 



existentes Mnhavam, se nAo apre~entavam o aspecto de 
demoladarai rninaa. 

0 s  pala& ~ l o  haiiitados par individuoa que, cutrora 
opulentos, agoa, piaiada a febre da explomgilo do oiro, le- 
vavam uma esbtencia mizeravel, abatidos, awbrnnhadoe, nem 
carajem psra se atirarem 6 cultura doi eampos, n b  sabendo 
famr outra aousa 8inPo lastimsr que lu minas ie houveamam 
e r g o t d o  tAo depremia. 

De uma dessas vivendas, hoje owipletamtnte deshabi- 
tadae, em que r atrora rolauam sawdagaer joviaes, rhon, subi- 
das e descrdar tumuliuaruis emta oa estrepiloe arjenlrnos 
das eaporas, tripa Euclidea da Cnnba o snjestivo quadro, 
que intibulon Entre rdnaa : 

.Aproxima.se do laigo p o d o  deuquiciado, de humbrais 
uacilantea ou ensoa. Desapeia e avança, pelos terreiros de 
pedra arroina f os; galga a volba eecadaria, pnlando nobre os 
degrana que faltam; entacs no patamar, em oimr, diante da 
porta escancuads da entrada, abrindo para o amplo salHo 
dezerto. Penetra, aontempla, de relime, as moldnna as- 
borcinadas das acedes e o teelo, onde adivinha m q n i o i a  
de frisos doura i oi na cimalha de ebtuqua. Enfia peb l m p  
corredor afogado no h 6 0  angulhento do ambiente inove& 
para o qual se abrem as portam de ontroa repsttimenba ds- 
zertor, onde chiam e revorm, desequilibradamente, cenianna 
de morcsgcm tontos. Chega A 1818 de jantar, deserta.., E 
naquella quietude sinistra, si n b  o amedrontam oa Bcos doi 
proprios paasop, lmgoi. reboante@, morrendo vigaronamente 
em remoiunaiii misteriosas pelos ambitos da habita@ vazia 
-commove-o, irreeintivel, a v i i b  retrospetiva doa bellos 
tempos em que a vivenda senhorial pompeava triunfalmente 
no centm dos cafeaaii floridos,. 

&to Giorso, onde 08 granetes de oim eram tanlos,que 
se os empregam como chwmh de wpinflardaa. e onde para 
colhes o amo, òortava arrancar aa íoup de capim, nAe 
teve melhor aartn: i6  em 1158 nAo podia viver ~ p n x i l i o  

I extranho, tendo aidó ordenaao ao &vamo de (io*z qae 
subvencionasse a paòve mllKnana oom qoinhenbs e dom 
m a  de oiro anuaer 

Reièrinde w 6 cidade de Til* Beh, d8pou Mato Qroile, 
futadada mpreaurmenle para capital da todo aqaella atar- 
tmla 6 -ta sona, deacrave o Vtasonde de Tamay a im- 
plsulio de intenta melancolia cauzada pelas ruipia, e&- 
jiea e?~qqe>otas de extintas prandesns, qua jamda ooltarüa. 

*C.ci. que d w h i r u .  ; mat* que ainda IirL dteso 
n u  rnas; iaunhqüm do deuapod que levaram a m t o i  do 
aiis de optmora n u  bamwa; eihomados e hrgos p m s  
dn m a n l h s  q i u  torbtap; gente qua diminnin ( e  jh ar 
t& pouca) m naia, airtros que e m i g r a r e  taojidoirpsb 
dszaspere e pek ata da meurso : uvores pme m a c a a m  
inquoraa e b solta, giganta d a  flnestn em p l a n r p w W ~ ,  
dominando no ien majsstoso vigor e ru 6e-e reiwriomt3 



alegria os destroços da ~ b r a  dos homena, exuberantes e 
altivos, sobretudo gameleirar, terriveis estas no rapido en- 
grossar, a ae agarrarem bs pedra?, a insinuarem par toda a 
parte raizea, a principio humildes, tenues, delicndas, depois 
possantes, violentas, derrubando as main fortes paredes, e 
desagregando as conatrugões mais rijas, das quais retem, 
como que por essarneo, no liame de intrincada trama, enor- 
mes fragmmntos, rochas inteiras suapensas numa r8de de 
finas e penoientas malhas*. 

A propria capital de Qoiaz deixar& de respirar prospe- 
ridade e lougania para apreeentar o aspeto entristecedor de 
ruinaria, táo fielmente ~intado velo dr. Conto de Magalhães: 
=Ali aparecem os muroi da anGga chacara do Horio, com 
ssus isrdins, outrora plantados de arvorei distribuidas em 
ruas cobertas de areia brauca ; mais adiante aparece a tapera 
do Neiva coberta de ursea e espinhos, e que fora haiampos 
uma situaçüo delicioas, coberta de parreiras, dss quaia se 
fabricavam pipas de excelente vinho de uva ; mais adiante 
vâ-se cavado no piçarrão da estrada um rego d'egoa ; erá  
uma fabrica de tecidos. cujos maquinismos c~mplicados e 
dificeis aub3tituiam a força do braço do homem pela força 
d'agua, e oujos numerozor prodntoa suprimiam as neceoessi- 
dados daa habjtantes, e chegavam para exportação, al6m; 6 
a cbacara do Artiaga, plantada de um magnifico pomar, 
enriquecids de tlnques, onde se criavam peixes ; em suma, 
nllo ha um e6 logar, onde es nHo veja uma roina, teste- 
munha de uma grandeza passada, e que j6 nHo existe*. 

Entretanto, a peaquiza do oiro pelw bandeirantes nos 
trouxe a vasta regiao, sobre a qual assenta a rede bydro- 
grafica, que deve ser considerada a haee dn nossa unidade 
geografica, ponto dn apoio de nossa futura civilizaç&o. 

Se iiBc1 fossem a tenacidade e a bravnra inauditas doa 
filhos de S. Paulo, furando a linha de marcaç?i? de Alexan- 
dre VI, mesmo modifioada pelo tratado de Tordeailas, o 
Brasil teria ficado reduzido a um pai5 de fachada : n8o 
seria o colosso que hoje 6, tendo a cabeça recostada nos 
Andes, e os brapns? grandes como o Amazonas e o Prata, 
a abarcar o Atlantico; mas nüo se p6de atribuir a prospe- 
ridade e a grandeza deslumbrantes de S. Paulo ao poder 
majiao do üiro, e a prova ert4 em que, emqusnto Minas, 
Qoinz e Mato Grosso, cim sua extraordinaria produ$ão de 
metnis e pedras precioras, caiam em uma Isstimavel deca- 
dencia, S. Paulo, sem tnrras anriferas e diamantinaa, se 
tornava produtor de riqueaa, criando gsdo, plsntando oe- 
reais, abrindo estradas, construindo linhas de ferro, edifi- 
cando cidades, onde as fabricas recamavam o ceu oom o 
fumo de suas forjas e enchem o eupaço com o ruido de suas 
maquinas, exportando tanto caf6, que abairotarla o mercado 
mundial, e, psra d i ~ e r  tudo em poucas palavras, dando o 
exemplo, ipareutemente paradoxal, de um pai. de super- 
produçHo com falta de bragos. 
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Um problema historico-geog~a~phico 

Onde foi o assento da Villa de S, Andrb da Borba do Campo 

Resposta ao sr. dr. Thaodoro Xampaio 

O distincto historiador e meu particnlar amigo, o sr. dr. 
The:doro Bsmpaio, a quem devo gratidtio pelas proveitosas 
liç6es com qne iniciei a minha vida pratica e tributo admi. 
ragHo pela robaiten da intelligencia e eiforqada dedicag40 
com que elabora sena magiatraes estndcs, vein pelo =Estado 
de S. PaiiLon traaer uma drie  de argnmentos em contra- 

8" iiçáo ao trabalho qne li no Instituto Historico na sesriia 
e 25 de janeiro. 

Náo tive a felicidade de contentar ao meu diitincto 
meitxe e amigo, tive, aocontrario, a desventura de vel-o of- 
fereaer numeroaos reparos ao muito esfokço que empreguei 
+a idsntificar o ponto onde ha treientos e tantoi a n u a  
atraa i b  aisentava a viUr de 8 Andrd da Borda do Cam~o. 

O methodo que empregnei, cdcsndo em msppa de de- 
talhe topogra hieo o perimetro de qnatm sesmariai concs- 
didas no wcn!o Xvl ,  em dwcssooroximada 6. da erirtsnoia 
deqiiella viila e tendo ttod.8 ellr;a' como ponta commum o 
-o ponto em qne d l a  t e  arinntava e, m i s  ainda, a pmra 
monmnmtal qne offewi iffirmiado a eriitanoia &n tita. 
da .elhs ruinas que i6 podiam condiser oom wntrnç5on 
oa6iw, não mereaenm do eitimado hktoriador mah do 

P& o i ndãh io  invèstigsdor ap0g.i.-sa a iima &n- 
tag4o em qw aoooorrem r stradipio, ooncordaado mm do- 
aamentoi digo..  e mm o uecer de eeari bre# qda do -rnw se ooaupram.. %oi esse o m t J o  na 
de base ao ien eitudo #obre a masma quast&o e !i& &ea- 
( a q r  no vol. IX (h 1904) da Reviata do katFntn nisto- 
dco de 8ik1 Paulo, emquanto que o meu u pmüooipoii de  
da pmeua.  r verdada, nüo s6 pelos mtigq docnmentoa 
aato t a m b  por o n t m  indioag8ãi pae s o i d i s r i l w  wm o 
awumgta, 



- 66 - 
Deixei de oarte a tradicão Dor lhe falecerem no caso . L 

vertente muitas condições essenciaes para seu credito. Fal- 
tava-lhe a nniform'dsde, a singularidade e ooncordancia no 
modo de narrar o facto porquéeste não procede i a  narraçHo 
da familia, vem da fonte impura de uma informação sin- 
gular ! 

Qne conceito póde mereoer uma tradiç8o invocada para 
deoidir sobre a sitnaç8o de um local quando ella diverge 
em tres correntes de opiniõ~s, apontando cada uma dellas 
para um sitio diff~rente? 

NHo sersiri para turvar mais ainda a queatXo, apressn- 
tando em tres o que só póde existir em nm ponto? 

Assim controversa 6 que ae apreienta a tradição na 
villa de 8. Bernardo, onde o illustrado escriptor encontrou 
lagar Adrede para sua opp8o e onda boa parte dos moradores, 
bazeada numa versão ahi corrente, sustenta que o an- 
tigo povoado de S. AndrB tinha assento naa proximidades 
da sua villp, ao meimo tampo qne outra patte da populaçiio 
se fracciona aoompanhaudo outras vereões tambem eústeu- 
tes que inaioam mais dois sitios como lugares outróra oc- 
capados pela trefega villa. 

O bairro da Ponte Alta e a estação de S. Bernardo, a 
margem do Qnapitubs, são os pontos indicados para se con- 
traporem ao da villa deste nome e s6de do mnnioipio. 

Sobre a Ponte Alta a versão 6 calma, timida e nunca 
teve escriptor que a decantesse; sobre a da margem do 
Guapitubs, porBm, ha o apoio dos infatigaveis iwestigado- 
res Azevedo Marques e Jogo Mendes, ha uma tradi@o do- 
cumentada pelo dr. Theodaro Pampaio no vol. IX da Re- 
vista do Institnto Historieo, paga. 1 e 2, e existe ainda - 
p!ra maior triumpho contra suas duas rivaes, um scto offi- 
cial, qual seja o decreto que mudou o singelo nome do 
bairro da estação de 88o Bernardo para a decisiva denomi- 
nação de districto de pa5 de 8. Andr61 

Não se sabe ao certo se o triumpho dos moradores da 
estação foi devido ao facto de disporem de maior numero 
de opiniões do que os da villa, o que se sabe, por6m, B 
que muitas veies a boa vontade guiada por versões se 
transforme em grave erro historico, como o que se pretende 
consignar alli, erigindo na praça pnblica um monumento 
de granito em que se eaculpirilo legendas assegurando que 
nsqnelle sitio tivera assento a villa de @auto Andr6 ! 

E nao serA iao  o resultado, a conaequenoia de uma 
t.adi@o mal entendida, de uma vernão que nao pdde ser 
aproveitada como tonte da historia? 

TradiçHo que não 6 singular no facto que descreve, e 
onde uao ha oonoordancia porque a narraçso B controveraa 
não B tradição B versão que tanto p6de se originar de uma 
verdade como' provir de uma fantaaia criada para glori6- 
onçiío de uma coisa que nada tinha com o faoto. 



Foi exactamenie frei Gaspar que meu illusttado amigo 
chama em aaxilio para apoio de sua opiniHo quem criou a 
tradigão de um Santo AndrB nas viiinbanoas da villa de 
Silo Barnardo .a meia 1Bgua da borda do Campo* conforme 
escreve em &nas Memorias e ao que muito formalmente se 
cpplle Candido Mendes, averbando de suspeita a opiniUo 
daquelle henadictino s quem =convinha aitual-a na fazenda 
do8 monges da sua ordem.. 

Em que fontes poderia ter frei Gaspar bsbido infor- 
mapãea para fazer uma referencia que aliaz nHo fundamenta 
e que por eaae faoto destóa do processo que geralmente usa 
nas suas ohronicas e que B dar o testemunho e citar a 
origem ? 

Teria sido firmada pela narrap80 de velhos moradores 
do local ou recolhida de antigos documentos ? 

Mas qu:r numa quer em outra hypotheae, essas circum- 
~tancias nro teriam escapado a Pedro Taques, companheiro 
de estudos e parente daquelle monge e com quem ema- 
vara as archivoa A cata de doaumentos pata a nossa bistoria. 

Nos escriptos deste biatoriador se v8m a toda hora a 
citag8o de factos colhidos da narraçiio dos antigos, se en- 
contram seguidas e ionumeraa referencias a S. Andr6 onde 
at4 se perde em repetir detalhes e. entretanto, nem uma 
uma unica vez arsignala o sitio onde tivera vida a ephe- 
mera villa de JoHo Bamaiho. 

NBo 6 possivel que s6mente a frei Gaspar tiveage sido 
revelada aquella tradição emqaanto que se silenciava a 
respeito para o seu companheiro de estudos. 

A dacnmentaç8o de que frei Gaspar se serviu B toda 
'conhecida, não a6 pelos seus escriptas, como tambam porque 
aquelle monge teve s feliz lembranpa de reunil-os em ca- 
dernos cuja copia feita por frei Francisco. Bernardo da 
Virgem Maria, em láao, ainda exisbe no Convento do Carmo 
em Santos wmo tive oppoitunidade de verificar ha pouco 
tempo. 

Na0 tsriam sido os conceitos expressos por frei Gaapar 
nan suas memorias e que depois de lido, pelos 'Davids, Pe. 
cegueiroa e Qaiterias* foram cransmittidos como originarioi, 
nllo do livro, nBo da sua leitura, mai oomo recebidoi por 
intermedio de tradipao ? 

A autoridade de frei Gaspar ieria uma condiçBo para 
&aceitar-se aen testemunho, sem vel-o eucadado em 'um 
facto, um dooumento oom~robatorio da sua veracidade? E' 
o proprlo dr. Sunpaio lhe nega a autoridade e ein 
condipães bem divenai repellindo a tastifioafio daquelle 
monge sobre o texto dai oize primeirss paginar do livro 
de Aotai da C a q u a  de S. Andid, apesar de poder-se in- 
vocar a favor o tsltimanho  dar de Porto Seguro e de 
Pedro Taqnea. 

Um nnioo esodptoi, e excluiivameate elle, cooeordou 
com a opção de frei Q a s p  e isso meamo na hypothem de 
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que as duas opções abranjam o mesmo sitio, o brigadeiro 
Maohsdo de Oliveira. 

N&u faltavam ao incançavel peaqnizador os elementos 
preci~os para determinar a aitnaçüo da primeira villa Berrana. 
dlliava ao seu temperamanto de obiervador analysta e de 
historiador critericso, as oonhecimentos topographioos pre- 
oiaos para reaolver a questão. 

Os trabalhos sabre oi limitou da Provincia e que são 
como este um estudo hiatorico-gsographioo, foram tratadas 
cam uma proficiencia que eondizem com o seu alto valor 
intellectual. 

Mas Machado de Oliveira, aldm de dar a situsçao de 
Santo AndrB fórs da fasenda dos monges de S. Bento em 
cujo ambito frei Gaspar a situa, não te refere a e a e  assom- 
pto senão accidentalmnte ; não gastou cim elle mais que 
8s seguintes palavrea : - - P a r d a  de Jogo Ramalho que a 
teve no sitio oonhecido ao depois aom o wme de Borda do 
Campo, e hoie serve de assento á fienuazia de São Bernardos. 
Ent i tanto  Ó a~anmpto pela sua importancia, bem merecia 
uma monographia como tantas outras que o illnstre paulista, 
ao# deixou. 

Se a individualidade de Jogo &malho o a'caide-m6r 
daquelia villa m m m u  dssie intelligrnte historiador m a  
moiographia ião intereseante no appendice do seu Quadro 
Historico, porque 1180 o merece:ia tsmbim S. A d r B ?  

Não teria lide arrastado por frei Gaspnr em cujo pare- 
aer ae louvara, e ineedido m i m  no ieu erro historico ? 

Porque motivo Porto Beguro, Azevedo Narques e J m o  
Mendes n&o se apoiaram na informaçáo de frei Gaspar e 
foram procurar outros pontos para a aitu@io dessa villa ? 

E' que a informsçlo de frei Gaspar lbe3 mereceu menos 
f6 que 8s tres vmõea que alli corriam 

Bão esses os motivos com que me juati6oo de não ter 
deixado guiar o meu trabalho pela tradiç&o qos achei vi- 
ciada e pela opiniiro dos historiadores que encontrei oontm- 
verga 

Vejamos agora m considaraçõa~ de outra ordem e oom 
que o illustrado escriptar reparou meu trabalho. 

Diz o dr. Theodoro Sampaio que eu dando nm Santo 
Andr6 & heiri do Jeribntiba, dei u n s  iolnpão que nllo sa- 
tisfrz as condições do problema e acoreewnta .que dos do- 
cumentos que apreaenq se infere que a povoação de João 
Eamalho Mo odi. estar ti  margcrm daqnsllerio. Esta Mr- 
enmstaucia 6 8. si tüo importaste .que neaham chmoistam 
h h i a d o r  a deinr ia  de refeni. O rio Járibatiba em o 
ria mais volnmow de pautas  atravessava o caminbo dsPi- 
ratininga ; era tambgia o unico - navegavel por peqsauoa 
barcas e oanoas aw que aiqnellãs tempo# se deceia a 
rente at6 o Tietd ; era, portanto, uma artnria de aommuni- 
eacão p r s  o intsrior de que não rsro te utili.avam os mo- 
radores, e o facto de ie whar a vdla de Santo AndrB em 



uma dai suas margeoa não eecaparia certamente aos ercripto- 
rea codvos on a quem dalla nos fizesse i deacripção. A 
Ulric Sohmidel que a vizitou em 155'2, quando passou do 
Paragusy para S. Vio ints e aos jasuitas que della ie occu- 
Daiam em sua: eartps. informacõss. ou em suas ehronican. 
iaia nitcnmstsncia decerto não despercebida.. 

Oomeço nao conoordaodo com meu eatimado amigo na 
nua ismrçüo de ser o Jeribstiha, noi primeiros tempoi d s  
oolonw, ama arteria de communicap8o para o interior do pais. 

Nas cartas doa Jesuita~, nas suas infarmaçóss s o b  o 
naiz. nas suas chronieas emfim. s6mente exiita uma uuica 
;eferencia de viagem neass riÓ e raaiiiada em condig6os er- 
cepcionaes porque o visiante em o padre Chriitovam de 
GonvBa. vizitador das cáias da CompÜnhia de Jeaui. 

A deacripçüo dessa viagem é feita peli padm FernPo 
Cardim, nm doi companheims do vizitador e que i a ainge- 
leza da aua na ração mais fui sentir a imprriticabilidade 
desse rio para navegaç80, do qoe exalta a i  auas oondipões 
p r a  transportes. Fernão Csrdim desceu o rio em vesparis 
do Natal de 1685, na époaa das grandes chuvas e dasinun- 
daçãea e apezaí do augmento do volume das aguas, corria 
a toda a hora o riaoo de soesobrar, n a i  pelo volume daa 
aguas, mas pelo spe iga nAo pequeno de dar nos p6ui e 6: 
veies dando as canoas, aom arande impeto, ficava atraves- 
sado ; era nec3aeario muita cautelas. . 

Admittindo, porem, que o J e r ~ b ~ t i b a ,  ap  zar doseuleito 
estreito e apertado, obstruido por crontos caidoi das s w  
margeoa, e cujo volume de igoa 4 t8o pequeno que dB VAU 
em grande parte do anuo, tivease sido um rio aproveitado 
p m  Pavegaçbo e de que 90 ntiliravam o8 viajantei d a -  
ceado atd o Ibirapuora e dahi prcieguindo por terra pwa 
Pimtiniuga, na0 era o caio de inquirir que eaonomia de 
tampo e de 2iatancia ou qual a iimplificaq'áo de trahalho 
que poderiam conseguir com a mudança do itinerario t e r  
restre ? 

Do ponto de embarque i e  cmtiuuaissm a proaegdr pela 
estrada antiga, teriam a veocer oinw leguas de d~etsncia o 
qne seria viagem feita commodamente em um dia, emquanta 

ue se prefeniinm embarc&r no Jeribatiba - e dewel-o at4 
!biiapnera, tsriam de lutar com a imprathbilidade do #<o, 
numa extem'áo de cinco legais, aldm de  ou t ru  tm qüe M- 
hvam ain& p m  viujar por terra at4 Piratioiew impli- 
cando a i a  modanpa do itinerario a deipeu de maii um dia 
de tnbslho por agaa para economisar ~ómente d a i  legume 
de caminho. 

Fernüo Cardim qiie foi o nuiw ~ c r i p t o r  cobvo que 
dessreveu uma viagem n e r e  rio, pe rdem em detalhei n u  
oonsas de somenos importancio iem alihr :e pmocoupar da 
accideiitea de maior monta. Aseim 6 que, daicendo pelo Je- 
ribatiba paimu p e h i  prinimidader da aldeh desse nome, 
obega em 1b.rapum oade n& i e  sabe se larmina a viam 





mentição dos seus moradores? Sabe-se que era ta0 grande 
o uso do peix?, que se extrahia tal quantidade dos rios que 
at6 o governo regulou a pes'a, cobrandc o dizimo daa pes- 
carias. Não ara tambem o rio uma especie de barreira na- 
tural contra os inimigos que pretendessem atacal-os pela 
margem opposta & nua collocsgão? 

Piratininga, Ibirapuera, Barueri, Pinheiros, Quarulhos, 
Parnahiba. Itaquaquecetuba e as demais povnag8ea que lhe 
seguiram foram fundajas a bzira de rioa e S Andr6 não 
poderia tambem escapar 4 regra geral, apezir de quer  ara 
elle, quer para os outros povoados e sobre eaae particular, 
nHo ae poder invocar o apoio dos eacriptores ou cbronistas, 
pelo simples facto de nHo se encontrar nos seus eacriptos a 
deicripq80 minuoiosa da situsç80 dos ~ O V O ~ Ç ~ B S .  

As cartas doi jeauitar, as chronicas de Vasccncellos e 
JaboatUo, bem oomo as do outros esctiptores, maia curavam 
de asanmptos raligiosos, em que intercalavam os accidentes 
sobre usos. coatnmes e fsitçs de armna que tinh3m relaçaa 
com o facto que descreviam, do que tratavam de consignar 
apontamentos para a historia. 

As refercncias a S. Andr6 s6 incidentemente lhe foram 
feitas e carecem por isso de importanoia. Vasconcelloa e 
JahoatHo dizem t8o pouco sobre ella que o valor historioo 
dos seus escriptoa para esse csso. 6 inteiramente nullo. 

Julgo por isso que o meu illastrado amigo, exigindo 
para a minha op@o o apoio dos chronistas, exige que eu 
me caoce em procurar o que não foi escripto oan snaschro- 
nicas nHo i6  para a minha opção como para qnalqu~routra, 
inclusiva a do dr. Tbeodoro Bampain, que nesse particular 
nHo tem apoio de chronista algum. 

Fti mesmo depoia que deseaperei de procurar naa chro- 
nicas e de verificar a pluralidade de tradiçáes que resolvi 
estudar a questiío nobre um aspecto maia acientifico, locando 
sobre uma planta de r:gor topographico e de acc8rdo com 
a technica, as qumtro semarias que fiaeram objecto de meu 
trabalho. 

Não contestou o dr. Bampaio o modo porque graphei 
III linbas perimetricaa das setmarias. concordou com 
ellaa reprodnnindo no asbopo oom que illustrou o seu tra- 
balho a mesma delineaç80 que eu dei. 

Entretanto, porAm, em outra coupideração a seu rea- 
oeito. estuda o dr. Samoaio o modo minacioao com aue se 
heacreviani as linhas pe;imet:icas das seamsrias aprovéitau- 
do-se dos menores aooidentes para difidr una .posiçb no  
terreno e acorescenta em segucda : <I No tempo em que se 
fizeram easai wnoesióes de terras a pavoapào de Santo An- 
dr6 ainda exiatis. A iesmaria de Pero delt6es data de 1534, 
i de  Bras Cubas B de dois annos depoia; a de Bartholomeu 
(3arraaco e a do Padre Luis da Oram, concedida ao collegio 
doi jesnitas de 8. Paulo, aquella 6 anterior a 1560, pro- 



vavelmente e esta B de 1571. Ora até 1560 a povonç8o de 
8anto Andr6 ainda existia e em 1571 se a villa tinha por- 
ventura desapparecido ainda eltava bem fresca a memoria 
della . Poitanto as escrituras de taes sesmarias oiío podiam 
deixar de i e  refarir ao povoado se, de fact,. o assento que 
lhe attribne o Sr. Moura fossa esae, 4 margem do rio Jeri- 
batiba e ta0 prcximo do ponto em que se dividiam as mes- 
mas reamariaa m. 

Na0 @OU foite em dialectica. mas julgo que nHo B pre- 
ciso grande esforço para satisfazer ao fcscejado escripror. 

As duas primeiras desses sesmarias n8o pcdtam fasm 
referenaias 4 vJla de Shnm Andr6 por uma razão muito 
simples, porque nessa data ella niío exibtia. 

a A aesmaria de Pera de G6es data de 1534, a de Eras 
Cubas 6 de dois anuo# depoii m. . como muito bem diz o 
dr. Sampaio, emqrianto que Santo Aodr6 s6 foi  ed,ficado em 
Bpota anterior a 1553 e posterior a 1519. isto 6, cerca de  
quinae annoa depois da concesião dessas terrna. 

Isso é enrrente entre os chronistas e tem O apoio do 
propria dr. Thaodiiro Sampaio, na pag. 6 do vol. I X  da 
Revista da Inst. Hist. 

Daqui 8e conclue que a primeira povoapão de enro- 
peus redes campos niío foi obra de João Ramnlho como 
geralmente se preanme, maa do padra Leonardo Nuues que 
o aconrelhbu e conseeuiu vBr realizrds. Cabe sim a Joiío 
Bamnlho a precedench no movimento povoado,, nslo por6rn 
a inioiativa da fnnda@o do primeiro pcvuado que se deoo- 
minou Santo andi6 S.. . . 

Para boa comparaçao desses trechos 6 bom ter em mente 
que esta aaaer~iío do dr. Bsmpaio fui deduzids de um8 caita 
escripta em 1550 pelo padre Leinacdo Nunaa, que dito de  
passagem apartou em S. Vicent, no anuo de 15L9. 

Me as sesmarias da Pero de 06es  e B a5 Cnban nHo in- 
seriram referenciss a S. Aosré porque foram ctncedidas em 
Bpoca anterior 4 sua exirteocin, os autos de drmarcagslo la- 
vradcs em 1567 e os de mediçio de 1633, trataram de aa- 
tiafazer essa exigencia e fieeram no com exuberancia de 
declarações. 

O procerso da demarcaç8o pode-se dimrque cirreucon- 
temporanaamente ao da existencia do povoado, pois meamo 
na hypotbe~e de ter elle sido arranjado no pequeno espaqo 
de ave  annos decorridor nbo se apagariam oi seus vestigios. 

E' clara, 6 simples a descripqiío dos perimttros desiui 
 sima ar ias. 

Bns Cubas obteve em 1536 uma data de terras que 
tinha no litoral tres legaas da largura e que deviam ssr 
constalte.8 para o aertão a dentro desde que houvesaem terras 
da e< nqniata p< rtogueui. 

O conceasionario escolhen para testada das auaa terra# 
a linha sinuoaa que vae da barra do Jurubatuba de baixo 
at6 ds proximidades do Piaataguwa 



SucceJia, porAm, que nesses mesmos pontos que elle 
wolheu  para uma dss faces da sua concessão, jb havia aido 
oonoediiio uma sesmaria a Pero de Gb.s, com a di&'erença 
que n cumprimento para essas terras não eraillimitadocomo 
f&a o~ncedido para as de Brai Cubas. Ellas tinham como 
limite do lado dn sert8o o rio Jeribatiba de cima ou rio 
Grande ccmo hoje 6 conhecido, desde sua cabeceira at6 o 
ponto onde ae achava um pinhal B ;  dabi largava o rio e 
tornava para o lagamsr. 

Brao Cubas teve eutio de desannexar das nuas, as terrua 
densa ultima conces-8;) ou antes, começar a med!ra soa ses- 
maria onde acabassem as de Pero de Góes. 

Pequerendo em 1567 a demarcação, elle alludiu a esse 
#pinhal. sl l~gaudo que junto a elle íivera assento a villa. 
de Santo Andr6 e que ahi acabavam as terras de kero de 
Q6es e pedia que desse ponto começasiem as suas terras 

Sessenta e rei8 aonoa deoois de lavrado o termo da 
demarcaqho e quando essa sea&aria j& pertencia ao Convento 
do Carmo em Santos. o respeutivo prior requercu a medição 
dessas terrsl. 

No prcceeso que se fez para esse fim em 1633, se de- 
elsra que lindo o juiz ao8 =Pinbaea. que estão na Borda do 
Campo, neits villa de Santo dtidr6, ouviu a Pedro de Mo- 
me* Dautaa e Paulo da Costa, .homrusautigoa e praticoa., 
a Pedro de Moraes Madureira e João Nuoen, smorndores 
naqnella paragem*, que onde elle juis estava .era o sPi- 
nbal. de que a dita carta faz mensiio e assim mostraram 
juntsmeute o caminho que os antigos moradorei de Santo 
Andi6 usavam psra ir a P~rabininga.... Depois dessa in. 
forme@% o procurador do Convent,. . . =requereu ao dito 
jois mandiise metter om marco no campo, defronte do dito 
pinhal. Diitanoia de 26 braças pouco mais ou manrs,metteu. 
i e  no meio de um alagadiço que ectava juuto ao dito pinhal.. 

Deiaas dec!aragões nos termos d i  medipao se infare, 
confrentando as com o auto da demarcrçãe, que o pinhal 
em que acaba e cwces~ io  de Pem de Goes era o mesmo 
onde depoia ad arsvon o miroo a requerimanto do procurn. 
dar do (;arma, e que eatava prnximo B villa de 8. Andt6 e 
ajuntamente s elle o oaminho de Piratiningam. 

Por ahi tambem se evidencia que ma r i  terras da seu- 
maria de -Pero de Goei vinham dasoendo o Jeribatiba a t6o  
pinhal e este estava proximo ao rio, as tarrai de Brai 
Cubas (depoia pertencent.s ao Convento do Carmo) tinham 
oamo pg nto commnm esre mesmo pinhal e que pela decla- 
mçEa dcs peritos, estava proximo a 6. Andr6, a beira do 
oaminho sntigo, e portsnto .4 mnrgm do Jeribatiba, tal  
qual identifimtmoa no noiso trabalho. 

Entretanto, o dr. Gampaio não cincurda que neaie lu- 
r 6 que devia ter iido fincado o marco diviiorio entre 8s r- hsmMas, spázar dos termos claroi, explicitol da de- 

mcapi io  e da medição. 8. s. concorda que o pinhal era 



iituado 6 margem do rio e que es:e servia de limite entre 
essas sesmarias mas não admitie que o marco indicador do 
ponto onde acabava uma o~ucesrão e ocmewva a outra, que 
o marco que assigualavs o fim da linha de confrontsção de 
Pero de Goes com Braz Cubse, forse collocdo no ponto 
commum aos dois sermeiros, mas a nove kilometroa deise 
ponto, no meio das terras iuconcussamente pertencentes a 
Braz Cubas e situadas 16rn do valle do Jeribatiba. 

E para justificar essa exigencia, diz o iudefeaso histo- 
riador: .Se a villa de João Ramalho ficava ti elquerda do 
Jeribatiba, como opina o sr. Moura, a mediçüo ao proseguir 
o norte, não tomaria terreno alto, teria qne atravessar pri- 
meiro esse rio e não entraria em campo senão depois de 
atravessar a mata. No entanto a medição começada da- 
quelle marco da villa velha, jimaia em sau proseguimento 
encontrou esse iio Jeribatibs.. 

Essa obaervação vem em regcida a outra que termina 
assim : :...porque se assim fôra, os autos uHo deixariam de 
o mencionar.» 

Os autos nBo fazem nem podiam faner iuenção dessa 
circumstancia, por uma raeíío bem simples; porque o mnrco 
níío foi collocado B margem esquerda do rio, onde Braz 
Cubas ou seu succesaor 1180 t i n h a  terras. foi por ieso cnl. 
locado 4 margem direita onde ellaa começavam A medipúo 
foi iequerida pelo prior do conventopara separar suas terras 
das d ~ s  outros stsmeiroa. Se o marco fosse collocado ti mar. 
gem esquerda, mostraria o ponto de divisa entre o padre 
Luiz da Gram e Pero de Góes, de cuja partilha ee não 
tratava, emquauto que collccado a margem direita, cnrava. 
perfeitamente do fim que teve em vista o processo; começar 
exsciamente onde intercedism as sesmarias de Pero de GQea 
e Bartholomeu Carrasco e proirgoir dahi para diante cou. 
fiontando com este. Nunca teriam de atrsveaaar o Jeribatiba. 

Bastava a transcrippão dos diverscs termos dersas ses- 
marias para te concluir a procednncia da nossa opqão, lo: 
cando a antiga villa junto a esses pinhkes. Com esses 
mesmas elementos, já tinha chegado a egual concloaão, o 
sr. dr. Luiz Piza que oollocou 8 .  Andr6 em ~osiçgo bem 
apprrximada ao por mim identificado. Fsliou.ihe uma 
inapecção no terreno que lhe teria indicado, estou certo, o 
mesmo ponto em que éucontrei o pinhal e as rninas  

Não foram s6mente estas tesmarias que mereceram re- 
paroa do dr. Sampaio, as de Bartholomeu Carrasco e do 
padre Gram foram envolvidas nas suas obiervsgaes oom 
aquella belleza de fórma que tanta admiraçao me causa e 
soffreram tambem seus reparos. 

Peço, pordm, licença para não disoutir se (una pinhei- 
rosp ou 'os pinhaes. sejam ou nUo a mesma coisa, não 



sendo de exigir-se de um escrivAo quaai analphabeto ama 
rigorosa propriedade de termos, prefiro antcia saber em que 

oaigao ficava a vivenda de Bartholomeu Carrasco com re- 
aptio 4 villa de 8. Andr6 e, depois de localizar em sitio P 

conhecido alnella residencia, tirar mais uma concluaAo a 
favor da minha oppllo. 

A' pag. 269 do vol. IV da Rev. do Int. Historico de 
8. Pauir, dis o dr. Bampaio no aeri estudo intitulado 
*S. Paulo de Piratininga no fim do seculo X V b :  .Do 
ateo do Collegio partia na direc$llo do 1111 o caminho velho 90 mar pela actual rua do Carmo. descendo para a varnea, 

oontornando-a naa proximidbdes da vivenda de Bartholo- 
meu Carrasco e antes de se perder no horizonte. para os 
lados da Harda do Campo onde existiu 8. Andr6, paesava 
por nm grupo de moradores junto R ribeira do Igiranga ..- 

Por esse treoho do aprecrado eacriptor se v &  que quem 
se dirigia de Piratininga para o mar e pelo caminho velho, 
pesaava primeiramente pela vivenda de Bartholomeu Car- 
rasco para depois psaaar por 6. h d r k  ou, emoutros termoa, 
ae evidencia que aqueile povoado ficava entre a vivenda de 
Carraeco e o mar. Vejamoa agora, com o auxilio de doou- 
mentos antigos, onde ficava situada sqnella vivenda, que 
marcar4 o ponto extremo, para o lado de Piratinings, onde 
pudesse ter estado aaaente a primitiva villa. 

Besolvem o problema os textoa das sesmarias de Ama- 
dor de Medeiroa e do padre Gram, de quem Carraico era 
confrontante e donde me conclue que suas terras eatnvam 
entre a cnmiada do Ponto Alto e o rio Jeribatibs. S. André 
portanto estava, dahi para diante, para o lado do mar, con- 
forme opiniao ao illristrado escriptor e de pleno ac8rdo com 
a opgAo que farmnlei. * 

iX * 
Antes de paauar a responder as outras oonsideragáes, aou 

forgado a addusir nm argumento por appiicapllo fasendo ao 
S. Andr6 da o p m  do dr. pmpaio a mesma pergunta que 
fesi iobre o meu. 

Como 6 que na concessBo da sesmaria de Amador de 
Medoiros, feita em 1671, irto 6, onse annor depois da mu- 
dançi da villa ne 8. Andr6, nAo se faa mçnçAo dessa villa 

uando ella, estando aituada em ieu bmbito, segundo o dr. 
8ampaio, e a um kilometro da estrada, era ate visivel de 
diversos pontos do perimetro deecripto ? 

Na conoessSo se faaem referencias *a uma crus que se 
diz que JoAo Ramalho oollocou~, conta-se que sobre ella- 
segaramente por i e r  de manipulaqão judaica-a colera di- 
vina Culminou um oorirco que a quebrou, descrevem-se con- 
frontantes, assignalam-se morroa sltos redondos, indica-ae o 
logar donde podem ser vistos, dethalham-ae emfim as miou. 
deneias e no entretanto, da coisa principal qun alli havia 
da villa de S. Andr4, nAo se diz uma palavra ! 



Uma crua que se dizia ter rido collccada por J O ~ O  
Bemalhr, que aliia poderia plantal-as em toda a parte, po- 
derli ser considarada uma villa? Mas, se crua 6 vills,,por- 
que fazem-na preceder dos vocabnlos duvidosos .ss diz= e 
do imyroprio termo .callocar'. em vez de asseverar clara- 
mente-villa que Joao Ramaiho fundou? 

Uepoia da terminar as suas cbiervações na parta que 
se refere da sesuariris, passa o dr. Sampaio para outr.) as- 
inmpto e diz que S. AndrB .não podia ficar & margem do 
Jeribatiba por ama cirrumstancin que não convBm esquecer 
e que. se refere a desintelligencia entre os jeinitas de S. 
Paalo e a gente de Jaão Bamalho, moradora em S. Andr6. 
0i padres da companhia, ao viajarem de S. Vicente para 
8. Paulo, não qcerendo atravesrar aqoella povocpao, ao che- 
garem ao rio Jeribatiba. ahi tomavam canoas e deaciam a 
ooriente a'& a aldaa de Ibirapnera (S. Amaro) donde a seu 
ialvo se passavam ti vills de S. Panlq atravbs dor campos.. 

56 atraz contestei que a viagem pelo Jeribatiba Posre 
um habito quando i6 se sabe da que foi deacripta por Fer- 
nlo Cardim e qne aluis 6 de importincia secnndsria para o 
caio, mas quanto d segunda parte, a desintelligencia dos 
jeanitas de S. Paulo, quer com JoHo Bamalho, quer com a 
aaa gente, que por esse facto deixavam de passar por S. 
AndiB, 6 asserçb qne nilo posso applandir porque contra 
ells se revoltam b~onmeror faoma da nossa h i s t o ~  e doa 
qaaes daatacarei as seguintva : 

l0 Os jesuitas nko tivelam interferencia na mudança 
da mmara de S. Andr6 para S. Paulo Prova-se crm o 
texto da carta de Jorge Moreira e Johannes Alves, antigos 
veresdore~ de S. Paulo em que asseveram que a mudança se 
effectnon a pedido dos mcradures da vilia velha; 

0 . O  Os jesuitas de Piratininga nuucn tiveram animasi- 
dade contra Joáo Ramalb3 e sus gente, ao contrario at6, 
iam continuamente Aqaella villa para a celebraq%o dos 0 5 -  
cios divinos,como se prova c m o regninte txcerto da carta 
de Acchieia e oitads pelo dr. Sampaio no vol. IX da Be- 
vista do Inst. Hist. de S. Paulo, pgs. 16 e 17. .Eatn villa 
anttgamsnte era da invacspão de Santo AndrB e ertava trez 
leguas mais para o mar, na hoida de entrada do eampo e 
no anuo de 60 por mandado do Gcverndor Men de 86 se 
mudou p u a  Piratininga porque náo tinham cnrs e 'sómente 
dos Padres da Comnanhia era viaitada e Sacramentada~. as- 
sim os ~ o r t u ~ n e e &  e as indiis seu# escravoe, como s iem 
ainda iam outro cura ieiiüo os da Companhia que lhe mi- 
niitram todoa os sacrsmentci nor carid.de .... , - 

3 . O  Os jeauitai que dirpAham da grande ascaidenoia 
sobre o8 moradores de Piratininna poderiam exigir delle o 
afastamento de Jaão Ramalho e-daAsna gente dos negocios 
pnblioas da villa e, no emtanto, ao oontrario do que se devia 
mperar ,de inimigos, entregam todcs os poderes da villa, as 
cargos de eleiçllo e de destaque, de vereador, de juiz e de 



aleai&, sas mesms homeua s quem dwiam ter feito guerra 
em S. Andr6. Ao proprio João Ramalho,-.judeu e ex- 
~ u n g a d o ~ - a l s g e m  para o porta de capiti.0 d5 guerra, 
mirgo quã elle s6mente eecupa depoia de iatimdo sob pena 
de 90, orueadoa &e mlha e um anno de degredo pam a 
Wrtioga. VgtPm. nelle iambem para vereador, mas essa 
funepllo elle n&a emsoei porque sua e d h  nSo r p e r m e h .  

4." Porgne n8e se pode ocmprebender que h i x ~ s e m ~ d e  
passar por Santo Audr6 para fogir do, Iwgm oude mmaur a 
.exoommuugado. JoOio Ramalho e &em chamr o mesmo 
João R a d h o  pars viver em n a  meio 

5.- Porque não se  pobe tambem aanoikia que a maldt- 
@o que servia pars a&genten os jeinibs, n&o serviswwioll 
bem para afugentar os ruamhnn $a outras r r h n s  relígiosas 
qumda no eutratamto B E& que os monss  de 8.. 
receberam som especial pmser, eoilservnram em seu poder e 
fundaram uma b iends  que no diner.de frei Qarpar e dr. 
Sampaio estão nas aercauise do Isgar *xoommungsdor 

Resumindo ehhes fundsmentai, podemoi inquirir. 80 a 
mudan~a de Camsrw de Banim Audr6 m ded r pedido ds 
seus moradores, sa oe jmnibrs nM iam- aet&m~ affieion.&vi- 
no, se $880 Ramdho e ~ p a  gesto eram ibsmsdai: inrátan- 
te e constautements pam o erereioio de fun~çõea slaotivas 
e continuavam nhi a conviver com os padres, porque &E- 
visr o caminho do ponto onde existia a vikla que a1 a. nada 
fies faaia e tmsser para ma ieio os seus meradores de quem 
tinham queixas ? 

* * * 
libordemos agora eubm pontm de qae o Bpsmm ek tp tn t  

fai qa<ntão magna no seu estudo e 'que se refere M. mmpo 
em caia borda estava situada a antiga villa. 

NHw conwrdú em &oFuto com a diviaiio qne h da 
vegatagão que a o h  a nwa limitwphe. a entrada de B.. V&- 
oeutm i Piwatiniqp m s  M&S de m o s t r a m .  quced a o  8. 
breas eccupdiu p&s. mabna e p b a  -0, & v e m  dinw 
algo sobre qual das bordas do campo estava situmds & villr. 

Snnta Aadr& e s â r a  situ&@ na nk. mmpo e &vido 
iri seaa ciroumstinaia tfmir ao nau a :  expliemtim di 
boi& de omnpo.. 

Pias qoan vieses &e qmuer @n(a, a b e d  i 
mata e d s r e  w aowipa, paereuds w. deir a um' d&da 
aue fosre encontrado no oonto onde acabava a veea*illo 
&oudoai e -n m vegeta& bWa, dwari. &&r que 
elle se aohava no fim da mata no extremo dm aiii; ou 
awl'cando o -me. n í  . W a  da mwts-. Doli mt4 Ai foi 

. e;;* ta w@a@~ q u e  ria fie, por&, "gb&u& 
&i awupas, awV siM- s* d6am E & 8~ ma I(oiti 
O*h o u t a  ma% a e.(A W hO fim, no srat- 
mq a berd. & anmpah 



A sitaacão de Sauto Andr8 estava na# oondiç6es em que 
figurei a hypothese. 

Vindo do litoral para Piratininga, subia-se a serra do 
Paranapiacaba . por entre uma vegetação de mata que se 
eetendia at6 o alto ; ahi oomegava o primeiro campo serrano r os protuguenes viram na Capitania, campo que se estende 

asde o alto dn serra 8th o Jeribatiba em nm sentido, e 
desde a eitrada velha st6 as proximidades da estrada de 
ferro Ingleia em sentido normal a 811s. 

Esse campo, que agora e muito de passagem o dr. 
Sampriio denomina de acampinho~, tem a sua deuominação 
desde 1632. Naquella Bpoca chamava-se campo do Ijahap'8 
ou G oap8 e hoje se denomina do Zanzalá 

&o ha giajante da rodagem para Santos ou morador 
de S. Bernardo que não o conheça ; aldm disso, o proprio 
de. Ssmpaia, que o crnaou mais de uma vez, assignala sua 
existencia no esboço com qua illustrou o trabalho inaerto no 
vol. IX da Bev. do Inst. Hist. de S. Paulo, pag. 18. 

E n&o B s6 por esses teatemnnhoa que se podem veri- 
ficar sua existsncia. O nome dil estação Campo Qrande n a  
estrada Ingleaa, allude B exteosao densa campanha que dahi 
se estende atd o Zinzalb e de que ella 6 o proloogamento. 

Nesso campo, no fim delle (para quem vinha de 890 
Vicente), foi que João Ramalho reuniu sua gente no ponto 
que no depois foi elevado a villa. 

A palavra borda nunaa poderia ser empregada para 
quem viesse de Piratininga, pois 8 bem discutivel que ahi  
houvessem europeus antes da elevapão de Santo Andié 4 
categoria de municipio. 

Iqoluido o campo de Ijabapb que o dr. Sampaio omit- 
tiu na sua descripçao, temos ainda a adduair que a divisão 
que faz sobre ente partionlar contradis com outra conclusão 
que tirou. 

Escreve o distincto historiador : *A Borda do Campo 
não tem outro significado, isto 8, niio tem como se inter- 
prehr senão como o logar ondé a mata termina e o campo 
começaa. Isto pordrn 6 dito depois de um outro trecho que 
r e i s  assim : 

'0 caminho velho, a partir do litoral, offerecia assim 
duas secç6es naturaea bem distinotaa; a da mate serrana 
que se estendia 4s cabeceiras do Tamaudatuba nas viii- 
nhanças do Ponto Alto e Garganta do ButujurU e a do 
Campo de Piratininga desde aquellas cabeceira8 at8 Santo 
Andd. 

E' bom ver-se que aquelùis cabeceiras referem-~e ao 
Tamandatuba. 

Não padece duvida que ficou escripto que a mata ter- 
m i m  M Ponto Alta, m cabeoeira do Tamandatuba e o 
crmpo comegava ali mesmo, naquella cabeceira e que de 
acôrdo com o outro treoho tranacripto, s borda aeria tam- 
bem, onde acaba a mata e comepa o campo. Entretanto, 



quer pela desoripflo que o dr. Sampaio faz, quer pela que 
se v$, no seu esboço, Banto Andr6 fica localiaado nas pro- 
ximidades de S. Bernardo; isto 6 a nove kilometros do 
Ponto Alto que 6 a oabeceira principal do Jeribatiba ou do 
rio dos Couros, como hoje 6 chamado. 

Encarando em seguida o distincto esoriptor o assumpto 
por outra face, inquire ae appareoeu algum facto novo que 
permittisse voltar d discusslio um assunpto jd debatido. 

- Mais para evitar que me attribuam sentimentos que ulo 
me animam do que para travar uma juatificaçlo, devo a 
respeito fazer uma pequena observaçlo. 

Jamais vi publicado ou mesmo em mannsoripto, os dois 
documentos que me orientaram na qaeatão e que alo a 
sesmaria de Amador de Medeiros e os autos de mediçtio da 
sesmaria de Brae Cubas. que, a meu ver, esclarecem defiui- 
tivamente o assumpto. 

O primeiro, traaeudo a deaominaflo dos oonfroutantsi, 
determina a sitnapão das temas de Bartholameu Carrasco, 
oom qusm a asu turno confrontava a seamaria do Padre 
Gram e que tinha como aquella, como ponto commum e 
divisorio, os p'nhaes situados jontos a Santo Andr6 

O segundo ser.ve para confirmar o contexto dos autos 
da demarcaç80 da seamaria de Braa Cubas que assignala 
como confrontante, pela outra margem do Jeribatiba a Pe- 
dro de Q6es cuja sesmaria terminava e nalmente neiaes 
mesmos plnhaes jjli communs i a  sesmsrias !e Gram e Car- 
rasco. Nesse doonmento ba ainda uma referencia ao cumi- 
nho antiao distante do aual. cerca de 26 bracas. foi collo- 
cbdo o marao inicial da livialo na parte terrans e ar onde 
ae evidencia que sua a i tna~lo era naa proximidadei i O ponto 
em que o oaminho antigo atravessava ó Jeribatiba. 

- 
Blo dacumentoa oonhecidoa e differentes allucõea aelles 

encontram-se em frei Qaspar, na correapoudencia de h- 
drigo Caiar, em Asevado Marques e outroi, mau tudo 13va 
a crêr que appareoeram pela primeira vez im restos no meu 
trabalho da reconititniqão histotfca de S. A$&. 

0 s  autoa da conoessbo. Doase e demarcuo6io da sesmaria 
de Braa Cubas figuram u a ~ e v i s t a  do ~mtitito, faltava-lhe 
o &imo termo o da medigão paraperfeitaidentifioaph deita - - 
aesmaria. 

Errei dooumentos i6 aocideotalmeuts 6 que me mostra- 
ram sua importanoia para o assnmpto de que nos ocoupamos. 

Estando em elaboraqão de um trabalho onde estudo a 
msroha da ooloninapllo e da sons ooloniaada no primeiro 
fiacnlo da oocnpag8o da Capitanis, eatudsndo aisim nm pouco 
a nossa tão desouidada historia tocial, tratei de a roveitar 
08 meia mezes de fedas ue a Secretaria da Agriou tara me a Y 
oonaedeu, em peroorrer iverioa arohivos nllo i 6  publiooa 



aoma de ordens mligioass, em busca de docom&os primi- 
palmente semmaias, com que pudesse prosegair meu tmba- 
Ibo. A propvih que ia copiando os documentos de eon- 
ceado de t e n u  ia taabem trapindo num mapps, trpagra- 
phico o perimetro das aeemarka. Ao locar as de Ba~tho- 
Ibmeu Carrasco, Padre eram, Braz Cubas e Pero de Góes, 
vi que todas ellas tinham c o m  ponto commum nm grupo 
de pinheiros e que nellas se f a i a  menaáo tambem de que 
essas arvores estavam nas prcaimidades da villa de 8. 
AndrB. 

Dei cohta deste resultado a diveracs amigos do Ioati- 
tuto que me mimaram a ir ao terreno onde vi confiimida 
minha suppcsiçUo, encontrando em sitio as uuicas tuinas 
possivais de se encontrar,-os restos das fortifica(5es que ahi 
se fizeram. . 

De volta do terreno, atirei-me ao caderno dos meus 
apontamentoa com cujcs oapitnlos ora simplificados ou am- 
pliados e ora reproduzidos na integra, ecorevi o que l i  no 
Instituto no dia 25 de janeiio deste anuo. 

Este trabiliio j i  vae longo e anciando por um ponto. 
final. Devo, porhm, ao illustre amigo mais uma jnstifica- 
giio e ella se refere áe ruinas qae aescrevi e que mere- 
ceram eguíes repsrts. 

Na0 iumisto em justificar sua exietencia tricentenaria,. 
porque jolgo que se nHo destruiu o que disse, chamo aómsnte 
em auxilio a referencia do iuruspeiro Pedra Tsque~,  que 
assignala a existeucia drs quatro baluartes. Elle oáo o d!z 
uma nuica vea, repete-o segnidamente em sua Nobiliarchú. 

Aaora 1 6  me resta desejar qu? náo faltem applauaoa 
e execuGHo A id6a de se procurar o marco da mediçHo de 
Braz Cubas. 

8s a certeza reside com o dr. Bampaio, froil eer8 en- 
contrai-o ; o sitio onde assevera ter tido assento a villa e 
p r t o  do ponto onde elle fara cravado Q de facil txsme. 0. 
terrsqo qne não foi rccupado pura a edificq5o do povoado 
6 todo devastado, a pue faciliarb o seu encontro, priuci- 
palmente numa região onde a tradipio Bcultividacom tanto 
carinho. 
: Ao contrario lambem, se a minba idrnt:ficaq&o obedece. 

a uma orientaçíío rigorosamente technica, os tados esião 
fcrnecidos, a.,miasgo se; i+ Umplea. 

Em qnalaner bypothere, porhm, eoperoque me reste o. 
conu I b  s e  wi o meu prezudo amigo e mestre, continuar a .  
diapensar ao mais entbuniaata das Eeus admiradores a man. 
ma. amima* poe ha maia de vinte snnca lhe tcbntu, e se. 
Ie.?ar que n h  saiba te&+ deiundar a verdade,. sem vestir- 
a una palavra com anu hmur ttio rude. 
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O viajante sueoo Gustavo Beyer 

Os senhores conaooios que receberam a Revista do In- 
stituto do anuo passado. de certo jb tomaram conhecimento 
do pequeno trabalho do viajante sueco que se assigns sim- 
plesmente Oustavo Beyer. Babem e ualmente que o Insti- 
tuto deve este trabalho a S. hí. o %ei Oacar da Suecia, 
que o offereceu por noao intermedio. Naqaella occaiiiio, 
purdm, ainda nada nab amos sobre a individnalidade do sr. 
Beyer e ,  querendo incluir na traducç8o alpnmas palavrai s 
este respeito, dirigi-me ao illuatrado dr. Dihlgren, biblio- 
thecario chefe da Bibliothecn Real, edindo o favor de fazer 

ooou ava o ir. Beyer. 
B as pesqnizas necessarins n respeito a vida e da poai@o que 

gevido a muitos trabalhos e ooonpaç3es or parte do i dr. Dahlgren, a resposta delle tem.ie demora o e i6mente 
agora a recebi, a ressando-me a apresentar ao Inititnto o 
que foi averigua 1 o nobre o viajante aueoo. 

Como 6 natural, o trabalho do dr. Beyer tem dssper- 
tsdo certa curiosidade no Brasil e varioa doi noiioi distin- 
ctoa e~tudiosos t8m procnndo advinhar qual teri iilo O mo- 
tivo qne trouxe o ir. Beyer para o Brasil e qual podia aer 
a verdadeira poiiçiio aoocisl daquelle homem que na sua obra 
nada absolntamente daixa t a n r ~ a r w e r  nobre a sua urouria ~~ ~ ~ ~ ~~ * * 
individualidade. 

O primeiro a naoupar-se desta viujrnte e do seu tra- 
balho foi o illuitrado director da Bibl iotha Nacional. o dr. - - 
Visira Fa i ada ,  ne, em uns artigos pnblieados no jornal 
.A Noticiar, do &o de Jsneim, em novembro do =no p. 
., nada adianta e apnas  appella para a upiniiio doi drs. 

berby, Bnuaer, Oliveira Lima e Alfredo de Carvalho, iobre 
o meamo sr. Beyer que todavia designa coma illuitcAdo e 
eduaado. 

Baspondendo ao mppdo a reienton-se o dr. Oliveira 
Lima que, em dois utrgoi pnbiBr&i no j o d  -0 Estsdo 
da 8. Paulos. em dsilembeo do meama ruuio, DmoDmn eln- 
zdar  a qnettdo. P m s d o  em 8ilonoio o prim&o &#o que 
todos oonhsoemoe, no segunda o provado &. OiiveiraLims 
jb detaabriu que Beym tinha sido c m l  portagitn na Siuaia 



- 74 - 
e nm dcs encarregadas de contractar pessoal para a fabrica 
de ferro de Ipanems. Nas obras do senadcr Vergueiro e do 
dr. Calogeras encontrou mais nus apontamentos que designa- 
vam Beyer como credor do director daquella fabrica e em- 
preheudendo a sua viagem com o fim exclusivo de cobrar a 
tal dividb. NHo ha duvida que isao parece ex&,liaar o pas- 
seio d8 sr. Beyer, .pordm, pelo conhecimento que eu tenho 
dos costumes do meu paiz natal e do csracter dos meus pa- 
tricios, rincipalmente, naquella época, tal explicaqHo nHo 
estava -do m **te m. p i a i a  j81. ~ a d i d e  que, em 
conversa com'o iIlnstrado oonsocio dr. AIfrsao de Toledo, 
eu lastimava ter-ee escripto a respeito do ar. Beyer antes 
de obtidas as notas que eu esperava da Bibliotheca Real da . 
Suecia. 

E' pais, nom rabiefnpao, que h n h n  r honra de c w m n -  
aiem ao Institato r chege.de destas nome, pedindo licsnqa 
para aprerentar algnna dados oubhenticos #obre :r vida e a 
pBsipbo soeial dapoellm Beyar que aem tant .  .espont&midede 
ae mostron ser, não iómente um excella+e amiga do 'Brasil 
e &e €4. Paulo .em particalar, como at8 um verda4eiro en- 
thnvkstu a prcpngrndista.oomo talas. antsn delle poucos 
honae. 

Extrajtto d a  HimrO. dw Mediow %nwol, de J. P. 8a- 
klmi, ,%koepin, 1823, paaa. Si8-5%. %npplamentw de 1836, 
p g s .  335-326 e de 1853 pgs. 43 

O dr. Gustavo B-yer nasceu ns  e id~dsde  Ystad em 19  
de agoito de 1775, filho do medico muniaipd (3. H. Beyer 
e ans esposa Magdaleni Krntmeijer. Cedo f ,i elle imÈiado 
nas scimcirts medicas e j& em 1788 entrou elle paraa Uni- 
versidade da L u n L  Em 1789 foi de i to  d o  da Sociedade 
Cirnrgica e em 1192 foi nome& wubmadioo do rei1 almi- 
rmtado de Karlskrona, onde serviu durante as grande8 pre- 

araçõasnbelliaas de 1793 e 1794 E m  1786, por occa~i&? 
%o grande dsaastre da erplasãio do nado  Dygden, no porto 
de Kartrkrona, foi elle nomeado pafa tratar dos feridas e, 
no mesmo anuo, o almirantado nomeou-o ahsfeda expedi@o 
medica parn o imperador de Marrocos. Durante esta expe- 
diçko teve elie oecasiáo de viaitnr e mtnder os grandes hos- 
pitms e oatms hti tniçõss,  espaai.lmenu p r a  r marinha, 
nas portos ingleme, frrncezes e italianos. Na Itnlia viu elle 
as afamadas colleeqóes de Fmtmp e em Tanger fei convi- 
dado para trabar daiprincipe Muley Aly e do favorito Kaydnn 
Mahemst. De voltu i Bneeia, em 17.96 defendeu d i e  a sua 
primelre these sobre: De oonteoveraa qoesgew, an oarner- 
vis careat? Ahi coútioaon a servir no almirantado,.st6que 
em 1707 volton .4 oideda de Lu& . d e  .dsfeadin a m a  se- , 
gunda. theue de doutorada, versando &obre : Apho~,aui nonunli 
de plethora vera. Logo em seguida fai nommdo psra me- 
diao-ahefe na ssqnadrn que m w v a  no mar do Norte e que 
dusante 3 meees estacionon em Copenhagne, onae Beyer 
todus os dias vizitava o hospital Fred~rico. No oubomno do 



maarno anuo neuviu na eaqnadra comnrandaida pelo Conde de 
Waeharád~mr qm $ai b m r  a a~-nsinba Fraderica D o r o k  
Wiibhelrni~~, $e Pammermia proa Kul ikonn,  e em 2 de 
dei&o dn li7N recebeu 8 grán db dunt Ir m medicina. 

Deab a OOIWQO &e 11798 Gequen:on elle o Luareto&- 
d i m .  em b c k b .  a% une no mez de maio G i  outra 
pa'a dekpdo para ssiuir  o<>& a esqladre de  exere.cio que 
primeiro r fnwr olnerva~õas rstrono.i,m e dapois w - s e  
i. euiuadra i u d u u  do Commodoro Ornmioev. Nesta mcamibo 
v i ~ i t k  de noco ~ondr&, onds fioau 'I& "bspltaen d a , w a e  
tres mezes, voltando para a Snecia na fragrata 'Ulla Frrrenr 

Em 1800 pediu demieePe .d+ almirantado e dirigiu-as 
para Stockholmo, onde em 1803 ficou intendente das Agnaa 
Virtuosas 4e Subbaistmg. O h. 8 q e r  foi a pnineiro 
h m a n  na h e m a  que se viccimu e toruon-repnr isao P o  
.grmda apologkta e pnagapndiata da vriccina que em 1810 
rucebsu o pmmio maximu do gwerno p r a  a vacoioaqao e 
em 1813 recebeu a granie medstho de pr&& 

Deade 1801 era  elle medico ga tu i to  ne Institnt* *h- 
tholico, para orianpss aitlolmsa pohsa, que tinha sido orga- 
niaado pelo a b W e  Nnradti 6 alguns membnos ..do oorpa di- 
plematioa d a  &õris. rEm 1W smmpan86u ello, como me& 
assistente, o principe herdeiro :Fubbvo e, logo depoi~, ann- 
fiaram.no a arsiatencia medica dos prinoipes todas e da farnilis 
dos ppincipes de Brunswig. Em 1808 sua alteza, ri prin- 
cipe regiute de Portugal n do Bnzilnomcon-o i a  seu consul ~ geral na Suecia o como trl  foi rsconhrc;do ptloreids Suecia. 

1 Em 1809 foi nímeado c inielheiro da ordem do Wasa. 
j No outomno de 1812, mnnido das mais amplas recommendn- 

ções do rei da Buec a e do principe regente de Portugal, 
dirigiu-ae o dr. Beyer para o Braeil com o fim de estabelecer 
relações commerciaes entre o Brazil e a Suecia. A q ~ i ,  no 
Brasil, al6m do pequeno trdbalho que ell.1 publicou a res- 
peito desta viagem, fez nlle bonitas collecções de minaraea, 
de insectos e de caramajos mas que se perdernm por ter sido 
aprisionado pelos americanos o navio em que iam as c lle- 
cções. Havia pendanoia aatcs a Inglaterra e oa Estados 
Uni&< S. 

Do Brasil segnin Beyer num navio de guerra inglez, 
demorou-se alguns meael em Londreu e ohrgin a Stookbol- 
mo de novo em novembro de 1813. Antes, pordm, de pu- 
blicar aa suas imprrssões de viagem j& em 23 de abril de 
1813 tinha elle enviado do Rio de Jsneiro nm trsh.%lho para 
a repartiçUo da Hypiene em Btockhalmo, em que trata das 
condições t 'pographicas e sanitarias do Rio de Jane ro, Ira- 
belho este do qual o illuatre dr. Dahlgren teve a gantileza 
de ajuntar uma copia e que opportunamente terei o prazer 
de traduzir para a Revista do Instituto. 

Em Stockholmo o dr. Beyer c>ntinuou nos funoções de 
ooniul geral e enoatregado doa negocios de Portugal e do 
Brasil at4 1821, quando o ministro Cortes deoretou gae esses 



cargos deviam rer occupadoa por um portngoes nato. Em 
1823, por6m, o dr. Beyer foi reintegrado e coniervon-ie at6 
o anuo de 1833, sendo agraciado com a nomea* de cava- 
lheiro da ordem da Torre e Espada. Em 1836 teve de 
acceitar de novo o conaulado geral de Portugal na Bneciae 
Noruega e em 1837 tambam o da Grecia e em 1839 o vica- 
oonsnlado da Frnnça. Em 1845 recebeu as insigniii da 
ordem do Salvador da Grecia com a Gran-Crus de prata e 
em 1852, a 10 de junho, faleceu com a edade de 77 annoi, 
occupando ainda aqnelles elvados cargos. 

Confrontando agora estes dados com o trabalho que elle 
pnblicon nobre a viagem ao Braail, forçoso B reoonhecer que 
o dr. Beyer, al6m de hcmem illustrado e cavalheiro diatin- 
to, deve ter iido uma pessoa de rara modestia, poii, em 
nem uma ró linha de todo o seu trabaiho, deixa elle trans- 
parecer que era formado, que vinha em mias80 especial on 
que oocnpava t&o elevada posição iocial. Pelo contrario, 
soube abstrair a soa individualidade a ponto de ser 'mais 
tarde aonfu~dido oom nm simples tonriste on globe-trotter, 
sem destino, nem fim especial. 
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A visita do medico snéco dr. Gnstavo Beyer 
AO BRAZIL NO ANNO DE 1813 

Fabrica de ferro do Ypanema 

1 No volnmn XII, do snno de 1907, psg. 275, dri Beviatri 
do Instituto Hiatorico e Oeographico veiu publicado um 
trabalho do sudco ffustavo Beyer, trasladado para a lingua 
vernacnla pelo rir. A. Loefgren, intitnlado Ligeiras notcs 

I de viagem do Rio de Janeiro d Capitania de Sdo Paulo, 
no Brazil, no verão de 1&13. com algumaa noticias soóre a 
cidadada da Bahla e a iWa Tristdo da Cunha entre o Cabo 
e o Brasil e que ka pouco foi occupada. 

A publicaqtio d'ersa tradncçlio deu motivo para escrever 
o illmtrado m. dr. Vieira Fazenda um 'artigo, em pa&e 
critico, em parte destinado a oooiaionar, invsstigaeõn ten- 
dentes r elaaidar o mynterio que anvolvia a pericnalidade 

I do tal so4co Qnstavo Be,yer e o movd da a u a  viagem ao 
Brasil ou a naturem à. sue rniaslo. 

Pegniram-se dons s r t i g ~ i  lo provecto e operoio sr. dr. 
Oliveira Lims nos qnaes o auctor procura responder &E 
questões Quem era (i. Beyeí? e 0 4  foi o mtiuo que 
detsrminou a viagem d'elle ao Brmil?, offerecando vaMiis- 
simm esohrecimentos e erplieqôes rpokd*. todas em do- 
cwmentos ou trabalhos hirtoricos que deve4 merecer inteira 
f B  r q a l q u a r  peis6a que d'eBes se omnpr sem prevsnçõei. 
Seja-me licito tranecmver do ultimo a'asiea artigos o tre- 
oha srgninta qsa db csnta @uma publieago feita, em tempo, 
pslo mar= Bnibs.70 Bsyer <r mencionsdr nrmemerishisto- 

I rica do senador  verguei^ srbre a funda*o da fabrica de 
ferro do Ypanema. 

Lé-se alli: = Segundo o autor, Hedberg (in6eo) an: 
.o davm ns BRnl âsdb.do de. p t o  por daos estrangeiras 
.I de distincptio, .nus a-si p 6 ~  a m m t s  b g 4 ,  qw rece- 



biam o que elle ia adquirindo com seu salario e suas es- 
pertesas. Beyer que chsgou bastantj depois e nHo tomava 
parte u'aquella singular sxploração, tão satisfeiti ficou, 

e por6m, com o resultsdo pratico da sua viagem que, ao 
regreusar para a Europa, publicou no Investigador Por- 
tugguea, de Londres - n. 29 - uma pomposa e inexacta 
carta, affirmando com relaçHo B fabrica cousas fabuloaas, 
entre outras que se estava trabalhando com toda actrvida- 
de no forno alto quando tal não suceedia absolutamente. 

c Nesta caita firmada r6 com a inicial do seu aooellido. 
r declara Beyer clrreaponder com sua intormaç8o de'teste- 

munha ocular ao  deseio manifestado pelo redactor do citado 
a oeriodico. o aual era snbvencionado 'nela lesac5to oortu- 
a gueza e& ~ômdres na iuten~Uo de &bater a s  .c~nitautes 
= ataques do Correia Brosilienss, e de ~ois do Portuguez, em 
= cnjâs paginas eram defendidas as doutrinas libiraes OU 
c oonstitacionaes.- Receiava s6ziente o viajante su6co que 
c o seu limitado saber de obras da natureza da fabrica por 

elle chemads, com um sabor de etymologis grega, de 
c =Hyppanemem, em vez de seguir a pretensa graphia tupi 
e de 'Ypaneme.. torumse muito imperfeita aqualla sua ex- 
a posip8o. Via-se, por isso, obrigado a ser muito succinto 

para .errar menoas. E foi, com effeito, muito laconico, 
sem oomtudo deixar dn indicar os muitos trabalhos red i -  

s mdos nos tres annos decorridos de 1810 a 1813, acere- 
scentando não existir eslabeleci~nento egual no inteiro e 
Infinito continente americano. e oaneluindo por proclamar 

a que tal fuudaç8o provinha da sabia vontade do principe 
a regente e era fructo do pat~iotismo e luaas da um grande 

ministro.. 
Traoecrevo este trecho, porque desejo, abrindo mHo de  

quaeuquer oonsideraçties hypotheticas e coujecturaee, mostrar 
o homem tal qual se manifestou pel,>a seos aotos e iddaa, 
confrontando as suas declarapaes ascriptas e impressas com 
a realidade núa e crUs doa faotos! 

Nas anas <Ligeiras notas de viagem. Qnstavo Beyer eu. 
creveu, com relapão B fabrica de ferro do Ypauema, o que 
segue : 

Ha varios annos funcoio~a aqui uma fabrica, actual- 
= mente dirigida por um sn6co, sr. direckor Hedberg. Na 

meiima oocasiilo orgauisaraui-ie mais duas fabricas de ferro, 
uma em Tijuca (?) pelo Barão de Eachwege (I), da Alle- 

r mauba, e outra em Minau-Geraea pelo afamado mineralo- 
gista ar. da Camara (2) a quem o mundo soientifico conhe- 
ce desde as suas viagens pela Buasia, SuBoia e Allemanha. 
Mas nem uma nem outra tem dado bons resultados para  

(i) Quer dleer Prsts Perto de Congonhee do Campo, Villa Rloa, 
Min&a. J. W. 

(2) Momo do Pllar, 25 Icguas de Tijuee. 3. W. 



e os proprietarion ( ?  A snperintendenoia de Ypauema 6 
eseroida por uma junta, de que o director 6 membro, e o 

a capital de movimento ectti em acções de que o governo 
e possue um terpo. A fabrica 6 iituada proximo ao rio So- 

rooaba que fornece a sgna neoessaria e esté projectadi 
* para trabalhar com doua folles e oinoo fornos (!), doa 

qnaes nm deve estar em desoanpo. O trabalho 6 exeouta- 
= do por cem negros, al6m dos creoul~ s Osagudes a80 feitos 
= de pedra lavrada e todas as obras internas s b  feitas das 
a mais lindas madeirar do Braeil, oortadas n'uma serra bem 

montada e por meio da qu6da d'agua do proprio rio oon- 
c dusidas at6 a fabrioa. O logar mais rico, porhm, 8 i 

montanha chamada aGloraçoiaba., ordinariamente deuomi- 
* nada .iXorro do Ferro., a meia legou de distancia da 
= fabrica com a qnsl oommunica por uma estrada nova e 

larga. E m  relaglio ao fabrioo do carvão, julgava-se por 
* muito tempo que as msdeiras brasileira3 nHo prestavam 
c por canaa da sua dureza, por6m a experiencia do ar. 
e Camara oonvenoeu do contrario. Imaginava-se tsmbem que 

a fabrioapão do ferro no Brasil prejudicaria ti Europa e 
a snpplantaria a importag80 da BuBoia, porque o aproveita- 
= mento dos reourilos praprios ieria de grande valor, caso 
a uma guerra entre a Inglaterra e as potenoias do Norte 

impedisse a exportagão dos artigos de primeira neoeilsidade. 
Ignorancia topograpt>ioa foi a causa d'esta opiniüo, ou 
seria isto um meio de afastar a oouoorrenoia?. . . . .. 

Os artigos do sr. dr. Oliveira Lima determinaram ao 
sr. Loefgren a solicitar do dr. Dahlgren, real bibliotheoa- 
rio em Stickholmo, informações exaotas ticerca da persona- 
lidade de Qustavo Beyer e, recebidas estas, foram communi. 
csdas pelo ar. Loefgren ao Instituto Historico eí3eogrsphico 
de 8110 Paulo. 

Fiobmos, assim. iabeudo. com exolnsão de ualquer du- 
vida fatura, que Beyer era homem lettrsdo, melico formado 
e encarregado de varias miiliões ou commiesões que disiam 
retipeito ti sua profi~siío, fnncoionou tambem, durante certo 
periodo, oomo oonsnl geral de Portusal na Bn6oia e foi no- 
meado eguslmente conselheiro da ordem do Waea. 

O que ndo parece bem seguro, nem provavel 6 que 
Be or - ou Bayer - no anuo de 1812 se tenha dirigido para 
o &anil aom o fim de estabelecer rdag6es commerciaes entre 
e#te n a h  b a Su6oia. oorauauto 6 notorio aue taes relio6as 
entre' eebei, doum em Bpoca alguma f&mdireotas, k,aq 
sim indhsctae servindo de intermediario o commeroio da 
Inelaterra e do continente eurooen. exactamente nas mea- 
nu; oontli~ões que ainda hoje ~ r e k l e o e m  para os dana arti- 
gos de exporthgo su6oa, aenuina, embora níía excluiiva, do - 
@ro e middra. 

Qne Beyer não encontrava difficnldades em obter re- 
cammendagõei do rei da Bn6cia e do pdnoipe regents de 



P m w a l ;  6 obvio, tomando-se ezn consideragiía? a sua quali- 
dade de consul. 

As =ligeiras notas" resentem-se, alas, da aueeocia q m g  
completa de dadna e in.bnmaqõss dss qnaea pudessem tirm 
proveito as alaases commereiaes de um ou de ovbro paii, a 
eroeppão talvez do appendioe oonteudo a relapão de moedas 
braiileiras, taxas da impr~to etc. 

ConclÚe o ar. Loafgrern a sue. eommuniuçP0 do resnltil- 
do das inas peiquilas aceroa da pessoa de Qnstavo - B e ~ e r  
com as palavras a~guinte? : .Confrantando agora entes dadoa 

som a trabalho que elle publicou sobre a virgzm ao Brasil, 
forgtao 6 racnnhecer que o dr. Beyer, al6m de homem 
illustrado e cavalheiro distinolo, deve ter sido uma pessoa 

e de rara mode~tia, pois em nem uma 86 linha de todo o 
seu trabalho deixr. elle transparecer que era f o m d e ,  que 

c vinha em missão especial on que ocoupava tüo elevada 
posição sooiol. Pelo contrario, soube abatrahir a sua indi. 

c vidnslidade a ponto de ser mais tarde confundido com um 
c simples touriste ou globetrottsr, tem destino nem fim 

especirl.= 
Quanto a n6s, admittimca lealmente e oáo p8moa a 

menor duvida em acreditar ;ue Beyer era homem illnstrado 
e cavalheiro distincto e que, egnalmente, possuis ialvez 
rara modestia, ao ponto de nem deixar tranaparecer nas suas 
notaa de viagem que erd .formad<r, de modo que ma's 
tarde ficou oonfnndido com qualquer tourisle sem impor- 
tnnoia. 

Comtudo, entendemos que Beyer, se vein, de facto, com 
algum fim especial, não tinha ubrigação de desvendar aos 
olhoa do mondo inteiro 1s iutimos reoantoa da sua conecien. 
cia. Que elle nlto vein em miasao exclnsivsmente otficia2, 
demonstra, & saciedade, a auseriaia d'slgnm ~elatprio formal 
e seni regía., niío sendo licito eonsfiderai como tni as %Li- 
geiras notss de viagem.. 

Offerecou ainda o ar. L ' e f p n  ao Instituto Hint. e 
Geogr, a traducglio de outro trabalho apresentado A Re- 
partiçllo de Hygiene da cidade de Stoekholmo pelo dr. 
Qnstavo Beyar, agente commercial de Brazil, Assessor e Ck 
valheiro da Real Ordem do Wasr, datada do Rio de Ja- 
neiro, 23 de abril de 1813. - Nata peqa Iúnita-se Beym, 
n a  qualidade de agente commnmial, a lembrar unicamente 
.a  possibilidade de exportarem-te do Braail .variae drogas 
medieiuses para a Sueaia com navio8 Hiseor que a6 p u d m  
.sem levar para a h r o p a  em troea de outras meroadorim, 
poquaato,  pagar em dinheiro, encareceriam demais. No 
resto, deprehende-se d e i b  relatorio que Beyer, como pw- 
üsai~ps~l, a c k a ~ a  se, m i m  ou .wmts, B altwa d 5  ioieniia 
medica da sna Bpooa. 

O que achei u~ tanto c n r i o ,  foi o faoba de tgq ap- 
farmtamentm, cahido no esqueoimento um bello trab~tlha do 



illaatrrdo ar. dr. J. P. Calogeras, pubiieado no volnmelX, 
do anuo de 1904, do batituto E a t  e Qeogr. e intituiruIa 
.O Ferro (-.i0 de Hisiork lndmtrial.* - Alli ensontra- 
moi a hibtoria mnmida da initallwão da fabriea do Ypa. 
nema, banuido-ie o autor, em grande pirte, na oonbeoid., 
embora hvje r sn ,  obra do Barão vou Ewhwege: *.€%tio 
BraaiUaltsirs, Berlim, 1833. 

E' Meaiado repetir aqui o que já ipparweu pnbbdo 
em volumm anteriorei do Iuntituto; todavia pepe liceoça 
pua kanswever M pbrases stgiuntea, oontidai no t n b l h o  
do ar. dr. Calogeras e que ae referem A peaaús do dr. 
Glu~t~vo  Beyer (ou Bayer): 

Nada disto, por&m, i r b i ~ e  no Brasil, e, por intereae 
rproptio, tanto o mdoo como scu parcedro na l a d d r a  
*de Btockholmo, Bayer, eipalhavam a hma de Hedberg 
rque ohegou ao Bio de Janeiro com uma autoridade inmn. 
=testada. Jb para faoilitsr-lhe os primeima pasros em Ypa- 
anema e angariar meios de dar estabilidade aoi trabalhos, o 
.governo tinba tomado uma ierie de providenoias.> (Pag. 
I&), e mais : eD'elle mesmo ha nm depoimento cwioao, a 
*marui e io r i~ ta  a Eichwege, em 1.' de jdbo de 1813, em 
*que elle (Napien) bem mostra coma julgava desaatiada a 
s erminenois de Hedberg A frente dar obras ; nesse meimo 
a !i ooamento v8-se que a chegada receute de Bayer ao Rio 
.de Janeiro cansava alli cnrta impreislio, e m b a  se n&o 
.sonbesse ainda da rouòalheira por elle praticada con- 
stracta da colonia maca, Em reipwta a esta aarta, Var- 
anba eu, em 2% de julbo, esoreveu um longo memorial, 
eponfo r nú a ~ndtcenf>ssima tr-ia de 8tockholao-m 
(pag. 69). 

Devemou aonfeiiar que os tennoa adoptadoe pelo or. 
dr. Oalogeras, no aeu alludldo habslho, não-resentem-se de 
falta de elarem e franqueia. Do outro lado, eutrkianto, e 
ae bem une sintamo-nos disoostos a inleir a veaeoa. o ca- 
no ta r  e i s  interqões do dr .  Qostsvi  geyer &m a' mdm 
aomma po~s ivd  de benevolenaia e imparoiilidade. ficam de 
p6 para-aconml-o vehementeirente os elogiw qno imeu ii 
inatallação inloiada pelw seus petriaios, emitlindo, anteci- 
padamente, juiio desfavorsvel Aceroa da6 ob ra  de o c m p  
tidoreu e condemnando.ai teem oonheoimento de aiiuiu, 
quando o tempo hcnmb u-se de provar, ae não outra oousr, 
pelo menoi a ineapaoidade do dimtor e auxiliaras e o Bom- 
pleto fiasao dos &viços realndoi em Ypanema wm dii- 
pendio de iommas enormes. 

Beyer mor%mn*w tão roptimiatnr e optimista pmcipi- 
tdissimo que prenunciou, sem besitqFo nem reserva, o ine 
~ i t a v e l  deraatre a que deviam oondniir a iwhUagão feita 

a" o Barão de Esohwege em Prata e a de Camura em Morro 
o Pilar, Minas, das qmes nem u m  nem outra l iuh  dado 

bons resultadoa, emquanto a do Ypauema devia tornar-8s a 



primeira do continente ameriwno (!I. Melhor avisado teria 
andado Beyer, an~pendeodo o sen juizo por poocca annos, 
ara enMo certificar-se de que a pequena fabrica do Barão 

!e Eacbwege tinha dado, eii'ectivamente, lucro, embora me- 
dioore, a tabriaa da Gamara tinha dado prejnizo e a ao 
Ypanema prejniso bem maiot ainda l 

Tamanho optimismo da parte de Beyer, om plena con- 
tradicçtio com os resnltados nlteriormenta verificsdo~, re- 
oommenda todo cuidado na apreciapão doa motivos intimm 
aue no esuirito d'elle actnavsm. Admittindo st4, que Bever 
I'aborava em erro e illuaUo quanta B snpposta eaficidadé e 
competencia do sen patricio e devedor Hedberg, quando (de 
b8a-f6) o recommendon ao embaixador portnguez, na Buecis, 
como id6neo e apto a organirar e dirigir alguma fabrica nu 
Brasil, nada ha que possa justifiear o oytimismo prematn- 
ramente manifestado nos seus mencionsdos escripton, a nAo 
ser algum intere!ae inconfes80 e inconfessavel. 

A mnitoa poderia asgnrar-se insensata a id6a de em- 
prehsnder o credor longa e penoia viagem por mar com o 
nnico fim de effectoar a cobrança duma divida n8o exedente 
de dez mil cruzados! ConvBm. entretanto, uAo perder de 
vista ue Hedberg contava muitos credorcs na Suecia, que 
parte %e!les j6 tinham tmtsdo de requerer mandado de pria&o 
contra elle e que todos consentiram na sua partida para o 
Brazil r6 deooia 4e Bever ter asrumido. para com os demais 
oredoree, a 'responsabfiidade, se na0 'rffectiva, ao menos 
moral, pela satisfap8o final dos cnmpromiasos contrahidos 
por .Hedberg. For conregninte, j j  não se tratava mnis para 
Beyer de dez mil cruzados e sim de somma muito mais 
avultada, accresceudo ainda a poasibilidaie de tornar-se tal 
negocio, no futuro, facilmente delicada queatiio de honra 
para Beyer, i. e., no caso de Hedberg faltai. bs anss pro- 
measas. Estavam, nesta eventualidade, em jogn a pr,s!çAo 
social e a b8a reputsçbo Ge que Beyer, sem duvida, goeava 
na sua terra natal, e tudo isso encerrava, a meu vBr, ro-. 
bejos motivos para determinar a vinda de Beyer ao Biazil. 

Tenho qnasi certeza de quo todo e qualquer leitor im- 
yarcial forçoaam.nte hs de faier soas as oonsideraç6ea e 
conclni6ee acima apresentadas, se tiver lido com attenqao o 
capitulo transcriptu do .Pinto Brasiliensis~ que abaixo ae- 
gue. Bondo, oomo j.4 mencionei, rara a citada obra e nfle- 
recendo o trecho que se refere 6 fabrica de ferro do Ypa- 
nema extraordinario interesse qara a historia do nosso Es- 
tado, encarreguei.mr, a pedido doa illnstres ais. dre. Alfredo 
de Toledo e Francisco Aasii Moura, de tradusir da lingus 
allemA a parte ma(s importante dkase capitnlo e apresento 
este meu trabalho ao nosso Instituto, figurando nelle doou. 
mentoa que bem merecem ser preservados da deploravel sorte 
do deeapparebiaeoto completo. 
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CAPITULO 111 

HISTORIA DA PABRIOA DB FBBRO D. BAO SOA0 DX YPANBMA 
XA PROViNOlA DB ELO PAULO 

A hiatoria ant'ga da fabricac&o de ferro neate dirtricto 
jh ihenaiouei na introdncq?.~ da historia do ferro e passo 
agora a tratar da historla maia recente. 

Esta fabrica acha-se aituada no 16 da seira de Arra- 
aoyaba ou harasoyaba, B margem do ribeir&o Ypanema. A 
montanha que fornece o minerio ferrifero, eleva-se, em 
fhrma de ilhota 8th a alturh marima de 1.088 o68 acima 
d'nma vaata pliuicie, interceptada por morros e 'pioaculos, 
ouia e levaao m6dia. oonforme as minhas mrdicõea barome- 
trhas, 4 de 1822 p6s ingl. acima do nivel do mar: por- 
tanto a altitude total acima d'este nivel B de 091'0 p4i. 
A serra' apresenta na tua base uma figura aval com o dia- 
metro maior, na orieiltaqt.~ de N. para e., de cerca de 3 
Isgnas e com o diamotrb menor de 1 112 legoa só. No lado 
de leste corre o rio Ypanems e no de oeste o Barapuy. d e i  
ngorndo ambos no rio Sorocabe L distancia de uma legna do 
wp6 ~eptentrional da serra e aendo ambos navegaveis para 
para pequenai embbrcaç6es (canBa8). 

& aioeuvito da serra 8,  em grande parte, bru~ca, e 86 
em pouoor logarea maio suave com alguos pequenos vdilei 
entrantea que pannittem a cavalleiros subir a16 o cume 
oom toda oammodidade. Na altura maxima enoontmm.se em 
parte monticnlos, em parte taholeiros, schanda.ie n'um d'eitei 
üüm Isg8a de MU6a eatranadas, a alsg8a doorada., a rei-  

oito d$ qual cÕut&m diferias legenda; de the,ioucoa esoon. 
&doi. Alguns p anos riachci nascem das oostss da serra 
eehmndo pelou va "4P len em demanda doa rias maiores. O valia r' uuip8l chama-ss *Vil das Furnas., do qual iahe o ri. 
cih denominado *Fabrica Velha. para desaguar, em dG 



mc$o Norte, no rio Borooahr A maior parte da. serra ertC 
aoberta de mata virgem, grande parte, por&m, jA ficou pri- 
vada das suas bonitaa arvores. pelo preparo du 8616 ' p a r e  
oulturaa. A$ riqueza em madeiras de lei 8 ,  aliha. tác grande. 
que podem contar-w amaa MO espeeie8 diftereniea. 

As racha. prineignl da montinha de haaayaba  consiste. 
de granito de grão ~ D M  wm oNdo d? ferre magnetico.. 
intercalado naqnelle o n  em maior ora em menor porçáo, mas 
aue freauentemente mo,tra.se táo oredominante que suhatituin 
ÔB outrÔs comkonentes do gmnito, 'apre~enundo-~~~ como uma 
rocha pura de oxido de ferro mignetico. Como tal enrontramol-o 

ienio nas spas. arestns superiores uma iircukfnrenci de- 
talvez uma leçpa. se acham inteiramente cobertas de masrase- 
blocos deataaidos de oxydo de ferro magnetico, cujo dia- 
metro na0 raras vezes mede 20, p6s. Ao todo em tres pontos 
differentes- doe doas lados do valle apresenta-se. elle em 
tórma de grandiosos paredõea de rooha, dos qoaes destaoa- 
ram-se esses blooos. enormea, do mesmo modo que sucondeu. 
com os grandea morros de ferro de Itabirs e N. 8. da Pie- 
dade em Minas- Geraes e cuio eimseamenio só pode ter sido 
ocoasiona$o por alguma força formidavel.  ai massa de  
oxydo de terra, embora tenha orientagáo determ.nada de 
N.-para 0,. nlo póde s t r  oonsiderada nem como ganga nem 
wmo leito, mas sim aomo rochamovadiga, de origem simul- 
tsnea com. o granito. 

Nos lados d'estas rochas magneticaa desapparece a m i m  
e o feldspatho, pouoo a pouco, na mesma proporggo que 
angmenta o qnai tm e a magnetita, at8 que desappece  
tambem aqnelle, permuiecgndo o poro oxvdo de ferro que en- 
cerra, A i  veeei, calidooito, lithomarga e cqstal de rocha. 
Deste# trea diversos. maasiços de minario ferrifarro que tem, 
como jA ficou dito, a dirsoflo de N. para S., cada um tem um& 
espeesnra de algnmas toeaas. diatante um do outro 100 toesas. 

O g auito que encontrei, tinha feldspatho, mies escura 
e qaartio esbranqnipbdo, muito puro; cansa,, entret.anto, que 
encontra re tambem com feldapatho branco-cin~ento. PI ssne 
grande densidade, prestando muito bem para pedras de moinho.. 
No lado de Leste e Norte da montanha acha-se encostada ao  
granito uma rocha que 1180 sei como denominar, se schiatos 
mgilosos, anhistos ailioosos on schiatoa-granwacke com schis- 
t o a  walif ou diabase, da mesma f6rma que ae encontra tal rooha 
em graudesextensões nassertões de &nas e que, sem contes- 
ta*~, deve ser claasifioada UM rochas intermediariaa (de 
transiç8oL isto 6. nos terreno8 une abraneem o oalcareo escuro : . 
visto i u e  encnitramon um sohiito oaiEareo cinxento e bem 
firme, com muitas- veias de spatho oaloareo, sobreposto aos 
sohistos ardlbeos em mhas  a i  msreens do cio Soroonba e bem 
assim nmagraode caveins, c h a n u d ~ P a ~ a c i o . ~ a l a s  sertanistsr, 
no calcareo com muitas ~talactites. '2 orientsl;ao disie oalcareo 
A de N. para S , ordinariamente com ligeira iudina@o para E ;. 



freqwentemente, porhm, a ina posiqiio, 6 intsiramente horiuontal; 
4 bem poiii-e1 que pertença ao calcareo parmeano (zechatein), 
niío 0-0, sntmtanto, emittir rjuiso definitivo a reRpeito. 
Owarre tanto em ssmadaa pwndas como em camadm finai. 
@a, portslrto, diüerenw oryktognostica entre elle e o cal- 
sara0 da mina de galana de Ab.at6, embora as aondiç6es de 
inperpoii@ío pareqsm as mesmo; existe, porbm, grande ?e- 
melhaoca entra elle e o cdlcareo enwirtrado no Monte Rovmo " 
e psrto.de Formiga em tdinea. Na fabrico de Spanema serve 
elle de fundentm nos altos fo~nos. Emcimados nchiitoi i r ~ i l o ~ .  
e consomitantes acha-ie wllocada s%rmag8o do grei mais 
antiga, assim wmo aoontaoe nos aeri6ea do rio S&o Franeiiao 
e com diversu m o d i b ~ 3 e s  que podiam indneir no erro de 
haver aqui 8.m de veriodoi differentes. anando examina-le 

I 
em loga;es eifierente;, sem olhar para'.; eondipõei de eu- 
tnrtificaçAo e ponipão. Em carta ,10gar enoontramol-O como 
enorme rochi  massiw emcima de-aehistoa sigiloaos e de 
pranwacke com gievde numero de f6aaein e nem m p m  
deatscamentoi e estratificaçiío alguma. Confeiso que nito 
visitei tal jloear oensoalments. devedo referir.me. a resoeito. 

I .aia o lne rva~õ~s  d<; senhor ~ a ~ n h a g e o ,  não apreientanCo' e i k  
detslhes quanto nos fósseis encontrados. (Ue~onfio que haja 
at6 engano do àr. V. a respeito deatei. &mando cerias con- 
lfignraqões na rocha por fósseis). 

Em antrrs logares parem site gres c~llocadoimmedia- 
tamente sobre o iedimento dos .sibistos argilosos, quando 
eites n&o tinham ainda entiarffiido inteiramente, de modo 
que parta da soluçio arenoaa rntmva nos sshiitas argiloaoe, 
tnrmando como oae n m  tranaiá&o. Perto da fabrica en- 

I oontra-ssum grÔ~ branco, de g& fios, niío muito consistente, 
usada pia o b r a  de cantaria doi fornoi e caiaecamrdai anperib 

I rei 886 de dia mais P~OOM. esveoie de marea com addieása de 
granito gn&s, porphj;m, iehisios ~ilicasos ~a rg i l owi  em P6rma 
de nódolos a 6  o tahiaoho d'um punho. O eimento+iloaieo de8te 
g r e i  em oertos iogares, e wbriitudo nas margena dos rkohoi 
e em paredes de rooh humidr8, 6 em tal quantidade que o 
g e i  acha-se inteiramente ooberto de mteiaotitms, aprovei- 
.tando-se então para extrac@ío deacnl. No legar, Conde se 
tiram as pedras dn cantaria psrs. oi sltoa fornoi, i camada 
inferior B de o& cinaenta, muito cooultents, fornecendo b 8 ~  
~ad rac  d'amohr ; acima delta aoha-re um arei de srií,fma. 

I 'branoo, tembem oonsistente, tendo dada -0 . m a d l  pari 
wiutrucgao dos difioioc da fabriua, a csiasd. wpmior, de 
duas toezes de eipeasnra, representa nm grsz a ia i~ l l sdo  de 
gzíío um tanto p m ~ o  e punoo wwistentd, formendo as 
pedras para ol dto8 fomoi, sm cujo fogo tamin.se vitreca 
.ru mperficie só, fonoipdo, quando r e b e o t d y  psdaçm em 
fbma de columnr. 

T7rnbe.m nota-ie est..fontia da wiumor jl nau pro- 
juidas do gte'e~j, examinando-se dnente, não longa 

d. cana de reiidencis do mwwe da fabM., a 'rocha ma- 



sipa, limpa do adherenciaa terrojai. V&-se alli a superfioie 
inteira, bartante 18.9, tendida, R contemplando taea fen- 
das com alguma attençno, percebe-se que não representam 
senão polygouas de ô at.4 9 lados. oa quses, prolongadoa 
verticalmente at.4 certa profundidade, devem formar as fa- 
ces lateraes de aolumuhs em posipllo vertical. A deiaggre- 
gapão cansada por infiuencisa stmasphericss, deixou asai- 
gnalndo o nnmevo das faces lateraes na superficie, porque 
a cohes8n das molecnlaa era menor, provavelmente, nas li- 
nhas divisckias. Pela dilstaç80 em consequencia do aque- 
cimento no alto forno e pelo resfriamento e consequente 
oontracç2lo produz-se entAo a separaçáo gradual dessas co- 
lnmnss de gren; na sua origem, porbm, jB. t%m esta forma 
pelo secasmento da rocha humida e pola nvaporação d'agna, 
observação esta que não me parece destituida de interesse 
para o naturalista, visto ser possivel, talvez explicar de 
modo snalogo a formacão das columnas de basalto, tsmbem, 
não me sendo dado saber, nas condtqõea actuaea, se talven 
outros jb o fizeram. 

No lado sul da aerra encont~a-se encostado ao granito 
diabaae e rocha smphibolics, sendo esse primeiro tambem 
em pedaços que tem a foima de c~lnmoa. Bobreposto b 
diabase e rocha amphibolica acha se n jh menoionado g re i  
antigo, o qual cobre a montanha inteira como nm manto. 
Mereoe ainda meugllo no lado de sudoeste uma jrzida de 
amphibolo escuro e consistente, aproveitado para pedarnei- 
ras. das uaer faaem exportaçáo para outros districlos em 
quantida 3 e de muitos milharia annualmente. 

Atraveasa esta camada um riacho, cnja agua cont.4m 
tanta silica em solupKo que qualquer objecto que vier a ca- 
hir n'ella, torna-se imme liatamente como petrificado pela 
oenetrac8o do silicato. Por isso. encontram-se na visinhauca 
grandes' depositos de madeiras ptrificadas, conaefvando muito 
bem a estiuctura natural da madeira. A's vezes esta jA 
se transformou, de um ladr, qua-i em amphibolo, emquanto 
do outro lado reconhece-se ainda a madeira. No proprio 
cume da serra encontra-se, nao raras venea, pyrito e uma 
jazida d'uma rocha bem bonita, cuja maasa primitiva areoe 
aer feldspatho resinito (Pechstain) c m iutercalaçoes 1 e ca- 
lidonito. Spix e Martius affirmam terem obseivado egual- 
mente achistos argilosos primitivos que, entretanto, eu não 
notei. Tambem, nllo faltdm ao p.4 ds montanha aedimen- 
toa auriferos, aonde antigamente occuparam-se com a ex- 
t r a ~ # ~  do ouro. 

Segundo velhas tradiq6~8, o povo julgava esta mou- 
tanha bastante rica em minerios auriferoa, e alguns acre- 
ditavem-n'a identica ao UuutumuarO (montanha de ouro 
em f6rma de cavallo), do qual fala o jesnita Auchieta nos 
mena a rnn~e i s ,  mencionando pus deve estar situado justa- 
monte no 0.4ste de S .  Paulo. Como ie  d6 este csio com 
a serra de Arrasoyaba, presume-se que Anchieta não ig- 



norava a riquem da serra em minerio ferrifero e bem as- 
mim, na soa qualidade de homem versado em scieocias, que 
o ferro constitnia maior e maia importante thesonro do qna 
o proprio ouro, e que usava elle sómente de symbolismo nos 
mos escriptos no intuito de incibr o povo d procura do 
UvutucavurQ e a subaequentes grandes dascobertai no sertbo. 

E' esta a topograph~a geral do districto de Ypanema 
e da serra de Arra3oyaba, onde a maior fabrica de ferro 
teria por espaço de mais de 100 annos minerio terrifero 
suffioipnte, sem necessidade de trabalhos de mineraçlio, uti- 
lieando tHo sómeute o minerio existmte a fl8r ,do solo em 
blocos destacados e ra~calho. 

Foi para ente lugar qu3 mandaram, no anuo de 1810, 
o teaents-eoronel vou Varshsgen, afim de organizar o 
projecto duma grande usina metallnrgica para extracç8o 
de ferro, o qual Bcou, por6mi inutilizado pala ingerenoia 
dum director sueco com 18 auxiliareb, chegados no anno 
de 1811 com muitas msobinismos, como rodas, pilões etc., 
porquanto o soem pretendia montar a fabrica a teu gosta, 
e o governo que n&o se aohava habilitado a julgar qual 
doi dons projectos era realmente o mais vantajoso, acre- 
ditava ser do seu dever apoiar as id6as do sueoo, visto 
que este, com rs seus auxiliares, jd tiuba custado baatmte 
dinheiro ao governo. Promettea elle a constrncçlio de 

narro pequenos forncs do rystema aueoo, capaiea de pro- 
%osirem snnualmente 40.000 aircbas de ferro em barras. 
Ou ignoranc~a em asiamptos mstallurgioas ou malicia i6- 
mente oodiam levar aleuem a fazer semelhante oromeas& 
reconb~cendo qualquereperito immediatamente a 'impossil 
bil idah da sua realisaoão; infeliemente, porAm, uBo havia 
perito entre o pessoal do gaverno, e nem a opinilio deVar- 
nhagen nem a minha conseguiram impor-se. O fiasco foi, 
portanto, iuevitavel e tanto mais quanto o sueco, em vir- 
tude dos plenos poderes que lhe tinham sido outorgados, 
esbinjou os fundos disponiveis, retardando ainda os tervi- 
gos e acabando s6 no anuo de 1814 uma pequena fabrica, 
oom quatro pequenos fomos ineooa e um .martello, cujo 
ousto se elevava a msii de 900.000 cruiadoi, e na qual 
produziram-se, em ven de 40.000 arrobas, apenas 200 ar- 
i o b a ~  de ferro em barras, 

O governo, a60al prevenido pelo prejniio soffrido: e 
depois de  terem os moionistas perdido o sau ca,pitsl, VIU- 
se forpado a demittir o direcbor meoo com oi ieus oomps- 
nheiroi, viato rer mauifeato e notorio, e a experieuda o 
tinha demonitrado, que LI direotor n&o a6 carecia do8 ne- 
oeisarios oonbeaimeutos. como tsmbem aue tinha soooito o 
&r cimo iveotnreuo'e aom iotengllo ' de arranjas aiaim 
aa meios yreciioc para melhorar a una preearlr mitoaglo fi- 
ninaeira oa Sueaia. D'entm todo, os bretendidoi tabri- 
&ta de fewo,.qne elle tinha trazido *da Buecia aoi 
quam pagava diariamente no total a bagatela da 4S500, 



ao passo que raoebia elle da caixa 14$,0M) pn eite fim, 
do se eooontravam =não 3 individnos idonaas. 

A despeito deata grande iadroein, o pverno  moa- 
tron-m ainda tão geneiwe que reeonhecau no soem o di- 
mito A pensh wnsideravel que eitipulava o respectivo 
wntracto pelos 10 annoi mbaequente~, ama vez que tives- 
sem sido preenchidar todas M oiansnhs do mesmo. 

Para proporcionar aos leitores um conhecimeoto maii 
detalhado ainda da historia destn usina metallargica, apre- 
sento abaixo aiguni trechos exk,abidoa de cartas que me 
escreveu a rpspeito o tenente-coronel Varnhipn. 

eBemrdar-se-ha V. R. ainda do que lhe disse, j6 ha  
alguns annos, Bceica da oompaohia sneoa o do seu ehe- 

a fe, i. a, qun n&o aonneguidam montar u m  fabrica para 
c extracpao de ferro. Hadberg foi na duacia escrivão de 
a emprezai de mineraç&o e mris tarde tomou conta das 
8 mhas de Adelford por arrendamento, em vds de realizar 
a Iwros, porbm, inaorren em dividas. Do nnmero doa aens 
a crsdorei fazia parte tambem o consnl portnguez, sr. Bayer, 
= ,pela quantia de 10000 craados. P u a  fel~aidade deste 
c o embaixador portngnem, de então, tinha sido encar- 

regado da arranjar na Snecia pmfi8sionaes mineiros para 
exwacqáo de ferro, os qnaes deviam i r  para o Brazil. 
Xetteram o H.  no logar de director sob condiq6es vhn- 

= tnjosisaimas. secolhendo d'eet'arte o Braail para pagar 
= aste as dividas de H.-Oo~egairam o ien intento, e o 

ar Biyer eateve aqui, ba algum tempo, afim de buscar 
r o seu dinheiro. 

'J6 no aono de 1811 tive eniejo de lanpar um olhar 
I nas cartas do sumo, o qual tinha tomado a peito protelar 
e o mais possivel e indefinidamente os trabalhos. Contra 
8 o novo projecto delle, de montar uma fabrica capas de 
= arodazir 500.000 an'ntaea de f e m .  houve orotestos na 

junta. Esta estipnloa a qnantidade de 10.093 quintaeu, 
a re3ulvendo eaualmeote a oonstrncflo dum alto forno. 
= Sabe V. S que,  desde que chegou o suecc; nao queria 

ter maii nada que vBr eom esta fabrica prevendo o in- 
a feliz t e m  da emprem, e que sempre procurei livrar-me 
= della. No anuo de 1612. p~nim, estando no Rio, recebi, 
a de novo, ordem de acompanhar p s t i  alli o general N b  
e pion, ancrrregado de verifioar o aatado da fabrica. Che- 

ghmos em meiados de Outubro a N. que, tendo j6 visi- 
Oado estabelecimentoi wngeneroi na Allem3nha e na 

* Frauga, devia ter formado juiso seguro Icema doma in- 
e stallaç80 dessa ordem, declarou, na presença de muitos, 
a que j& tinha imaginado ser m4u o estade da hbrica, mas 

qas, na rdidade, achava-o dez vems peior unda!- 



e Com ndo, movido por considerspõw para oom a pessóa do 
8.sru antigo amigo, o falleaido Ministro L., n8o teve elle 
r coragem de mandar derrubar immeditamente a installa- 
= pão imprestivel, prejadicmdo aiiim bastante o ierviqo 
r inteiro. Quando'mais tarde o sueco apresentou-lhe um 

m i m t o  de hbrioar em 4 maueuos fornos rnstiaoa 10.000 
;~&taea de ferro; oonfor&&e elle, de b8a fB, eomsrh 

a manifesta imp~sibilidade, deiundo so soeoo a exmnqiio 
e nem quereÜ$o siqner ouvir as minhn repreaeutapõeil, 
de modo que Bu nao aabia o que admirar mais, i e  a nu8 
politica dslencontrsda. sua ignoranoia em assnmptos me- - ta'lnrgicos ou a falsidade wm qns oontrariava, evidenta- 

s mente, o porvir da fabrica. 
.Na approvou, portanto, o projeato do iomo, compro- 

c mettendo.se ente a exwaial o dentro em aeia meme pelo 
a prego de '20 000 cruados, e deixon ordem de que nin- 
a guem se intrometteiae no# negooioi da fabciea, emquanto 

não se achae~e exeaot~do tal projeoto. Entrelanto, ss- 
a colheu e l l ~ .  antes da ms partida inda ,  o local, onda en 
a devia, no futuro, oollooah os altoa fornos, daiejando, na- 
* turalmente, reaervir para si a direcqiio suprema deitei 
a mdiants  nm bom ordenado. Tambem aombinou elle 
e commigo que inggerimse ao nolso amigo, o ax-ministro 

A ,  fazer v%r elle, opportunamente, ao Prinoipe Regente 
r que só debaixo da direoqão iuperior de N. pod~a pros- 
a perar a fabriu, Omendo elle a mim egualiuents Mdas ai 

s promeisas po8siveii que, entretanto. nnnoa oumprin. 
'Em 1.' de julho de 1813 reclbi de N. uma carta, 

da qual mnfo-lbe o seguinta exwaoto: 
Uma empmui mal iniciada nunca pode ier oowda 

e de bom exito s, por iario, nlo se devem nutrir, dede  
a logo, grandes ppsmnçaa a respeito. Entretanto, não a s  
a póle negar a possibilidade da tomr-se a fabrica no de- 

oorrer do tsmpi urna du maioras para extraooio de ferro, 
8 podendo ntilisar-se ara o 6m mesmo a s i n i t a l l a ~ ~  feitai . pei1 direator H. - aa PonaO ~ O ~ V e n - m e  e118 que se 

acha tudo prompto e que 01 fornos podem trabalhar, e 
pediu licença para vir ao Rio de Janeiro. E3ta noticia 
mmbina mal aom outrai une affirmam iastamente o con- 

e trario de tudo isso, parea&do ells sxaigerada, sto. A cbe- . gada do ir. Bayer foi geralmente oommenrada (niogaem 
sabia entdo do debit) do H. Dar. odm Baver). o governo 

e pndm, mntiaáa alerto, não h deiundo ifludir t8Õ faoil- 
mente. Qulnto mais trabilharem os estrangeiros para 

m orearsm obWmulol ao vorvir da instrllapáo aqui, tanto 
= maiores a- ha da fansr o governo para 4- 

quilsr a plapaitw deilei. O que me admira mais, 6 a 
imoortrnoia ane ligam a boatoa sem fund@mento. em v e ~  

c de'msndu apreieÜtrr msnsilmen6 um miatorio dst i lhdo 
e da sitado da hbrii A' p o m  habilidade do duaBtor reu- 
a *b - i a  grande intdga, e o reialtado não podesi ler bom. 



O projecto de V. 8. relativo a uma fabrica de ferro 
perto de Pinheiros parece vantajoso, entretanto, creio 
nimbem que nHi ae poder8 pensar na realieaçAo antes de 
ficar prompta a começada. Como brevemente, deve ser 
dado começo ao serviço de fnndiçllo, desejo que V. 8. me 
mando ralatorio detalhado de tudo, tambem dai carvoeiras 
e do dinheiro ainda diaponivel, etc. 

A estn carta reapcnden Varnhagen em data de 22 de 
julho de 1813, de 8ao Paulo, e da ana respoata vou tran- 
screver o extracto que regue: 

c A respeito da fabriia de ferro de Borocaba, aonde 
n8o fui mandado desde a occasi80 em que acompanhei a 

*. V. Ex., nAo posso informar senllo o que me fci commn- 
a nicado pel? fiscal E. que esteve alli ba poucos dias. 
AIA a esta hora nada se achr prompto, por conreguinte 
niio 6 verdadeiro o qnn participon H. a V. Ex. E' ver- 
' dade que fabricsram algnns pregos, mas de ferro extran- 

geiro. A6m de oondoeir, para isso, agna sobre a roda, 
construiram um pequeno a p d e  provisorio de terra, porque 
não se ncha prompto ainda o aonde priucipal. Acheqada 

s do ar. Bsyer dia unicamente reapeito li cohranqa d'uma 
r divida de 10.000 arnaadca que lhe deve Hedberg, e de mais 
= 10000 cruuidoa para o pae do aecretario de H., tendo 

Bsyer asaumido a responsabilidade egualmente por eati 
e divida. O governador mandou, ha pcuoo, ao Minbterio 
e nm relatorio sobre as condio6es da fabrioa. o qual, en- 

tretanto, nllo tenho visto. Pois bem, o plano do iu6c0, 
8 de pagar as suas dividas com o dinheiro do governo por- 
= tugues, ficou realisado ! E' provava1 que prooure elle pro- . telar ainda mais o negocio, e a licança slliaitada para 

vir ao Rio parece ter por nnico fim retirar-ae inteira- 
= mente da fabricaçllo de ferro, porqnaote nHo p6de elle 
a cumprir a piomeasa de fornecer 1O.W quintaea.~ 

c Nuwa renebi resposta a eita carta, m tHo pou3o a 
mnioaa outraa que escrevi mais tarde, de& de ter aido 
enviado, repetidas vezea, para a fabrica pelo governo. 
Abaixo mando-lhe agora uma breve biographui aos .me- 
tallnrgiatas. su8coa que me foi fornecida pelo Carl Prin- 

a zenachold, aecretario particular de H., e que ha de can- 
a sar.lhe alegria. 

8 Oanforme o contracto celebraio, o director H. com- 
promette-se a empregar 14 fundidorei e mineiroa, pagan- 

8 do-lhe o governo 14$000 at8 esta data, embora jlirenham 
s falleoido dons daqnellei homens. 

a I. Carlni Quatavo Hedberg, director da fabrica :de 
a ferra, filho d'nm serralheiro, dedicou-ie primeiro li pro- 
a fissão do pae, deu, por& prova8 de talento, t inhs bas 

lettra e obteve um l ? ~ a r  de escrivAo-mineiro nas minas 
de ouro de Aldefors. Era de genio emprehendedor e tomou 

c maia tarde conta dessas minaa por arrendamento, levan- 
tando, para a exploraflo dellaa capitaes em todo o reino 





dn volta trabalhou numa refinaoão de asmcar na Bnecia, 
eo.hecendo aili o ooainheiro Jolidon que o recommendou 
ao H ; recebe 120 rdia diarios ; 

13. Fossberz. Euaameava.ae na Bnscin da rednovao de re- 
quarimentos e pei'iqóas para os cem?. , iefvindo 
agora oomo seoretario do H.. rscsben o 320 161s diarioa ; . 

14, Bergman. Foi estafador, segando diziam, morreu, porbm, 
no primeiro mer de tisiaa pulmonar. 

* Portanto. H. tirou de todos estes homens, doa quaes 
a apvnaa trea eram aproveitavais no serviço, diariamente 
s 9$460, ficando o governo roubado desaa quantia. 

Fóra doi referidos homens, fazem parte da comitiva 
do director iueoo oa seguintes: 

11. Carlos Dankwardt. Capiuo de mar na Bnecia. J 4  era 
conhecido do H. ha muitg tempo e veiu agora cobrar 
4000 flgrins que este devia no seu irmão. Não podendo 
obter o dinheiro. nutria elle a esperangi de arranjar, 
com o auxilio do H., algum emprego no Braiil e, 
como falava soff ivelmente o portngnei, conaegntu o 
seu intento. Foi nomeado capitiío na legião de 880 
Paulo e serviu couio interprete u s  fabrica de ferro. 

111. Carlos vou Printienschold. Moço de boa edncapno, 
vein em eampanhia do H. para cobrar 10.000 florins 
que este devia ao pae do Pr., podendo este gaatar os 
juros densa quantia. Como pordm, o H. não pagavanem 
o capital nem jnm, regressou Pr. para a Suecia em 
1812. 

1V. BarHo vou Flemmiug. Finlandez, veiu em companhia 
do H. para cobrar delle aucceasivamente uma divida 
de 10.000 florins. H. devia-lhe, originariamente 13.000 
flotins mas, para assegurar-se da amizade do H., 
Flemming presenteou-o, antes do embarque para o 
Brazil com 3 000 &-Este homem j$ 6 idoso, gordo e 
aleijado, gosta das bebidai e, provavelmente, n lo  ha de 
viver aqui por muit3 tempo. Eates bea homens H. deve 
alimentar e veatir por sqs conta. 

a Eis a inteira companhia suecu, com a qualo governo . fci illudido i80 vilmente. Este tem vergonha de con- 
.i iesrar tudo, embora tenha agora informaçõss com- 
a pletaa a exaotas. V. S. poder4 taciimeuts imsginar que 
s nestas condiqões, n h  quero ter nada com toda a fabrica, 
a se bem que procurem imputar a mim grande parte da 

culpa do m4o mito. Espero que V. 8. faça os melhorea 
esforpos no Rio, afim de refutar eata opinião errones, etc. . . 

3 Varnhsgen m. 



minalments, depoii de gasto. do modo maL iniensato, 
o fundo de maii de 900.010 orumsdoi, fornecido ploa accio- 
nistss e por snbvenqOea da caixa rapl. remlven-se, emviata 
dos pr~juieoa soffridoe, di~pensar a inteira companhia aueca. 
Uma C a r u  Ugin de 27 de iet-mbro de 1814 dirigida ao 
Conde de Palma, entüa Governador de 8. Paulo, oom as 
nsceasariai insttaoções mrmdou que oi iueoos foisem substi- 
tnidoa por uma wimpanhia de trabalhadarei sllemãra e que 
o mrior+enpsnheiro Varnbaeen fosse invertido da direccíb 
da &talla$o a construir cÕm a minha asiistanoia. 

Trauiarevn em seguida esia Carta Rq& de 27 de se- - 
temòro de 1814. 

Conde de Paima do Xeu Consnlho, Governador e 
a Ospitao General de Capitania de 8 Paulo. 

Amigo, E u  o Prmoipe Regente, vos Envio muito 
saudar como aqoelle que Amo. Faiendo-se digno de 
de hums particular e séria attengllo o augmenw do im- 
mrtaote estabelecimento da fih ica de ferro de 8ã0 João do 
Ypanema, na montanha de Varaiaogava, da Villade Sorocaba, 

e d'esta Capitania que Mandei orear Minha Cartr. Regia 
a de 4 de deiembro ee 1810, em bsnefioia de Meus fiei8 
a Vamlloi e vnntagem da apicnlturs, commerdo e indua- 
c trio deites Mens Estada. do Btadl :  e nlo tendo atbagnra 

correspondiao os progressos desta fabrica As providenciam que 
Fni servido dar para a nua verificncão, mandando vir da 
Bnbcia, oom gmnde dispendio da Minba Real Faeenda, . hum director e hums iomoanhia de mineiros tnndidores. 

1 e fixando a maneira de aehsver os fundos neoessario~, 
n a  meio de aocioniitai soe volunwriameuta concorreram 
$ta eate eatabeleoimentn. com o fim de part oiparem das . grandes vantrgenr que d'elle davem resultar, e oonven- 
sido E u  de que a contiuuagbo da sobredita companhia de . mineiros, cujo pram de contmcw com que vieram da 
Bubcda, se acha finaliaido, seria nooiva aos intereaaer dm 

= fabrica, UAO i8 por s m a  exoea~ivai as condi@s por elles 
propostas para reformí do mesmo oontrmcto, mas por ter 
reconhecido que muiboi d'aitei openrioa tão ouco hnbeis 1 a na sua profiisüa e winvenoido, egaslmente, e que nao 

a oonv6m de modo algum que o dirwtor Carlos Gnitavo 
< Hedherg oontin6.e a dirigir or trabalhos da fabrica, snp- 

posto devido ao ien cnrscter o mhu methodo que Me tem 
iernldo u i  ~onitnicoão doa fomos para a fuadi%o do ~~- ~ ~ -~ ~ 

ferro; iou ienido rèiolver que o so6redito direct& e a 
oompanhia de mineiros aejim dkpeniadoa, pretioando-se 
a i& respeito o qua ne comenci~nou no contraoto, rela- 

r tivamente M, MU regresso para a Bndcia, podendo to- 
r davia ficnr oom algiins da. ditos opemnoa que nejam mais 

peritos e que ae reconheça ser conveniente, que oia fiquem 
rewvadoi  na fahrioa. Pera que não parem os trabilhos 
pooeder-se-ha a hum novo ajuste que parepa rhmavel, 

a aüm de  continuarem alli ser empregados. Propondo-Me 



e Eu mandar vir da Allemanha alguns fondidorea e refina- 
dores habeis para substituirem a sobredita companhia de 

s 8udcos, e porque Elton informado da necessidade que ha, 
a de se construirem dons fornos altos em outro locar que 
a seja mais adequado a este fim do que aquelle em que 

existem os foruoi actuaes, para que a fabrica possa trabalhar 
em grande R produsir annualmente a quantidade de ferro em 

e harra de que h6 nuiceptivel hum tol  estabelecimento. Hei 
a DOI bem ordenar-vcs oue encarreeneis da direceão d'esta 

b8a obra o sargento-m6r do Real Corpo de ~ngenheiros  
Fiederico Guilherme Varubagen, cuioa conhecimentos affian. . gam, qun elle saherh de~emptinbar-como conv6m. podendo . para o futuro ser ajudado nestes trabalhos pelo Ten-Co- 
ronel praduado do mesmo Real Corpo, Ruilherme Barao 

a de Eschweee. auando este vuder ser disoeusado das com- 
miasõei d o ' ~ e ; ~ e a l  8erviçi de que ora seaoha encarregado 
na Capitania da Minas Gernes. Para an effeetuar estaobra 
indispénsavel para que a fabrica possa prosperar e cnjas 

8 desposas, segundo o orprrmento que Me fo i  presente, po- 
derão montar a vinte contrm de reis, dos quaes deve de- 

c duzir-se a avaliaçho do que slli se acha jQ edifioado e 
poder se~vir, ccnv6m que procurei@, com aquelia derte- 

= ridade e prudencia que vos h6 propria, conseguir que 
c aqualles dos accionistas 2araa Capitania que ainda at6 
8 agora não entraram no cofre da fabrica com as . ie- 

gundas meias acgões, hajam de preencher o total da nua 
r importsucia, persuadindo-os da uecessidade d'esta medida, 
s para que com mais brevidade se complete a ccnstrucp80 
a dos fornos e pata que em conrequencia possam elles gozar 

doa lucros corresvondentes 4s suas aeoões. IeualmBnte 
c procurareia v8r. i'e h6 possivel adquirir'novos ~ccionistas 

para a dita fabrica, e vos Authoris8i neste caso admittil-os 
c debaixo das mesmas rondicõea doa exiateutea, devendo 

v68 fazer constar na Minha Real Preaenga o ie.ultado 
d'esta diligencia R o estado em que ent8o se achar o 

r cofre da fabri.8, para Eu, por meiomeio deadiantamentos, 
qns Mando faser pela Minha Real Fazenda ou por 'outros 
meioa que Me parecerem conveuirntes. dar as providencias 

a afim de que não xeuham a faltar os fundos para aupprir 
as indispenaaveis dcspeeas ordinarias da fabrica e as ex- 
traordinarias que se fizerem com a contruopilo doa novos 

c fornos. O ue tudo Me pareceu participar-vcs paka vossa 
devida intelligencia, e para logo hajam de rer despedidos 
os mineiros suéccs com quem não se fizer novo ajuste para 
continuarem a ser emprrgadcs na fahiicr, como acima 

= fica dito, fanendo-os vOs transportar para esta Côrte afim 
r de seguirem d'aqni viagem paras 8u6cia, e vos Authorizo 

tamhem para proceder a esteajuste e praticar tudo o mais 
que convém, aegundo esta Minha Regia determinacM, nEo 

= duvidando Eu de que neste importante negccio Me darei8 
c novas provas do selo, intelligencia e efficacia com que 



tanto vos tendes distioguido no Meu Real Berviço. Ea- 
cripto no Palaoio do Riu da Janeiro em 27 de setembro 
de 1814. 

Paiaci~n 
Para o Conde de Palma 
.Cumpra-se como S. A R. ordena e se registre nas 

eitaçties competentes.. 
S. Paulo, 9 de dezembro de 1814. 

Que en n%o podia e nem. queria ligar-me a esta em- 
presa como simples auxilia., era coosequencia necessaria da 
propria nntnrecla do negouio. C~nsegui tambem conservar-me 
afastadq d'glle e aontinuei com os meus rerviçoa na provinch 
de Minae, emquanto Varnhagen administrava a nova fabrioa. 
Dos sudoos ficaram alguns, $9 trabslhbndo com os quatro 
pequenos forno! construidoü belo director rueco. O ferro 
extrahido, porhm, yrovou inteiramente imprestavel, de modo 
que o governador confian ao Varnhsgan tambem a dirsc$ío 
d'eite serviço. Escreveu-me V. Acerca d'iito em data de 
7 de janeiro 1816 o ~egninte:  

A fabricaçho de terro pelos suecos dum= cinco meses 
e durante todo este tempo n8o fabricaram nem nma barra 
dquer de ferro bom. Abative-me, entretanto, dn dizer 

alavra alguma Aioda ass'm gastaram quantidade enorme 18 carv8o. No mce d e  novembro, p. e ,  171 srrobas de 
.' ferro em barra, consumindo 6111 arrobas de cnrvho. Em 
e dezembro fabricaram 116 arrobas de ferro em barrn, ga?. 
e tsndo 6700 arrobaa de carviío. Cada srroba deferro exrgia 

portanto, 4 1  arrobis de carvho. Como cada arroba de carvao 
a custava, poata na fabrica; 60 rhis, o custo do carvão ne- 
< o n n i ~ i o  para, 1 arroba de ferro jb era de 2$460. Como 

o ferro estA mndo vendido a 15600 por arroba, fseilmente . se poder4 ealcnlar o piejuizo. 
A causa desse enorme gasto de barvào foi devida ao 

desejo dos  trabalhadores de obter ferro afinado, tendo 
a abaixado os fornos de 12 palmos rara 7. O remltado foi 
e que as fonte8 ficaram peqaecas, e o ferro' ficou quebradiço 

e oxydado sem ser refondidor. 
Immediatamente mandei augmentsr a sltura dc i fornoe, 

e obtendo fontes 3 a 4 veees mais uariegadaa que eram maia 
orúru, podendo ser rafundidbs com mais facilidade no forno 

s de cnplar, traosformando Iie em ferro de bòa qualidsde. 
,T Cada lupa pegava 8 a 4 arrobas e cada arroba de,ferro 
e de muito b ~ a  qualidade nllo enigia mais de 16 a 20 arrobas 

de carvllo.~ - 
N'nma carta datada de 21 de abfil do mesmo snno diz 

Varnhsgen : 
e Oa meus trabalhos progridem a pessoa de gigants. 

0 a  fornos altoi jh e a m  construidos de cantaria at6 a sltura 
a de 25 palmos. Por todo o mes de agosto dever& ficar 





e o periodo em que esta estava confiada, por certos motivos, 
e a um mestre sueco, submetto-lhe a seguinte tabella: 

Foi produzido ferro e gastou-se carviío, conforme - segue: 

3 

MEZES 

445 err. iirn libras 
I85 a I1 n 
85 x 16 n 
O8 x 8 114 2) 
32 >t 4 n 

137 n 15 » 
143 » 1s x 
i71 » 7 n 
116 » 2 n 
i B x  - r 
113 » 16 » 
í<3 n 8 m 
178 . - * 
288 » - rn 

8.660 arr. 
&.a20 .. 
s.ao0 n 
4.880 8)  

1 I 0  ,, 
4.880 n 
1.458 n 
6 i i i  a 
5,700 a 
8.056 u 
6.671 » 
8 284 n 
4.202 
7.860 * 

-- - 

Total . . , I . . Inois arr. 10 U l  libras 1 x 8 7 2  arr- 

< O carvao foi condu~ido at6 o fim de outubro em 
e carros de boi e o peso nUo foi verificado com exact;dáo; 

mais tarde a condncgão foi feita sobre eostas de mulas,em 
r cestos, e varifi,ado o peso d'estes. O ferro produddo pelos 

suBc~i foi rugoso, quebrudipo e sem cohertncia; o meu 
a era inteiriço, afinado e resistente. A differenpa no gasto 

de oarvlo durante os primeiros dons meies do anuo de 
1816 foi devida & circnmstanoia de achar-se molbado o 
carpao. 

Achando-se tudo nas condipões pedsas, d a  forno 
poder4 fornecer semanalmente 30 fontes. Cada fonte exige 

a 300 libras de minerio de ferro e cerca de 4CQ libras de 
e a~rviio, pecando bruta 3 arrobas e dando, quando refun- 

didn, 1 112 a r d a  de ferro em bma.  
Para aida lupa empregam-ss duas fontei, prodanindo 

e n a o  3 arrobas de f m o  em bana. 08di~riamente e com 
o maii regular funcciensmento ganiam-se 28 arrobas de 
carviío para 1 arroba de ferm em bana. 

Dooi fonion de afim@, m&th.ndo aómente duranb 
a o dw, pmdoairam em uma iemina 10 a 80 anobis de 

ferro em h r n .  Os nossos fornos t6m agora a a l tun  de - 13 paimoa. C d a  mbi de ca~vllo mata, aonforme jh foi 
memhi>ade, 80 x 6 i r  e amda urcbe ds minerio de ferro, in- 

e olusive ou Mnigor de alcinar e britu, 85 rdis, vendendo-ae 
a w o b a  de fsrm em bhr por 1$W, i6to 6, pelo prego 

* que as grg a pdo Saro na600 de primeira qualidsde non 
s potto* e mar.. 

Deprehende-w da todar as i n f o r m a ~ 5 a d m ,  que Var- 
nhagen gastou pura 1 arroba de ferro sm k n a  29 112 



arrobas de carvão, ao passo que os 8 ~ 8 ~ 0 s  precisavam de 40 
armbaa de carvão para 1 armba de ferro. Na fandição o 
consumo era, portanto, de 12 112 arrobas de carvão e na 
refandiç8o de 17 arrobas. Comparado este consumo com o 
da minha fabrica de Prata em Mioas Geraea representa elle 
uma perda consideravel da cnrvllo, visto que eu nüa gusto 
mais de 10 arrobaa de oarvão para 1 de ferro em barra. 

Ssio estas ss not cias relativas 6 fabrioa sudca e ao8 re- 
sultados d'ella. 

(-O auctor reprodua, em aegnida, na sus referida obra 
descripções teobnicai minuciosas da instsllaçllo nova, feita 
por Varnbagen, deixamos, por8m, de transcrevel-as aqui, 
par não affsreoerem inwreuue algum, naii  para o profiasio- 
na1 moderno.) 

Continda depois Eachwage : 
Por diversas vezes j6 tinha eu manifestado as minbas 

idbas auanto 6 inconvenienoia aue havia na inataliao80 de 
fabricas de ferro no Brãail, tendo estabelecido como 

norma que as proporç3es de aeme!hanles installações deviam 
ser deteimiuadis pela procura. que se podia esperar com 
certeza para os productos da fabrica. Refere-se a este as- 
num to a seguinte resposta que recebi de Varnbagen em 
18 {e maio de 1817: 

a As tuas iddaa hoeroa da inviab;lidade de prandeo 
= fabricas de ferro no Brasil não podem ter applicação 
e 6 que eu inatal1ei.-O meu projecto principal 6 que se 
= fabriquem aqui annnslmente cerca de 4.030 quintaes de 
= ferro em barm, sendo esta a quantidade que passa an- . nuaimente por São Paulo e que re consome, portanto, 

nesta e nas provincias visinhas. (-Duvido que seja exa- 
cta esta sffirrnaqUo, visto que a provincir de Minas tem o 
dobro da populaçã? das provincias de Hão Paulo, Goyaz e 
Mato-Qrosso juntas, gastando muito mais ferro j4 por cansa 
dos trabalhos de mineração realieadaa alli, e ainda assim 
os registros dos alfando~ai dão como importadas durante 5 
annos 2.000 quintaes só. v. -E.-). 

a O resto deve entao ser trabalhado aqui para o fa- 
brico de armas, ohapaa e tc ,  o que dará um lucro de 50*/, 
-8nggeri o alvitre de tornar eata fabrica o deposito que 
snpprisae toda8 as provincias vizinhas, e que se organi- 

* 5aa~e uma companhia de soldadoa-artidoes, sem o que 
seremos fcrgados a mandar vir estrangeiro#. De outra 
maneira não aprendem os itidigenas causa. alguma, porquan- 
to nunca pe.rmanwm no 8ervip.-Artigos de ferro fm- 

a dido b b  de enoontrar aqui procura extraordinaria; prin- 
cipalmente os grandes eugenhoi de canoa, dos qnam 
contam-ae uns cem n'uma distancia de 10 legoas ao redor 
da fabrica, hão de comprar aaldeirõea, panelias, cylhdros 

e e at6 maobiniamoa inteiros em grande numero.(-Dentro 
de 1 anuo a fabrica grande poderti supprir todos as neces- 
sidades de todos aases angeuhos de canna, ficando este8 pro- 



vidos por eapapo de 10 ou 20 annos. O que faeer então 
com o ferro fundido? v. E.-) .O ferro fundido poderá ser 
e fornecido por prepo bem baixo e mais baixo do que em 

qualquer outro pais, assim como o ferro em barra, desde 
que se organize um servipo economico. 

Entretanto, podemos facilmente fazer um computo. 
a Cada armba de minerio de feira casta agora, termo m4- 

dio, 8 rdis posta na fabrica; cada arroba da calcareo, como 
fundente, 25 rdis, cada arroba de oarvão 60 r&.-Calcu- 

e lo não precisar mais de 10 nrrobas de carvão e 3 arrobas 
de carga para cada arrobs de ferro em barra de b8a qua- 
lidade. Cada escravo custa aoni. com alimentacAo. ves- 
timentos, medico e pbarmaoia,'náo mais de 80 'r6ii por 
dia. segundo um oomputu abrangendo um espapo de 2 annos. 
-Todõs os serviços eatAo sendo realiaadôs 'por eacrsvos 
proprios.* 

NA0 6 preciso posiuir habil;dade ertraordinaria em cal- 
cular, para demonstrar, oom oa dados acima e apeaar do 
mais perfeito andamento dos serviços, que o amigo Varnha- 
gen laborava em erro e que cada arroba de ferro em barra 
custava 1%400, tem levar em linha de conta as muitas des- 
pesas mindas que ocçorrem n'uma fabrica de ferrr, sendo 
esse o preço que se costuma pagar pelo ferro nos portos 
maritimos. Entretanto, e apezar do prsjuiao que provavel- 
mente t e d o  sempre essas obras, votei sompre em favor d'esta 
empreza por entender que o Estado neceasita das fabricas 
de ferro, para adquirir alli, em casos de urgente precisso, 
armas e muniç3es, sem depender a este respeito de outros 

I Estudos. 
Uma carta de V., datada de 7 da novembro de 1818, 

informa o iegninte : 
r Communico 8 V. 8., ri toda pressa, ue comecei 

a a esqncntar um dos altos f~ rnos  no dia 8 1 e outubro, 
no dia 10 metti fogo no cadinho, no dia 14 enchi o 
forno com raohas de madeira de psrobs, no dia 27 car- 

a reguei minerio, no dia 30 pus os sopradores em acçAo. 
r No dia 1 . O  de novnmbro h, pela primeira vea, correr 

a fonte. Procedi em tudo da mesma fnrma por que costu- 
mavamos proceder em Portugal, sendo egualmente os 
resultados os mesmos. O mau fundidor francea nAo en- 

s tende nada; por isso, eucarregnci-o da fiscalizigAo do 
a carregamento e eu estou trabslhando com dons ferreiros 

suecos, um carpinteiro e algnnr pretJs. Tudo vae bem, 
e a pedra de cantaria dor cadiahos 6 a melhor que já- 

s mais tenho visto. Estou tundindo agora martelloi, bi- 
gornas etc. Os meus inimigns e o partido adverso cala- 
ram-se., pois niuguem esperava que ae pudesse jámais pro- 

a dunir ferro aqui, visto serem oontrarioi o ar, as pedrar, 
os mteriaes, a fiaqueaa dos trabalhadores etc., conforme 

a tinha propalado aos quatro ventos o director lueco, em- 
psnhando a cabega.~ 



Datada. de 1 0  de dezembro recebi a carta seguinte r 
c O forno. contiuúa a trabalhar sem interrupção, tendo 

c havido a tb  agora 72 corridas d e  fonte. No me5 de no- 
c vembro consnmirum-se 5125 arrobas de madeira e 1010* 

arrobas. de aarvão, produziado-se cerca de 2000 arrobss 
de ferro. Apoz 11 dias de servivo foi preciso retirar do 
oadinho uma lupa de ferro afinado, porque, por esgano, . tinha sido cnrrenado minerio de ouslidnde differenta.. 

c pksegni, entrstanco, com o serviço i e  fundição, e po- 
= deriamos ainda continuar com o meamo cadinho durante 
c nm anuo inteiro, se não nos forçasse a falta de madeiro 

e os inconvenientes da estação a terminar0 aervigo, o que. 
tenoiono fazer no dia 21 de dezembro.. 

a Hoje fundi uma coraa de ferro de meio quintal e 
c tambem muitas balaa. Tado vse melhor do que eu meimo 
e tinha antecipado 

A penb  grita agora que o ferro não prests. 86 
c quando ficarem calados, darei começo ao serviço de afi- 
e na@o. O oxpdo de ferro magnetico não constirne senão 
= a terça parte das cargas, o resto P diabase, calcareo e 

escória, da modo que a carga cont6m uns 30 '1,. Creio 
firmemente que aqui nnnoa se poder& fandir oom carvão. 

a a6 e excluiivamente. Tentativas tendo feito, diminuindo 
pouco a ponoo a madeira e sagmeutando o mrvão ; com 
metade madeira, metade oarv&o, por6m, a fundição foi 

c tão diffioil, qne dentro de 24 horas paasaram sómente I.. 
a 14. csrgas, emquanto aom 3 partes de madeirs e Lparnt 
de carvao pa&sam 24 at6 26 cargas.. 

Termina o capitulo da citada obra de Eechwege, cu j s  
braducçao vae aoima, com um extracto do diario dos altos. 
fornos em Xpanema e algumas tabellas aobre os. serviços. 
executados que n&o nos parecem de interesse bastante para 
lerem reproduzidos aqui. 
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Chronologia prehistorica 

Estudados ti lns da ioiencia oontemporanea,a#o os sam- 
baquia uma daa paginas, alibs interessantissima, da nrssa 
pre-histeria, que tem deapertado, doa qne se dedicam aos 
estudos dessa naturem, o natural desejo de preaorutar esse 
pasaado ignoto que antecedeu ao descobrimento do Brazil. 

Eepiritos formados sob o influxo das ooqões estabeleoidaa 
pelos mais eminentes mestres de paleoethnologia, tentaram 
adaptar as di5erente.s doutrinas predominantes, na Europa, 
aos pheuomenos paleoethuologioos que o uoiso pai5 offerece 
4 atteuçiio d ~ s  eatudiotos, algnmaa vezes, com toda a pro- 
cedoncia; outias, por6m, contrariando b clarividenoia doa 
factos obeervndos. Como iucutea neste erro, reputamos a 
tbeoria que tenta estabeleeer a existenaia dos periodoa pn- 
leoliothico e ueolithico como completamente destacados, no 
tempo, entre o homem sul.americsno. 

NHo quepemoa com isto dizer que a successHo desses 
reriodos não se tivesse observado, em nma mesma familia 
in3igena. Com o illustre director do Museu Pauligta, pen- 
samoa que eate phenomeno niío i e  operou, aqui, com a 
mesmn Üitidez obkrvad. em certas regiees da ~aro'pa. 

Quer nos aambsquia, quer fora deites se encontram in- 
distinctamente pedras laicãdai e polidai ; e nada ha que 
autofie a suppor que todos r s  cbjectos archeolithicos sejam 
inacnhadoa attefaotos do periodo ueolithico. 

NHo resta duvida que a pedra lascada em uma meima 
era e em uma dada tribo, cuexiatin com a pedra nova, 
neolithica; mas tendo applicac3es diversss. 

A coexistencia de productos dos dois periodos preliiito- 
ricor, para o mesmo miat6r e com a mesma utiliaaqllr, se 
me a5gora  ~nsdmissivel. 

Da impsrfeita cbaervaqHo deetes factos, surgiu a dou- 
trina do illustre dr.  Trajano de Moura, segundo a qual o 
homem americano atraveasava uma elada internedia aos 
dous periodos paleontologicos, denomiuada pelo distincto 
acientista - meaolithica; e a observação scima registrada 
pareceu a muitos, como um argumento concludente. 

Mse, o amesolithisrno~ o que se pbde aceitir como um 
aapeotn de coojunoh, mas nboõorno um criterio cls~sificedor) 
não póde ser acolhido, sem reservae, pelos que se Zetenham 
no eiame da assumnto. 

. 

Nas norsai visitas acs sambaquis de Antoniua, temos 
rido ensejo de encontrsr rarcs cbjecto~ plidos ao lado de 



numerosos grosseiramente lasoados. Si nos fosse permittida 
a autoridade para explicar esta anomalia, talvez, formulas- 
semos, em vea de uma hypithese, o desenvolvimento com- 
pleto de uma doutrina. 

NBo nos parede rasoare1 que o selvagem americano, 
possuindo objectos mais aperfeiçoados, que facilitavam a 
fnucçiio a que se destinavam, empregasaem, iuaelecciooa- 
damente, cutroa mais toscos, que demandavam muito maior 
esforgo e paciencia. 

Tomemoa, por exemplo, os machadoa - como um dos 
mais vulgares instrumentos iudigenas ; e a simples inapecqiio 
noi patenteia qniío grande a differença, em exoeaso, da 
energia muscular que se teria de despender, utilisando-se 
do wosaeiro oroducto oslsolithico em vez de um dos bem 
acaradoa e g;mosoa machadoa polidos que ornam o mos- 
truario do Museu Paranhense. 

Inaoreditavel, pois, que o noslo, selvagem, indolente em 
extremo, wmo deouncúm os proprioa sambaquis, que a nosso 
v siio detrictos de cosinha accumulsdos para evitar o 
trabalho de remaç80, uaasse indiatiuctamente objectos lasoados 
e polidoi, quando estea mais faoilmentedeaempenhavam o 
seu mister, com aensivel economis de eaforçoi physicos. 

O machado polido apreuents iobre o maebado lascado, 
a mesma superioridade que o de ferro diipae sobre aquelle: 
facilita o trabalho, proamiudo com menor eiforgo, maior 
resultado. 

Com oa demais objectos poli dos,,^ mesma lei do miuimo 
esforço actua, compensando lsr~ameute,  a energia musoular 
qaata cim o 

- - 

Iuadmissivel que a mesma tribu. dotada de artefactos 
neolitbicos, Bitesse usa de pedra paleolithica, salvo quando o 
emprego desta nUo exigisse maior 6rabalho. 

O ~meaolithismo~ como um aspecto de coujuncto 6 ra- 
cional e aceitavel: maa esse periodo de transiçbo, longe de 
exclusivamente americano, foi uma eaoala forçada da evoluçiio, 
deixando vestigioa em todas ae monas do nosso g l ~ b o ,  onde 
sa encontrem pedras polidas. 

81 a pedra archeolithica 6 a materia prima ds pedra 
polida, uiio se segue que o encontro, na mesma oumada, de 
instrumeutos dos dois per.odos ohrouologicoa aisignale, de per 
ai, o psriodo mesolithioo. 

Uma oircnmstancia, que detem a attençllo do observador, 
prevenindo-o contra iuisos preconcebidos, consiste na viva 
&ifiarencia@o que se -nota éntre os objhtos provindos de 
um mesmo sambiqui : uns bem trabalhados, pae'encemeute 
polidos e talhadoücbm certa arte ; e outros, o grande nu- 
mero, rudemente lasaados. Dentre os primeiros se deve 
arlientar o gral em fórma de ave, que niio prov6m domesmo 
homem rude que se utoliaava dos maohados ~leolithicoa.  

Teremos, -pois, de procurar outra elucida$o que resolva 
o problema de modo mais iiatiaiaot~rio : vamosaveuturar.uas 



a formular a nossa bypothese, soggerida pelos ligeiros es- 
tudos -meros paaeeios que temos realimdo. 

E' facto conhecido. e pode-se dizer, aceito por todos 
ou escriptores, que a popula&o selvicola brazileira'náo per- 
tencia a uma raga unica; e os estudos ethuologicos feitos 6 
lua da Iingnistica tendem a mo~trar que os nosios indigenss 
jB nUo se p6dem compendiar nos quatro grupos : gBi - as- 
rahybai-nnruska e tupis-at8 então soeitos, oomo ahran- 
aendo todas as hordas do visto tercitorio natrio. 

Admittiudo-se a proc,dencia da divisÚo classica, 6 ainda 
assim incontesta que, qusr a philologia, quer a craneologia, 
Quer os modernos- estÜdos. ta111 evrdeneiado oue essas-fa- 
milias ethnographicas atravessavam differentes penodoa de 
evolução ; e que entre os &a soa tupi~, entre os sntochtonea 
e os invasorei da nossa aina, pateõtej eram as disseme- 
lhangas, ap~esentando, os nltimos, caracteres de superioridade. 
Coniagrada a opinião que instenta a migrag8o dor gasranya 
atrav6s do Braail, conquistando sertões e lictoraes ; e delle 
expellindo os primitivos habitantes, nllo se nos afignn il- 
logico concluir que, us  mesma ama e entre os indigenm 
hrazileiros de uma dada era, honvenec uns em periodo pa- 
leolithico e outros em neolithico, operando a differenciagão, 
n8o em uma mesma naçgo, mas sim em um determinado 
territorio 

estabeleci da^ as premissir, poderiamos concluir que c8 
productos aroheolitioos encontrados no nssso solo são pro- 
cedentes da família g&a, que atravessava um grAu inferior 
de culturr, a q u e n t o  que os artefaf tos neolithiooa provieram 
da raga invasora, mala avanqada na civiliaação. Não ierA pre- 
ciso devaasar os receiioi da proto-historia para spprehen- 
der-se uma couoepcho mais racional destes phenomenos. 

As Iutaa de exterminio entre ca invasores eantochtoncs 
traniouaeram a i  limites da ore-hiutorh brasileira Dura as- - 

ract&izarem-se como tac?or (le ritida hi~toriedade.' Fonm 
ellas preponderantes auxiliares dos coloniiadores, Doa seus 
propo8itoÜ imperialistas. O estado bellioo permineute do 
gentio fsciiiton ao portoguea a obra da oonqnikts e do 
povosmento do Brazil: furam os pmprios m s  dos guerreims 
ind i~eoas  que expelliram pari os recessos das flore~tai, as 
hordas que pelejavam pela indepeudencie, oppondo contra 
oa invaenrea brancos, superiormente armados, o ardil das 
emboscadas e o furor das correrias. 

O portugnez encontrou O Btasil sob o regimen da 
guerra : g8a e tupii - i e  degladiavam em uma luta de ex- 
tarminio; ao la io  de cada taba, o tspuia dispnnba as forpas 
para a guerrilha inoessant3. Nada mais ,natural do que de-. 
pararmor, ao lado do aitefactu g4, pleotithloo, a arma tu- 
pinioa, p i a  no ipem6 l o ~ l  em que uns erigiam malocas, 
outros vinham destrnil-as on oonquiaml~.  , . 

As provas da hypothese que formnlmos, surgem ao 
nauo espirito, como (niío diremos convinoenten) diguhs de 



apreciação ; a doutrina qne pretende firmar a unidade do 
periodo cbronologico prehistorico do homem brasileiro, en- 
contra contra si : 

a) a plurdidade das ragas indigenas, que habitavam o 
Brasil : 

b) a d~fferenciaqlia das raçss entre si quanto i escala 
evolutiva, phenomeno que ainda hoje i e  observa nt s ,e Estado ; 

o) o 'conlronto dÔs artsfaotos encontradosem um mesmo 
aambaqui: uns rudes e malfeiton, outros esmeradamente tra- 
balhsdos; 

d) a lei economica do minino esforço para o msximo 
do resultado, ante o qual o chamado pericdo mesolithico n&o 
encontra pontrs de apoin. 

O mesolithismo nAo 6, pais, nm oriteriom seguro pa-a os 
nosso. fastos pileoethnologicos: porque o emprego simulta- 
ibeo da pedra lascada e polida, qualquer que seja a edade 
da pedia neol.thica, por mais que esta se apertkiçoe, ser6 
um facto Illo natnnl, como o que vemos lioje, com os 
nossos syptemas de calçamento-maa-sdam on o parallele- 
pipedas. Simplbsmenteporqne empregamoa em carraa vias o 
mac.adam, ou o velho sy.tsma de calçamento sem pedrsa 
apparelbadae, se deve deduzir que atravessamoa um periodo 
de transicAo na arte do calcadas ? 

O màcbado contnndenie de pedra eolithiea se transformon 
em instrumento cortante de pedra neolithica! N&o ha du- 
vida ; mas qnantos secnlos furam precisrs para aata conquiita ? 

Prssuimos ainda o poifirio e o diorito ; dispomcs de ma- 
chinae que facilitam o polimenti da pedra; talvra, o ma- 
chado de padta, em certas regiões, sa tornasse maia econo- 
mioo; e, no etantc, preferiremos sempre o mrehado me- 
talico e não voltamos ao uso da pedra! 

Os proprios indigenas nAo deixam as suas tnbaa e nao 
percorrem centenas de k lometros para pedir ao governo, 
armas e instrnaentos de ferro, de que se ntilisam nas 
matas em que vivem? 

E pofque ta?# sacrificios ? 
Simplesmentir, pelo facto de proporcionarem taes instrn- 

mentos, com menor esforço, maior proveito. 
Si este emprego dci instrumentos rcetaliccs se gene- 

rslies dos oentros mais cultos 6s selvas mais inviar, no 
estado actnal do nossa pail;, como suppor qun no commu- 
nismo dn vida selvagem, posra o indigena abrir uma exoe- 
p@o b lei do minimo esforpo, ntilizando ae, rn&iatinctamentr, 
de pedras lascadas e polidas para um mesmo fim? 

Bimples illogismo reanltante do des~jo de applicarmos 
no@as alienigenas, sem observaçb, acs phenomenos do 
nosso continente. 

A pedra polida exige a pedra lascada, como materia 
prima e a condemna como aitefacto similar. 

Curytiba-1903. 
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Discurso de Posse 

Snr. Prenidente e Illustres Membros do Instituto Histo- 
rico e Geographico de Báo Paulo. 

As inetitnições que t8m em a i ra  o desenvolvimento 
intellectual dos Povos, como o Instituto Hiatorico e Geogra- 
phico de SEo Paulo, t%m, perante si, dupla tarefa. 

Diante dos homens de grandes meritos e de grande 
sabsr, reverentes proclamam suas doutrinas e respeitosas 
exaltam seus nomes, como a Egreja canoniza seus her6es. 

Diante dos homens lab~riosos e bem inteocionadna, dão- 
lhe8 as mllos. mostram-lhes o caminho a seguir, apoutam- 
Ihes a tramontana e em marche-marche triumphd, &mo um 
exercito viatorioso, caminham com eafovo commum, generaes 
e soldados, de conquiatss em conquista#, nesse marchar eterno 
e sem fim, em demanda do vello de ouro inascesnivel da 
Perfeetibilidade Humana. 

E o progresso se faz e a Luz apparece, como resultou 
a Chimica doi esforços titauicos dos sublimes loucos, que 
sonharam o ouro artificial e o elixir da immortalidade. 

V68 entoes, para commigo, neste se undo caso. 
E u  sou um soldado que V60 vos iguastei  de alistar 

entre as voaias brilhantei e triumphadoras phalanges. 
Bem gal5es, nem titulos de nobresa aciantifica, eu vou 

eomvosco para onde ides ; aegniiei oi vosios passos ; tomarei 
a vossa coragem e aprenderei oomvoseo a estudar e trabalhar: 
pam, a grandeza de nosaa Patria e para o progredir da Hu- 
manidade. 

Niío sei, comtudo, si  terei forpas para v8s acompanhar; 
a jornada 6 longa e 9 jornadear 6 penoio para mim. 

Nllo o ier6 para v&, que parmilhaes a pda firmes, sem 
tactear, nessa coaquista continua de victonaa. 

E a mim, que a vosia bondade e tolenncia admiMram 
& iomhra da mesma bandeira, caberá, como vosso companheiro, 
ama parte da vlotoria que alcsnpardea. 

Meno filhos diriio, maii tarde, quando gosarem dos be- 
nsboios propomionadoi por wta plemde de luctadores, que 
nonatituem o Initituto, que meu pua e s t a s  com eller. 



E os vindouros descobrir se &o respeitosos, diante de mim, 
como eu me descnbro diante de um velho aoldado, ao saber 
que 0110 esteve a tórdo do Amaeonas com Barroso onacom- 
panhon Caxias e Osorio pelas vastas steppes e pelos peati- 
lentos charcos do Paragnay. 

Mens Benhores. 
A vossa miaaHo de aondnr e estudar o passado de nossa 

Gente, de esquadrinhar e conhecer os sertõss de nosm Terra, 
8 v ~ t a  e cheia de bcne6oos re~ultadoa e grandes eoeins- 
mentos. 

Eu vos saUdo pela pu jan t~  prosperidade e ptlo incre- 
mento, que, em pouco temp?, tendes dado a estn iustituiçHo, 
6 qual nHo tendes poupado as vJsaas luaer, a vossa OedicaçBo 
e os vossos sacrificios. 

E si, quando honrado com a admisst,~ de meu nome ao 
lado do vosso, en devo nnsts dis, para mim sempre memo- 
ravel, cumprir um grato dever levando-vos uma ssudaçáo, 
para faeel-o qni  me saja dada a permis~iio de relembrar, 
em ligeiras palavras, trea personalidades que devem ser, para 
todo n sempre, gratas ao Inatttuto. 

Uma. a do Dr. ANTONIO DBI T O L ~ D O  PIZA n A L X ~ I D A .  
cnja sen8;vel perda o Inetitnto lastima ha qnasi quatro annos: 

Desse homem illuatrr, cuia cerabraçao privileaiada co- 
meçou logo a salientar-se, em seus brilhintes &tudos na 
Universidade de Cinoinati, de onde tisnendo seu diploma de 
engenhair~, começou, deade logo, a prestar assignslados ser- 
vigos á nossa Lsvourb e B nossa Industria 

h i s  tarde como Director das Obrai Publicaa do Estado, 
e, mais ainda, na repattiçao de Ejtati~tica e Arohivo, de 
que era Director, valiosos trabalhos prodniin o dr. Piaa, 
deixando para s nossa futara hist3Na, na imprensa da Capital, 
na Revista do Instituto e, p:incipalmente, em numerosos e 
eruditos volnmes, giande cabedal de ~studos. 

Traiendo B vossa lembrança esse nome chorado e reoe- 
rado, envolto no crepnsculo de uma saudade, eu quero fal- 
lar-vos, tambem de outro eminente collega nosso, o Dr. 
Domrsaoa Josa Noounran Jaaur~iam, com jnstss raaões, nm 
de nos~os ponooa sooios ben~meritos. 

Fienra saliente na ~ol i t ica  de nosso Eatado. onde tem 
oacnpado s l t ~  postos, o'&. Jaguaribe 6 figura de destayue 
em sciencis, tanto como nau letras: publicistn de valor, fnndou 
e redigiu 0. illzcnici,pio, grande diaho da Capital; romancisin, 
pnblicon o romance biatoriw, Os herdeiros de Caramurd : 
sociolog:, escreveu Influrnce da l'esclavage sur la libertd, 
trabalho de alto valor. 

E elle ahi está illnminando com sua penna as oolumnas 
da Imprensa de S. Paulo, e elle ahi estL o illustre e phi- 
lantropo medico, abrindo ai pob:e Humanidade, a faria caixa 
de Yandora, transbordante de seu saber e dos grandes ha- 
nefioios de sua alma bemfaseia. 



E eu quero falar.vos, finalmente, do Dn Ea~nvnar L s l o  
BOUBROUL, a quem o Iuititnto tem hoje o prazer de receber, 
de  novo, debaixo deste tecto augosm, pai8 collaborar com- 
voiao na grande obra de progresso, a que, em boa hora, v60 
v8s propusentes. 

A vida do dr. Leiio B~urroul, v68 todos o sabeis, B feita 
de dons eaforgos : nm pela familia, de quem B chefe aman- 
tiislmo; outro pelas lecrss, illuminando as com sua penna 
de  mestre no livro ou no jornal, ou com rua palavra de 
vasta erudit$o, na tribuna. 

Talento de realce, revelado desde os seus primeiros 
eitudos no Lyeeu de Nice, foi, na Academia de S. Paulo, 
dentre os diatmctos moços de san tempo, doa mais salientes 
pelo seu valor como jornalista, na redacçlio do Onae de Agosto, 
antes ainda de seus 20 anuas. 

Pouco depois no Catholico e mais tarde na Reacçdo, na 
Vanguarda, no Monilor, na Justipa, no Correio da Franca 
eac. o dr. Bourroul, fez-ae um doa mais eonhaoidos e aca- 
tados jornalistas de nosso Estado. 

E', raro o jornal pauliata que nAo tenhapublicado, sempre 
em l o p r  distincto, uma producç80 de E., lakander, Jidzia 
ou Z L.  Bourroul, como historiador, como politico, oomo phi- 
losopho, e, sobretudo aomo polemisia e na tenaz propaganda 
de naus credos. 

E foi assim, eccrevendo livroa, redigindo jornnes, orga- 
nissndo bibliotbecas, fondanda gremios, que Estevam Bour- 
roa1 tornou.se um dos benemeritos do progresso intelle:tnal 
de S. Paulo. 

Exnltemae. 
Elle vem trabalhar comuosco. Vem nm tanto abatido 

pela grande dbr que lhe ennoitece a alma boa e generoea, 
mas forte ainda pela sua erudigllo e por ieu talento. 

Seja bemviudo. 

Meus Senhores. 
Quero cr6r que j& perceb,>stes a razko pela qual acabo 

de rememorar esses trez nomes gloriosoa: - Pisa, Jaguaribe 
e Bourroul. 

Delles disse o nosso preolaro conaacio dr. Alfredo de 
Toledo: siso para n6e o que ffiram para a Instituto Hiatorico 
do Rio de Janeiro, o Marechal Cunha Mattos, o Visconde 
de Biso Leopoldc e o Conego Jauuario Barbosa ; mereciam 
que se eternisassem, no marmore. as suas frootei veoerandas. 

Foram elles que, em Setembro de 1904, aventaram a 
ideia da fundagilo do Iostitoto, organinaudo estatutos, cou- 
vocando reuuitiea e installrndo, afinal, definitivnmenta, a 
ansooiaqko, em 1.' de Novembro desse mesmo anuo, em DU- 
merosa e illustre assemblBa, reunida em um* das salai da 
Academia de Direito e presidida pelo inesquecivel dr. Cezsrio 
Motta. 



Elles foram a oommissUo crsadora desta grande, pros- 
pera e futnrosa instituição, 9. qual jb tanto deve a nossa 
Terra e da qual tanto póde, ainda, ella esperar. 

A Elles, sobre cnjas frontes v8 eita casa um resplendor 
de glorias; 

A Elleg a quem o Instituto entoar& bosanas eterfas ; 
A Elles, que teruo, para sempre, seus nomes bemdictos 

por nosaos iuccessorea ; 
A Elles o meu respeitoso e effadvo saudar, ao subir os 

degraus da escada, em cujo topo vos achais. 
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LIGEIRAS NOTAS 

Ethnologia Paranaense 

Bempre crescente a faina de empresas que tronxtriem 
novos descobrimentos, desde o momento em que a sorte e o 
acaso desvendaram os contomoa da VBra-Crns, collearam os 
portugueses a immenss costa que i e  lhei deparava e, um 
certo dia, lii &elo declinar do secolo 16, piaaram terras do 
extremo sol da Capitania de 8. Vicente e se diatenderam 
por onde começsvam as da de 8. Amara, dando inicio B in- 
vasão branca, n s  parte do actual litoral parnnaense, cspti- 
vando e afugentllndo os mturaes, entho CarijÓI, qne, em 
remotas 6po:aa, haviam por nus vei supplautádo, vencido, 
captivsdo e repsllido, inbrtituindo-a, a rasa doi Botnoudoi 
age. presnme-80, ali eitabele:eram anaiaei, como sncaeiaorei 
airéo&s do habitante prehi~torioo desian regiõe~,, que enoo- 
t8ra a extraordinaria aconmalaçlo de orrl~areo animal conhe- 
rido pelo nome generioo de - Sambaquis - , cujo dewn- 
volsimento fes  ponto final com a deaappariqlo da Liberdade 
indigena. 

Certamente essas montanhas art fioiaesenoerrnm os dados 
precisos para a reoonrtituiç80, deede as mais remotas Bras, 
da bistoria do habitante primitivo desta parte da America; 
e as descobertas que accidentalmente t%m aido feitas nas 
camadas mais madernas desses monnmentos arobeolomcoa (de ~~ 

eraneos, ossos e instrumentos ditersoi', convidando Õ provo- 
cando a necessidade de 16r . a~  reiquiiai, deixam entrever uma 
farta colheita de dooamentos >ndLcutiveii oara o conheci- 
mento seguro do typo inicial do auttchtono' desta, plagan 
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E' facto acceito oue as conouistaa e invanõ?s. aoezar do. 

sanguinariamo e oppr;são dos <enoedores e do adio e re., 
trahimento dos vencidos, semore traiem como consequencia, 
attenuadas. oelo wntacto e i010 tampo, as causa8 d e  mutua 
repnls&o, a ~pproz imap~o  doa'dois ele{entas hostis ; e, dentro. 
em ponco, estabelecidas as fataes Iigaç6es sexuaes, surge- 
deli&, iento,mas cantinno, um typo in~rmediario, inflaindo 
poderosamente nos deatincs da c~mmunidade e acabando por 
dominar como soberano. 

Assim, dadas as condifles do momento e do meio ; tendo- 
se em vista as grandes levas, n8o 06 de homens brancos,. 
(aos livres,. outros depredados) mas ainda de africanos es- 
cravos aportaaos ao Sraail; peasdas as naturaes tendeocias 
genesicas do genero hnmano ;. sabido qua esaa corrente in- 
vasora s ó s e  oonstitaiw do elemento masculino; era fatal o. 
encontro do invasor branco ou negro com a mulher do au. 
tochtono, vencido, repellido,. dindo oomo res-lltante, e n larga 
escala, o producto mestipo; ou da telvicola com o branco;. 
ou daquella oom o negro, .*mbara em progress8o menos cre- 
scente); não entrando em 'I inha de conta as ani6ei dos na- 
turaea das selvas entre si e as do branoo com o negro. 

De taes crusamentos surgiu o sub typo, bem csracteris- 
tioo, do actual habitsnt- de serra. a bnim ((Morretes, Para- 
nagab, Autonias, Qoaratuba e Goarakesaba), com os signaes. 
dietinztivos iuherentea aos diveraoa elementos que mtraram 
como factores. 

Com um corffioienta eleuado se encontra anredomiuan- 
cia do sangue indigeua na amalgama resultan& ; cim di- 
minutissimo contigente figura o sangue africano. - - - 

E si pelas tnrços phisionomi~os, p d a  tez cuhcteriitica, 
pela j B  diminuida, mw nHo derapparecida obliqUid.de ocular,. 
pela conformação naaial, pela diaposiqao malar, pela c nsti- 
tuiqão phgniua, (individuoa todos de estatura abaixo da mé . 
dia normal), a generalidade dos habitante8 da nona maritima, 
indica, d primeira vista, um prodocto de transifio, cam farta 
pred minaucia do elemento indigena, pelos habito#, pelis 
costunea, pala lingoagam, pelar necesiidades e relações ao- 
oiaea, damonstra que o excedente deaaa porcentagem pertenue 
quasi que exolnsivamente ao sangna branco, incorporado, 
da b?m grado, nasse trabalho moroso mas segaro e inevita- 
vel da formacão de uma nova sub-raoa 

Participanao do oonservantismo d e  ambss, mas tamb3m. 
oiosa de guardar as bondades e as defeitos proprios a cada 
elemento i u e  contcíboiq para a itis consti?i&ãÒ, esaa raqa 
que, b 4 ieoulos, vem se apurando, se flrando e me deli- 
neando, clm deltaque, no icenario onde gira, o homem pa- 
ranaense, quasi não admittiu a incorpora@ de cutros aan- 
gues, apeiar da colonisafio italiana, e em pequena escal& 
~ o l a c s  e allem8,-qie ie ltcali&ou nas coloniaa-Alexandra,. 



'Enphroaiua, Perei-a, Maria. Eniea, Tannay, Vi~conde ile 
Xacar e Sanh  Cruz. 

Facto interemnte: devido a condipões que n8o .oabe, 
.nos iligeims moldes destas notas, discutir, quuai todo o ele- 
aieuto colouiaaJor (refiro-me Iqnelle dhegado ~ p 6 s  a COR- 
aolidscSío da sub-racs 'brasileira da marinha), ali localirsdu. 
foi, cim facilidade presters, àbrotrido, i&oorpotado, e & 
soncos individuos que ainda hoje conservam um ligeiro so- 
iaque de suas lingõar de origem, naa demais manifesta(õea 
sociaer, se revelam venoidoa pelos habito#, eoitnmes e ne. 
cesaidadea do meio. 

Desta fbrma, peaiste inoolnme a deacendencia mdlti- 
aecular doa dona elemeutot que com maia vigor ie encoo- 
iram. pela ves primeira, no decorrer do 16 secula; e se fixou, 
oomo bypo nacional, a m stura de dona sangues generosos. 

Pela mesma epoca, ou quiq6 um pouco antes, os an- 
dases heapeuh6ee, no tarefa de encorporar a a a a  corôa, a 
maior porco poisivel de territotio americano, jB tendo 
penetrado em terras puago&yss, M dilatavam atd o i 0 t ~ d  
oeste parauaeuie, e pene:rando naa terras do Mun~cipio de 
Qoarapnava, dominando as tribna tupys, ali looalieadas, ini- 
oiavam a fundaqão de sihbalecimentor que deveriam dar 
nome a antiga proviuaia Bispano-Goarrn$ de1 Gcayn, eo- 
nhecida ltnmbem pelo nome de Tape e &a, começanlo 6 
trabalho de fntüo Liu puro tupy, dominador daquellas pa- 
nrqena, com o jB misturado ssngan hispano goarany on his- 
pano tUpg parlIgOay0. 

Neaeamriamante, j i  psla intelligenaia, jb pela ohier- 
-va$&o, haviam os heapanhóee concluido que a conquicta, 
for+* b-ata, n8o dava reinltados positivo,, marim4 em se 
tratando do indomito tnpy gu-, nos menolar actos, revelava 
o seu intenso eepir~to de darconfiauga. 

Nudando de rumo, entraram os oonquistadorei, cop af- 
fabilidade, nessa nberrima regi80 do oe&, propomionmdo 
um verdadeiro wnho de deliciaa aoa autoohtonoi, para que 
aHo aentissem despraser vendo o sen territorio palmilhdo 
por ectranhor . 

A mn~ics, a abundanoia eonseontiva ao methodico plantio 
das leriraa. o trato ameno. o diminuto Lrabnlho, o conforto 
qoa lhe8 appareosn como imprevisto dom do na Deus tado 
contribriio pra que s generosa U o  a~s im mn@strda, se 
sntragurs como a r r a r a  grata e s a h i n s  A@&rn que, 61- 
p"isndo.oppemmiUsde+ preparavam p l a o ~  p u a  a a p p l i i  
da formid.veldm'+a que surgiria do emprego de tlU a d -  
*do numato da bcaqoa. 

E foi M i m  qoa qrg in  essa hypothsie, com v i m  da 
r e t d d e ,  da &pplic.glo, em plenor iaonloi .I6 e 16, da fheo- 
ri., inda hoje impraticavel, do socMimo, em ma miis h t a  
aea,pçaoo. 



Entendo que a viia pxssada no mais dore doa encantes, 
sob as continuas accordel da muaiaa, sem uausapoa, sem doree, 
sem oreoccnoac6es. bi ate certo nonto condisia com os ba- 

a .  , 
bitos'indolentea que, na paz, tinham os aborigeuea, não re- 
presentava, nem o podia, o exercicio da verdadeira collabo- 
iapito individnal, embora sob a protecpiío do mais puro so- 
cialismo, da mais extensa lealdade, do mais Intenso e mutno 
affec!o. 

Reunidos todos sob a d.recpão intalligento e audaz que 
tinha em seu favor a facilidade da empre~a, baseada na in- 
coaaoieneia da propria farça dessa multidüa eitraordinaria de 
individuos, cujo numnro se contava par dezenas de militares, 
engolphados na grande promiscuidade em que viviam, em- 
b6ra aob as normas de leis civilizadoras, effectnou-se a fusüo 
dos tres t y p ~ s  em presença-puro tnpy, heipanhcl e mestiço 
pamgosyo-que, com ardor e convicc?+o, se iam localiaando, 
tendo em derredor relativo bem estur, ncs florescentes nu-  
cieon de qne sao attestados friauntes as rninas de Loreto, 
S. Ignacio, Villa Rica, Cindad Real de1 Ooayra, S. ThomB, 
Ontiveros, Les Archangeles, S. Maria e as suas conhecidas 
hiatorias. 

Nem podiam elles preaumir que, separados do resto do 
mundo por uma interminavel e insondavel floreata, onde, B 
par das fdras, eò arravam os seus nomades co-irmãos, recal- 
cadoa ate as proximidades doa sena estabeleeimentos, pelos 
bravios-botncudos-, que campaavam no primeiro andar do 
segundo plaiesu paranaense, algnem oumsse, aventurona- 
mente, passando por indeacriptiveia perigos e privaçaea, co- 
nhecer de sua exis..encia e repellir a sua nascente civiliza- 
ção, com o 66 intuito de combater inimigos e se apossar de 
vastos territorios. 

E despreoccupados, confiantes, disem os docnmentos 
historiooa, nem armas de defesa posauiam. 

Eaae facto póde ser aproveitado com vantagem, como 
mais um argumento em favor da aua reanião socialista. 

JB por essa occaaillo, os insoffcidoa mamelucos paulistas, 
mistura de duas rapas fortes e valorosas-D solvicola e o 
europeu-nueleo importants psia a conserva~ão do nosao san- 
gue naoionai-trilhavam os invios aert6es bradleiros e decli- 
nando para n Sol, com soas bandeiraa porentes, separando, 
dividindo, afugentando para os pontos mais divemos, os in -  
dios de todas as rapas, (1) si oi não podiam aprisionar, para 
tornal-os escravos, penetravam as raias do accuul territorio 
paranaense, que de seus dominioa tasia psrte integrante, on 
aqui mesmo se organizmdo, se dirigiam para os quatro pon- 



tos oardeaea, at6 que finalmente, se orientando para o Poente 
chegavam, tudo devaitando, mabndo, aprisionando e pene- 
travam nas floreaoentes cidades da provincia de Qoayra. 

AW, demolindo ovoações, aprisionando em massa os 
sem habitantes, due $8 bella pas de alguns dias prsiavam 
para o amargo viver da esoravidiio a mais dura e negra, os 
bandeirantes, oomo devastndores oyolones, tudo anipnilaram, 
cidadea, homens, costumes e tradições. 

Afugentados de t8o prospera; paragens, aquelles que 
lograram eaoapr 6 sanha invasora, volveram a remotos pontos 
e 6 flxesta que, mais tarde, tornou-se senhora exclnsiva e, 
occupon, de novo, o só10 que formou por algum tempo a 
solno80 de continuidade ~raticada nela mllo da civilizao8o l 

Volviam as bandeiras ás snaa s6des oom bastos despojos, 
mas deixavam semeados pelo sertba immenso, os nncleoa dos 
fnturoi rndimentos de pipulsp&o, nos sena auxiliares que 
proonravam re localizar, com o prodnoto da refrega, (bens 
0 ~ S O ~ ~ V O B ) .  

Por isso uma boa parte do mestijo hispano-tupy servio 
de ce a viqosa para a conrtitniç&o de uma nova snb-raça, 
qnan i' o o anuo de 1638 marcou o ultimo encontro entre os ha- 
bitantes de Tape e de VBra e os aodasesaventureiroa vindos 
de &'.te. 

Mistuta lenta, mas pr, gres~iva do typo autoohtono, qne 
aos p ucos se approximava, com os mamelucos panlistas, os 
portngnerea, os he~panhoea, os hispano-goamnya aerviliza- 
dos e diminntiq negros ou seus mestiços, essa amalgama 
exiranha devia prodnnir, oomo de fwto aconteoen, ama va- 
riante determinaia, que, participando de todos esses elemen- 
toa ~>nstitutivor, com predomioancia do europeu, deu em 
futuro, mais ou menoq diataate. o sub-typo especial e bem 
definido do nolso actaal - caboclo ou caipira - , homem que, 
encerrando no seu phyaico, no seu moral, a seiva haurida 
das mnltiplas coudipbei do meio, da regiao, das raças donde 
originou-se, se apresenta. a meu vBr, como o maroo forte 
que, com bem llmpados fundamentos irá servir de tronco da 
nova aub.raça paranaensa, que se oonstitnirb desse typona- 
oional fasiooado com os mais diversos oolonos, em seu r610 
Iocrlieados. 

Analysando-se as snm linhas geraea, misto do cruia- 
mento onde ;e aciencuam, como predominantes, os trapo8 da 
raca branaa: estadando-se oa seculares habitos herdados dos 
neis antepa;sadoa,, que s6 mni morosamente a hodierna oi- 
vilieapUo vae modifinando, ias0 t&o inapreoiavelmante que 
asospa qnasi aos noaios meios de obiervaç8o quotidiana; re- 
montando-se $i pisradas 6ras qns a tradipw ainda conserva, 
aqui e ali : attautando-8s pura o. atoiciimo e a a l m a  prover- 
b k i  e que bem me retratam em ien fade* vemno, (heranqa 
preoicsa recebi& do ramo indigens, onjos ieprstisntantes 
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semore aooareceram imwrvidoa. calmos. sem temoma. mas sem 
arrêgrnh8i fanfarrões, nos mai; amm&doa e cavdheirsiooi 
transes de sua dilatada eximtenciab stoicismo e calma que 
cedem, de prompto, o paaao A mais ousada intcepide5, qaaüdo 
as oircnmstaooias o requerem e nesie momento, i e  desco- 
brindo oi siguaes atavioos que caraoterisam a ousadia do 
bandeirante alliada A valentia dos penininlares; acceitando- 
se, como verdade, que na vastidíío do territorio paranaense, 
a onda pasao se enoontra a chopa e a roga, inseparaveis com- 
panheiras do nosso nacional, em redor das quaea se víío, de 
alguns annos a esta parte, agrupando os nucleos coloniaea 
do Estado ; tendo-se em vista as estatisticas 05ciaea que 
demonstram a continua fusiio e a infi1traqUo lenta que se víío 
dando entre as multiplas e variadas cata0 aqui estabelecidas 
e eipe,ialmente a dellas e de seus deacendeotes com o na- 
oional; se chegar&, nem duvida, a acaeitar a hypothese de  
alicerce potante emanado do caboclo o o m r v d o r  das nossas 
antigas trsdiçaei. 

Duas oorrentes oi>uostas, aoeaar de aursi identicas em 
suas origens; uma: a'do caboclÒ dos platÊsux superiores do 
P A ~ A N ~ ,  se dilatando por todos os qusdraute, e eibatendo-se 
na8 fraldas da amnair DO MAZ; outra : a do pcaoador e ha- 
bitante da xhnrsnr, iuda hoje com a indolenoia e a inercis 
propriss do clima e da facil manuteup80 que lhes dli o gian- 
dia80 celleiro maritimo, mas obrieada como ser& De10 calor 
da civiliíaçb a expandir o seu Gabitat ; na pre- 
dominando o sangue branoo e na segunda o indio ; j6  me 
acenam. e níío loüae cheearfi o momento em aue, reunidas 
por am. 610 de r e ~ ~ ~ r o c o  :nteresse, maia forte &r&ríío, para 
a constituirn da nossa futura rega, o pedestal exclusivamente 
nacional que sjndarb a sustentar, oom nobreza e garbo, o 
bello ediücio da vigorosa, altiva e admiradapatria bmileira.  

A fama do novo mundo correu cAlere, logo ap9a oanno  
de 1600. 

Ambiciosos, os povo8 mais fortes do velho aontinents, 
procuraram tirar a meltor Himma de proveito demse inesperado 
thesoum; Portugal, Hespanhs, Franga e Hollands, eom wai 
fortes a d a q  se degladiirnm e o pomo da discordia erbo 
EMorado b r ~ i l e i m .  



Com o aa~mbroso perpassar de algumas dAcadas, com 
as modificic6es politim-rooiaes e internaoionaes que se im- 
punham, pouco a pouco, foi cessando o dominio exclusivo da 
taipa bruta, para dar lagar, (quando opportuno e conva- 
nientj), bs convenções e aos tratados. 

Ao mesmo tem o easa vasta região que hoje se chama 
B n r s r ~ ,  seleccionana>o, quiç6 impenssdamente,oa meus hsbi- 
tantes, desoobrio que poasnia, em aubstituiçHo aos foragidos 
senhores das selvns, uma aub.ra~g exotnsivamente sua, nas- 
cida e crescida sob os ardentes e benefioos mio8 do seu rol. 

Com nm completo conhecimento de reas reoursos, do- 
minada já a scena pelo numero dos ado.formados, foi sope- 
sando forças e formando uma opiuiso nacional e propria. 

Assim, quando os nltimos aonhoa promiisoren das velhas 
nagõea, lhes desvendavam novas ventura8 e gosos e aoorda- 
das quiseram reagir, depnraram com a ruga resistente, ani- 
mosa, que logo assum;o o papel de defensora do seu 8610 e 
de suas riqnesas, de sua autonomia e doa seus diteitni, apre- 
sentando, nobre e oorajoaemeate, a term de seu berpo camo 
DaNo definida e nutonoma. 

Com segurança, mas passo a passo, entmn o s u z ! ~  
ara o concerto muadial munido da ceiva clllida e sadia 

!os jovens robustos e do desejo de oonservar intacto o vasto 
territorio, regado oom o sangue e as lagrimss daquelles que, 
oom alcivee e candidez, domtoando as vastas pruias e as 
insondaveis floresta* se constituimm, por mia a@ioid.de que 
db o 8610, os antecessorei da gempllo em evidenoia. 

56 a ~ U E O P A  tendo suls naoões com limitadas Lronteiras 
e eroensivas populag(iea condensádas dentro de exignnn raias. 
attentava para amplid&o das nocias %orestas, todaa b eipera 
de quem tia palmiihasse. 

O i d i o  erradio oircnmscrevia seu raio da aagso, e, 
comprehendendo saa deoadencia, se agrupava em toldos. 

O cabo& esoolhia cioiamente os dominioc que mais 
lhe agradavam e ia, pouoo a pouao, ie apalhando, commo- 
damente e com larguezae, por todo o krntorio. 

Era, poitanto, opportuno 4 RUOOPA, cornegar o exodo do 
exceaio de inaa popnla@es. 

Leis e tratados garantiram nm fatum felis b immign- 
$0 expontanea ou farpada e assim oomegou a nova wlo- 
niiaçilo do krritorio bra~ileiro. 

De t:dos o8 Estado8 da noisa UNIAO, inwite8(avelwm- 
ie, foi o PAauaA aqneue que recebeu a ualhou om m i 8  ' L .  diverso8 repretantantec dai não menos v& 8 nrmonslidsder. 



Iniciada a nua colouizapllo, (na sua segunda phase 
1827 b 1876) em principio do aeoulo passado, com a che- 
gada, em 1827, de colonos allemáes ao mo maao,  deu o 
PARANA carinhoia hospitalidade a todos os que aportaram 6s 
susa plagas, sendo que oa traoceees ieinstallaram, em 1847. 
1869 e 1876, reapeotivamente nas oolonias Thereea, Argelina 
e Venancio; os allemlles, em 1857 e 1870, em Assungoy e 
Argelina; os suisios, em 1852 e 1810, em Bnperagoy e Ar- 
gelina: os italianos em 1852, 1860 e 1876, em Alexandra, 
Nova Ameriea e Argelina; os ingleses, em 1860, em Assun- 
goy; os suecos, em 1870, e 1876, nas coloniae Argelina e S. 
Venancio e os idandezes, em 1876, na coloniaPilarzinho. 

Ao mesmo tempo, e subsequentemente ti iniciativa par- 
ticular, mnnicipal, estadoal e ge,al, ia se ponteando de no- 
vos nucleos o vasto territorio paranaense e recebendo a 
corrente immigratoria que o procurava cheia de f6 na terra 
da promiss8o. 

E esans colonos, como se verifica acima, localizadoa em 
commnm, nos mais importantes nncleoa, j& formados; em 
contacto directo com o nacional que desde o primeiro 
momento, com el!es privava, deram inicio a fus8o de suas 
raças, de sorte que hoje os descendentes de ta1 amalgama 
existem com o typo caboclo bem carecterisado, embora um 
eitudo anthropologico encontre, aql i  e ali, ligeiros tragos 
especiaea, proprio8 aos elementoa em contacto. 

Ariaim, pode-se &irmar, dessa primeira leva immigra- 
toria, que de 1827 at6 1876. re localisou no PARANA, si> res- 
tam, cimo typos especiaea, os oolonos que ainda niio baquea- 
ram no caminho da vida. Seus descendentes j.4 perderam 
o caraoteristico da raça europ6a com a incorpoiapão ao 
elemento nacional, excepção que deve ficar regiairadá e bem 
frisada, do elemento allemão que, mui moroasmente, ae nne 
ao natural. 

As outras raças, aqui aportadaq, sentem viva inclinação 
para o b~aeileiro, facilmente ae estabelecendo as uniõas donde 
reiultam e prosperam os typos mestiços, com predominsncia 
dus elementoa constitutivoa dos habitantes do nosso meio. 

E, assim, & sub-raça mameluca, queevolnira e se asse- 
nhoreara do PABANA, vae-se, a pouco a pouco, incorporando 
o elemento estrangeiro, que fatalmente estti concorrendc, ti 
passos largos, para uma nova fuião de elementos, que in 
mostra, cada v05 mais intensa e da qual, em fnturo que jti 
se nos acens, se completarti a grande obra da nova sub ea- 
pecie, com o cunho especial de uma bella raça adaptada ao 
clima 

E tiio bem se tem dado a fusgo desses elementos que, a 
excepçáo de certos pontos de reparo (em alguns os olhos 
azues, os cabelloi louros, a predominancia de determinados 
caraoteristinos commnns 4% raças donde provieram, o asan- 
tijado da eitatura), a começar pela tez morena do nosso 



coboclo #e apresentam elles u m ,  identificados ao meio que 
os recolhem e criou. 

Nas 4 lenta chegada de immiprantea aue ia favorecendo 
vantrjoaaments as uÜiões com ou 6 u i  bonáresultadon, (oomo 
urgia a occnpaçao desse vaaia tarritorio, a sun transforma- 
@o em campo de grande producção), auccedgram as grandes 
correntes necessarias para a consecupo de a o  alevautada 
empreza. 

Para chegarem a esae deaiderstum, a6 reatava adoptar 
a immigra$4io intensa. 

Por outro lado s muaopa, stntiudo-se plethorica, abria 
uma veia com s licença immigratoria, para r~stabelecer o 
seu equilibrio interno. 

Então comevou, na terceira phsse da immigração para- 
naenaa. (de 1876 atB hoje) uma torrente toite e qnasi que 
ininterrupts, a despejar, aoa milhares, no s61o uberrimo, 
phalanges de estrangeirts, uns agricnltores, outros artistas, 
muitos aventureiros.' 

Tomados de assalto por essa onda de pacifica invasão, 
qnasi todos os pontos dos pluteam superiores do PABANA 
ipreaeotam hoje vastos, floreacrntes e bem apparelbadosnu- 
olecs, nnde, ainda com os costumes, tradipões, vestes aura- 
cterialicas dos paines donde ae partiram, hsbitos proprios as 
regiaas qae 08 viram nuseer, os plonos dão os primeiros 
passos por sobre a generosa terra que se lhes offerece,ras- 
gam, oom os modernos aralcs, o seu fertil seio, semeiam as 
suas primeiras searas. sem wuito esforço e aem grandea p:e- 
occn~aiõei.  0 atteutam, ueces?ar,ameníe, Dara esse panorama 
estrÊnho, bello e graidio~o, da vida eGberanta, é m  tudo 
se affirmando, jti nas vatostns e imponentes essencisa flo- 
restaes, que i e  impõem como rainhua de nossos campos 
e bosques, j& na f ~ c i l  e rapida germinacão das se- 
mentes que prodnaem na rssãu de - um prr mil - , jti 
nesse clima ameno une. niío posiuindo os fortos rigores do 
inverno europeu, Ihês d4 a Gata impressão dcs aimejados 
dias da primavera patricia, jh ,  e prinoipalmente, nesse ho- 
mem nacional, typõ especial de uma raça forte, no qual 
elles advinhaa o dominador deatas plaga,, deataa paragens 
que hoje, com tanta facilidade erpl sram e donde aquelle 
afugentou a f6ra bravia e os indomaveio selvicola~, sem os 
temorer, embora hoje infundados, que, intimamente, inda 
horripilam a catii do colono. 

E, barando a sua vista parierntsdora sobre o esteio da 
n1asa nacionalidace, eertsmento, no ren intimo, no seu 7- 
rebro. começa a gerar o mnamo desejo de um contaato mais 
intimo, de uma appiorimaq.%o maia argura, para que, ampa- 
rando-re oa rava que cshonpwda, descancsm, indi  mais dei- 
onidoloa do futuro, no8 bravo8 da terra e do homem brasi- 
leircs. 



Por isso a vaata regilo do PARANA bodierno tem o ai- 
pecto imponente de nm scenario grandioso, ti ribalta do qiul  
se apresenta um fórte agrupamento de estrangeiros recem- 
inatalladoi em mais de uma oentona de proaperoa nucleoi, 
(suissos, allem8es. russoa, aostriacoa, ioglema, franceses, hes- 
oanhóet. beleaa. norte~americanoa. uortueuesss. buleams, 
&oroegÚezes,hnngaros, orientaes (sirio's e tircos). .arge&inos, 
hollaodeaci, italianos, paragnayoa e polacos ruthenoe, gali- 
cisnos, silesuinoa, prnaiianos), ae deltacaado, sobre-modo es- 
tss, que vivem, medram, se mnltiplioam, alegres e feiizea, 
cheios de euthusiasmo e de aolidas esperaoqas, falando cor- 
rentemente a lingua portuguesa e preferindo a noiaa iocie- 
dade e as nni6ta com o elemento nacional. 

As estatistieas oficiaeu, comquanto ainda detiaientes, j B  
inaicam que o trabalho de fnsao vae se scceotuando e para 
nHo dilatar muito esta asaampto, b a t a  se conferir o qiie 
nos apreaenta o facmr o~8AHmu~Os no anno de 1908 ; de 
4560 untõea legalisadaa, 3664, ae deram entre nscionaea 
(muitos oriundos de europens), e 325, 'entre nacionaes e ea- 
truigeiioa. 

Os anuas anteriore8 reniitram. maia ou menos. os m e  
mos algarismos, de forma <bem k s a r  ente ponto' de eu- 
trelapamento dos elemenros - nauional e ehtraogeiro. - 

Ainda maia : a concantrsçào de foiças do exercito, na 
regiilo militar do P A ~ A X A ,  tem localizado um certo numero 
de rcpreientantea da rapa nfgra, (crionlov, molatos e mes- 
tigos) e a obaervagáv nos demonstra que esse elemento 6 
recebido, com aympathia, j6  para os enlaces legitimas, jB 
para os ~landescinos, dando iogar 4 appariqáo de uma sub- 
linha - cafus-europ4a-parsnaense (?) -, onde predominam 
os tragos do homem de côr e cojoa represanlsntea d o  ro- 
bustos e resistentes. 

Essa snb-linha, felizmente, n8o póde progredir muito, 
ficando limitado ao element~ adventicio e, qnasi aempre, 
trsniitorio e airh, fatalmente, absorvida pelas outras que tüo 
bem se comepam a definir, productos do: enropen puro, do 
misturado ; do nacional puro e do mestipo deste oom o es- 
trangeiro. 

I 
Reunida6 ellai, em nma futura Bra, (porque niro pm- 

enoatiw ?). inreirá como tvuo do uaranséüsede amaohí. se 
rmpondo afkvo Üo ooucerto "dÔs brakiliaw Estados, o apurado 
pmducto deaass Linhas oraemevoludlo e em fasâo, coutsudo, 
pela selecçãonatnral, os bons traqon e os exoellentes predi- 



tidos, c~racteristicos dos factores estrangeiro~ incorporadrs 
ao resistente. definido. bem oreaninado e svm~athico tvoo do - . . ". 
actnal ciboclo paraniense. 

Certo ams  vida retrospectiva sobre c0 principaes typos 
earop8us muito concorrer& para, por comparapso, por oortejo, 
ielarar o horiionte que pretendemos persirutar e dentre 
todos o-typo inglez - producto sahido do grande cadinho 
que recebeu os elementos celticos, romanoe, aoglo raxõrs, 
normandor, e dinamarquezea, ,8 o prderivel, pela sur pujança, 
robustea e energia, para tal com~aracBo e oara deixar antev8r 
a resultante ié impor.& tendo, eapeci~lmente, como f.ctor 
a actnal anb-ra~a paranaenee, metal cuitoso e de muita valia, 
pir si r6 sufficientè para ante.vslariaar a liga importmte 
que se prepara. 

Como fica dito, t8m concorrido, portanto, muitos ele- 
mentos para a evoluqüo do homem naleido no PARANA, dando 
uma resultante al6m de qualquer espeotativa. 

Conjuocto de todcs os attribntos peculiares ti cala riqa 
que tem cmcirriao para a apurada combinapbo, seleecionadas 
no grande cadinho das depurapõe,, neutralisadas as oppostas 
e inferiores n aalieotando-se, com proveito, as reslstentea a 
superiores, p6de o PARANA orgulhar-se de ver o ieu 6610 
ocwpado, sempre. por uma g regao que pcrsne elevados 
dotes pbysieor, intellectuaei e moraes. 

Em resumo : 

concorreram e continnam a concorre#, para easere- 
sultado : 

1.' phsse: as hordss selvagens, como basefundamental, 
com as 6uaa uaióes, depois de guerras sangrentas, 
entre vencedores e vencidos ; 

2.' phase : uniões entre s3lvsgens e portugneaes; 
3.. phase : uniões entre selvagena, portugneees, hespa- 

n h k  e d g a n s  africanos; 
4.' phase : nnióes entre na mest;qoi, ~elvagens e afri- 

canos ; entre pquelles e os europeu da epoca da 
pequena immigraflo ; 

5: phaie : gmnde coloniaa@o, fraternissndo t do1 t s  
elrmenún, na grande afan de engrandecer O PAUANA. 



Bem claro, ficee vidente qne o# orutaomutoa #ucceaiivoc 
foram o instrumento deita reinltante evolutiva. 

NDo re faz preoiio mnita arguoia para clariver no 
amanhan paranaense, que jb bruxoleia no horizonte brasilioo, 
o typo resistente As intamperiei, robuito, pujante, altivo, 
abnegado, apto a todas as energia@, do homem do ~AsAaá. 

E o tempo o con6rmarb. 

Curytiba, Agosto de 1910. 
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Pernambuco a 8. Paulo 

.O hiatorisdor Barlmus julga 
que os pernsmbucsnos iludiram 
o8 holnnd ees com hlsaa infor. 
maqõis, porque de outro modo, 
oomo diz elle, as minas <e  Cuiabb 
n&a teriiío podido esoapar As 
exatas pesquisss dos explo- 
radores batavoa s Memoriaa his . 
torica* da Prowincia de Par. 
nambuc0 por B~BNARDO F ~ B .  
4AUDEB DA GAMA, iiv. IV, Clp. 
1, pag. 40. 



' 
Oa bandeirantes representam nm estadia de civiliiação, 

simbolisam uma tbrma de organiz~ção sooial, devida prin. 
cipalmente bs oondições eapeoiaes de territorio e populapão, 
em cujo meio desenvolveram suas aventura8 e proozns. (I) 

O Branil teve seu8 bandeirantes como a Qreoia seus 
bandidos, dos quaia foi ohefe aapremo Jupiter, rei dos deuses. 

A una e outros deu orijem o banimento, forgldo ou 
voluntnrio. (2) 

Na Qreaia os bandidos eram descendentes dos banidos, 
espiritoa deatemidos e indomitos, que preferiam a expatriapão 
ao raciifioio de sua sltives e dignidsda; entre nda nam 
todos es imigrados foram malfnitores, não cbitante a l3jisla- 
@o portugneia haver declarado o Brasil presidi0 de de- 
gradados. 

rHa  na Ordenapao do Livro V, nota João Francisco 
L i i b b ,  duswntos e oincoents e seis oaroi de degrelo, sendo 
cento e quarenta e dois para a Afrioa, oitenta e sete para 
o Brasil, os msis para Ci8tro Marim e ontrts lagares.. 

Si  nem todos oa imigrados s s  podiam dizer inocentes. 
muitos nBo iam aldrn de oulpas leves, pne hoje ssriam tão 
abmente panidai com pena8 correoionir. 

.A l~jislapão portngnera punia com a prirllo, com o 
degredo, com agoitos e com a morte nllo os climei shmente, 
mas timbern os pecador, os maus oostumei, a aimplea i m b  
nlidade, as opiniaes e os pemamantos, ea t6  o exeraiolo de 

nalqner industrii honeita e paoifipa, por iaao 16 que o in. 
%ividuo de um sexo se aplioaoa a slgnma espeoie, que p u  
reais mais pmpria do nexo diferenter.. (3) 

. (i, A paiavia aandelrotUs vem de bandebs mal bandeira Uo uentido de 
hnqo  uip i tpndo por um caudllha oom b flk de catlvar Ilidlos ou da. 
Oobrlr minas de ouro 

12) Uobre a oajem dor bandidos gresoa lei*-a0 O Inbrw8mta trsbalho de 
O. d'Azwpibuja, A (ireda dnnga, em Li So~nxor B Q ~ A L E ,  Ihoa. ¶a e ePO, m o  
A i  IMI. -v .-v- 

(81 Joüo Praoolaw Liabba, O~aas: 6dI~Ko de im, oa. M. 



Não r6rnente na Qrecia e no Brneil se organiaararn 
esaaa marchas ou expedições formadas da parte mais violenta 
e aventureira da populaçllo: na Qermania se eonstitniram o 
orgsm mais brusco de expansão territorisl e dominaçiio in- 
terior, exercendo cansideravel influencia sobre a economia 
do pai5 principilmeii'e em relaçiío ao deaenvolvimento agrh 
oola e pastoril. 

Em caueaa outras que niío a conduts, boa ou mb, do& 
primeiros povoadores se dele procurar a ex~licação su6- 
cienti das bandsiras, vieando a caça de indios e a desco, 
berta de meta's finos e pedras precioaaa. 

O bandeirante reurodns o mesmo tipo do aventureiro. 
grego a correr straz do ekeravo e do vélocino de ouro. 

Os. personsjens dos poemas homericus siio os ,  mcsmoh 
da epopea doa -bandefran&s. 

Aa aventuras de Feroão Dias Paes Leme, atravra do' 
ierFo ignoto. n lo  aio menos dramati~aa e romanercas que: 
ua do %lho Ulisaea na Cd ssea. 

Os feitos heroicoa, ss ag3aa femerariae, a9 lendas fan-, 
taeio~ar, os encantamentos, e&o os mesmcs entre argonautas. 
e 6andeCranba. 

Os companheiros de JasKo lutam contra astempastades. 
e moostkoamarinboa, da mesma sorte que os compmheiros 
doa Anhanguevaa latam contra cs animaes selvajens, alem* 
668 monstrrs cresdcs pelo medo e terror, como a giboiup6 
sempre' dirp,sta a cobrar de todas as boiadas, que passam, 
os rios, reu impoito de c a r n n ,  devorando ama r05 in-. 
teira. 

:Segundo Qandavo, s Qdboiuçci arrebentava depois de. 
fnrta, e enMo a?odrec~nio quanta carne tinha no corpo, 
fioava reduzida ao espiubaço, restsndo sómeots com a ca- 
baça e a cauda eanr, para depoisadquirir novamente carne. 
oomo dantes. 

Com a mesma credulidade injsnua de Herodoto, fslsndo- 
de homens de um ró olho-os Ariamaspor, que extraiam o-. 
ouro 668 montanhar, couta Frei Vioente do Balrador que 
nas costan do Braeil havia homens marinhcs-os H/pupiarss,. 
que co:riam atrai doa indios e lhea,devoravam os ilhoa. 

A lenda da hidra de Lernea n8o 6 senão a represen. 
tagáo simbolica dos rios e pautancs, hboratoiios perenes de 
Istilidade, wmo.o Eutrates da ps :e  negra, o Qaojes do tifo 
anul, o Miss ssipe <h febre amarela, ou a maioria dos nosaoa 
oanda s com suis marjenr alrgadiçaa e paludo5as, impondo 
a n-ceasidade de desscar r a  atole roa, escoar as mriohusj 
pmr16ear sa agnas putridaa dos ignpds, em ponaas palavras, 
imieir, com. o auxilio da fizics. da quimiaa, da mecar,ica,: 
da gei logia, o elemento hidrico em aun confun~o caotiea de  
h,. , t ega t . .~ .  e lagos, q i e  se rruuem .fermard>. esseü 
incomparavej~ pceanos .?e sguss doces, onde se navega 



e m  todas as direça~e, p3r cima dos campos inundados e sibre 
r a  franpas das florestas subrne,jidaa=. (4) 
.. *A hidra de Lecncs, escreve 0. d'Asaitbuja, 6 um 
monstro, mas nm monstro, cujo carster metaforieo aparece 
alaramente. '.Trata-se, com efeito, de um simples pal tano 
pestiluncial da Argulida, que devia fazer tantas vitimas 
quantas uma fera. Eete monstro tinba muitas cabeças, diz 
s legenda, e Hercoles por mais qqe as cortasse, bastavaqus 
ficasse nma 9 6  plra que reaparecessem, todas as ontraa. O 
6160 de Jnpiter nHo pode dar cabo do monilm aerHo coe- 
tandolbe de um só golpe rodas as oabegas.. (6) . , 

A alegi ria da hidra de Lernes ,se aplica justamente ao$ 
,rios do Branil e seu problema sanitario. 

Os rios de .plauicie, ao norte e oeste do pai., nas epocas 
de c h ~ i s ,  com o sobejo das suas aguas e das de seus tri. 
áutariov, formam, por meio de pequenos bragor, verdadeiras 
Iigos on agnagais nos terrenos baixos, que ~companham sua 
.marcha. 

Quando nas epocas de vazante as agnas baixam . on 
voltam para os rios, esses sgnapais se cpnvertem ew pan- 
tanos, e, com a deoompoeiç8o da vasa iob a agao do'calor, ., 
tornam os tersenos ciroumvininhos muito in~alnbres. . , 

E' õ que s e  dá. com o Pniús e seus tributarios, e bem 
:assim com o Jnrná e iieus tflnentei. * 

, , 

O mesmo ae pai- nas ... terras ..baixari, inundsdas : pelo 
'Taquari. 8. Lonrenr;~, Cniabá e at6  elo Paragyi,  formando 
um vaaio pantano de centenas de legua(. 

Para desecar os agnagais, que faaem aquellaa. reji60n 
paludoass, seria preciio de nm só golte d p ~  cabg , doi. p y  
quenos canaer, ue marjinum os rios, e. que, ccm as dano- 
rea cheias, inri~%am os terrenos baixos. 

O estudo dos bnndeirirpiztos mostra kqe, a ezar da difa- 
r enpa  de  rasa, de relijiiío, de cnltura, de trakliçaes, e p  poa. 
ca6 ,palavras, de tudo  que i e  refere sa elemgnt? h h a n  (9' dadas  as mesmaa ..oondiq6ei de apiopria(ão e p~dngl lo  o 
solo, aurje nm tipo iooial, que nno 6 - ienlb g rb$nddngllo 
de  tipos anteriores, sempre identicos entre potoa, 

odastern. , , 

I? 'h eoham arrs neamai oircumatanoiaa de oodprg9 e exp raqllo 
. . 

Assim B que, em epocas bem d i i b t e s  e nrdrefiiasil b& 
d i v e m s ,  remoi  0 ,  bamdeiranls ieprodwir o mamo:. tipo do 
.brentareim grego. 

, . 
. , , .  .. < 

*).vide pr . :~o@ Beyeiirnn~ds:m.ws UWrnaq r+@ dord-tqlqo :P,w.: trl6.. . , 
a 3 : ~  d' ambnie..,A 9a8?!.:~9>.t~ . 8 C v ~ P ~ i i  ,mhPS? ro,.ho>&i&. L -  - .. . . 



Um e outro se assemelham como efeitoa rezultfintea das 
melmas canzas, 

Mss se o brindeirante representa um estadio de civili- 
sa@o c2rrespondente ao dos iempos heroicoa na Orecia, por 
que na0 produziu uma Iliada ou uma Odissea? 

A razão 6 que na Greoia tudo concorria para que a 
imajinaglo empr,statse B iealidade das con5as as aaas da 
fantasia para que as res mamorabiles se transformassem em 
verdcdeircs monnmentcs de arte, paya que a razgo profunda 
das coumas se oonstitnisse aaaunto de poeiia. 

A nnturexa tinha para oa filhos da Helade a doçura e 
suavidade das earicias e afagos maternos. 

Mais admirador do belo que do util, da plastica que da 
forqa, da eloqnencia que da agáo, o grego re preocupava 
menos com as necessidades da vida que com os gozos do 
espirito. 

Msia do que tudo Lem hnmorado e imajinosr, revestia 
de encantos os aens hoiqoes, enchia de ninfas aa anua fontes, 
povoava de aereiaa os bens mares. 

Muito diferente era a condipHo do bandeirante em luta 
com a natureza rude e rehatioa, com os troncos colossais 
das arvores e com o tecido inextricavel das lianas. 

Soas tcupaç6es habituaia não eram as sports nem os 
concursos de mnzica como em Delfos, pordm as mamhas e 
combater, marchas atravea da mata virjem e compacta, com- 
bates contra os indioa bravios e animais feroaes. 

Nas proprias lutas atleticaa o que na Orecia mais se 
admirava, era niio tant3 a força bruta doa mnsculos quanto 
a lijeireza e desembaraço nos movimentos. 

Contra os bandeirantes conspiravam todos os cbataculos 
da natureza, todas as monstruczidades íizicas, todos os aci- 
dentes geograficos . 

A mata fsa o espirito humano sombrio como ella. O 
homem da floresta n8o póde ter a melma imajinagão rizonba 
que o da campina coberta de relva ou o do litoral movi- 
mentado pelo mar. 

Venns a6 10did ter snrjido do aeio das ondas aos beijos 
do sol, como e a i ~ o r a  só pudia ter nascido das inaidiaa da 
mata privada de luz. 

Dai reanlta que apesar de aoaa inblimes aventurai e 
proeuis, oa bandeirantes nllo possuem uma e o p b ,  aomo a 
iam os gregos, com a superioridade de seu glvino Homero 
admirado em todos os centros de cultura. - 

Os primeiros colonos não i e  contentavam com despojar 
os indios de suas terras e reduzil.os b esoravidãn: tomavsm- 
lbes as mnlhsres, e dellas fasiam as geoetriaea dos temiveis 
mamelucos, os quair, fundindo em ama r6 as duas raças, dos 



ortugueses e dos indios, devem ser considerados 08 funda- 
Bmea do tipo nacional brasileiro. 

Bastou uma geracão de mamalucos para que homens de 
todas as oondiçõeÜ) mopos e velhcs, brauios emeatiços, oa- 
eados e solteiroe, acaudilhados por personajens diotintcs por 
seu saber, corsiem, fortuna, maneiras e palavras. oreanizea- 
sem essas exré3ições, pue i'nre~tiram conira os a&taeÜ, afron- 
tando o que se sóde imajinar de obstncnlos e provações. 

Marabavom os bandeiranles a p6, de surr8o Bs contas, 
sem condndrem coms.go outra vestimeuta que camiea e cal- 
ças de algodao, cha eu de palha, armadcs todos de fac8o ou 
maohado, e alguns !e armas de fogo, oaom que se defendiam 
oontrn os indios on apreravam os animais de caga (6) 

Uma ou outra mulher, que aoompanhava o bando, usava 
.um eaco de algodao grosseiro com trez aberturas, onde 
enfiavam a cabeça e os braços*. (7) 

Be algnem adoecia dnrsnte a viagem, era derapieda- 
damente abandonado no caminho, @sem mais sustento que a 
agua do ceu acompanhada da que seus olhos vertiam.. 

Nem sempre eram rnoontradoa terrínon ssturados de 
ouro ; mas níio faltavam indios para serem oativado3 e de- 
pois vendidos aos plantadores de cana, fumo e algodao ou 
acs oultivadores de flores e frutas da Europa. 

.A pequena ceraa ue os jemitai plantaram em 8. Paulo, ? desareve Eduardo Pra o, 6 um logar celebre na historia das 
plantas no Brrzil. Foram ali pela primeira vai oultivadas 
as especies indijenas, novos para os colonon, ao lado das 
velhas plantrs trazidas da Europa, plantas ligadas historin 
das rasar, 6 sca vida, d sua poesia, e que estas tranaplan- 
trim nas Euas migrapóes oom as suas tradições e os seus al- 
tarea. Dis-nos anchieta que havia em #eu tempo um poço 
de boa agna no olauntro e que na cerca havia rc~ae, lirios 
brancos e rornas. (8) 

Quatro seculcs antes do atual jA eram cultivadss em 
8. Paulo, al6m de rosas e lirios, uvas, perua e tantas outras 
frntsss da terras de Portugal. 

Os indigenas opuseram As expedições paulistas todos oi 
recnraca do d t z ~ r t o  e todas as ciladas da ielkajeria; porAm, 
por maiores que fossem as provações e.desventuras dos ou- 
zados oonquiitadores durante a auienoia do lar, nunca re 
lhas arrefeceu o animo, e os qua logravam voltar de suas 

(6) Vide OUvelm Lima A C a ~ p m s ~ i  no Bniam, na R~uialo de A e o  
dmfn Brartleiro n. i 1910. 

(7) vid8 S. Paulo de P(raUnfngo no pm & Sem& XVI, Por Theodoio 
Simpaio na Revisvr no Immoio EImopIao i QiooaAParon ni 8. Paulo. 
tol. N 'pal 275. b) Vide o oatalídmo. o ConponMo da Jcau e a Golonfsa~o no Brasa, 
por Bdosrdo Pmdo, no volume CmTininio no Pioni JoaiFa ni AaoanTA. 
py. 49. 



e~ouraõ.s, 56 agnurdavam a proxima monçXo para orgaG~!- 
rem novas entradas e partirem de nove com a alma cheia 
.'e novas e~peranvs,  que níio raraa vezes se desfaaiam em 
novas deailuti3ea. 

Espiritos infatigaveis, $&o refcactarius ao deslanao qako 
afeitos 6 solid80, os bandeirantes níio oessitam um a6 inci 
tanta de imes ir contrs os sert&s impervioi, e n io  pararam 
em sua marcha atravez do ignoto seníio depoii de haverem 
penetrado ni amnga do Odste. 

Geasando a conauiata de terras novas e o des,obrimento 
de novas minas, tiveram os pauliatua de entreger.se 6 agri. 
cultura e 6 pecuaria; mas abanionando aeua habitoa foras- 
teira' criando gado, plantando mandioca, milho, feijão, arroz, 
trigo, algod80, fab icando assucar, 6,uberam consarvar seu 
carater áventurono e seu espírito empreendedor. 

Hoje, os filhoa da S. Paulo sjem níio sómente por ocu- 
pagão, por fanerem parte de una sociedade em movimento, 
mas por impulsHo propria, instintiva, levando o habito da 
atividade e o amor da iniciativa 'at8 a temeridade. 



ARITHUB AZEVEJDO 
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ARTEIUR AZEVEDO - 
(Ar(1go pobLido na *Estada de S. Panlo. par iccasllo da mim do Illo~lie esc~lplor bridldro) 

Morreu tranquillo e sereno como um justo. Aquelles 
olhos meigos, ungidos de uma doce expressito de sinceridade 
e de  franqiress e que, meia que a sua propria I bra, refie- 
ctism o seu temperamento, a sua bondade, olhos que mais 

areciam de uma criauçs que de um homem afleito aos em- 
{ates da vida, cerraram-ee su~~vemente E o  seu derradeiro 
snapiro e vahiu-se como os nltimos echos de uma surdina, 
branda e imperceptivelmente.. . 

Depois de pronunciar entre a vida e o tumnlo, entre 
a luz e a tiAva, a s  oslavrar carinhosas sue tHo fielmente 
definiram a grandezi de sua alma; depois de aynthetisar na 
snpplicl & esposa estremecida um mundo de affectoi e de 
oariciar, resumindo numa s6 phraae a prychologia de nem 
tamanho amor oonsagrAra A tamilia, 6 arte e A humani ade, 
extingnin-se Arthnr Aievedo. 

1 
A modeutia. a iimpl.cidade difficilmente encontrarito 

mode'o t lo  perhito. 
Conquistando, pelo trabalho, pelo esforço e pelo talento, 

um post) de honra entre r8 quecnlminamnaaletras patriaa, 
Arthur Azevedo soube collocar ae acima dcs sentimentos 
pequeninos J ~ m a i s  revelou um assomo de orgulbo. Elle, 
que posauia rim ballo espirito e póde assistir, depoia de al- 
gumas desenaa de annoi, i o  mccecto de varias peçni eecri- 
ptaa no periodo da adoleseencis, que era um poeta lyrioo 
primrroso e foi o chronirta predileoto de mais de uma ge- 
ra$&~,  j&mais se mostrou envaidecido com rn sna gloria e os 
sena frinmphos Ao contrario, pouco antes de falleoer, Bem 
a menor dissimulsç80, manifestou a convicçllo de que o seu 
nome derappareceria da memoria dos posteroa. 

Artirta fino, ieloio de ien cfficio, soube escrever para 
to2a3 as camadu. Nisso comi~tiu a democruaia de seu 
espirito. Poncoa e~oriptores foram ta0 queridos e populares 
no Bra-il. As suai produoçties nlo  se limitavam ao meio 
em que eram lançadas li publicidade. Apenai i e  divulga- 
vam, e j A  a imprenra nicionhl, do Amazonas ao Prata, do 
Rio ao Matto Qroiio, Ihei conssgrava ar suaa melhorei 
oolrimnar, ttanscrevendo-ai oom iutemsse e avides. 

Era proverbiil a bcndade de Arthur Azevedo Quem 
quer que recoriejse d sns generosidade-ou fosse um jovem 
entreiante, necesiitado de baotismo literario. ou um infeli. 
d~r8~i to , ' ourv ido  ao p i o  dos annoa e dós io&imentos- 
recebia sempre um suinhllo de estimulo e de conforto. 

Quaii íodos oi Üeorologios dimm que foi um grande 
aomedirgrapho. Mas foi tambem um exoellente loets. Os 
w n i  veraoi primam pela eipontaneidade. Ou at i ruie  a M- 
tira alegre e intffensiva em rimas u d i u ,  on visasse o 



pensamento. no mais fino e delicado lyfismo, era sempre o 
mesmo poeta-jovial e espontaaeo. 

Que diser das puadninbae de Cawoche, que 6 ~ o t a m  
epocba no Pais.?.E de seus sonetos,.que diwr? 

Entregue a uma vida litsraria intensa e fecunda, pc- 
deria ter sido rim mau fnnooionario. NHo o foi. Avsi- 
dno 4 tepsrtiçBo onde trabalhava, nella conquistou, pos- 
t o  a ponto, ti ouatr do proprio meritr, o logar anterior- 
mente occnpado por Blachado de Assis-o inolvidavel mea- 
tre da lingni e do es1y:o. 

O seguinte episodio d4 uma id6a nitidade seu caraetes. 
Nomeado director da contabilidade, na vaga de Mar bado de 

Assis, Arthur procurou o senador Qcmesde Castro, a quem disse: 
-iHa trinta annos e seis mezea que deixei a minha 

terra, pobre e desamparado. Luctei no Rio de Janeiro para 
001lucar.m~; e nm dia em que me achava desempregado, e 
andando pelr rua, ~ e n s a v a  no que seria de mim em uma 
oidade em que nüo conhecia ninguem, msehinalm~ute le- 
vantei os olhos para o C ~ Q .  Parece que foi isso nm gesto 
indicativo, pois se me deparou um homem na janella de uma 
cama e que era V. Exc. Procurei-o, eapuz-lhe a minha si- 
tnaçeo, e V. Exc. deu-me uma carta que foi a minha no- 
mea$o de smanuense da Secretaria da Agricultura. 

-Quando roi agradecer-lhe esse beneficio, V. Exc. me 
disse:-Br. Arthur, o sr. est4 nomeado; agora trate de 
fazer-se por si, de subir, pois tem quslidades para irso. 

-Acabo de ser nomeado direotor da secretaria, e ve- 
nho, recordando-esse faoto, agradecer a V. Exc. o in  cio da 
minha csrre:ra e diier-lhe que bonrei a sua palavra.. 

Quantrs haver& caps~es da No nobre reoonhecimento? 
Adestrado jornalista, festejado prosador, Arthnr Azevedo 

era singelo e, destituido de artiocio. Jamais se lhe ~ ô d e  
sorprehender nm termo iebuscado. Tanto podia ser apreoiado 
oeloa pontifioes das letras. oamo cornnrehendido oelos aue 
iscapitam tangeneialments ao analphibetismo. 

Era moito coolio:ida aos dediorçao acs aitistas, cnia vids, 
de si iB tlo uenoaa, ainda mais aearavada se acha em úm oai5 
como noc%ó, ondé a arte apf&a% semove in~i~ienternenta. 

Os seus sffsseres de eacriptor e funccionario publico 
ainda lhe davam iembo oara fieauentnr os bnstidorea é viver 
antre oi artistas, rejubilakdo-se com 0s aens succeasos, cem- 
movendo-se com M snai tristissas e attribulacõer. Era assim. 
oom tamanha a&iqáo e tHo viva, intididaddade, que se inte: 
ressava pelo desenvolvimento do theatro m, Brasil. i 

Alguns pessimista# apregoaram ultimamente que Arthnr 
&vedo entr&xu em plena:phare de decadenoia e .j6 nada 
prodpzia de ,valor. 
' A eaaes resoonderemos auontando oara ,o Dob: ouio 

auecesso tem ,ido completo e& nossos pdcac e que, kdÜ- 
gdn para o italiano, deu a? estrangeiro uma nopito da nossa 
.onltura e do adeantamentq da n o m  litexatura t h m h 1 .  



RELATIVOS A OUVIDORES E JUIZES DE FÓRA DA 

CAPITANIA DE S. PAULO 



O distinto aocio honarario do 
Inrtitnto Historioo e Gengraphico 
de 8. Paulo o sr. dr. Aloibiades 
Furtado, a ooja oompeteooia f o i  con- 
fiada a dirsçgo do Archivo Publico 
Nacional, conhecendo o interesse que 
para a histaria da magistratura colo- 
nial panliata cffrrecem os alvar&r, 
provisõea e cartas. a que ora ee d& 
publicidade, mandou extrahir c6pias 
desses documentos e muito gentilmente 
as cíiereceu ao Instituto e ente com 
praser as acolhe em iua Beviets. 



Dr. Atitonio Luiz Peleja 

Begisto da Proviaiio de Sua Magestade p.' que sefaga 
pagam? ao Ouv.'" de Santos Antonio Luis Pelleja de 
50$003 rs. Eu El-Rey faiio saber ara que esta minha 
Eroviaáo virem que tendo respeito ao que se me reprezen- 
tou pnr parte de Antonio L n i ~  Pelleja sobre estar p.' se 
embarcar ara o Bio de Janeiro donde hadepisaac a servir 
o Lugar i' e Ouvidor g@J da Capitania de 880 Panllo com 

ne ertb provido, e hade fazer grandes gastoa por sermny, 
Iillatada a jornada aaim do mar, como da terra, Hey por 
bem fazerlhe merce de sincoenta mil reis de Ajuda de Custo 
pigoz pellos rffeitos da faz da real de Rio de Janr.O p.'delles 
se ajudar p: a pasisgem daqneila Capitania para a de 860 
Panllo, Pelo que mando ao meu Governador e CaplMo ge- 
ral da Capitania do Rio de Janeiro, e ao Provedor da fa- 
zenda della fagllo pagar ao dito Antonio Luiz Pelleja a dita 
ajuda de ousto de ainooenta mil rein na forma referida, e 
DOI esta Provisão iomente com conhecimento de recibo do 
aito Antonio Luis Pelleja ser6 levado em conta ao thezon- 
reiro Almoxa.', ou recebedor de minha fazenda os que auim 
lhe pagar nas que der de ren recebimento; e cumpram, e 
guardem esta ProviíKo inteiramente oomo nella #e conthem 
nem duvida algiia a qual vallera aomo oarta e náo paitari% 
pelia Chenoellaria aem embargo da Ordenapllo do Livro se- 
gundo titollbs trinta e nove e quarenta em oontrario; epa- 
gou de novo direito mil reis que ie carregar60 ao Thezou- 
ieiro Joih Soares a folhas oento e quarenta e tres verso 
oomo constou de reu oonhaoimento em forma registado no 
Regiito geral a folhas cento, e qarrenta etres, Manoel Bar- 
bosa BnrndKo a fem em 11.. a vinte e cinco de Setembro 
de mil e seiioentoi noventa e nove, o Be0r0tario Andre 
Lopes de Lavre a fez etarever * B e p  O Conde de Alvor. 
Presidente.. Pmviiiío porp.' Vossa Magae fasmeroe a An- 
tonio Luis  Peleja que se soba nomeado por Oovidor Geral 
da C6pitan:a de 860 Panllo de sinaoeuta mil reu de ajuda 
de cnito prgos elloi efieitos da fanenda rei1 do Bio de 
Janeiro como ne E a me deoiara ue náo praia pella Chanoel- 
k r ia  ara Vosa Mag.aa ver. k or despioho do Conoelho 
~lt.: i e  vinte e doni de Betsmbro de mil e ieirceqWs no- 
venta e nove*. =i&giat.da a f11hi1 trinta e quatro em o 
Livro quatro de Proviwens que wrve na Ssoretwia do 
Oonoelbo Ultramarino Lir.' trem de Ontpbro de mil ieir- 
oenton noventa e nove.. Andre Lopec da Lavrem. Cnmprne 
e regitôrere neita Secretaria como Sua Mageslide que Deoi 



g.@ mauda. Rio de Janeiro, treze de Abril de mil e sete- 
centos. .Artor de Saa e Menezea* Regiatada nesta Secre- 
taria no Livro primeiro das merces de Sua hg.' a folhaa 
cento e quarenta etrei Rio de Janeiro quatorzs de Abril 
de mil e setaceotos.. Joaeph Rebello Perdigio* Cumprase 
como Sua Magi que Dew manda,. e registe~e nos li- 
vrcs da fazenda real. Rio de Janeiro desanove de Abril de 
mil setecentos. Luia Lorea Pegado. A qual provisio.. . . . . . . .. . . . . .....a,. . . . , . . . .'Helchior de Andrada e Aranjo- 
Houve pagam.to o dito Ouv."' no Almox.' Manoel da Cosri 
da F0ns.m de 6 0 W  em dinheim pella Provimio em frents 
e foi pago Dor despacho do Gov dor g.81 Artur de Baa e Me- 
neses e m.ao do Prov.or de 22 de Abril de mil e Setecen- 
toa. Audradr. 

Dr. João Saraiva de Carvalho 
Registo da Provizem por que S. òlae." fes m.w ao 

Doutor JoBo Saraiva de Carvalho lugar de Vedor g.' da 
Capitania de Sio  Paolo para que se lhe d6 sincoenta mil 
reis de Ajuda de Custo. - 

E u  E1 Rey faço saber ma que esta minha Provimm 
virem que tendo respeito ao que me reprenentou por parte 
do Denembargador Joio Saraiva de Carvalho sobre estar 
para se embamar p.' o Rio de Janeiro donde ha de passar 
a ocupar o lagar de Ouvidor geral da Capitania de SKo 
Paolo em que est8 provido e ha de fazer grandes gastos 
por ser dilatada a jansda aaim de mar como de terra. Hey 
por bem famer-lhe m6rc8 de ainooenta mil reis de ajuda de  
custo, pagos pellos fffeitos da Fanenda Real do Rio de Ja- 
neiro p: delea se ajudar peta a pagagem dsquella Capita- 
nia p: a de Sam Panllo. Pello que mando ao mou Oovec- 
nadcr da I a itania do Rio de Janeiro e ao Provedor da P Faeenda de1 a faeb  pagar ao d.' desemhargador a dita ajuda 
de custo de sincoenta mil reis na forma referidas por esta 
Proviqam n6msnte com com oonheclmento de reiibo do dito 
Ciovernador JrBo Saraiva de Carvalho ierh levado em aonta 
ao Thinonr.' Almox.' on resebedor de minha Famnda os 
que asim lhe pagar nas que der de aeu rfcebim.m e cum- 
pram e guardem cwta Pmvisnm inteiram.t. como nella me 
oenthem sem duvida - a l e  a qual valler& comocarta e 1180 
pa1air8 pela chanoellaria e a ou de ntvoa dsreitos mil r& t' g ua i e  carrcgarâo ao Thisr. Fnnciioo Bsrmcmto no Regirto 8, ral aflr .  29 v. theotonio Pereira de Caatro afei. em Lis- 
boa a oatcrae de Abril de mil e seteoentoae qua t ro -o  #e- 
cntario Andre Lopes de Laura i b.8 escrever ~ R e p .  Pm- 
vfmm por que V. Mk.' fen m.00 ao Deaembargsdor J m m  
Bsraivi de Carv.' pmoido no lugar de ouvidor geral da 
Capitani* de BBo Paulo de ainooenta mil reis de Ajuda d e  



Cnito pagos pelos efleitos da fazenda r ~ a l  do Rio de Janeiro 
para de le se ajudar para a patssgem da dita Capitania de 
Bam Paullo como nesta se dec1a.a qna nio passa pella 
ihsncellaria .Feia V. Mag.ae VBr. Por deqacio do conce- 
lho nltitmarino de hcnse de Abril de m11 tete centos e 
qnalro. Joaerh de Faria Serrão-Rrg da a fl. f28 v rm o 
livro 4 das provi soe^ da Beoretaria do Concelho u l t i a m r  
rino. Lx.' 22 de Abril de milesete centos e sinco. Cumpiiçe 
ccmc eua Mag te 9' Deos gae manda e regiitece nci livros 
a que tocar. Bio 6 de Agorto de mil e setecenks e ainco. 
Dom fiensn?o Martina Masosrenhar. Miguel Nnnen da Coi- 
t.= Campraçe como rna Mabaa q' Deoi gfie manda e re- 
gintece nos 1:vris da fazenda real. Rio de Jareiro, aete de 
Agosto de mil e sete cfntci  e sinco. Luia Lopes Pgado. 
E n  Joreph G ~ m t s  escrivh da fia: real nandei rrgiskr 
bem e fielmente a que me repirto. Rio 8e Janeiro sete de 
Agasto de mil e ae+a cenks e aineo. aJcseph Gomes da 
Silva a fes escrever* Joreph Gomes da Silva. Houve pa-  
g a ~ "  no almoa' da fazenda real dp ........ ........ . .... 
Marcos da Caata o Dei." D." JaBo Saraiva de Caivalho 50 
mil reis em dinho e foi prgo por m.ao t o  Prtvedor de 8 
de Agosto de 1105-Bilva- . 

Dr. Sebastião Galvão Rasquinho 

Registo da Proviito de S. Xag.ae q.' D.' G.ae, pella 
qual faa m.Ce a sebaitião.GaTv?io Barquinho provido no Ln- 
gar de onvidor geral de 8. Panllr, de trea.toB mil reis de 
sjnda de rnsto. Eo E1 Bey fago saber aoi que esta minha 
Provisao virem, que ha~endo  Rt ipeito ao ne me represen- 
tou sebsstião. Gal~llo Rarqninhc, que se ac % a provido em o 
Lagar Ze Ouvidor gera! da capitania da S. Panllo s ~ b r e  as 
giandes dnsperas g' ha tsiir, asim, na Visgem dcste Reyno 
p.' o Ryo de Janryrr, como daqnella Capitsnia para a de 
Bam Panllo, Ievando c<m~igo a sua crpr e familia e visto 
o q.' reaponden o Pioonridor de minha fsa: sobre ente re- 
pnerimento: Hey por bim fsaer-lbe mce  de tresentos mil 
i4ia de ajuda de custo por húa vez r6mente, os qnaes lhe 
rerlio psgrs no Ryo de Jace~;io pel!oa effeiton da f b ~ r n d a  
rei11 que houver mais prtmptcs. Yello q '  mando ao mèn 
Governador da dita Capiisnla e ao Priv de minha bien- 
da della, cumprão e goardem esia Provifio e a f y a m  cnm- 

rir e goudar inteiiimente Oono nelli s e  contem, sem 
grivida algúa: pelia qual com eonheaimento recibo do di to  
Sebastiiío Qalvio Rsiqnisho 1n de seu baitante Prosarador 
l e r b  levadoi em oolita M 'ihemureiro Almoxariffi on Re- 
cebedor de minha faiends, oi ditos trezentos mil r6is .que 
brim lhe pagar nas que der de seu reoebimenk,; e e ~ t a  
vala- aomo Oafis e n b  paaarA pela obancellaria sem 6m- 



bargo da ordenaçáo do L.' 2.O tt." 39 e 40, nm contr: e 
pagcu novo direito seis mil reis q.' se oanegaráo ao The- 
zomeiro Aleiro Botelbo de Ferreira a fld-128 comoconstou 
do aeu conhecimento em forma, registado no reginto geral 
60s-23. Theotonio Pereira de Castro a fea em LisbSa a 
tres de Março de mil sete centos e onze. O 8eoret.o Bndr6 
Lopes de Lavre a fes escrever .R-y= Migel  Carlloa. Pre- 
sidente; Prtviaáo poiq.' I'Mag.de faz mce a aebaatiáo Ctslváo 
Rasqninho provido no Lngar de onvidor geral da Csppita- 
nia de 8ao Paullo de trezentos mil reis de ajnda de custo 
por húa ves rómente os quaes lhe Eeyiío pagos no Ryo de 
Janeyro pellos effeitoa da fazenda real q." houver mais 

romptos, como nella ae declara <Para V.Mag.de VBr* Por 
!ezulngáo de Eua Mag.00 de treze de Fevere ro de iri l iete 
centos e onze* em consulta do Concelho dtramarino de 
onze do dito me. e anuo.. Begistado afla 4%2 em o Livro 
12 de offi."' da Secret.' do Concelho Ultram.', Lifboa onze de 
Marpo de 1711. Andre Lopos de Lavrem Cumprace oomo 
B.Mag.de q e  Deoa goarde manda e Registece nos Livros 
desta Becret.' do Governo e no mais a que tocar. Byo de 
Jsneiro trez de Março de1712, Antonio de Albuqnerqae 
Coelho de Carvalho. Regirtgda no Livro 2.O desta Secreta 
do Governo em q: se Iangam as Provii6es Reaes a03.1 ver.' 
Ryo de Janeyro tres de Março de 1712 d o a o  de Oliveyra. 
Camprace como B.Mag.60 q.* Deos g." manda e se Regiate 
nos L." da faaenda real Byo 4 de Março de1712. Luia de 
Almeida CorrBa de Albuqueique. A qual Provi~.ao eu Es- 
criváo da faz.' aqui 6s Registar bom, e fislm.te da propria a 
que me Ecporto, esta na sert." q." accorre tobscrevy e asi- 
goeg Byo 4 de Março de 1712. Ant.O Mor,' Crns. 

-- 

Dr. Manoel de Mello Godinho Manso 

Registo de hnma Proviaito de B.Mag.de que D.' C). de 
pella qual manda dar ao Bacharel M.el de Mello Qodinho 
Manso 3008 reis para ajuda de custo e vay por Ou.do* de 
Sam Paullo. 

Dom Joáo Por graça de Deos Rey de Portugal e dos 
Algarvea da uem e dalem 8r.O digo e dalem Mar em Afrioa # Senhor de uiu6 etc. Fapo sabor aos que esta Provieiío Vi. 
rem o.' tendo Hnso." no Bacharel M.el de Mel10 Qodinho 
~ a n e Ô  me reprezsLta que eu fora Betvido fazer-lhe M.aB do 
Lngar de Oudor 13.1 da Ca nia de 850 Paullo, e quer que 
se lhe da a mesma ainda c! e custo que se deu ao aeu auta. 
çessor. Me pedia lhe mandaoe paaar Provizáo p.' se lhe 
dar na mesma forma: e tendo considera~llo ao que alega 
Hay por bem faaer.lhe M.w por ~ e a u i i n ~ á o  de trea deste 
prei." me5 e anuo em Conanlla do meu Cana." Ultram.' 
q.' se da a este Ministro os mesmos tres.'"' mil rei8 qae se 



dersm de ajuda de custo a teu antecessor Rapbael R i s  
Pardinho. Pello que mando ao meu Qov.dor Cap.= gn.ai da 
Cap.,nia do Rio de Janeiro e Provedor da Fazenda della 
fa@o p g a r  ao dito Brcbarel M e1 dn Mello Qodinho Man o 
os ditos trez.'" mil r6ia e com oonhecim." de Recibo ou 
de seu bastante Procurador seriío Levados em conta ao 
Thez" Almcx." ou Repebedor de minha fazenda que asim 
pagar nas que der de seu Recibim." a Cumprao e Guardem 
esta Provizho, e a faqgo cumprir e goardar intr.'mU como 
nella se oontbem sem duvida algúr a q.al Valei& como carta 
ri na0 passar& pella chancellaiis a.:m embargo da ordena@o 
do L." 2.' tt.O' 39 e 40 em c0ntr.O e pagou de Novo Direi- 
to sei8 mil reir 4." BcUo carregadas ao Thea.'* Joseph, Cor- 
rea de Moura a 01. d u ~ . ' ' n  vinte e sete cuj.1 ct nhecim " em 
forma se Registou no Regiat~ geral a flr .  sento e setenta a 
#eis-E1 Rey Nosao 81. o mandou por JoQo Telles da Silva 
e o D.' Alexaudre da Silva CorrBn c3nselh" do seu Cons.O 
Ul t ro  V. Car.O Tanarez a tez em Lisboa ocidental R Binco 
de Março de Mil si te centos e vinte e hum. O 8ecret.O 
Andr6 Lopes de Lavra a fc5 encraver-Joíío Telles da 8il- 
va. Alexandre da Sylva Correu. Regda a fli trai."'" se- 
senta e Cmtrii do Livro cinco de Proviioius da Becret: do 
Constlho UltrP Lisboa Ocidental oito de hfarqo de mil sete 
ientoi e Vinte hnm. Andre Lopel de Lavre. Cnmprace e 
Re digo e Registece digo cumpraoe como 8. Magde que 
Deoa G.de manda e se Regiate nos Livros da Becret.' deste 
Qoverno e nos mais a que tocar. Rio r catorze de Julho de 
mil sete cdntoa Vinte humn Ayrea de Saldanha de Albu- 
querqua Coutt.* Matou e Noronhs. Reg-da nos Livros das 
Yrovizões e Patentes Reaes que serve nesta Secret' do 
Governo a 0s. cincoeuta e reis R: a quinze de Julho de 
mil sete centos e Vinte hum. Joseph Frr: da Fontte, 
Cumprspe e Regiatepe noa livros da Fazda Real. R.' 16 de 
Julho de mil sela centos Vinte ham. M.01 Corres Vasques. 
a quil  Pr~virÍío eu Frauoisco de Oliveyra LeytHa enoriviío 
da Faz.da Real, 6s Regittar bem e fielmente e este na v e r  
dade que a corry, sob!crevg e asigaey aos deeaae!e de Julho 
de mil sete centos e vinte hum. 

Faasaisoo nn OLIV~YBA L~TITA~. 

Dr. Francisco da Cunha Lopes (X) 

, eProviaBo de S. bhbag.de para se pagayem trezentos mil 
rei8 de ajuda de custo a i  Bacharel Fnn.coda Cunha Loped 
ouv.dol de Sam Paullo. Dom Joam por Qraga de Deoi Rep 
de Portugal e dos Argarvai daqnem e d'alem mar, em 

r) O nome deste ouvldor 6 Brsnolsoo da htnha Ioho e não da OunüK 
Lows LN. da B. 



Afrioa Eenhor de Gnin6 etc. Faço saberars qae esta m i n h  
ProVie&o virem que tendo respeito ao B.el Fttncisco d& 
Cuuba Lopes me iapiesentar que eu fora fazer-lhe digo que 
eu fora servido fazer-lhe mercB do Lugar de ouv."r Gerab, 
da Capitania de 8. Paulo, e que se lhe devia dar a mesma 
ajuda de custo que se deu ao seu anteçeçorpedindo-me l h e  
mandasse para iso passar Provizllo; Hey por bem faser-lha. 
mS8 de que se dem os mesmoa trezentos mil reia que s e  
deram de ajuda de custo ao seu anteceesorMauoe1 deMBllo 
Qoudinho Manço, pelo que mando 80 meu Governador e 
C8p.m Qen~rdl da Capitania do Rio de Janeiro e ao Prov "". 
da Faa' dells friqam pagar ao ditto B.01 Fcanciaco da Cunha 
Lopes os dittas trezentos mil r6is e com spu oonhecimento 
de recibo ou de seu bastante Procurador s ram levados em 

. conta ao T b e ~ o n r . ~  Almox' ou recebedor de m' faz.' o que, 
isim Ihs pagar nas que der de seu recebimento, e cumpram 
e guardem esta Proviziio, e a façam cumprir e guardar in -  
te ram." como nella se conthem sem duvida alguma, aqual 
valerh cem0 aartta e num paçarb peila Sanchelaria sem. 
emb? da ordenapam do L." 2 tt." 39 e 40 em cuntrario, 
e pagou de novo direito seis mil reia que ae aarregai.80 a o  
Thezour.' J o ~ e  h Correa de Moura a flt .  185 v como ccns- 
toa do seu conKecimeuto em forma Regisfado no Registo 
Geral a 9. 257. EI Rey ntso Senhor o manlon por doam 
Telles da L)ilva, e o Doutor J o s e ~ h  Gomes de Aztvedo.. 
Conselbeiro~ d o  seu C<nselho ~ l t r a k a r i n o  Mig~e l  de Maçedo. 
H.br.O a fes em lisboa ocidental a denassi8 de Fevniegro de 
mil setie centos e vinte cinco. O Secret." Audre I.iuea de 
Lavra a fes escrever. Soam Telles da Silva, ~ o a e p h  Go- 
mes de Azevedo, Por desp' do Cous.' Ultram.' de 8 de 
Fevereiro de 1726, pagou trezentos reis. Bee.da a 03. 1 6 8 .  
do L.' 6.' de'Provizi3es da Seeret.' do C~ns.~Ultram.' Lix.' 
ocia* 20 de Fevr.'.de 1725. Audie Lopes de lavre. cum- 
prape nomo t3Mag.de manda, se registe no Livro da Becret.' 
deste Governo e nn mais a que tocar Rio 28 de Junho de  
1V26w Luii  Vaya Monteyro. Regdo no Livro dai Provizõ~a 
e Pateniea Be-e8 que servem nesta Becret' do Governo a 
fl. 4. Rio 28 de Junho de 1725. Joieph Ferreira da Fonte,. 
Cumpr~çe,como f3Mag.de qu3 D.' gae manda e registepe 
nos livros da Faz: Real Rio 2 de Julho de 1726r Bartho- 
lomen de Piqueira C,rdavil* A qurl FrovizHo eu Joseph 
Leitão Escrivam da fazenda real aqui 6s Registar da pro- 
pria com a qual e j& c3nforms asse Regiato que o oonferi 
aobscrevy e asiuey.-Joseph LsitBo. 

Na margem do original tem a segainte nota: Hqnve 
pagam.'" Dezemb". Fran 00 da Cunha Lopes no almox.., 
d i d o  dos S.'.' Pina da trezentos mil em virtu ie d a  Pro- 
v ido  em frente e foi pago por mandado de cinoo de Julho 
de 1725 Leitao-.* 

C . " ?  - .  n . -. . . 
. . ~  .,,- . . 



Dr. Gregorio Dias da Silva 

Reg." de hUa carta d9 S. Mg "em q. manda dar 300$000 
, de  ajuda de custo R juntsm.te os ordenados q vencer the a 
4hegada desta Cid.' ao Ouvidor g.81 da Capp.nia de S. Pau- 
lo Gregorio Dias da Sglvs. Dom Jotio por graça de Decs 
R e y  de Portugal e dos Alg." daquem, e dalem mar, em 
Africa S."' de Guin6 &. Papo eaber a Vos Batholomeo de 

~8iqr.' Cordovil, Prov." da Fazenda real da Cap itania do 
',R.' de Janr.' que o Bacharel Gregorio Das  da iylva,  me 
repiezentou q. eu lha fia ra m.00 do I~ugar  de Ouvidor ge- 
ral da Cappitania de Sam  paul^, mandandolhe passar Pro- 
vizõens p.* cobiar os ordenados vencidos deade o dia de 

embarque, e traz.." mil reis de sjnda de custo sendclhe 
',tudo pago n s  cid: de Sam Psulo; e porque o Supp.' hia 
dezembarcar nesta ciP aonde hade ter demora por oocazião 
.de algiias delig;' 9. se lhe recomenda do meu servipo, e 
ntio pode taeer promptos os dinheiros que lhe são precizos 
p.. teos gastos, e condupoens p.' o dito Lugar me pedia 

]lhe mandasse passar Proviztio p.' ser pago de ajuda decusto 
e ordenados. vencidos nesta c i d '  Me pareeeo ordenarvos 
p.rnan?es pagar a9 Supp." os treaentos mil reis que lhe sam 
mandados dar por sjada de custo, e juntm." os ordenadoa 
.que vencer athe a ch gada desta cidade e o tpmpo q. se 
dilatar nella no meu servipo, e ao Provedor da Flizenda da 
Cspp.ni* de Sam Paulo ordeno faça restituir a e s t a  Provr.. 
s importancia q. o õupp." tiver recebido della. E1 Rpy nosso 

. O '  o mandcu p, r Qoncallo M.el Galvao de Laoerda e o D.<* 

.Alex.' Mett*l!o de Sonaa e Meneaei, couselhr:' do sem Con. 
selho Ultramarino . Jbão Tavares a fez em Liiboa ooc." a 
vinte e oinoo de JanrP de mil tette centcs e trinta LU. O 
'Seoretr." Manoel Caetano Lopes da Lavre a fez esorever. 
'Goncallo Mauoel Qalvão de Lacerda* A1ex.O Mettello de 
8ouza e Menezeam Por desp.' do C0n8.~ U1tr.O de vinte e 
oinco de Janr.. de mil tecte e trinta e humn Registeie nca 
[Livroi da Faz.' R.; Rio Sette de Juuho de sette oehtoi e 
'trinta e hum. Berm.au de Siqr.' Cordovil, a qual carta de 
8. Mg: eu Aut.' de Faria e Mello,, escrivão da Fazenda 
Real aquifin reghtar do proprio p. torney u.q.ie e na qual 
esta conforme erte Regt.O q . . . . sobs:revy e rasignei-Rio 
d e  Janr.' rete de Junho de mil sete oentos e trinta e hnm. 
Antao de  Faria e. Mellc- . . 

Dr. Gregorio Dias da Silva 

Provisão de Rna Mag.a* poiq." dedase onv.@p da CapPIa 
d e  S. Paollo o Bacharel Gregorio .Dias da Silva 5CO$ a. 
d e  ordenado em cala  hum nuno.-Eu E1 Rey Faço iaber 



aos que esta minha Prjvizlio Virem que tendo respeito ao 
Bacharel Qregorio Dias da Silva a quem tenho nomea<o 
no Lugar de Onvidor Qaral da Cap.nl6 de SHo Paullo, me 
Reprezentar que tendendo en a ser 8 ordenado de quatro 
centos mil reis que tem o dito Lugar muy deminuto a res . 
peito da carestia daquella CapP" e O estar prohibido a no- 
gociaçiío para ser servido acresc'entar-lhe mais cem mil reis 
de que se paaaara PrdvizAo a sau aniecessir Franciscu Qal- 
vlio da Fonseca, em cnjaa termos me pedia lha mandaçe 
passar para haver quinhentns mil r6is visto o acrescentam." 
que en lhe mandei tszer de ordenado so meamo Lngar e 
que venga o dito ordenado deade o dia do seu embarque 
como era Estillo: e atendendo ao seu requerimento e ao que 
abbre elle respondeo o Procurador de minha Fazenda a que 
se deu vista: Hey por ham de acrescentar ao d.O ouvidnr 
mais cnm mil reis de ordenado para ter ao todo quinhentos 
mil reis cada anuo que L& o mesmo qne tem os meia ou. 
vidores das minas; Pcllo q.' mando ao Provedor m-r da 
Fazenda Rsel do Eatado do Brasil, faça fazer aaento na 
folha cecallar da cidade de Sam Panllo os dittos quinhentos 
mil reis que daqui em diante ha de Vencer cada aono o 
dito Onvidor daqnella Cap.nfa ath6 serem p a g ~ s  Na forma 
das minhas ordens pella adiçlio da folha, e de Provedor da 
Faa.' da dita Cap.nl* ordeno cumpra esta Provizlio e O f898 
cumprir e gnardar inteiramente como nella se oonrham sem 
duvida alg6a a qual valera como carta sem emaareo da o r -  
denaçio do L 2 . O  tt." 40 em contrario, e pagou de novo 

.:direito vinte sinco mil reis que se carregario ao T h t s ~ u r e i -  
ro JorB Corfea de Moara sfl,-724 do L.' 16 de sua revista 
aomo constou de aeu Conhecim.'o em f6rms, reg.do no Re- 
giito geral a fls. 328 vs" Liahna ocidental a dons de Março 
de mil sete centos e trinta e hum aRey* Provizlio rorq. 
VMeg.de ba por bem de mandar acrescentar ao Bacharel 
Glregorio Uias da Silva Onvidor g.' da Cap.llla de Sam Panl- 
10 mais cem mil reis de ordenado cada anuo para ter ao 
todo quinhentos mil reis que h6 o mesmo q; tem os ouvi- 
dores das minas como nella se declara. Para v. Mlig.de VBr, 
Por ReznllnçBo SMagde de vinte e tres de fev.' de 1731; 
em consulta do Conc." Ultram.' de trea de fevereiro do 
mesmo aono* Antonio Roia da Coata* J<s6  Carv.' de Abren. 
O 8ecret.O Manoel Caetano Lopes de Lavre a fez escrever. 
Dionizio Cardozo P." a fez. Reg.da a fls. 149 do L: 1.. de 
Provizões da Secretr: do Con8.O Ultr.' Lisboa oeid.at 16 de 
M 90 de 1731. . a  q i ~ 1  ProvizBo de S. Mag.ae en Ant: de 
Faria e Mello escrivilo da faaenda real aqui fiz regiatar bem 
e fielm." da propria q. torney aquelle por ordem do Pro- 
vedor da Fa5.d. real e a qual 6st.h ccmforme este reg.O que 
ocorry, sobescravy e aiigney. Rio de Janeiro oito de Junho 

:de mil sete sentos e trinta e hnm.-Ant." de Faria e Mello. 





vindo-me, qu, pelli Lsy noviasími de sete de Janeiro de 
mil sebe pentos e cinconta fora eu servido angmentar aos 
Minirtroa do Beino maia a terça parte dos ordenadoa que 
antigansnts lh3 forão tsiradoa, e a mesma grapame d i g d r a  
ampliar algans lugares d r  America, entre os quaes fora O 
d e l e  sn licante e com, para venoer o dito acrepentamento 
oarecin $e Provisão minhs Me pedia Ih i  mandasse passar 
para poder vencer o dito acresoenwimmto na forma que se 
praticou com os mais ouvidorei, declaranio ue o ditt3 
augmento se faça b,m ao Saplicinte detd3 o l i a  em que 
eu fui servido conoeder a dirtr graça; e viato o seu re- 
qnerimento, Hey por b ~ m  que ao Snpplioante seja satiifeita 
mais a terça part9 dos seos ordenadas, e ue eate acreacen- 
tsmentl tenha o seu venpimentr desdo o %ia vinte de No- 
vembro de mil aete oentos e cinooents, em que eu fui ser- 
vido concjder esta graça Pello que mando ao meu aover -  
nado: e Capitam O~ner.1 da Cap tanis do Rio de Janeiro, 
Provedor da minhi Fazenda da Prapa de Santos mnis pes- 
soas a que tocar cumpr80 e gnardem este Provisao e a 
fapão cumprir e guardar int,iramente, como nella be cJntem 
sim duvida alguma i qual valerk como carta 0em embargo 
d i  ordenagííq do L.' 2 t: 40 em contrario, e pagou de  
novo direito trinta e tres mil tr2zentoa e trinta e tres rei6 
que se caireg~riío ao Thenorefro Antonio J a 6  de Honra a 
f ~ l h ~ s  339 do L.' 1.' de sua Beoeita como ooniton do seu 
Conhecimento em fÓ:ms registada do no L.O 5O do B9g:sco 
Geral a f rlhrs 3&0 El-Rsy N ~ s o  Senhor o manlou pel!oa 
Conselheiros do seu Conselho Ultramaring abiixo assigua- 
dos e se asaw or daas vias Caebmo Bicardo da Silva s 
fes e m  lis\oa a [masete de M a y ~  d3 m:l aets oentos sin- 
c ~ e n t a  e tres o Sacrdtario Joaqrim Miguel Loper de La- 
vre a fez. erc :evdr. r Fdrntndo JoaB M~rquea Baoalhbti . 
Antonio L,pes da Cos a Franciico Lnia Cnihs  de Atai- 
de n. Cunpraae como S. Nag de manda e i e  rsgiste aonde 
tooar. Rio de Juieiro de 1753 * Joa6 Antonio Fseire de 
Andra3a. 

Dr. João de Souza Filgueiras 

Carta p,r que Saa Kageata3e fas merce ao Bachsrel 
Joao de Sonza Filgaeiras, de Lngar de oavidor da Oapita- 
nia de Sao Psnlo g l r  tempo d e  trer aonw. . Dom Joaeph 
p3r gcaça de Daos R57 de Portagel e doi Algarves daqnem 
e dalem mar em Afrioa Benhor de Guina e da Canqnista 
e Navegapão Comercio da EThiopia, Peroia e da India eto. 
Fsç)  saber aos que esta minhr Carta virem, que tendo oon. 
sideraç%o as Lstrai e mais partea, que concorrem no B ~ c b a -  
rel João de Sonsa Filgueiraa, e ao bem que me Servio no 
lagar de fniz de F8:a da Villa de S3rpa. H9y por bem 
fiier-lhe meme do Lugsr de ouvidor da Capitania de Bno 



Paulo por temp, de tres snn-a, e alem dellm o mais que 
houver por bem emluanto lhe nB9 mandar tomar residenoia, 
o qnal elle servira conforme o Rsgimento delle, e de minhai 
ordenaç6es, assim, e da maneira qne o Serviriío as mais pes- 
mau, qce antes delle o occnparão, e com elle havara o or- 
denado, proee, e precalçoa qne direitamenta lhe qerteucerem. 
E mando ao Qcvernador da ditaCspitania, offioiaes da Oa- 
mara, e pessoas de G~vernanpa della lhe deixem servir o 

i dito Lugar, e delle usar, e haver o dito ordenado, proes e 
! precalpcs, como dito he sem a iiiao lhe ter posto duvida a1- 

guma, ou embargo porque assim he minhamerae e r a  Ca- 
mara da dita Capitania lhe ser& dada a posre do ditoLagar 
pellos offioiaes della e jurara na .chancelaria ics Pautoi 
Evan:elhos de que bem, e verdadeiramente rirva guardando 
em tudo o meu serviço, e as partes o seu direito de que 
as fara asento nas costas desta Carta, que por firmeza disso 
lhe mandei passar por mim asaignada, e aellada de meu 
sello pendente. que se lhe cnmprira inteiramante como nella 
se contem. E pagou de novos direitoa cento, e vinte, e 
quatro mil trezentos, trinta e tres r6is, e mais dois mil, e 
quinhentos ráis de tres meses, que mais servio em Berpa, 
e tudo foi carregado ao Thenoureiro delles no livro quarto 
de nua receita a folhas oinco verso e Registado o seu conbe- 
cimento no livro oitavo do Begiato geral a folh-s treze Lis- 
b ~ a  denenove de Desembro de mil sete oentoi cincoenta e 
quatro .E1 Rey. =Marques e Mordomo Mór. Frencisco Luis 
da Cunha de Ataidem JoBo Qalvão de Castello braaco a fez 
eiorevern Manoel Caetano de Payva 8. fez, Cnmprase aomo 
Sua Magestade manda e ae Regista aonde tocar, Rio a 17 
de  Março de 1755s Joseph Antmio Freire d e  Andrada. 

Drs. Domingos João Vikgas e Joaquim Jose 
Coelho da Fonseca 

Para o Governador da Prspa de Santoi. Sua M.gest.de 
por,carti sssigoadn pi Ia soa real miío de que inclnís remltta 
eoDia fui servido nomear ao Bacharel Dominaas do80 Vienri 

ouvido; da Camara de S. Paulo; e aÕBachare1 JÕa- 
quim JrsB Coelho da Fonseca p a n  Juiz da F6ra d d s ~  Vill.; 
a porque nllo ooubera no tempo poderem tirar arinan cartas 
na forma ordiuaria, havia por bem niío obstantn a falta dellaa 
se Ihea desse poiie, exeroicio dos 'ditos lugares em virtude 
d a  mesma Real oidem, digo; da mesma Beal oarb,  niío obs- 
tante qõaiiqüer loys Di~posi~òsa o u  costu'mna~ oontrarios. 
.'V. 8. a fa: h~.dar exeopflo pela p r t e  que l h e  toca, paraqua 
#e observe o que nella he servido ordenar o meamo Beubor. 
Deua guarde .a V. 8. Rio de Janeiro a 28 de b r p o  de 1761, 
&onda d e  Bobadellar 8nr. Alexandre Luis da 80uia e 
:Uenwei. . . . .  , . .  . .~ 



- 156 - 
Dr. Domingos João Viegas 

Carta ao Bacharal Domingos J O ~ O  Viegas do Lngar de 
Ouvidor da Ca itania de SUO Paulo-Dom JoaB por graça 1 de Deos, Rey e Portugal, e dos Algarver, daquem e dalem 
mar, em Africa Senhor de Guiu.4, e da Conquista, Navega- 
cão Comercio da Ethiopia, Arabia, Persia, e da India etc. 
Faço saber aos que esta minha Catta virem, que havendo 
respeito as letras, e mais parter, que concorrem no Bacha- 
rel Domingoa Jollo Viegari, e ao bem, que me servio nos lnga- 
res que ocoupoo, e ultimamente no de Ouvidor de Sergipe 
de Rcy, de que deo b ~ a  residencia. Hey por bem faser-lhe 
merc8 do Lugar de Ouvidor da Capitania de Sso Paulo por 
temno de tres annos. e alfm delles o mais, sue honver DOI 
bem, emquamto eu &o mandar tomar reaideücia, o qual d e  
servirti, s~gondo forma de minhas ordenaç3e~, assim, e da 
maneira, @e rs seus antecessoies o servino, e ccm elle ha- 
ver& o ordenado, proe-, o piecalaos, que direitamente lhe 

ertencerem. E mando ao Govercanor da dita Capitania o 
aeixe servir o dito Lugar, e delle uenr, e haver o dito 
ordenado, proea, e yrecalsor, como dito hB, sem a isso lhe 
ser posto duvida, ou embargo algum, porque assim h8 mi- 
nha mer< i3 ; e na Camara da mesma Capitania lhe ser& dada 
a pcsse pelo Juiz, Vereadores, e Procurador, e jnrarti na 
Cbancellsria aos Ssntoq Evangelhor, de que bem, e verda- 
deiramente sirva, gusrdando em tudo o meu Serviço, e 4s 
partes seu direito de que ae far4 assento nas costas doata 
Carta, que por firmeea disao lhe mandei pssear por mimas- 
signada, e aelkda de meu sello pendente, que se lhe cum- 
prir.4, como nella ee conthem; e pagou de novos direitoa 
trinta e ainco mil treeentos e trintn e tres rhis, e mais 
trinta e hum mil mie oentos ressenta e oito r8is de hum 
anno e quatro mezer, que mais servio em Sergipe, e tudo 
foi cariegado ao Theionreiro delles no Livro terceiro a folhaa 
cento e noventa e seis verso e deo fianças 88 assigoaturas 
como se vio de seu Conhecimento registado no Livro de- 
cimo quarto a fnlhas oitenta e oito. Lisboa vinte e tres 
de Setembro de mil sete centcs e sessenta .E1 Xey 
com Gnardaa João Qalvb de Castelbraneo a fea escre 
ver* Mauoel Caetano dn Payva a fez* Cnmprase como 
Bua Nagestade manda e se regiate aonde tocar, Rio a oito 
de Fevereyro de mil sete centos e seaenta e doaaw Conde 
de Bobadella. 

Dr. Jeronymo Ribeiro de Magalhães 
4Carta porqne soa Magastade faa mereb ao Bacharel 

Jeronymo Ribeiro de Magalhaens da Lugar de Oovidor da 
Comama da Capitania de Pernaguli por tempo de tres annos 
Dom Josaph por graça de Deoa, Rey de Portugal e dos Al- 
garves daquem e dalem Mar em Africa Senhor de Guin6 



e da Conquista, Navegaplio, Comercio de Ethiopia, Arnbia, 
Percia e da India etc. Fago aabar roi  que esta minha carta 
virem que hauendo respeito a boa informagão, que tenho 
das Letras. mereoimentoa e mais partep, que concorrem no 
Bacharel Jeronymo Ribeiro de Magalhaens e ao bem que me 
iervio no Lugar de Juiz de FÓra da vilia de MarvHo de 
que deu boa reaideneia. Hey por bem faeer-lhe merc8 do 
L n g w  de Ouvidor ds Comarca da Capitania de Perna- 
gu6 por tampo de trea annos, e alem delies o mais que 
houver por bem, emquanto lhe nHo mandar tomar residencia 
o qual Me servir.4 assim, e da maneira que tem servido as 
peaaoas que antes delle o occnpado, e com elle haver6 o 
ordeoado, proes, e precalçoi que lhe directameute pelten- 
cerem ; e portanto mando aos officiaea da Camara ds dita 
Capitania, peisoas da Qovernanw della, e aus Comqrca lhe 
obedegão e oumpriío suas sentencas, juizos, e mandados, 
que elle por bem da Juatigs, e meu Aerviço mandar sob as 
penas que puaer, que seriío com effaito executadas naquellei 
que aasim o nHo cnmprirem, e nellai incorrerem e lhe dei- 
xem servir o ditto Lngar, e delle usar e haver o dito or- 
denado, proes, e preoalçoi como dito h6 sem que a hisso 
lhe haja posto duvida, ou embargo algum porque assim h6 
minha merc8, e n a  Camara da ditta Ca itauia Ih0 ser6 dada 
a posse do dito Carpo pelos officiais delk : e jurar8 na ehan- 
cellaria aos Bantos Evingelbos para que bem e verdadeira- 
mente Birva guardando em todo meu aervigo e as partes 
seu direito, de que io  fr.rHo as assentos ueoessarios nas cos- 
tas deita carta que por ficmeia diaso lhe manaei pnisar pcr 
.mim asignada e iellada do meu sello pendente que se lhe 
'cumprir6 inteiramente cJmo nella se oontem e pagou de 
NOV(~B Direitos cento e sessenta e trem mil trezentos trinta 
e ttes i6:s ; e yagcu mais de~aceis mil seis centos e beaenta 
e seis reis de hum anuo e oyto meees que de mais rervio 
o Lugar de Juis de Fóri, e tudo foi carregado ao Therou- 
teiro delles no L.O quarto de soa receita a folhas vinte e 
seis, como se v10 do s?u Conhecimento em forma Repbtado 
no L.@ oytavo do Registo Geral a folhas trinta e huma. 
Dada em Listoa aos vinte e tres de Deiembro de milsette 
centos cincoenta e quatro .E1 Beys Marqnez. e Mordomo 
Mór P. eFradoisco Ln i i  da Cnnha de Ataide. Joiío QaIvBo 
de Castello Branco a fez escrever .Antonio Baptista de 
Figueiredi a fel, Gumprasa como 8. Mag.ae manda e se 
Registe aonde tocar .Rio 13 da Marpo de 1775. Joieph 
Antcnio Fleire de. Andtada.. 

Dr. Luiz de Siqueira da Gama 

Alvareí de msntimanto do Jnis de Fora da Villr de 
.!&ntoa o Dr. Luiz de Ciqueim da Qamn.-En El-Rey, t g o  



saber aos que este meu Alvarti virem, que por ter nomeado 
pello Tribunal do Denembargo do Pastos Luis de Ciqneira 
da Gama em o Lugar de Juiz de Fóra da Villa de Santos 
novamente crendo. Hey por bem que com elle vença o 
mantimento que lhe 98th ordenado, de duaeutos mil reis por 
annc, agos na forma em que o Sbo o Ouvidor e Juil; de 
F6ra Rio de Janeiro, Pello q. mando ao meu Governa- 
dor da dita Capitania. e ao Provedor de minha fsdenda 
dells, cnmprllo e goardem este Alvarb, e o faciio cumprir e 
goardar inteiramente como nelle se ccnthem sem duvida 
ilgtia o qual valler8 ccmo carta, e não passarli pella chan- 
cellaria sem embargo da ordenagii~ do L'. 2.0 tto'. 39 e 40 
em contrario. Dionieio Cardoso Pereyra o fes em Lisboa 
a vinte e seis de Marto de mil e tete centos e treze. O 
Bearet. AndrB Lopes de Lavre o fez esarever =Reg.  A1- 
varh Forqua voara &I.sg.de ha por bem que o Dor Luis de 
Ciqueira da Gama que eat& nomeado pello Tribunal do 
Dezemb.' do Praao no Lrgar de Jnis de Fora da Villa de 
Santas oreado de novo, que com elle venqa o mantimento 
que lhe 08th ordcnado de dusentrs ai1 reis por anuo, como 
nelle sedeclara, que não passa pella chancelliria =P.' vossa 
Mag.ae V&,, Por Rezalln@o de Sua i3Iac.de de 12 de 
Outubro, de 1712, em con ulta do Concl Ultramarino de 
ieis do mesmo me5 e anuo .Pagou trezentos reis aJoam 
Telles da Bylva. Alexandre da Sylva CorrBa. Reg.do a 
fla. 487 v8.O em o L 4.0 de Pr,vi~ões da secretaria do 
Coocelbo Ultramarino. Lisbba 31 de Março de 1713 e 
'Andre Lo es de Lavre* Jnmprace como Sua Mag.de qu: 
Deos Guar 1 e manda, e se registe nos L.08 dosta Secret. , 
e no mais a que tocar. Byo de Janayro aete de Novern- 
bro de 1713 e *Francisco de Tavoran Cnmpraca como Bua 
Mag.ae que Deoa G.de manda, e se registe nos L." da fa- 
zenda real, e nelle se lhe forme seu asento na forma do 
Estillo. Ryo de Jaue ro oito de Novembro de 1713. Luis 'f de Almeyda Ccrraa e Albuquerque*. 

Dr. Luiz de Siqueira da Gania 

Pmvisáo para Ajuda de Custo. Eu Ey-Rey faço saber 
aos que esta minha Proviiiio virem, que havendo respeito ao 

ue se me repregentou por parte de Luia de Ciqueira da 
8amn , que se scha provido por mim no Luwr de Jnin de 
F6ra da Villa de Santos novamente crendo, em razHo da i  



grandes despenas que ha de famr nos embarques desta Corte 
para o &!o de Janeiro, e daquelle Porti para o de Santos. 
Hey por bem faaer-lhe mero6 de cem mil reis de ajuda de 
custo por búr vea rómente, pagos pellos cffeitos da Baaen- 
da Rasl do Rio de Janeiro. Pe:lo que mando ao meu go. 
vernadcr da dita Capitania e ao Provedor de minha hsen- 
da della, faça0 fazer pagamento dos ditos cem mil reis de 
ajuda de c o s t ~  ao dito Luis de Ciqneira da Gama. E por 
estJ Provisilo somente com seu conhecimento de recibo, ou 
de  se.u bastante Procurador, serao levaais em o n t s ,  ao 
Thesonrciro, Almux.', ou recebedor de minha fezmda que 
aiim Ihs pagar nas que der de seu recebimento e se cum- 
pfa, e grarde inteiramente como nella se contbem, sem,du- 
vida algúa, a qual valler8 como carta, e nilo passar8 pslln 
chanceliaria sem embargo da ordenaçso de L 0  2.O tt O' 39 
e 40 em contrario, e rsgau de novo direito dou8 i reis, 
que se carregarão ao Thesourciro Joaeph Correa de Moura 
a 0a 107, como constou do conhecim." em forma Regiatado 
no L.O 2.O do Regiato geral a 0s. 29 v8.O Rio de Janeiro, 
digo a fli. 29 vs Diouisio Cardozo Pereyra a fes em Lis- 
bôa a vinte e seis de Março de 1713, O Secret." André. 
Lgpes deLavre  a f e l  escrever ~Rey. Provisão porque vossa 
Mag.de fez merc8 ao Bacharel Luis de Ciqueira dn Gama 
novamente provido no Lugar de Jnia de F6ra da Villa d e  
Santos de cem mil reis de ajuda de custo por húa vez so- 
mente. pagos pelloa efleitos da Faaenda Rsal da Capitania 
do Ryo de Janeyro, oomo nella se declara que nilo passa 
pella ahancellaria. P: v. Mag.de Vbr .Por Besulln~ao de 
sna I+Iag.de de 12 de outubro de 1712, em consulta do Con. 
celbo Ultramarino de seis do mesmo mei, e annns. Pa- 
gon tremotos reis. Juam Telles da Sylva. Alexandre da 
Silva Correa. Joseph G~lvilo de Laaerda. Pagou dou8 
mil reis, aos oôiciaia, duzentcs e dez Liahâi a prlm.' 
de Abril de 1713 .Ignocenoio CorrEi de Mouras Re- 
gistada na ohance!laria m6r da corte e Reyno no L.' de 
Offao', e merc8a a 5s. 113. Lisbôa o prim." de Abril de 
1713. Joseph Correa de Moura. Reg.dk a 03. 291 v9.O em 
o L,  4 1  de Proviaí5es da Secret~ria do Concelho Ultrama- 
rino. Lisboa, trea de Abril de 1713 ~Andre  Lopes de Lavre, 
Cumprace como Sua Mag.de que Deos I3.d~ manda e se 
regiate no, L.O' desta Secret.', e nos mais que tocar. Ryo 
de Janeiro a 7 de Novembro de 1713. Fraocisoo de  Tavora 
qCumprace como Soa M8g.d~ que Deos G.de manda e se 
registe nos L? da Faienda Real, Ry-, oito de Novembro 
de mil sete centos e treze aonos. Luia de Almeyda Correa 
de Albuqnerque *As quais Provisilo e AlvarA, eu Franoii- 
ao Moreyra da Costa, 08ccivão da Faeends Real 8 lu i  Ra- 
&tey bem, e fielmente dos pmprios a que me Reporto, e 
si torney a parte, e estão na verdade sem oonsa que duvi- 
da faca, que os oorry, esorevy, e asiney. Ryo de Janeyro 
9 '  de Novembro de 1713. Frsn.os Mcreyra da Costa. 



Dr. Luiz de Siqueira da Gama 

Registo do Alvarh de sua Msg.*e D.' g.de pello qual 
manda dar ao Juis  de fóra da Villa de Santos o D." Luis 
de Ciqueira da Qama teceuta mil reis cada anuo 1,: aln- 
guel das cazss. Eu E1.Rey fago saber aos que este meu 
Aivard virem, que tendo respeito ao que se me re  reeentou ' 

por Yerte de Luis de Biqueira da Gama Juiz & fora da 
Villa de Ssntgs em 18580 de ser lugar creedo de novo em 
terra das mais caras do Estado da Bahia digo do Brasil, 
aande para o aeu sustento oBo bastao os lneentos mil reis 
que tem de ordenado e por ser o aluguel dai canal-muito 
caro; e aos mais Ministios q.' v80 para as conyuiitas se 
ter concedido aposentadorias me pedia lhe mandace dar Cem 
mil rbie de aposentadoria enquanto servir o dito Lugar e 
tendo a tudo c~nsidera(&l e au que re3pondeo o meu Pro- 
curador da faecnda, a que se deu visb. Hey por bem que 
se lhe dem aecenta inil r6is todos os annos para cfizas, ya- 
gos pello mesmos effditos por onde se lhe catisfaa o seu ur- 
denado: Pello que mando ao meu Qovernador e capitão 
Cera1 do Ryo de Janeyrr, e ao Prcvedor da nesma Capi- 
tania, cumpríío, e giirrdem este Alvará e o faqao cumpri: e 
guardar inteiramente como nelle se conthem sem duvida 
algiir o qual valer& oomo carta rem embargo da ordenação 
do L." 2.0 t O 40 em contrario ; e se passou por dual vias 
bum sô haver8 effdito E pagou de novo direito quinwe mil 
reis que se carregarão ao Th,zoureiao Aleixo Botelho de 
Ferreyra a fls. 354 va.' aomo consta do seu Conhecimento 
em forma, Rogktado no Rpgisto a t i a  327. Theotonio Pe- 
reyra de Castro o fes em Liiboe a vinte e dons de Feve- 
reyro de mil sete centos e deasseia. O Becret.0 Andre Lo- 
pes de Lavre a fea escrever aR=yr Alvnr.4 porque vossa 
Mag.ae ha por bem que a Luis de Biqueira da Gama Juiz 
de F6,a da Villa de Santos, so lhe dera aeoenta mil réii 
todos t s  annos para casaa pagos pello mesmos effeitcs por 
onde se lbe sstisfae o seu ordenado: como uelle se declara 
que vay por doar vias <Para vossa Mag.ae Vérs Segunda 
via *Por Re~ulluqlío de 8. ?ríag.de de vinte e dous de M8rc.o 
de mil sete centos e quinae, em consulta do Concelho U1- 
tramarino de vinte de %rpo de niil sete cebtos e treze. 
Pagou trezentos rBis doam Tellei da Bilva. Antonio Roiz 
da Costa aJoseph Galvíío de Lacerdas. Fica asentado este 
Alvar8. no livro das mereéa e pagou nada por ser via .Amara 
Figueira de Andrade. Pagou n por ser via .Lisboa sinco de 
Margo de mil sete centos e delaseis, Dom Miguel Maldo- 
nado ~ R e g i ~ t a d o  na chanaelr.' már da corte e Reino no 
livro de officios e mer,éa a 08. 36 Ryo sete de Margo de 
mil sete centos e de5"ceis. Ignocencio de Morais =Reg.ao 
a 0a. 68 do L.O 50 de Provisties que serve na Secret: do 
Concelho Ultramarino, Lisbôa sete de Nargo de mil sete 
cento8 e desaceis eAndre Lopes de Lavre. Cumprace e Re- 



gistece no# Livros da Seoretaria deste Qoveino e no mais 
a que tocar 'Byo de Janeyro a dom de Junho de 1716. 
iFranciaco de Tavora. Reg.ao no L.' das Patentes e : Pro. 
vizoens Reaes da Secret.' deste G~verno a da. 71 : Ryo 
de Janeyro a 20 de Junho de 1716 &aspar de Oliveyram 
Cumprace e Regiritece no8 Livros da fazenda real Ryo 
21 de Junho de 1716. Luiz de Alm.da Correu de Albu- 
querqoen o qual Alvarh, Eu escriviío da fazenda real aqui 
registey bem fielmente do proprio a que me Reporto que o 
torney & patte Ryo de Janeyro 8 de Agosto de 1716 

. F r a n . ~ ~  Moreyra da Costa. 

Dr. Mathias da Sylra 

Registo do Alvar& para o D I '  Mathias da Sylva Jniz 
de Fóra da Yilla de Sautos venoer o mantimento de 20N 
por anuo com o dit I Lugar. Dom Joam por g r a p  de Deos 
Rey de Portugsl e dos Algarves, dsqmm, e dalem mar, em 
Africa, Benhor de guin8, eto. Fago aabsr aos que esta Pro- 
vie5o virem, que por ter nomeado pello meu Tribunal do 
Derembargo do Paço a Mathias da Sylva em o Lugar de 
J u i ~  de Fóra da Vills de Santos. Hey por bem que com elle 
venqa o mantim-nto de duzentos mil teia por anuo, pagos 
na forma em que o siío o Ouvidor e Juiz de Fora do Byo 
de Janeyro. Pello que mando ao Governador e capitllo Geral 
da dita Cappitania Provedor de minha fsienda della, cum- 
p d o  e goardem esta Proviztio e a façEa cumprir e goardar 
inteirsmente como nella re oonthem, sem duvida a lgú~ ,  a 
qual vsllerb oomo carta e niío paasar.4 pela chanceliaria, 
sem embargo da ordenaç80 do L.' 2.' tt." a9 e 40 em 
contrario. E1 Ray nosso Suor. o mandou por Joam Telles 
da Sylvu, e Antonio Bodriguea da costa Concelheiros do 
aeu Concelho Ultramarino. Manoel Gomes da Sylva a feí  
cm lisboa a vinte e oito de Fevereyro de mil sete centaa 
e dezaceis. O t3ecre.t: Andrd Lopes de Lavre a fe5 erore- 
ver. Joam Telles da Bylvs. Antonio Bodriguea da Fosta. 
Por despacho do Conoeiho Ultramarino de oinre de Feve- 
reyrc de mil setesentou e dezaceis. Regista 1 a a i i a ,  63 do 
Livro 5.' de Prov.56es que serve na Secretaria do Conoelho 
Ultramarino. Lisboa dona de Mga. de 1716. A ~ d r d  Lopsr 
de Lavre. Cumprace como Bua Magertade que Deoo w d m  
manda e se Regirite nos Livros da Becret: decite Governo 
e no mais que tocar. Byo a deaaceis de Junho de 1716. 
.Francisco de Tavors*. Eegds no L .O  das Prooi&a B m s  
que ierve nesta Secretaria do Qoverno a fia. 67 VM. Byo 
a 16 de Junho de 1716. *Gas ar  de Oliveyia Cumprioe 

P ! como Sua Magde. ua Deos g e. mau& e e zegiste nos 
L."da faneuda rea e i e  lhe forme seu asento na forma do 
Estillo. Ryo 17 de Junho de 1716. *Luis de Almeyda 



ConBa de Alhuquerqne.. Regiatada no L." 2." doe Registo6 
que serve nesta camara, por mim eserivho della rfls. 76. 
Bantos, e de Jnlho 28 de 1718.. Msnoel de Vaaconcellos 
de A1mada.r 

Dr. Mathias da Sylva 

Rdgisto do AlvarB pelo qual S. Magde. faz mce. d e  
608 reia s Mathias da 8ylva Ju'z de Fora da Villa d e  
Santos. E* E1 Rey fspo saher nos que este meu Alvarb vi-. 
rem. que tendo reipeito ao que representou por parte de  
Mathias da 8ylva Juiz de Fora. da Villa de Santos, t m  
ras$o de ter Lugar Creado de novo, e em terras das mais 
caras do Estado doBrasil aonde para o ien sustento nAo 
bastAo os duzentoa mil reis que tem de ordenado, e por 
ser o aluguel das casas multo caro e aos mais Mii istros 
que V ~ O  para as Conquistas se ter concedido aposentadorias: 
me pedia lhe msndace dar cem mil reia de sponentadoria 
emquanto aervice o dito Lngar. E tendo a tudo oonsidera- 
@o, e ao que me respondeo o meu Prccurador da fazenda, 
a que ae deu viata. Hey por tiem que se lhe dem Be~en ta  
mil i6is tadoi os annos para oazaa pagos pellos mesmos ef- 
feitos por onde i e  lhe sntiifsa o ieu ordenado. Pello que 
mando ao meu Qovernador e Capitiío Geral do Ryo de Ja- 
negro, e ao Provedor da Fazenda da mesma Capitanis, 
CumprAo e gaardem este Alvarh e o fapAo cumprir e goar- 
dar inteixamente como nelle se oonthem sem duvida algúa; 
o ual vallerti como Carta sem embargo da Ojdeníçüo do 'B L .  2.' t 40 em contrsrio; e nAo lagoa novos direitos 
desta apozentadorir, psllos haver pagos no Lngar de Jnin 
de Fóra, como constou, por oertidAo do escriviio dellas asig- 
nada pello T h , ~ o u r . ~  Aleixo B;telho de Ferreira. Manoel 
Gomes da Sylva o fez em Linhoa a cove de Março de mil 
sete aen:os e dezactis. O Becret.' Andre Lcpee de Lavre 
o fez escrever. .Rey.. AIvarA porque voasa Magde. faa 
meto& a Mathias da Sylva Juie de Fora da Villa de Santcs, 
de que se lhe dem secenta mil r ~ i s  todoi os annoa para 
casas,-pagos pellos mesmos tffditos por onde re lhe satis- 
fas o seu ordenado, como nella se dec1ara.s Para Vcsse 
Magde. V&.. Por ResulluqHo de Sua Msgde. de Março iie 
aete aentos e quinser pagou trezentos reis.. JoamTelles d a  
Svlva. Alexandre da Svlva Corres a Psaou seis mil reis acs offi- 
okes quinhentos e quÉtoize 16ii.i. LinbG doze de Marpo de mil 
aete aentos e de5aee;s.m Dom Miauel Ma1donado.r Reg.' n a  
chanoellaria mor da Corte e Kevno Üo L' de offa. e merc8É afls. 
218. Lx '  12 de Marco de lí16.m Luia de Siqueira de SBa., 
Regiatado a fls: 69 do Lo 5'. de Provisões que serve na 
seoretaria do Concelho Ultramarino. Lx; 12 de Março de 
1116.a Andr6 Lopea de Lavre.. Cumprace como Sua Magde. 
que Deos GdP manda, e se Kegiate nos L" da Becretaria 



deste Governo e no mais a qne tocar. Byo a 16 de Jnnho 
de 1 7 1 6 . ~  Franoiioo de Tavoram. Registndo no L' das 
Pmviabei Resej ue ierve nesta 8ecretaria do aoverno a 
Ri. 68 Ryo de ganeyro a 16 de Junho de 1716 Gaspar 
de 0liveyra.m Cumprace como 8ua Magde que Deos gde 
manda, e se regiate nos L'' da farenda Real e ie lhe forme 
MU aaento na fosma do Eatillo. Ryo 17 de Junho de 1716. 
aLuiz de Almeyda Corres de Alboqnerquem Registsdo no 
D." 2 de Regiitos que serve nesta Camara por mim es- 
oriviío della a folhas 75 v.O Santos e de Julho 24 de 1116. 
Manoel de V a e . ~ . ~ ~ e  Almada. a qual Provi%o e Alvará 
eu eacriviío da fb5enda Real, aqui Registey bem, e fielman- 
t e  doa proprios a quem me Reporto, e os torney a aen 
Procurador o Lo Gongallo da Bylva Medilla e est8o na 
verdade sem conia q' duvida faqa, que oa eorry, escrevy, e 
aiigney. Ryo de J an rno  dase de Fevereyro de 1717. Fre.O 
Moreyra da Costa. - 

Dr. Antonio dos Santos Soares 

cProvisHo aobre ie dar ao Baoharel Antonio dos Banetos 
Boarei Jnis de FQra da v: de Banatoa cem mil r8 de ajuda 
de Cnsto. Dom Joiío Por grapa de h. Bey de Portugal e 
dos Algsrvei daquem e dalem Mar em Arrica Benhor de 
Qnin6 eto. Fapo saber aos que esta Proviuo virem que 
bndo Respeitó ao que se mè Repreaenton por parte -do 
h h a i e l  Anto. doi Banotom Boarei qne ie acha 
por mim em o Logsr de Jnis de F6ra da v.' de !mvido anoto8 
b n%o dai grandes deipeias qne há de faser noa em- 
baxquei deita Cí~rta para o Rio de Janeiro e daqnelle por. 
to para o de Sancton; Hey por bem Fnaer-lhe Meme de 
Cem mil ri. de Jnda de casto por hhr. ve's iómente pagos 
pellos effditos da Fai.' Real do Rio de Janeiro; Pello que 
mando ao men G-ovemador, e Oapitlo general da ditn M- 
pitania, e io Pmouradai da F b m d a  della Faglo Luser pa- 
gamento ao dito Antonio  da^ ü~neton Boires dos aem mil 
r6 de sjnda de onitq E r estn Provim10 dmente com 
oonhecim" de Beoibo, ou r e seu Ba~tante Pmonrad~r wr8o 
Levados em conta, ao T h e i ~ a r . ~  Almoxuife, ou Re.aebedar 
da minha iarenda o que u i im lhe pagar nau que der de 
meu Bepsbimento, e i e  cumpra, e gcarde Inteiramente oomo 
neliu ie wntem #em duvida algas, e valerb wmo outl, e 
n lo  painari pela ohani.' sem embargo da ordenagão do L.. 
2.. t tor  39 e 40 em eontruio, e pagou de novo direito dow 
mil n. que se oarmguio ao Thisonto Jtseph Corra8 Moara 
a fl. 213 como aoai ta  de seu aonheoimento em forma Be- 
gude no Reg.'O geml a 9. 202. El-Rey q Nosso Benhor 
o mndon por Jollo Teilei da Bilva; e Antonio Roi. L 
omt. oongslheiros do ien Conielho Ultram.o Minoel Gomei 
da Silva a fss em Lx.' oaidaptal 8 Sinco de ontr.' de 



1719, o Secreto Andr6 L9pes de Laure a fez escrever.. 
Jollo Telles da Silva.. Antonio Roiz da costa.. Por deu- 
paoho do oons., Ultr.0 de 22 de Agosto de $719.. Pagou 
300 ra. Rlgistada a A,. 268 do L.O 5 O das Provizoenr da 
Searet.' do c ~ n s a . ~  Ultramarino Lx.' ooidentrl 9 de N0nv.O 
de 1719 AndrB Lipes de Lauren. Cumpraçe como S.  Mgde. 
que D ,. gde. mande e se regirte nos LU' da Secriit' deate 
Qouverno e no mais a que tocar. Rio, a 17 de Jnnho de 
1720.. Ayres de Saldanha de Albuquerque Cout.O Dbtttoa e 
Noronha J.= Confere com o document$ existente &s folhas 
vinte e trea e vinte e tres verao do livro primeiro de Ora 
deus Regias. Arohivo Publico Nacional, 20 de Janeiro de 
1911. O Chefe da 2.' Secçiio, ãimoel JosC da Lacerda. 
-8lcibiades Furtado, Director. 

Dr. Antonio dos Santos Soares 
.Aloarli nobre sa dar ao Bachsrel Aat." dos Sanotoa 

Soares. Becenta mil r5 todos os annos pera casas, e que 
estes lhes Sejão pagoa pelos mesmos efeitos por onde se lhe 
faz o seo ordenado. Eu El-Rey Faço iaber aos que esta 
mao Alvar& virem que tendo respeito ao que se me repre- 
sentcu por parte do Baoharel Antonio dos Bantos Soarei 
Juiz de Fóra da v~ l la  de Santos em iizllo de ier Lngar 
oreado de novo e em terras das mais caras do Estado do 
Bnz.1 aonde para o seu saatent, n l >  bastão os duzentos 
mil r5 a tem de ordenado. e Dor aer o alaeuel das oaaan 
muito caro, e aos mais ~ i i i s t r o s  que vão p&a as conquistan 
se tsr oonpsdido apoeentndorias me pedia lh'a m a n d w  
dar com cemmil r i  d i  apoxentadoria emquanto  arv visse o .d? 
Lagar. E tendo a todo conçideraqü.~ e ao que res oudeo 
o meu procurador da Faisuda a que se deu vista : &por 
bem que se lhe deem seaenta mil rs. todos os annos peta 

ellos mesmos efeitos por onde se lhe srtisfan 
::f:iaBo, Pelo que mando ao me0 governador Capitilo 

Qeneral da Capitania do Rio de Janeiro e ao Proourador 
,da Faiends della camprão e goardem eate Alvarti e ofapllo 
cumprir e noardar Inteyramente oomo nelle i e  aantem sem 
duvida algba Q coa1 valerb aomo oaits sem em B.' da er,. 
denapão do L.9 2.' tt.08 40, em contrario, e não pagou novos 
direitos deata apo'zentadoria pellos haver pagos do Lugar 
em que eatú rovidõ como consta por CettidBo do EscrivBo 
aelles-assina ! a pello Tiiour! Joseph. CorrBa de Yonra 
Yanoel Gomes da Silva o fea em Lisbm ooidental a sinpo: 
de outubro de mil Sefecenta<e dezanovea o Secret.' AndrB 
Lopea de Lanre ti fee i!i?crever 'Reyw Aivar& porquo 
vosmg ae Hb por, bem que o Bacharel Antonio dos Sancton 
Soaras 'Juia de F6ra da v.' de Sanctos se lhe deem Seoenta 
mil rs. todos os 'snnos pem caess, e que estes lhes s e j h  
pago3 pellon mesmos efeitos por onde se lhe faz o ieu or- 



denado como nelle se de?lara *Para VKg.de vBra Por des- 
pacho do Conss.' Ultram." de 22 de Agosto de 1719 .  Joiío 
Tallea da Silva .Antonio Raiz da Costa. Fica assentado 
este Alvar8 no L." das mecb8s e pagou noventa ra. Amaro 
Fignaira de Andrade ~ J c s s p h  Galviío de Lncerda. Pagou 
quinhentos e corenta t a .  e a-8 oficiais treaeutoa e ostorze 
ri. Lisboa ocidental 9 de Nouv.O de 1719 =Dom Miguel 
Maldonadom Reg$ na chms.' XÓr da Côrts e Reinno, no 
L.O dos atigios e Mercbs a f. 101 v? Lx.' ocHental 10 de 
nouv." de 1719. .Thonsa Ferr.' Barretto. Reg.do a fl. 271 
d~ L 96." das Provizoens da Secretaria do  COM^.^ Ultr.' 
Lx; ooidtntal 22 de nouvembro de 1719. Andre Lopes de 
Lavre Cnmprage como SXg.de que D.5 g.de manda e . t e  
Registe nou L.08 da Secretari8 deste Governo e no mais8  
que tocar. Rio a 17 de Junho de 1720.. Ayres de Bal- 
dazhihs de Albiuquerqne Cou1t.l Mattoa Noronha J.P . Con- 
fere com o dooumeuto existente Ba folhas vinte e dois verio 
do livro priaeiro de Ordens R*gias. Archivo Pnblioo Na- 
aional, 20 de Janeiro~de 19i1. O < hefe da 2.' Secpao, 
Manoel JoaB de Laoerda,;Alcibiades Furtado, Direotor. . 

. .  8 -- 
, . . . 

,\ 

Dr. ~ n t o n i o  dos Santos Soares ' : . 
.ProvizHo ssbre se dnr ao Baoharel Antonio dos Banctoi 

Borres, J u : ~  de F6.a da V: de Ssnctos dnrentoi mil ,m. 
oada anuo para o seu Nantimento. D. Joiío poi Graça de 
D.8 e Rsy de Portugal e dos Algarvea daqnem e dalem 
Mar em Africa, Senhor de Guin6 etc. Pago saber aos que 
eita Proviaiío virem que por ter nomeado pelo meu Tribn- 
na1 do D<asmburgo do P a p  ao Baoharel Antonio dos lianctos 
Soa-eu em o Lugar de Jaia de Fára da v.' da Santos; 
Hey por bam que oom elle vensia o Mantimento de duren- 
toa mil 18. por snno pagor na F6rma em que o são O ouvi. 
dor  e Juip. de Fóra do .Rio de Janeiro i Pello que mando 
ao meu Governador Capitto general d a  d , '  C~pitafii t  e .ao 
Provedor da minha Fa~enda  della Oumpriío .e goardem eita 
Provizao e a façam cumprir e goardar Intareiramento oogl6, 
nolla se contem sem duvida algúa aooal valerl ocmo Oontia 
digo oarta e 1180 passar8 pella chanselaria sem e m b r g o d l :  
ordenagão do L.' 2.O tt.. 39 e 40, em oontrario, E1 Reg 
nosiio Senhar o mandou por João Tslles da Silva, e.Aato-. 
nia Bois da .Costa Conselheiros do meu Conselho Ultnma- 
rino díanoel  Gomes da Bilva a . fta em LI.' ooidental r 
Sinco de ontobro deinil sete oentas e:deu&ve .o 8mrot>O. 
Andre Lopea de. Lsnre a fes esoxever . Joiío Tellw do ã I v »  
Antonio Roia da Ocstan Por dei acho do 0one.O U/Mu&c. i fino dá. 22 de Agohto de 1719. agoa 300 rd. e ,By.& a' . 
Eb. BB8 do L-.* 5 ?.de Proviiows, da Beorsmi. .& doius- 
lbo Ultramkrino Lx.? ooidental 9 de .Novtn>llt(l...b I l l V .  a 
Andre Lopes de Laure * C u m p r ~ e  oomo 8. M g r h  que ihb-i  



g.de manda e seRegiite nos L.oa d. Becrt.' deste Governo 
e no mais a une tocar Rio 17 de Junho de 1720 'Avrea 
de Saldanha a e  Albuquerqne Cout." Mattas e NoronhaWJ.* 
Confere com o dccomeuto ~xistente As folhas vinte e trea 
verso do livro primeiro de Ordens Regias. Archivo Pnblioo 
Nacional, 20 de Janeiro de 1911. O Chefe da 2.' Secpao, 
Manoel JoaB de Lacerda. Alcibjadea Furtado, Director. 

Dr. Francisco Caetano de Almeida 
Carta por q' RM. foi servido prover ao Bacharel fio.* 

Caetano de Almeida do Cargo de Juiz de Fora da Willa de 
Santos. Dom Jos6 por graça de Deos Rey de Portugal, 
doa Algarvea daquem e dalem mar e u  Africa Senhor d e  
Guin8 da Conquista NavegaçBo do Comercio de Ethiopia, 
Arsbia, Percia e da India &. Faço raber a Vos Juiz Ve- 
readores, Pmcnrador, Pidalgos Cavalleiror, Euoudeirol, Ho- 
mens bons, e Povo da Villa de Santos e a quaesquer on- 
trai pessoas a que esta minha Carta for mostrada, e o oo- 
nhecimento delta pertanoer, que havendo respeito ti bo& 
informação que tenho das Letras e mais partes que ooucoic 
rem no Bel. Fmno." Caetano de AJmeida, e esperar delle 

ue no de que encarregar me Berviri como compre a me& 
;ferv: e 6 boa adminiitraç80 da jnitiçs e haver lido m 
De6emb.O do Papo. Hey por bem farsr lhe moa. do cargo d e  
Juis de Fora deaia Villa por tempo de trea annoa, e alem 
dellea o mais que houver por bem, emquanto lhe n io  mnn- 
dar tomar residencia, o qual elle aervilá c m os poderes, e 
alçada que leva por minha Proviaáo, e com elle haver& 
ordenado, próza, e preoalços que lhe direotamente perten- 
oerem: e por tanto mando que lhe obedeqaia, e cnmpraii 
suas tenteuva, juisoi e mandadoa, que e!le por bem da 
J u s t i p  e meu Serviço mandar sob aa pesas qne puser, qpe 
serão com effaito exeoutadas naquelles q' aaim o náo cum- 
prirem euellari incorrerem; e jurar& na Chancellatia aor 
Bsnotos Evangelhhs para q' bem e verdadeiramte. sirva, 
guardando em tudo meu flerviço, e As parte8 beu direito de 

' se  farão aaseuto nas oostas desta carta, que por firmeaa 
%isto lhe mandei pssaar por mim alisignads, e seUlida do 
meu iello pendente q' se lhe cumpriri inteiramente como 
nella se contem de que pagou novos direitos noventa e oi te  
mil sette centos e cfuccenta Bois que for80 marregados ao 
Thesou"." dellea no L.O 2: de sua receita a as. 2 3 5  como 
se vio do seu conbecimt.' em forma regdo. no L.' 2.. da 
Reg.P geral a fli. 150. Dada em Lx.' aos vinte de Outubro 
de mil aette oentoa e oincoenta Beia Resta uuinhentoi Rei&. 
-E1 Bey oom guarda* Antonio Baptista de Figneiredo a fes. 
JoSo Galvao de Caitello Branco a fea escrever. ~ F n n c ~  
Luia da Cunha de Alaide *Cumprase aomo BbQde. manda 
e ie reg.' sonde toBarn R.' a leis de mayo de 1751. Gomes, 
Freire de Andrada. 



'Ordenado do Juiz de Fóra (de Santos 
Registo da Proviziío de Bua Msgde. que Deos Qde. 

pella qual ha por bem qoe o J u i i  de Fóra da vilh de 
f3nntcs creado de novo tenha de ordenado cada anuo du- 
mantos mil rei8 pagos pella fasenda desta capitania -Alvari 
de mantimentn, e Proviaiío de ajuda de custo do Dor. Luis 
de Ciqneira da Osma -Eu EI-Rey faço iaber aos que esta 
minha Praviaão virem, que por ter Remllnto q' na villa 
de Saotos haja hum Juiz de tóra letsado que administre 
Juatiga ds partes como conve'm e ser junto que o tal Mi- 
nistro por hir servir a parte ta0 remota dieo a Darte tHo 
distanti. aonde se lhe conoider~o moi tenneÜ emoinmentos 
em húa povoaqb tHo paqnena, a sem termo, tenha or- 
denado iompetente comFq"posia palsar seanndo a antoridad 
d e  ana pest6a e do lugar q' vay ocupar. Hey por bem q' o 
Juia de fora da villa da aita villa de Santo8 creado de 
novo, tenha de ordenado oada anno duzentos mil r6ir,e que 
lhe seja pago pellos ezeitos da fa~enda  real do Byo de 
Jane ro, pela mesma ooncipnaq8o por onde se aatiufas o do 
onvilor ge-a], e Ju'z de Fora da mesma Capitanii, por 
âca r  Santos de baixo da Jnriidiqiio do &verno della. Pello 
q' mando ao meu gvr. e capitao geral do Estado do BruiJ, 
e ao Provedor mór da farenda delle, faqiio faier asientam.to 
dos ditos durentos mil rei8 de ordenado np folha do Byo 
d e  Jsneyro, para terem pagos em o a h  hum anuo ao Jniz. 
de Pors da villa de Baotoi na forma refferids. E ao Go- 
vernador, e Provedor da fazenda do Ryo de Janeiro, ordeno 
que ao Ministro que lhe aprw3ntar AAvará de mantimento 
passado pello meu Concelho Ultramrino porque conste a- 
tar provido no dito Lagar de J u i i  de fora de Santoi, lhe 
faqHo faner pagamento dos ditoi dnnentoi mil reis de len 
ordenado em cada hnm amo, na mesma t6ms e* que o 
iiío o ouvidor, e Juii  de F61a da dita CapitaaiP, e est. se 
cumprirli inteyramente oomo nella se oontbem. iem duvida 
algiia, e vallerti como Carta e níio p u m á  p e h  ohsnoella- 
ria sem embargo da ordena* do ,L." 2.0 ttos. 39 e 40 em 
oontrario. Dioninio Cardoio Pereyra a fei  em Lisboa avinta 
seis de Marqo de mil e sete centos e t r em O Beoret.' An- 
drB Lopes de Lsvre a fez escrever. *Heym. Provido por- 
que vossa Msgde. ha por bem, que o Jnir  de Fora da villa 
de Bantos creado de novo, tenba de ordenado orda anno 
diuentoa mil i6ii e que lhe aejiio pagos pdlos speitoi da 
Fasenda Real do Ryo do Janeyro, pelh mesqaconoignqiio 

or onde ie aatiafis ao de onvidor geral, e Jiis de F6ra 
$a mesma Capitania, como nella se deolam ae prucs 

ella ohancellaria. P.. v. òla e. O6a. Par %sm1laglo de 
%ni iúagde. de doze. de ontit %" ro de il'7LF3, em consulta do 
.Oonoelho Ultramarino de aeis do meimo m a ,  e anuo, iFa- 

u trezentos reis.? Joam Telles da Sylvas. Alexandre da % Iva CoriBa*. Registrda d0s. 491 vna. em o \Livro 4.O de 



Prcviaões do Gcncelho Ultramariuo ; Lisbba a primeiro de 
abril de mil sete centos e treze.. Audr6 Lrpes de Lavre* 
Cnmprace como 8ua Magde. que Deos Guarde manda e se 
Registe nrs Livros desta Secretaria e n l  mais que tocar. 
Ryo de Janeyio sete de Ncvtmbro de mil eete centos e 
treze.* Francisco dr Tavora.. Cnmprace como Sna Msgde. 
que Dsoa guarde manda e Reg'steze nos L" da Fazenda 
Real. Ryo, cito de Ntvemhio de mil sete centos e treze. 
.Luis de Almeyda Correa de Alhuqu~rqu~.. 

Vencimento do ordenado desde o embarque 

Registo da Provisão de Sua Magde. pells qual manda 
se Iagn3 ao Jniz de fora da villa 20 Sautrs o seu or- 

enado, deste o dia q' embarcou em Lixb.' Dom Jcam por 9i' 
graça de Deos, Rey de Pottogsl e dos Algatves daquem, 
n dalem mar, em africa, Senhor de guin8 etc. Faço saber 
a vos Prove6or ua fazenda do Ryo de Janeyro que o Juiz 
~e fora 6a vil18 de Santos em carta de dezace:s de Junho 
deste annc se me queixa de lhe duvidares mandar pagar o 
seu ordenado desde o dia que se embarcon desta corte athe 
o em que tomou poce do dito Lugar em virtude da Provi- 
zPLo que se lhe passou, por se na0 expressar nella a tal 
oircumstsncia aenda este o estillo que ee observa com os 
mais providos que vão deste R-yno para as C~nqnisias Fe- 
dindo-me que asim o rnsndsce declarar. E pareceo orde- 
narvoa mandeia psgar a caie Ministrp o rtu ordenado por 
ajuda de casto desde o dia que da ui embarcou ath3 o tem- 9 po em que chegou d Praca da vil a de stntrs, e tomou 
pcce do seu Lugar em que me foi servir. por ser este o 
estillo que se observa ccm todos os Mioistroe proviios em 
semelhan(es Lugares E l  Rey norso Sr. o mandou por Joam 
Telles da Sylva e Antonio Roi. da coita Concelh?iros do 
Concelho Ultramarino e se passou por duas vias. Miguelde 
Macedo Ribeyro a fez em Iisboa s treze de Novembro de 
mil e sete centos e quatois?. O Socrbt." Andr6 L o ~ e ,  de 
Lavre a fea escreverr. Joao Telles da Sylvas Antonio Ro- 
drigues da costa.. Beguuda v'a.. Por de3p.O do Concelho 
Ultramarino de dcza de novembro de 1714.. Regiatecenos 
L." da fazenda real. Ryo dez de Abril de 1715 e .Correar 
a qual Proviaao eu Franaiico Moreyra da costa escrivlio da 
fazenda Real aqui Regiatey bem e fielmente da propria 
que me entregou o Proyedor da fazenda Real, a quem a 
torney e a ella me reporto Ryo de Janro. 15 de Abril de 
1716 e Frane.O Moreyra da Coata. 



Erecção de um monumento nacional 

Proposta e sua justifieação pelo dr.  Domingos 
Juguaribe, parecer da Commissão de Historia Geral e 

aeta da reunião inicial da eommissão i%- 
cumòida de promover a ereeção do monumento. 



J O S É  B O N I F A C I O  
O patriareha d a  nossa nacionalidade 

Nascido na terra, que tambem foi bergo de Alexandre 
de Ouamlio, José Bonifacio teve vida em Santos a 13 de 
junho de 1763, filho do Coronel Bonifacio Jos6 d'Andrada 
e d. Maria Barbara da Silva. 

Dotado de muito talento, seu pae o educiu tommdo 
profeisores particulares, de modo que aos 14 annoa seguiu 
para 8. Paulo, j& muito adiantado em estudos, porque d. 
Manoel, bispo, fundllra um Instituto para iustrn~qáo snpe- 
rior, e narram os biocra~hos que foram baldados os esforcoi 
do Bispo para que eile'segniase a carreira ecclesiaatióa. 
Entretanto a grande illustragUo que adquiriu na bibliotheca 
de seu amigó e proteator, o Bispo, muito lhe aerviu. O 
=Elogio* que f e l  ao Biapo o muitos versos publicados sob 
o pseudonymo .Americo Elysios, dáo uma id6a do seu valor 
como literato e podta. 

Com 17 annos apenas, deixou S. Paulo, indo ao Rio e 
logo depois para Coimbra, onde se formou em direito no 
fim de 6 annos, com nota de grande louvor. Prcclamado 
aoaio da Academia Real de Soienaias, seus meritoa lhe 6.0- 
rum adquirir, por toda a parte, o nome de sabio. 0% seus 

, eicriptos sobre a pesca da baleia e a ntilierqb do ileo,.pa- 
ra fina indastrises, fizeram o gnverno tmpregar pessoal ido- 
neo no Brazil, para asaim par em pratiaa os conselhos do 
sabio brasileiro. Cazon-se em Portugal oom d. Narciia 
Oleary, de quem tevs 8 filhos. 

Profundo scientista, quin vieitar o reito da Europa, 
ouvindo as lia3es de Weruer. Jussieu. Lavoisien dr i  uuhes 
foi amigo, e &sim durante 10 annos 'em uma ieregriüap80 
scientifiaa, ficou elle cooheaido e admirado no velho mundo, 
levantando em todos 08 paiaes 6 nome de sua patria. 

Em Paria, teve que demonstrar o erro em que estavam 
os enropsns a respeito das desaobartas do diamante, pois 
que provou que em 1727 nos ribeir8ei do Berro, em Minas, 
Bernardo da Fonseca Lobo fera o primeiro que r s  deaco- 
brira, e leu na Sociedade de Historia Natural de Paris um 
trabalho ara esolarecer o sssnmpto. Nos anrpes de phi- 
miei de Pouromy vem publioado eite estudo e't6 eutão se 
fioou conhecendo os diamantes, do Braiil. 

Quando esteve na Bueaia e Noruega, .paises de.minas 
de ferro, fea elle uma repntagno de ver&adeiro metrllurgiita 
,que era, ocmo provara, quando deacobriu as minai de carvão 
do Porto, como se v8 da carta que eioreveu ao Conde de 
Lihares., em maio de 1806. Na,,Italia,, esorevsn <A vis- 
%em geognostiaa aos montes Euganeos no territorio de Pa- 
daas. O dr. Sigaud, medico illustre, que veia com d. João 



VI, em nma biographia de Jor6 Bonifacio, diz que elle 
escreveu nm trabalho sobre o fluido electrico que appareceu 
A luz nos annaes de chimies de Fcurcriy. 

Bóa ji4 eandsmosproourar na Europneste livro que cont6m 
dois trabalhos (ainda boie deicmhecidos), do sabio fundador 
da nacionalidade braz lkra. Em umr crita que ascrevou ad 
0Dger h>iro Bc er inipect r das mina3 da Nc,ruega, aprqsen- 
ton um mrtho8o ;articular com carreterps diotintcs de 12 mi- 
neraes por elle descobertos. (1) Embora sejam desconheci- 
das no Brazil, estita descobertas foram publicadas na França, 
Suecin, Noruega, Inglatsrra. e todos os mineraes dese.bartos 
por elle foram estudados por aabioa como Arfvejstn, que 
verificou em nm dellea a existencis do lithium. O profis- 
ror de mineralogia de Copenhagne analysrn qnasi todos os 
mineraea deacobeitas por JosB Booif cio, cuja mrmoria 4 
veneraia entre os snbios, pois pnblicon livros sobre r s  minas 
da EJuecia, creando arsim uma reputaçao merecida. 

Voltsndo em 1806 a Portugal, foi ncmeado Iutandente 
das Minas e deeembargador da iielaç8o do Porto Foi creada 
uma cadeira em Coimbra para o atbio JosB Bonifecio ensi- 
nar a metalluigia. Foi pronlamado pelos professores dcutor 
em philcsophia natural, porque sendo simples bacharel, sabia 
mais do que t ~ d n s  as scienciaa natnraes. 

Em 1812, tendo feito uma exaars80 scientifica, por or- 
dem do governo, em oompanhvi de seu i l lutre iimHo Mar- 
tim Franoiaeo, leu o seu notavel relatorio na Academia de 
Lisbca, no mesmo anuo. 

Os immenaoa aerviçcs q l e  prestou a Portngnl o fizeram o 
mais conhecido de lodos os oroteisorea. e. nara melhor orientar . .. 

&oçoa, fundou em L;& uma cadelra de Chimica. Levan- 
tou o nivel abatir o da Academia Real, da qual toi ornamento. 

EntHo prindpion o seu papel de pa&iota estremecido, 
pois a este tempo houve a inva.80 francesa em PortngaJ, e 
o slbio fes-se soldado, sendo major e depois tenente.c~rine1 
do regimento patriota por elle crendo. Todas propcstss que 
lhe foram feitas peloa francszes, foram rej itadae. Com efloi- 
to, veem-re no liv:o de JbsB Aaurio das Neves, .InvazHo dos 
frances~i em Portngal, tomo 3 . " ~ .  relatados os feitoa pelas 
armas de tão noiavel patriota. 

Dapoii da E X ~ U ~ P ~ O  dos franctzea, foi nomeado inten- 
dente de policia do Porto. 

Querendo tirar Portugal do atr.50 em que jazia, fia-se 
agricultor, e qual Cincinato, ensinou a trabalhar com aiado, 
e f e s  mais: como notavel oh:mico, cultivou os areaea de 
Lavor, amparando-os dia innundações e tornando fertil osse 
local despresalo ai4 entiio. Foi depois anecetsivamente eleito 
necrstario perpatno da Real Aoudemie, servindo por 7 annos. 

Quem r 0  desse ao trabalho, alitía necesssrio, de oclligir 

(i) Este# ninerrel slo 1.0 @.nihi!mne. Y.0 Epodomsns, 2.. Sdlte. 1.0 
Iohthyophthaimr, S.. Coaoallte. 8.0 Aphridts. 7 .0  AllocbrulM, 8.s Indicolite, 8.0 
WmBIIU. 10.. Petallte. 11 . Kryollte, 12.0 Beapollte. 



as pnklicações de Jrse? Bcn'frclo, daria ao Brazil nm verladeiro 
monumcnt-, pois que crcece com o tempo o valor de um homem 
que em todas as aituaç6ese temprs provon ser iuperior aos 
oatrrs, mante2do se, por isso mesmo, modesto e ignorado delles ! 

Em 1815 leu 8s surs m~morias sc.bre as minas de oiro 
dá outra banda do Tejo. 

E m  1818 leu outra memoria sobie os distriatos metal- 
literos entre Alvn e Zezere. Em 1818 scb:e minas de chum- 
bo, em Trae os Montes. (1) 

Sentindo qiie de sur ixperienc'a e saber carecia o 
Braail, obteve licrnqa do governo e v910 para O &eu torr80 
natal, Santos. Foi em sen sitio Oilerinh s que elle lcbri- 
gon algc, dca grandes deitinos do Braeil, vendo a mB cri- 
entaçlio das CBries portngue%as. chamando a Portugal o 

rincipe, que podia fandar a monarchia e fazer sepsrar o 
grasil do velho reino, 8.m adio algum. Prccuroo incnfir no 
animo de Pedrt., a conduota que mais tarde teve. Victoriosa 
a ide?s, d.  Pedro rabia que eOmentn o valor moral de Jose? 
Bmifacio p ~ d i a  salvar o Brreil independente, or #ar, como 
e118 dizia, - um h~msm sd igual a si mamo. 1 oa6 Bonifacio 
foi entlio se juntar aos patriotas e logo foi proclamada a 
nossa independencia no memoravel Ypirsnga, rindo n ler 
orgaaiaado oprimeiro miui-terio. do qual fizeram pa te Jos6 
Bonifaaio e aeu irm8o Martim Frsnciaco. 

Foi a Jos6 Bonifacio que se deve o ter restabelecido o 
credito do erario publico, fundado o exeraito e a marinha, 
batendo por mar e terra os inimigos e levant.nio o nome 
do ncvo imperio entre as naç8es europeas, sendo memora- 
veia os seu* es:rip$s, que forsm bem recebidos,porque ieu 
nome era, por a i  EO, um programma de paz R sclencia. 

Eleito por 8. Paulo, ronde elle brilhar, como grande 
estadirta que foi, a sena discursos e projeatoa lhe valeram 
o merecido nome que tem: O patriarcba do Brasil. 

O volentem ducunt facta, nolentem tvahuni, da Virgilio - o destino segue aos que Ihe obdecem, arrssia oii que 
lhe resístem, veio provar mais nma ves que o homem vir- 
tnoio, honesto e patriota 6 sempre viatima, quando confia 
na politica, sobre tudo, qdaudo ella 4, como aempre foi no 
Brseil, a arte de engsnar os homens. porque faz com que 
os que della vivem, nüo maia se resignem a dar o I n g u  
aos outros e ssaim ~e julgando grandes eaiadistns e in- 
diipeniaveis, elles nHo aeapeicebem que fa~em, sem o pen- 
sar, da politita profissão e meio de vida, aomo jtídrmonatiei 
em conferencias e no meu livro .O municipio e a republilioam. 

Principiou aontra o gran!e patriota a guerra e a intriga 
politioa, e o mesmo Imperador, que sem elle nlo oniara farei. 
a Independencia do Brasil, não tardon a deatenar para a 



F r a q a  náo só elle, mas tambem Martim Francisco, Antonio 
Carlos, J. J. da Bocha e seus doia filhos, Francisco QB A- 
ca ba Monteeuma e o vigario Belchior Pinheiro de Oliveira, 
nalinda todos para o desterro no dia 24 de novemb o de 
3823, a bordo do navio ~Luconiam. 

Sómente depois de ? anncs ponde voltar ao Brazil 
aquelle que fora a alma da nossa Independenoia, o braço 
forte que conseguira, movido por puro patriotismo, salvar 
esta grande terra da cubiça das nagões da Europa. 

Qual Benjamim Franklin, sabio cdmo elle, e sahido de 
obscuro berço, n6a devemos ao patriaroba do Brasil justiça. 
A' psychologia da ioc edade brasileira não pode ser indiffe- 
rente o papel que Pedro I teve, quando trahin Portugal 
para ficar no Br~zii ,  e fes o mesmo para voltar a Portugal. 
A historia que 6 o registro doi fact9s importantes dan na- 
pões, vae mostrando com que forga, de appa~encia mysteriosa, 
se o era a avolupão dos povos, quando os ancestrses, resu- 
miu c! o o poder nas suas míioi, mal o empregam, em prol do 
povo que elles juraram remir 

A gloria, armo a aurora que se levanta oada dia e 
oada vez mais bella, offereoe a esse respeito um quadro 
psychico admiravel, tirando partido dos erros e dos crimes, 
que 4 sombra das leia a80 praticados. As victimas de hoje 
sBo os heróes de amanhh. 

Voltando pobre, mas coberto de servipos sem eguaes 
st6 então prestados, mal podendo ter meios para sua suh- 
sistencia, mereceu então uma suprema justiça: o congresso 
votou uma verba de quatro wntoi de r6is, como pensão, ao 
immortal Jos6 Bonifacio  elos inolvidaveis servicos ao Bra- 
i Dis-se em portvg.d que Pedro I, promo~endo a sua 
subida ao tbrono pcrtuguez, tomou oompmmissos devidos no 
Brazil com a maçonariaé que por ter filtado a elles, p g & r a  
com a vida o que náo soube, ou náo pcude pagar com a 
condncta. Por decreto da 20 de outubro de 1828 d. Pedro I 
prohibiu que fnnccionassem no Brasil as aooiedades secretas. 

Para os brmileir~s e para a historis, que nó póde ser 
bem escripta, f6ra da acpllo, em que influem os homen~, por 
suam posicões, os dois decretos de-Pedro I, que sllo transanp- 
toa nos considerand~s que apresentamos ao Instituto para 
serem asiigaados pelos collegan que o quiserem, não ha du- 
vidar que o destino jti fes realisar-se no Brazil uma boa 
parte da evolngllo, lei suprema que a tudo e a todos anb- 
mette. Bewrdo-me que o bondoso e virtuoso d. Pedro 11, 
uma vez quando o fui visitar em Petropolin, sendo eu de- 
dutado, perguntou-me: Dr. Jagnaribe, como v b  os republi- 
c a n ~ s  em S. Paulo, ao que respondi: Elles augmentam, por 
foda a parte. Entào o Imperador, oom aquelle aen gesto 
severo, me diste: .Eu, si n b  fosse monarcha, seria repu- 
blicano, e te  eu e minha familia estivesaemos convencidor 
que eramoa um embaraço 4 felicidade do Brasil, immedia 
taman e deirariamos a corôa,. 



Palavras propheticas que bem podiam servir para se- 
rem collocadas no tumnlo do illustre morto. 

Ellas aproveitariam egoalmente a Portugal, onde Pe- 
dro I ínndon a dynastia governsnte ainda hojs. 

Jos6 Bonifaoio foi no Brasil e na velha metropole nm 
verdadeiro homem e educador, e por suas ideias, tanto como 
pela sua canducta, a aementeira, que aspalhon, cresce com 
O tempo. 

Em Portugal o partido repnblicano fas a collecta de 
tudo que 6 generoso, illnatre e digno, na gerapão actoal, 
não se podendo duvidar que a ingratidão de Pedro I para 
oom Jos6 Bonifacio, desterrando-o a depois nomeando-o tn- 
tor de seus filhos, tenha um valor creacenbe, como cansa 
determinante da evolnção, porque nos ancestraes os povos 
t&m muitas vezas a f ~ r ç a  motora da condncaa qne os leva 
sempre 6 liberdade e ipdependencia. 

Em nm trabalho inedito do dr. Bebrctião Belfort en- 
oontrlimos uma nota a rnspeito da dedioapão de Jos6 Boni- 
facio para com sua tntalada. E' mais nm facto da gloriosa 
vida do patriarcha, que queremos tornar oonheoido noi con- 
sideraados seguintes. 

S. Paulo, 5 de fevereiro de 1909. 
DR. Dorritiaoa JAQUARIB~ - 

Notu. - O dr. Emilio Maia, na pnblicspão feita em 
I a 6  na Revista do Instituto Historico, da qnal tinmos 
moitcs apontamento?, dB. nma lista dai Bo~iedade~ a que 
pertenoen Jos6 Bonifacio : 

Academia Real de Boiencias de Lisboa; Acidemia de 
Stookolmo, de Copenhague, de Turim; Bociedade dos Investi- 

adores da Natureza, de Berlim; de Historia Natural de 
fiaris; de Geologia, de Londres; de Werverians, de Edim- 
burgo; de Mineralogia de Yenna; Boaiadade de Physioa e 
Historia Natural, de Qenova ; B~oiedade Maritima de Lisboa; 
S. Philcaophia, de Philadelphia : Imp. A. de Medicina doRio. 

Entre o s  manaicripto~~do sabiõ ptriarcha: 
J o r n d  de viagem. Tratado de minnralogia. Traduc#o 

de Vireilio, oom commeutados. Compsndio montanistion. Geo- 
metria- snhterrsnea e dosimasia meiallurgicq era o ren wm- 
pendio na cadeira de Coimbra. Memoiia sobre o trabalho, em 
geral, nas minas de ouro, qne i e  snppóe estar na Bibliotheca 
Nacional. O testamento metallnrgico, do qual foram impres. 
sai  a i  primeiras folhas em Lisboa, aendo prohibida a im- 
preiaiío por ser julgado contra ri opiniges theologicss, da- 
quelle tempo. Ensino de hiatoria contamporanea. Muitos 
elogios historicos, entre as quies o de d. Maria J. Obasrva- 

nobre minas da Europa. 
Ela mnitao oopiss de doonmentos que elle fes em Portugal 

e terviram ao Brasil. Possnia um oollecgão demoedas raras. 
Onde eatiío tantas preoiosidades ? 
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PROPOSTA 
- 

C~nsiderando que o tumulo de JorB Bonifacio, existente 
em Fantis, deve merecer de todos 03 brasileiros a devida 
hmenagem, por ser do grande patriota e fundador ds  nossa 
nacitnalidade ; 

Considernnio qus a historia, que constitue o objeetivo 
do noseo Instituk, tem nersa as~ociaç80 os naturaes defen- 
sores para fazer com que a juatip~ seja sempre pre,stsda aos 
mortos que por seus gran!es feitos governam os VIVCB ; 

Ctn3iderando que o 7 de Ab:il, ieali~adu sob as insp-  
raçóss de Pelro I cpm os iotimos do Imperadir, teve por 
fim se utilizar do  art tido r'emocr.tico, a cnja frente se 
achavam Joi6 Clemente, Evarihto da Veigs, Odorico Men- 
des, Joi6 Bonifacio e o padre Eucernag~o e Silva, para le- 
var a e,ffeito o plano do pa:asitiamo politico, sempre prom- 
pto no Braail para explorar as ~ituaçõca criadas pelos acon- 
tecimentos como se explorou naquella oceasiáo; 

Cijnsiderando que desde esta data a c:nducts de Jos6 
Bonifacio se aalientou mais. de modo que o embarque de 
Pedro I na n8u ingleea Warspit?, foi ama combinaç8o na 
qual o exercito e o povo se associaram, sendo então expe- 
didos os decret;s de 6 e de 7 d9 abril, aisim concebidos : 

'Tendo maduramente reflectido sobre a posiq8o politica 
deste Imperio, conhecendo quanto se faz necessaria a miuba 
abdioai;Kr, e n8o desejando mais nada neste mundr, smHo 
gidtia para mim o f licidade para minha patrii. (1) Hei por 
b:m, usando do direito qu3 a Co6st.tuigito me confere no 
cap. 6 art. 130, nomeag como nomeio, por este men 'impe- 
rial desretr, tutor de meui amados e prezados &lhos, ao 
mui prob,, honiado e patriotico cidadh Jos6 Bonifacio de 
Andrada e Silvs, meu verdadeiro am'go. s ; - Considerando que esse tardio reconhecimento, dB uma 
junta nedida do alto valor deste grande brasileiro,' sahio 
reconhecido em toda Europa e vietima do parasitismo poli- 
tico que o fizera deiterrar-se em Faque!B, afia de não to- 
mar parte nos negcics da latria, que tanto amou; o que 
nllo impediu de ser desterrado depois para a Franga; 

Considerando que o decreto de 7 d3 abril Bsrim con- 
cebido : 

'Usando do direito que a Constitoi@o me aonfere, de.- 
elaro qne hei muito voluntariamente abiicaao na pessoa de 
meu amsdo filho o Bnr. D. Peiro de Alcautara.-BoaVista 
7 de,abril de 1831, 10.' da Indrpendencia e do Imperio. 
-D Pedro I.. - Decreto !ibsoluto, leconioo e expr:ssivo do conhecimen- 
to que Pedro I tinha do grande Brczileiro, a quem deixava . - 

(i) Qual dellas: Braeil oo Portuga ? 



tamanhas responsabilidades, para ir gozar em Portugal do 
poder que preparou e caro lhe custou; 

Considerando que a lealdade de Jos6 Bonifacio tsve, 
a l 6 s  de notorios actos, cutros que a revelam, oomo rejg o 
facto de logo de oia da partida de Pedro I, ter adoecido a 
princesa Pmla, -!evnrioia, molestia contagitsa, vindo a fale- 
cer, e só encontrando em Jo:6 Bonifaoio o enfermeiro, o 
verdadeiro amigo extremosr, oomo um pae, e que niio tendo 
sido fornecido carro para o eutsrro, teve elle que auompa- 
nhsr o corpo. em um bote, desde o caes do Largo do Paço, 
at.4 & frente do Convento de Ainda, onde foi sepultnda (2); 

Propoboa que o Izstituto Historico e Geographico de 
S. Paulo nomeie uma commissáo de 5 membros para hon- 
rosamente se desempenhar junto de todos cs Estados, mu- 
nícipios e do governo, afim de obter os recursos para de. 
sapropriar o local onde repouaam os restou mortaer do gran- 
de braeileiro, montando-se condigno monumento. 

S. Paulo, 6 de fevereiro de 1909. 

PARECER 

approvado em 20 de abril de 1909 pelo Instituto 
Historico de S. Paulo 
- 

A Oommis Uo de Biitoria Geral, conhecendo &a indica&o 
apreseutsda pelo illustrado e laborioso consocio o anr. dr. 
Jaguaiibe, prop.nlo que o Instituto Historico e Gaogra bi. 
co d e  8. Paulo nomeie uma oopmiaaáo de seas memgros 
paFp obter de todos os gstadoa, muulaipics e governos ,o1 
recursoa necessaries pire, se desapropriar o local onde re-, 

ousam os reatos múrtaes de JirB Bopifacio e allierigirum 
!auctoco ,monomento quéperpatue a gratidáo e o rp'peito 
que a geraçso aotual tributa B memoria do Grande Erasi-. .,., . leiro, 6 de parecer que seja approvada. 

A Commiscbo entende ser deeneoes ario rememorar lon: 
p m ê n t e  neste Instituto a vida e ou aerqiws prsitq$on 8 

a.tria pcr aquelle venerando pauliata, nao i 6  porque taes 
serviqos USO conhacidos por todos 08 membroe desteInititn-, 
to, como tamliem por jii o hsver feito o inr. dr. Jagnaribq 
na inoisiva justificaqb que precede a sua propoata. , : , " 

.~ . .~ 



doe6 Bonifacio nasceu em Santos no anuo de 1763 e, 
depois de ter ieguida nesta capital os cursos de philosophia 
e historia, aos 18 acnos seguia para a Europa e matricula. 
va-se na celtbre Universidade de Coimbra, deixnndoa seis 
aonos depois bacharelhdo nas faouldades de Philosophia 
Natural e de Direito, notabilisaudosus passagem ~ o :  aquel- 
Ias academias graqas a seu privilegiado talento. 

Eutragando-se ao estudo das sciencias naturaes,. publi- 
cava notaveis dissertaiõas ~cientificas, que lhe abriram a i  
portas do Academia Real das eciencias e, proclamado sabio 
aoa 27 annos, era esoolhido para percorrer a Europa, afim 
de estudar sciencias naturaes e a metallurgia de todos os 
paizes, estndo que consumiu dez annoa de mocidade. 

Em 1800 voltava a Lisboa precedido da f a m ~  que ad. 
uirira pelos estndoa e descobartas scientificas realieadas 

Iesde as paieea escandinavos at6 as terras do Levante. O 
governo, reoonheeendo oa relevantes servigos prestados 8 
acienoia. galaidoou a JotB Bonifacio, nomeandou lente de 
metallurgia da Universidade de Coimbra, tendo sido para 
esse fim criada aquella cadeira. 

Quando se deu em Portugal a invaiiío francess, o ve- 
nerando panlista abandonava o magisterio, empunhava a 
espada, organi~ava batalhõ~s scademicoa e, commandando.os, 
corria em defesa da liberdade da terra portuguesa. 

Saudades da patria determinaram sna volta em 1819, e 
sempre dominado pelo estudo vae residir em Banton, o bergo 
amado, na propriedade campestre que alli poaania,-0s 0u-  
teirinhor,-nome que designa o bairro que se aoha hoje 
povoado. 

Os aci~ntecimentos da 1821 lançam em campo o patriota 
e os servigos que prestou desde qne occupou i vicé-presi- 
dencia da Junta Pravincial de 8. Paulo at6 que ficouaoni- 
tituida a nossa naei>oalidade siío de tal modo relevantes 

ue para rememoral.os bania ler-se a Historia da Indepen. 
%noia. 

Divergenaias politioas exace~bbram os primeiros dias da 
nacionalidade braeileira. Devido a ellaa surgiram Intas. que 
em 18.22 determinaram o exilio de Ledo, Januirio da Cunha 
Barbosa e Jos6 Clemente, os quaes, pouco antes unidos a 
Jos6 B-nifacio, haviam collaborado nos trabalhos que pre- 
cederam a proclamagilo da Independencia 

Em novembro de 1823 Pedro I dissolve a Constituinte 
e Jos6 Bonifaoio, a seu turno, parte para terras do exilio. 

Voltando á patcia em 1829, noffre durante a viagem a 
irre aravel perda da idolatrada espoaa. Chegando ao Rio 
da janeiro recasa tomar parte nas lutas politicas e vae 
residir na ilha de PaquetP. 

Quando on acontecimentos de 1881 obrigaram Pedro I 
a deixar o Brasil, ao desterrado de 1828 entregou elle a 
tutoria de sena filhos. Nobre pelo caractor, grande pelos 
sentimentos de generosidade, o velho patriota esquece o 
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wssado e, carinhosa, efinsivamente. recebe. amDara. inicia a 
idncaç~o do menino' imperador, incktindo-lhe Ôa irincipios 
de austeridade, probidade e patriotismo gne, desenvolven- 
do-se, se tornaram o apsnag;o desse ontrô grande bradleiro 
que se cbamon Pedro 11. 

On movimentos revolncionarios de 1833 abalrram e con- 
voliionaram o Rio de Janeiro. 

Era JoiB Bonifacio ceniiderado como sendo um doi 
dirigentes do partido restanrador. Eiu. crenw determinou 
aua deatitniçiio de tntor e sna prie$o em Prqnet.4. 

Em 1837 vem iesidir em 8.  Domingos e alli, ouvindo 
o marulhar das aguas nas praias de Ioarahy, O pcet,, o a i -  
bio, o soldadc, o legislador, o chefe de um grande artido 
hiatorico, pobre de bens de fortuna e de honrau ohoiaes, 
exbala o ultimo suspiro no dia 6 de abril de 1838. 

Eis deucripta em rapidos tragos a pereonalidade deare 
grande braiileiro, cuja memoria vivida e brilhante sae 
atraveiaando as geraqõss. 

Um facto hiatorico necessita ser relembrado. 
Quando a edade, as moleatiaa e a iogratidíio Bseram 

baquear aqnelle grande eapirito, a bistoria da sua persona- 
lidade foi esoripta, A beira de aeu tnmnlo, por quem se 
achava deade a Independenoia separado de JosB Bonifaoio 
depois de terem juntos collaborado no grande aconteoimen- 
to nacional. 

Era JosB Bonifacio grau-mestre do Grande Oriente do 
Brasil. No dia em que baixbra ao tnmulo o corpo do ve- 
nerando ~anl is ts ,  JoaB Clemente Pereira, o grande huma- 
uitatio, &gnndo gmn.m3btre daqne\la irdem;eiqneaendo o 
passado, dava na iessiio noctnrna conhecimento do Iutuoso 
Ücontecimento, nos termos constantes de precioso aurogra- 
pbo que aqui fica transcripto : 

.Desqisva l a n p r  flores sobre o tnmnlo do Grande ho- 
mem cuia memoria ser8 eterna: mas onde ai colherei que 
sejam dignas do Amigo, do Eae, do Irm$o, cuja falta dolo- 
rosamente carpimon I 

A cadeira do Bummo Sacerdote deite A,'. Templo 
aoberta de pwado Into !! 

Quem falta nella T Oh I dolorosa saudade 1 Horrea o 
Snmmo SaoerAote que presidia os tnbalbos ds Ordem Bn- 
Mime l O Philosopho diatinto que honrou o Braail dentro 
do Pais  e no Estmngairol O Ministro ardente, aabio e 
patriota que sonhe grangear-se o inveja80 titulo de Pae 
da Patria 1 O amigo por excelleucia do ar, d. Pedro I e 
com immortal fundador do Imperio I O tntor vigihnts e 
leal do sr. d. Pedro I1 e de soas Angnstnn lrman8. O ir .  
oonielheira Jos6 Bonifacio de Bndmda e Bilva morreu1 1 
Diorren I I Mss consolemo-nos MM.. . II..., expimn e qne 
partence 6 narwess, que inexaravdl axecaton d a n  lei "+I0 
aningaem perdoa: mas nen nome, sii. gloria e viitndes p r -  



tenaem 4 Eternidade.. . vivem e viverHo at6 a consumma- 
qllo dos seculos l 

A terra lhe seja leve l I* 
Serti necte insuspeito e precioso autographo que no 

decorrer dos aecnlos o historiador ha de i~fluenciar-se ao 
descrever a poderosa personalidads do grande paulista. 

O Instituto Hiatorico e Qeographico de S. Paulo, acei- 
tando e collacaudo-se & frente da id6a aventada pelo nosso 
consocio, o ar. dr. Jagnaribe, que necessariamente 6 a pre- 
cursora da erecqão da estatua de Jos6 Bo2ifacio nesta capi- 
tal, cumpre una miastio Kstoriaa e paga uma divida nacional. 

8 .  Paulo, 20 de Maarco de 1909. 

João Moraes. 
Arcipreste Eaechias (7alváo da Fontoura. 
Washilzgtun Luis P. de Soura. 

OS ANDRADAS 

Aos vinte e tres dias do me. de maio de mil novecen- 
tos e nove, nesta cidade de Santor, 4s onee horas do dia, 
na residenoia do senhor Julio Concei@o, e resentes, al8m 
delle, os doutores Domingos JosB Nogueira 1" rgmrihe, Mar. 
tim Franoisco Ribeiro de Andrada e Alfredo de  Toledo. 
ausente por enfermo o conselheiro Manuel Antonio ~ u a r t é  
de Azevedo, membrcs da commi8aão incumbida, em data de  
vinte de abail do corrente anuo. oelo Inntituto Hietorico e ~ - -  ~~~ ~~ . . 
Qeographioo de S. Panlo, .de, junto de todos os Estados e 
Muiioipios e Qoverno do Braeil. aneariar 08 necessatios 
reours& para a desapropriação do local onde repousam os 
restos mortaes do grande brazileiro Jos6 Bonifaclo de An- 
drada e Silva. montando-se oondieno monumentos. foi tomada 
a delibora@o de, om continoagão 6; conferencias anteriormente 
reilinadas e soeita e m  hcnrosa e patriotica incumbencia, dar 
inicio aos respectivos trabalhos, elegendo presidente da com. 
missllo o conselheiro Manoel Antonio Dnarte de Anevedo, 
que por carta delegou poderea ao doutor Domingoi Jagua- 
ribe, para represental-o, vogal o doutor Martim Frsnciaw, 
thesoureiro o senhor Julio Oonceiqão e secretario O doutor 
Alfredo de Toledo. 

Ponderando ue Joa8 Bonifacio de Andrada e Silva, 
Patriarcha da ln?ependencia do Brazil, honrando por talento, 
estudos e servicos s raca luso-ibera de ame 8 ama dai  
mais elevada# preeminencias, apparece na historia occiden- 



- 181 - 
t a l  oomo sabio. estadista, ooeta, militsr: desoobrin e alasai- 
fioon quatro espeoies mintkes ben determinadas-felatite, 
Bpodumane, Kvyolite e Scapdtte-e oito variedades imp r- 
tantei-Ak .qfhikone. Salile. (,'occ~lile. Ichthvoohtalrno. Zn- " A , ~~ 

dicolite, dphriaita, Álloehr~ile e we'rnerite ; - traduziu, o 
primeiro, Osnian e Pindaro para a lingua portuguesa, e, 
o teroeiro, o periplo de Hsnno, historisndo as navegaçaes 
portagueea~; nas odes aps Qregos e soa Bahianos manteve 
no animo nacional o amor á liberdade ; militar, repellin a 
iuvaríío franceza na Peninsula; estadirta, aceitou e contrd- 
ton os serv;ços de Lord Cockrane de modo a impedir a 
formaçiio de nm Canadá lusitano; sociolngo, sogiton da in- 
tegração bramilica com aa propoatai para a libeirtagão do 
negro e adaptaçdo do indio; coragão, organimn um pai5 
independente para que ontros goiasiam do poder; martyr, 
padeceu o deaterro e a pob era sem por um momento se- 
quer desarer dos altos destinos da Patria: vulto de desoou. 
muna1 snperioridade, ptrtsnto-merece, em terra de aen 
naioimento, a homenagem qne lhe qnsr prestar o Inatitnto 
Historioo e Qeograpbico de S. Paulo ; 

Ponderando que Antonio Carloi Ribeiro de Andrada 
Machado e Silva deide moço, eatudante, oogiton do pm- 
grasno e adeantamento do Braril; magistrado modelo em 
Santos e Olinda, notabilisiimo [elo dom do penuasão e 
elos conheaimentoi jnridicos e literarioi ; direotor, com 

Eord Coektane, da conipiragão pira a qnaii realisada fuga 
de Napoleao de S. Helena em 1816; prelo e acorrentado 
em 1817, permanecendo trez annos nos wrceres da Bahia, 
nos quaea sem livro8 educou e preparon oompanheiros para 
profias6es litaruias; representante o meia eloquente dos di- 
reitas do Braeil nrs c8rtei de Liabba; redactor e primeiro 
signatario do celebre manifesto de Plymoutb; patriota e 
soffredor pela liserdade; orador o maia parfeito qne o Braiil 
tem tidr; ministro da Maioridade-e Martim Franciico Ri- 
beiro de Andrada; mathematico iabio, orador, oreador da 
marinha nacional, organisador do Brasil, ecpeoialmente, do 
erario pnblioo, professor e preparador da mocidade psnliita 
desde 1e02, inimigo do trafego de africanos oonforme de- 
olarou em docnment) pnblioo, miniitro da Independenoia, 
qne a fez iem emprestimo externo, tendo deixado em osixi 
o namerario para pagamento de todos oi acrescimos de 
deipesa; anitero s nohre; 

Ponderando ue estiveram sempre ligados em servipo 
do Braail; na I n  % ependenoia, no desterro, e na veneração 
popular, exercendo nobre fascinaç8o no anima da mocida- 
de, e seria injnetiga separar, na posteridade, os qne em 
vida iempre agiram de acórdo e como que ie oompletando, 
amigos sem interrnpfio, politiaos sem divergenoia.- 

Resolve a oommiiiao. a bem da verdade hiatorica. nuir 
oi tre. irmaos ~ndradas.ho mesmo monumento, maniida a 
preeminenoia que o talento de Antonio Carlos e a intelli- 



gencia de Mmtim Fran?iaco sempre reoonheceram em JtaB 
Bonifacio, de modo a significarem: Jos6 Bonifacio a capaci- 
dade, Antonio Carloa a eloquenoia e Martim Francisoo:~ 
administrap80-tnçoa caracteristioos dessa trindade inicial 
da patriotismo braaiieiro; 

Beaolve maii : 
a) promover n b  sd a publioagUo daa obras ineditas dos 

ires Andradaa e dos dooumenton intererssntes que lhea 880 
relativos, inoluaive a parte que convier do archivo de fa -  
milia eristente em poder do doutor Martim Franoisco e do 
doutor Paulo Queiroa, como a reproduoçllo das já esgotadas: 

Jos* Bonii~aoro: Poesias-Periplo de Hauno-mono- 
grapbias-Archivc-Correspondenoia-Discursos - Intorma- 
çbei Maçonicas-Biographiaa. 

i A ~ ~ o m o  Camoe: 0 vapor e osnaes do Brasil-Diicun 
aos-Ioquerito da policia norte americana-Correspondencin 
-Biographias. - 

Bíalt~rld Fsrsarsou : Viagem ao Tibagy-Viagem ao 8111 
de 8. Paulo-Viagem Mineralogioa-Philosophia de Hsnt- 
ExuedicBo montanistica-Viseem em Portugal- Correspon- 
denoiaLDisonrsoa-Biographl'as. 

5) fundar uma bibliotheca e um museu andradinos; 
ej fundar nm retiro para asaiatenoia aos intellectusea 

brasileiroa vencidos na liita pela vida ; 
d )  trasladar do Rio para Ssnto*, sua oidade natal, os 

restos mortaes de Antonio Carlos : 
e) promover a extraçíio de uma loteria naciond, a rea- 

, lizapíio de confarenoias, a ediçao de cartaas poataes alluai- 
vos, eto., como fontes de reoeita; 

f )  sb recorrer a surilios pecuniitios dos governos mu- 
nioipaes, eataduaes e federal ; 

g) con3ultar os principaes artistas do Bradl sobre o 
projeato do monumento e 

h) tranamittir esta acta 6 Imprensa e ás principaes as- 
eooiações literarias e scientihcai do Brasil. 

Depois de tomadas estas deliberaçaen, os membros d a  
oommissíio se dirigiram encorporados para o Convento do 
Carmo, onde fixeram patriatioa visita aos tumulos de Jos6 
Bonifaoio e Nartim Francisco, e se deu por encerrada esta 
seasllo inicial, de que, para constar, eu, Alfredo de Toledo, 
secretario, lavrel a presente aota. 

Dr. Dornifigos José Nogueira J a p a r i b e  
Martim Francisco Ribeiro de Andrad a 
Julio Conceição 
Ayredo de Toledo. 



CAPITANIA D E  S.  PAULO 

rn 

duvidorias pertencentes á Rtlaç%o do Rio de Janeiro 



O eacriptoqne adiante aevae 18r é c6pia 
ds partarelativa a S. Paulo(fli. 109.112) e As 
cnvidoriss do distrito da Relaçiío do Rio de 
Janeiro (Ai. 128) do oodice n .  13981 dca 
Mauuacriptoa Addicioniea do Museu Bri- 
tunnico, in-fil. de 167 fla., tendo na 
lombada Papeles tocantes a1 Perd y B ~ a z i l .  
Oliveira Lims, a cuja obiequiosidade deve 
este Inatituto Hiatorico a cópia ora dada 
á estampa, d:5 em ma Rela~ão dos nza- 
nuscriptoa portuguezes e estrangeiros, da 
interesse para o Brasil, existentes no 
Museu Britannico de Londres (Biov. DO 
 ias^ HIBT. io Geoo. Bnaei~ioiao, t. 65, 
p. 2, pega 58 a 59) que a deecripçáo 
do Braail (fls. 65 a 167 do codica) espe- 
cialuente com o additamento sobre as 
cultnraa (fla. 139 a 167), visivelmente do 
meamo autor, parece obra de Frei José 
Marianuo da Conceição Veloso, o autor da 
Flora Fluminensis. Nada comtudo oor- 
rotora diroet8mcnte tal indiosçiio, pois não 
existe menq8o do referido trabalho na lista 
dada de-oii do Eloaio hintorico oronau- 
cirdo p8r Maucel  e erre ira ~ a ~ Ô s  (REY. 
Taim. no INBT. HIST,, iupplem. ao Tomo 
11,. pag. 40 e seguintes). A data (1792) 
coinaide aliPa com a permanencia em 
Litboa do frade.Veloao, o qual regressou 
para o Rio de Janeiro em 1808, por 
cccaqi8o da traaladagáo da c61 te portuguez8.B 



Capitania de São Paulo 
Esta capitania foi sem re denominada Capitania de S. 

Vicente, por ser o nome f a  villa da soa fandaçam, e a 
terceira Doagam feita pr. El Rey D. João 3.O a Martinho 
Affongo de Sonsa. 

Depois de submetidos os Panlistaa n El Rey de Portu- 
gal deo o titulo de Cidade de S. Paulo a huma Povoagão 
em qne vivitío em forma de Repnblioa, e sendo eregida 
Bispado, faz nella a residenoia do Qovr. Capitam General 
de toda a Capitania de S. Vicente, e por esta rasgo te ficou 
chamando de S. Panlo. 

O porto de S. Vicente foi em ontro tempo aoomodado 
para Navios grandes. 

U Clima desta Capitania h6 como o de Eapanha, aban- 
dante de searas, vinhas, pnmares e flore#, alem de outros 
frutos do Brazil q' prodas com a mesma prefeiçam, pelo que 
serve como de armazam ordioario o Porto de Santo aonde 
vam mtas. embarcaçóes oflrégiir de copioics mantimentos 
para diversas partes. 

Aqui 00 aohou o modo de faser o aaancar, aohando se 
primeir* as cannas delle, planta pne inundou utelissimam.' 
a nova Lusitania. 

- 

Cidade de São Paulo 
A Cidade de 8. Paulo oitaada ao Noroeste de R. Vi- 

cente, hera hama espeoie de Repnblioa composto de Saltea- 
dores de diffirentas Nações, Rente determinado, e grandes 
ladrões, os qnses vivilo debaixo da protugam de E1 Rey de 
Portugal, que não tendo podido domdloi se contentava com 
tirar hnm tributo, porem em fim os submeteo. Deo-lhe o 
titulo de Cidade a qual depende do ien Dominio immediato. 

Benedioto 1 4 O  a erigio Bispado no anno de 1745. 
H6 a rreiidencia do Qovernador da Capitania de S. 

Viaente: Esta na ktitude de 28 gr. e 1b mins, longit: 
883 gr. M) mino. 

O roteiro do oaminho da Cidads de S. Paulo 
Marginal p *  a i  Minas Qeraes e para o Rio dai Velhai se 

Note acha a f. 94 v. do L.O oultnrs, e opuienoia do 
Brasil. 

- 



Moedas de Ouro 
O mesmo que no MaranhHo, Par& Pernambuco, Bahia, 

e Rio de Janeiro. 
E como esta cidade estb muito perto daa Miuaa Qeraei 

reguem os moradorea quanto ao valor do ouro o meamo 
que nas ditas Yinaa como ae ve a f- deste livro. 

Moedas de Prata 
O meamo qne no Maranh80, Parh, Pernambuco, Bahia, 

e Rio de Janeiro. - 
Moedas de Cobre 

O mesmo q' no Pari, MaranbH9 Peruambu~o &. 

Medidas compr.'" Pezos 
O mesmo que no Pará, Yar.~m. Pemmbnoo &. 

Villas desta Capitania, em cujos portos se comer- 
c&a, e frutos q' se esportam. 

S. Viaeute, foi a 3.. Doaçam feita por El Rpy D. João 
3 . 9  Martinho Affonço de Sou=: O seu porto 00th tam 
cheyo de arena que nem pr. elle entram canoas, e ficou a 
Barra no interior da Bahia de fronte da de Santos. Foi 
povaada pslo dito Martinho Affonço de Sousa. 

Sautor, villa conoideravel : A una bahia tam de largo 
na boca mais de dnaa legoai, faasndo em rede hnma euiea. 
da de duas I sg rs ,  e meya de ar8a. No maia interior delia 
pela banda desta, on p.' a mPo direita da entrada oomew a 
estreitar-se, fazendo hnm canal qne tem na parte mais 
baixa 12 bragls, e de hrgo 1500 paaiol ordiuarioa, e aqui 
h8 q' i e  chama propriamente a barri de Santos. Foi esta 
villa fundada por pesaadores. 

De Liibm vso d g u m  navios ao Porta de Santos le- 
vando aal, e faiendas p.' quell.  Praga m d d  

Xarginal as carregaçóss compostas das mwmu que ie 
Note mmetam p ' o Bio de Juu.*. 

Algunc. dwtas navio8 vem em d:reitara p ' 
Lisboa carregados de fuinhai de mandiow, toueinhoi, le. 
gumes &. porem iito o fanem algumas curvetu. 

Os navios que são mayores voltam oom algumas fari- 
nhas p: Pernambaco e Yaraahao a receberem a carga que 



a odem alcançar por nilo ser este Porto de Bantos de gran- 
e commercio, e 16 apenas para huma, at6 dnas enrvetas. 

Medidas que uzão em Santos 
As medidas na V.' de Bantos, silo igriaes as do Rio de 

Janeiro. - 
Generos q' se exportão de Santos 

Toncinhos e carnes de porco que dessem de sima da 
cerra aonde esta a Cidade de S. Paulo, compram-3e a 600 
rs, 800 rs, e 900 rs, a armba. 

Farinha de mandioca. híarmetlsdas - . 
Am. 2' f. 487 

Bom Jesus de Igoape em onja Villa são na 
E,ta Villa medidas ignael as do Rio de Janeiro. 0 s  

foi fundada generos que se exportam são o8 seguintes 
por pesando- Farinhas de guerra (unica cultura) e 
res. saem todos o s  annos 8000 alqneites a prew 

de 320 rs. 

Esta Villa S. Joüo Bantists da CananB~, cuia Barra 
foi fundada h6 a meama do Iguspe. Nesta Viila as me- 

por pescado- didas não igoaes as do Rio de Janeiro, e os 
reg. generos que se exporüío sllo 08 segointei. 

Farinhas de guerra, e se oompriío a 320 
18. o alqr.. 

Esta Villa 
foi fundada 

por Domingos 
Ceneda nal. 
daVilkde SSo 
Paulo, homem 
re nlo e ma- 
tr ff, r. 

N.a 8or.a do Rciario de Parngoii, cuja 
vilk h6 oibepi de aomares, e a ,residemia 
do Ouvidor. As medidas silo ignaes as do 
Rio de Janeiro, e os Qeneros que ae expor- 
tllo EHO os seguinte#.- 

Farinha de gusrn, e iaham at6 3000 
alqr e i  algodõai em rama. 

Cordas de ambb pura ouso enavegiçam 
dos barcos a mo vendem oonforme as grogoru 
e oomprimentos. 

Nota 
Emiim. da oem se a í b  aituada a nlla  da Cadtiva 

que há abandautisiimi de g d o ,  s f r u b  da Elirop. Desta 
vi lk  i e  artraem pomn da poaw valor. 



N. 8nr.a da Graça, do Rio de 8. Francisco do 8111, a 
cuja povovam deu principio Angalo Franciuco Francis- 
quin, G.enovss, que ali foi com mulher, e filhos aonde fer 
tcento, deixando huma grande decendenoia, e quem segni- 
ram Jogo de Ariolla, Joz6 de Castilho, e Bebastiao Alvares 
Marinho, Portupezes Europeos, que tambem entraram com 
molhartls e filhos, e antros a quem for80 oonvocando. 

As medidas nesta villa, tiío i g n a e ~  aa do Rio de Janei- 
rr, e os Gleneros que se exportão i50 os seguintes 

Farinha de guerra, e 'sleíüãnnualmente p.' sima de 
24000 alqneires, a qual se compra aqui pelo preço doa 
mais portos. 

Cordas de amb6 em grande quantidade, e se comprão 
do modo seguinte. 

1 BBta ordinaria de 12 bracas pr. 160 rs. 
1 dita ... ... ., grcca de 20 ditas pr. 400 rs. 

Ilha de 8ta. Catherina; a qual tom nove, ou deilegoas 
de comprido. Foi a 12.. doagm feita pir E1 Rey D. JoW 
o 4.' a Fraucisco Dias Velho, nal. de 8. Paulo, o qual 
fogetivo por seus deliton, chegou da Marinhas, e seguindo 
por ellas abaixo, at6 ao Ingar aonde achou comodo para a 
sua citnaqão, dos Indias que acompanhavam, e das gentes 
qne foi convidando, te estableoeo com b-a povoaqao, 16 que 
alcançou Dcaçto Regia. Begnd.O El Rey D. João 5O, a 
mrndou eriger vills, e goa-necer com fortaleza. 

Esta Ilha foi tomada em 23 de Fevereiro de 1777, pr- 
D. Pedro 8avalhos Qen.al de Ponte graça, o qual rahio de 
Cadi. em 13 de Novembro de 1776 com hnma esquadra 
composta de 6 naas da guerra, 8 fragatas, 4 pacabotes, 2 
bombardas, e 136 nav?' de transporte, como a f.-do Li- 
vro par.  

Na Ilha de Sta. Catherioa esta establecida a 
Note principal armaçam da pesca de bsleas. A qnanti- 

dade que matem he concidsravel, 2180 obatante 
perderem todos os annos grande numeros dellaa por eneos- 
tarem nas prayas da parte de fora da Ilha depois de ar- 
poadas. 

Como estes peixes sBo dos mayores que da parte do Sul 
vem as oostas daqnella Ilha, produzem grande quantida- 
de de azeite e muita barbatana. 

O azeite o recolhem em grandes tanques Que para esse 
fim me conttruiram, e he o aelhor que se fas em todo o 
B ~ i i 1 .  

Ha na Ilha hnma gr.de Fabrica de Tanoaria na qual 
continuadam.' &e trabalha no concerto das pipas em que o 
remetem para o Rio de Janr.O em Somacas que para esse 
fim tem o contrato, como tamhem a barbatana. 

No Bio de Janeiro se recolhe o aieite em outros tan- 
ques, e se remetem as pipsa desfeitas p.. a Ilha para se 
tormrem a preparar para novas erndu~ões. 
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Da d' cid e se remete o ao azeite para Lisboa em pipas, 

e a bubatana em fardm, e na masma oidade de Lisboa se 
deita em tanqnrs que tem nas Prayaa de Sta. Apolonia, e 
naquella Tanoaria se preparam as pipas p' o embarcarem p' 
os portis do Rsyno de Portugal e estrangeiros aonde tem 
grande coniumo. 

86 pelo mctivo da pesca daa haleas i e  faa esta 
Ilha recomendavel. 

N. Snr.' da Conceiyllo da Laguna, a qual foi povoada 
por Franoiaco de Brito e aeo irmho Bebaitiiio de Brito, na- 
toraes da villa de Santos, fugetivos dar Jnstiqns por Regu- 
h s ,  e matadores a quem seguir80 logo outros carregados 
de culpas. 

Os generts que desta Villa ie exportiío são os seguintes. 
Couros em cabalo, secos, ca qaaea vem da, cabeceiras 

do Rio Grande a m d e  cbamão veamiio, e os tranaportiío por 
terra em carretas quando h6 impedimento no dito Rio 
Grande. - 

Villas que mais tem esta Cap.nia 
Foi povoada por N. Bnra. das Neves da Curituba. Peacadoree 

N. Snra. da ConoeiqBo de Itanbshn. 
S Bebastiao. 

Foi povoda por 
Otes. mtos. po- N. Snra. da ConceigUo da Ubatnba. 
brea. 

Idem N. Bnra. da Piedade da Paraiba. 
Idem 8. Antonio de Qoani. 
Idem Tinguetb. 
Idem N. Sr a do Bom suocesso de Pinda Monhaogaba. 
Idem B. Francisoo das Chagai do TanbatB. 
Idem N. Snra. da Conceiqáo de Jacarahi. 
Idem N. Sra. do Monte do Carmo de Maigi. 
Idem Parnabiba. 

Jandiahi. 
N. Sra. da Caodelaria de Itú. 
N. Sra. da Ponte de Borooaba. 

Portos, e Rios desta Cap.nia 
Santos. .. A primeira Barra de Santos, he a Bertioga na 

qual náo entrão 8e nAo SumaaiS. 
Itanhaen. Esta Barra be eatreita e perigosa servindo r6 

para sumacas, e lanchas por ter buma gr.de pedra no 
meyo. 

Igoape. Nesta Barra $6 podem entrar canoas, e aom risco. 
CaurnBa. Nesta Barra podem entrar patlchoi, tem hum 

quarto de legou de largo, poi4rn h6 perigosa. 



Parnagoh. A alagou de Parnsgoá faz tren bocas, e a do 
meyo que h4 a mayor, est* em altura de 25 graos, e 
36 mins. tem de largo 500 brspas no mais eitreito. h 
ootrsa barra8 a80 para lanchas. 

Qnarativa. O seu rio he m to oaodelono, e com grande 
corrente de enchente; e vasante, em elle i e  faiem 
 grande^ penaarias. 

Rio de S. Francisco do Bnl, o qual entra no mar por 
duas bocas distantes maio de trez legoas hama da 
outra, e a do norte h6 mps5 de rntramm nella qnaen- 
quer embimaçbes. 

Enseada de GarBpas, a qual tem traz legoas de boca. H6 
abrigada de todos os ventos com fundo para os mayo- 
res navios. 

Ilha de Sts. Catherina : Esta ilha pela parte do mar não 
tem snrgidonro. 

Ibnasanpe. A iria barra tem nma b r a p  de fundo. 
Rio da Lagoa 
Idem da Avaranga Todas estes nos tem ruins 
Idem de Iboipetenbi barras. 
Idem de Tamandrbu 

Ouvidorias pertenc.tes á Rell.am do Rio de Janeiro 
A Onvidoria da Villa da Vitoria da Cap.nia do Espr.to Sto. 
n m da Cid.e de S. Sebastião do Rio de Jan  m. 
B s da Cid.de de S. Paulo. 
s r da Villa de Parnsgob. 
a w da Villa do Principe, do Cerro do Frio. 
w n da Villa do Sabar.4. 
w da Cidade de Marianua. 
s s de S João de E1 Re do Rio da3 Mortes. 
s de Vills b,a ...... de doysaes. 
m de Villa bella ... de Mato Grogo. 

Nos mais lugares h6 s Justiça administrada por  nines 
de fora, e ordinarios. 



das terras desde o Rio da Cananka ati a 
aldea de S. Francisco Xavier, nas 

vezinhanças da Villa do 
Otú pertencente a Ouvidoria 

de S. Paulo 



Referindo.ae em sua Relação dos Ma. 
nuscriptos do Muaeu Britannieo, de inte- 
resse para o Brazil, b parte do oodice 
n 13986 dos Manuscriptos Addicionaea 
iotitulada com a meima epigraphe com 

ue ora a publicamr a, escreveu Oliveira 
Lima ser eiir uma .rsiaqllo ouria, p01tim 
moito detalhada e que deve offerecer in- 
teresse para o ccnhroimsnto do estado de 
povoacllo de S. Paulo no ueculo psssado=. 

A' gentilena do nosso illuitre conso- 
cio supra mincionado deve o Instituto a 
copia deus8 parte (fls. 14-18) do codice, 
in 4 . O  de 383 fls., que tem na lombada 
Papeleb Varios de Indias. 



Descripçáo das Terras desde o Rio da Cananea, ad 
a aldea de S. Francisco Xavier nas vesinhan- 
ças da Villa do Otú pertencente a Ouvidoria 
de S. Paulo. 

Deede o Rio da Cananea at6 ao Cabo de ata. Maris, 
que he aonde se entra no Rio da Prata, h4 de aoata de 
Mar, cento e oiuooeota e onto legoas e meia, e nellsa qua- 
tro Rios, hum Reacho, e hnma Alagoa, sendo entra todos 
singular o de 8 Francisco pella grandeza do Porto, e fer- 
telidade das suas margeni. 

Do Cabo de ata. Msria que eit4 em 85 grs ao 8. da 
Equinocial correndo o Rio da Prata Costa firme attí ao citio 
aonde esteve fundada a Coloniq h& oinooenta e cinco le- 
gcaa e meia, e se euooutram sete rias, dona reaohos, e sete 
ilhaa. Do cito aonde esteve a Golonia segnindo a meima 
ooita do Rio da Prata, at6 a Ponta Gorda, ahamada do Ta. 
nibar, h4 vinte e daai legoas, e se encontrao trez dor, 
oinco ilhas! prinoipiindo nesta psragem a F6i do notavel 
Rto Orngai, cuja gcandeea htí igual ao da Prata antes que 
nelle perca o nome, havendo por dilatado, e pompozocnno 
conservado o das Misi6es por estarem pcvoadas as siias 
margens das sldeaa chamadas da obsdiencia de El Rey C a t  
holico, e das doutrinas dos seos Jezuitns. 

Da Ponta Gorda ate a aldea de 8. Franoisao Xivier 
que h6 a ultima qne esta nsa margenc do Orngaai em que 
se segura continoarem-te avante della mais de darentas e 
onee, h& outenta e sinco legoas e meya, em qne se enoon- 
tram cinco rios p l a  pte. orientsl 

Desta aldea attí as veainbaoças da V* do Otú q' h6 da 
Ouvidoria de S. Panlo, hll outanta legoas, como as ve mais 
distintam te na seguinte Relaçao. 

Relação 
Do Rio da Cauanea a Barra de Ararapira são 4 legoaa 
Da Barra de Ararapira ao Rio de Parnagoli sllo 8 
Do Rio de Paruagoi at6 ao de Ouarativi 8 legoai 
Do Rio de Ouarativa ao de S. Franciico 6 lia 
Do Rio de 8. Francisco ao de Tapuga 7 
Do Rio de Tapuça ao de Tayahnga 7 
Do Rio de Tsyshuge A Ponta de Mandavi 6 
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Da Ponta dn Manduvi ao Rio dos Pattos 6 
Do Rio dos Pattos 6 Barra de Ibnasepe 10 
Da Barra de Ibuasepe ao Rio de Alagoa 8 
Do Rio da Alagoa ao Rio Araranga 5 
Do Rio Araianga ao Rio Iboipitinhi 10 
Do Rio Iboipitinhi ao Rio Taramandabii 13 11% 

NOTA 

Nos Rios Araranga, Iboipitinhi, e TaramandabE entram 
embsroiqóes de remo. 

Do Rio Taramandabii ao Rio G~ande  112 

NOTA 

No Rio Grande entram sumacas. 
Do Rio Grande ao Hiacho de Ceetilhoa 45 

NOTA 

Dentro do Riacho de Castilhos ha seis palmos de agoa 
com bom abrigo. 

Ae quarenta e cinco legoas qne h8 entre o Rio Gran- 
de, e o Riacho de Castilhos as ooupa junto da Prays hnma 
alagoa t im notavel que principiando em Caatilhoa vai fa- 
ser Barra por sima do Rio Grande. 

Do Riacho de Caatilhos ao Cabo de Sta. Maria aonde 
.se entra no Rio da Prata e se torna a virar p.' occidente. 15 

Do Cabo de #ta. Maria correndo a costa a Ilha dos 
Loboe. 5 

Da Ilha dos Lobos á Ilha do Maldonado 7 
Da Ilha de Maldonado A Ilha das Flores 8 
Da Ilha daa Flores a Monte Video 6 
Da Monte Video ao Rio de Sta. Lnzia 4 

NOTA 
Pela Barra do Sueste do Rio de Bta. Luaia entran as 

magons snmacas. 
Do Rio de Sra. Luaia, á boca do Rio do Arvoredo seco. 9 
Do Rio do Arvoredo Beoo ao Rio da Conceipllo 5 
Do Rio da Conceiçíio ao Rio do Roiario. 4 
Rio do Rosario ao Rio dos Balsos 4 
Do Rio dos Salsos ao citio em que esteve a colonia 3 112 

NOTA 
Nos Rios do Arvoredo Seno, ConoeigHo, e Rosario en- 

tram lanchas granèea, e h i  muita quantidade de bom paixe. 
Na3 snai margens bA bastantes madeiras, mnitna lenham 

.e innnmeravel gado. 
Do citio aonde eiteve a Colonis, 4 Ponta chamada da 

Real vera a qual rematando huma formoaa bahia lhe forma 
hnm meguro e viatoio Porto, havendo dentro da dita Bahia 
quatro Ilhai. 112 



Da Ponta da Real vera ao Rio de 8. JoEo aonde ejtn- 
va  agoarda dos Caitelhanos 5 112 

NOTA 
No Rio de 8. JoUo entram lanohoens grandei, he porto 

awmodado, e abrigado. 
Do Rio de S. Joslo ao Rio de 8. Frnncisco 4 
Do Rio de S. Francisco ao das Vacaa 7 
Do Rio das Vacas a Ponta Gorda 5 
Da Ponta Gorda que h6 a Fos do Rio Oruguai se torna 

a virar directam.te para o Norte, e della at6 ao c a b ~  de 
S t i .  Maria tem aquella Cosba do Rio da Prata 76 112 
egoas. 

Da dita Ponta Gorda at6 a primeira aldea dos P.P. 
Jeeuitas Caatelhanos nomeado Tztpe.cn B Fos do Rio 
Negro 7 112 

Do Rio negro B aldea a que chamam 8ta. Cruz. 6 
Da aldea de Sta. Cruz a aldea de S. Thom6 21 

NOTA 
Estas aldeas estam na margem ocoidental d i  Rio Oru- 

puai, en a margem o~posta  esth a aldea de 8. Francisco de - - - - 
Borja. 

Da aldea de S. TnomB seguindo o Oruguai pela oosta 
oocidental at6 a aldea dos Apo~tolos. 14 112 

NOTA 
Ao ccoidente da aldea dos Apoatolos aatam as aldeas 

de  S. Carloa, e S. JozB. 
Da aldea dos Apoatolos, a aldea da Concei$ão 5 

NOTA 
Ao oriente desta aldea ficam as aldeas de 8. Nicolio, 

8. Luis, e S. Miguel ; e ao O~oidente ficam a# da Cande- 
laria, Sta. Anna, e Atapna. 

Da aldea da Conceigam a aldea de 8. Miguel 3 
Da aldea de S. Miguel a aldea dos Martiris a1  
Da aldea dos Martiris a aldea de ata. Maria 2 

NOTA 
Ao occidente da aldaa de Sfa. Maria, e s t b  as aldeas 

Loreto, e ato. Igoacio. 
Da aldea doa híartiris & de 8. Franoisco Xavier. 6 

NOTA 
Ao occidente da aldea de S. Francisco Xavier f i am 

u aldeas Corpus, S Tiago, N. Era. da F6. e 8to. Igipacio, 
orem estas trez ultimas com a de Itapua se acham fun- 

i ada i  na margem oooidentsl do Pannll. 
Da aldea de S. Franciaoo Xavier, 4s veninhangac da 

Villa do Ot& q' h6 pertencente á Ouvidoriade 8. Paulo, 80 
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Fortaleza de Santa Catharina, em Cabedello, Estado da Parahyba 



Fortaleza d e  'Sa6ta (Catharina, !em 'Cabeadlo 

Esta velha fortaleaa, da qual fizamos um CROQUIS 
durante a noaaa mcuraáo ao Norte, 00th aitourda b margem 
direita da f6n do Parahyba do Norte. Foi fundada pelo 
general hespaiihol d. Diogo Flores Valde~, quando, em 1584, 
esteve commandando a frota haspanhola, que de Pernambu- 
ao  seguiu, por ordem do governador -geral Lonreng~ da 
Veiga, a conquistar aqnella Capitania, ameaçada de cahir 

,em poder dos franceesr, que, alliados aos indias d'aqnella 
regiao, tentaram, por muia de ums vez, apoderar-se do pri- 
mitivo forte e da povoaqão, em cujaa immediaçõei j B  ie 
haviam estabeleoido. 

O forte. ou caatello de CabedeUo. com toda eaaa reei80 
do norte, cahiu depoisa(l6 de Deesmbro de 1634)em pider 
dos hollandeses, que ali se mantiveram aom vantagem e O 
ampliaram com Üovas e importantes obras de defsui. 

São bem notaveia, neme importante periodo de nossa 
hiatoria colonial, as luctas que ali se travaram entlo, entre 
hollandesea, portaguesm, hedpanhóes e brasileiros, oomo d 
alitir bem oonheoido. 

Os vestigios dessas pelejas hs.oioas no(am.#e ainda nls 
muralhas eaborcinadas e nas inpeific.ea exteriorer doa canhões 
de bronse, que ainda oonservam a i  profunda# oioatrim dw 

rojectii que Ihes f ~ r a m  dirigidos p i l i  posiante artilh.0s 
$as ntins que o aasediarirm, por mais de uma ve.. 

O forte de Santa Ca6hirina de Cabedelln, oomo a maior 
parte do Eatsdo da Farah br,eabava nee#e tampo dentro da B Capitania de Pedro Lopes e Sonsa, irmlo de U i m  Affonso 
de Bouaa, 1P donatario de S. 'Viaente. Eur Capitania eiten- 
dia-se desde o rio que ceroa r ilha de IrlXbMABACA', ma 
Capitania de Pernambuao, at8 a 'BAHIA DA TR9HlÇ~0,  
ao norte do rio Parabyba. 

THo importante praw de guerra, uma dai maii Portei, 
nessa Bpooa bellioosa, acha-se hoje em oomfileto abandono, 
o que B dev8rss deploravel ara todoi que se intemiam 
 pela aroheologia e peks traiiqões de nmso pais. Como 01- 
t4 iituada pmximo ao anooradouro da humilde povoapão de 
Cabedello, 8 ~oonatrntemente visitsda 'pe101 viajantei qne 
ali apartam, nos vaporem do Llvyd BrnJleira! e m  vidhn-  
tem deixam, qiiasi ienip-e, os isw nomsl e imprbidei gric 
phidol a Ibpii, ou a cuvilo, n u  pardei  da .gs ler l  oorvr 
q u e  oEmoe ingres~o pua o Ifortq inm .ip@bi qw vão rendo, 



entretanto, abafadas pelas garatujas obscenas e phrases b3- 
gaes tragadas pela m8o sscrilega dos ignorant~s e deaoccu- 
padoe, que por ali vegetam (como em toda pa r t~ ,  inf l i i-  
mente.) S8o bem notavais e dignos de admirar-se as obras 
de arte e de defesa; os artig:s bellicw que se veem espar- 
aos e que teem eacapado 6s constantes depredações e ao 
desleixo. 

Por sobre o tympsno do grande portico da entrada e 
sob o friso e as ameias que o gunrnecem, ha ralevos com 
brazass e inacripgões diversas e legendas latinas; mas, infe- 
lizmente tBo damnificadas que se torna impossivel decifra1 as. 
A fortalezn, conf~rme se observa no deeenho, era guarneci- 
da do lado de terra, por uma linha de cirtiuar, ou trin- 
cheiras, e de usi fos~o entllo invadido pela agua do mar. 
Eaae fosso estb hoje soterrado e a trincheira muito damoi- 
ficada pelo embate das oniaa. 

O accesso da trincheira para o f.rte, ao que parece, 
era feito por meio de um- ponte levadiga, cujo8 vestigios 
de argolões ainda ~e notam embutidos na muralha, ao lado 
do arco. 

Oa baluartes, muralhas e trincheiras 880 conatiuidos de 
grandes bl6:oe, lavrados, de um granito de c61 amarellada, 
ba3tante resisbnte, composto de crystaes isolados (quartzo) 
e feldaphatoi. A rocha parece ter sido conduaida, para ali, 
de muito longe, virto n8o existir vestigio algum della em 
toda a vizinhança. e estarem as montanhas e pedreiras 
bastante afastadas do littorsl. 

Para penetrar.~e na foitaleea, depois de trauaprsto o 
portico, tem-se que atravessar um largo corredor abobadado, 
diiporto em ourva, (mais de 759, no meio do qual se v8 
orna abertnrs, praticada na abobada, por onde deecia uma 
grande poria ou alçapUo de ferro que vedava o accesso da 
praça, em caso de assedio. 

Parallelo ao corredor existe uma outra galeria, ou ca- 
laboupo, tambem abobadada, escura e baatante ampla. 

Essa galeria tem, na parte que divide com o corredor, 
diversas aberturas ou frestas verticaes, prsticadaa em seu- 
tido disgonal, afim de impedir a entrada da luz exterior; 
taea .aberturas eram destinadai, em caio de ataque, a eervir 
de aeteiraa por onde os arcabuaeiros dirigiam os canos de 
ieua moiquetes e fuailavam, a queima-roupa, os invasores 
que on8avam penetrar no osrredor e estacionar ante aporta 
de ferro. 

O corredor communica c3m o grande pateo interior 
onde estavam o i  alojnmentos que podiam conter muitas 
oentenaa de soldados. Amplas eseadaa de pedra dao acoeiso 
6s baterias superiores onde se v8 grande quantidade de 
oanh6es de grosso calibre, ainda aaaestados bi respectivas 
canhoneiraa, sobre soas velbas carretas. 

Não podemcn, durante as duna visita6 que fiiemor II 
fortaleia, contar o numero de bocas de fogo, porque gran- 



de parte dos armeiros e baluartes estiío detmorcnados para 
o lado do mar, e as peças, em grande parte, rolaram pelas 
taludei abaixo, ou se acham espalhadoi ao longo da praia 
e iepultados na areia. 

Afnangou-nos, porhm, nm pobre guarda, que ali reiide, 
que o numero de peças era de superior a oitenta. Bobre or 
parapeitos e ameiai conthmos ainda uns reraenta canbõei, 
rlgnns, de bronze com bellos ornament:s em relevo e in- 
icripqões diflerentes. Na bateria do au1,entre outros oanbijea 
de brorne existe um, de groaio cal bra, com o Eram80 de 
armas dos Felippes de Castslla, tendo em c:ma a coras 
real de Eespanha e em baixo uma almofada ornada de fi- 
nos arabescos, onde se 18 :-DON PHELIPPE REY DA 
ESPA~VA.-Naia abaixo, sobre uma elypur, esta outra ins- 
cripeão:-Pedro Pacheco Marq. de CASTRO FUEBTE- 
DE CONCEIO E CAVARA-CAPITAN CL. E L'ARTI- 
LERIA. Outros canhões de bronne com as armas de Poitu- 

num doi tlancoi uma forte cicatriz produnida por 
fortemente o bronie e iicocheteou. 

a mesma bateria, um outro do mesmo metal aom um 
b r a ~ á o  e data de 1679 e um monogramma aobre um escudo. 
Mais abaixo, em torno da culatra, cingida por uma coros 
de  lonror, este lettreiro: -Weliam Wecc Wseret-Me feoit. 
HACA. 

Outro ainda ccm as armas portuguesas e ekta insori- 
pçEo sobre a cnlatrr<:-ANNO DOMINI-1822. 

Na outra bateria de S'EBTE, um canh80 de bmnin 
oom este 1ettreiro:-Joannes Sithoif, me feoit-BRUXELLIB. -- 

O velho forte de Banta Catharina de Oabedel10,jb pela 
nua vestnstez e pelas tradiçijes que ta0 vivamen6e repreien- 
t., jil pelís objectoa de valor bistorioo e archeolo ioo que r: ainda conserva dentro da suas mnralhai deimante ladai; e 
maii ainda pelo criminoso nbandono a que eatti votado, foi 
dnrarts a notia exoursllo ao norte do Brasil, uma das ourio. 
#idades ue mais prenderam a noai. attenCgo. 

8. &ente-1907. 
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QUARTEIS DA CAPITAL 

Ao ser clevadi a predicamento de cidade, em 11 de 
junh? de 1711, o nuoleo ~xistente com o nome de Fão 
Paulo, desde 25 de jsneiro de 1554, nB1 havia nelle pre- 
dio algum, que merecesre o nome de qnnrtel. 

Nessa Bpoca ex'stia na povoaçiío, s6de da capitania, 
apenas um grui>o insignifiosnte de homens armadts, que 
crustituia a guarda de pessôa do capitiío general. Esse 
pugilo de militares a1 java-se na propria residenoia do go- 
vernador. A tropa de linha, quando em transito para as 
front-iras, aquartelava-se em armazena e barrac6es impru- 
visados, on em aimylea ranchrs de palha, que cffereciam 
insufficiente abrigo e eram totalment3 desprovidos de qual- 
quer conforto. 

Sómente 64 aunos depois, em 1775, foi dado inicio d 
construcgRo de um quartel destinxdo B troja colonial. Ha. 
via sido criado newe anuo, pelo governo da metropole, o 
corpo de vcluntarios reaes, cmposto de regimentos de in- 
fantaria e cavallrria Como se tratava de um corpo de 
Blite, ostentando inusitado garbo e brilhank uniforme, affluiam 
em grande numero oa individnos para nelle se eogajsrem. 
NRo podiam eis s volnntarias ser immediatament~ acolhid<s 
e incorporados, por nRo existirem armanens ou quarteis, nem 
enfermarias dis?oniveis. 

NRo rósente por isso, mas lambem porque 8Ro Paulo 
jb nessa Bpoaa era o centro militar obrigado, e de onde par- 
tiam as tropas em soccorro das cnpitanias das fronteiras, 
quasi aempre invadidas e taladae, o gcverno precisava cui- 
dar, sem perda de tempo, da conitiul$4o de uarteis e de 
hospitaea mil tares, que podesrem receber e alrigar aa tro- 
par, que re tornavam nnmercsas. 

Existiam alenmaa. caias aln~adas aue aerviam de de- 
posito de  materi&, bellicos e caa8rnas, i uma pequena en- 
fermaria particular que era denominada ciíiaericordiai. Essa 
enfermaria, porem, Feia sua exiguidade, nRo oomporiava si- 
niio um numero muito redusido de militares doentes, sendo 
neceisario improvtaar outras em caias partionlares, que nRo 
offereoiam, natnralmente, nenhum conforto ao1 enfermos. 



Ao capitão general Martim Lopes Lobo 8aldanha ha-  
via o bispo Fr. Manuel da Resurreiçiío doado, em 1775, 
nm terreno situado na parte mais alta da cidade. onde j b  
existia uma oonstrucçiío em inicio. Lembrou-se elle e3tão 
de aproveitar esse terreno para construir um quartel, visto 
a iaso se prestar mapnificamente, devido ti iur  localizagHo, 
a oavalleiro da cidade Esse terreno 6 o mesmo onde ain- 
da hoje se acha o velho qvartel. A rua Onze de Agosto. 

Tomada essa rerolugao, representou o capitilo general 
a 8. M. sobe  a ureencia que tinha a cidade de São Paulo 
de possuir um qusr61 digo; desss nome e uma enfermaria 
militar que offerecesie conforto aos soldados nelle recolhidos 
e propuÜha rs meios .e modoa de se poderem fczer com 
pouca deapesa da Real Fazenda.. 

Pondo, jaiitsmente, em execup.o esra proposta, dirigiu 
em 19 de novembro de 1775, um cfficio a S. M., no qual 
lembrava o alvitre de se convocarem os escravos de algu- 
mas fazenda3 qna haviam s:do confiscadas na capitania de 
@%o Paulo, asos proprietarios denominados jesnitas, psra 
com poucos mestrfs que c a  dirigiarem soccarem as paredes 
de taipa de que eram formadas nesta cidaie todas as casas, 
por trlta de pedras, em cujs rxtracçiío p ~ u c o  ou nada se 
perdia porque, achava que tambm poneo ou nada tioham 
rendido as mesmai fazxndas, totalmente destruidas.. (1). 

Com essaa eicravos, entre os quaea havia alguns oar- 
pinteiror, dizia elle, entrando em detalhes sobre a oonat n- 
cego piojectada, seriam feitos os c8 tes das madeiras, qye 
*não custrriam mais que a ccnducgtio e contratrriam mais 
alguns carpinteircs para lavrarem-se e fazerem-ae as obras,. - 
Qoaoto As ferragens e pregos, que em 8ão Paulo eram exces- 
sivamente caros, sfrism adquiridos em Lisboa. 

Mandar-se- ia .faaor te1 has pelos mesmos eacravos das 
fazendas confiacad- s*. 

Para o curtjio das obras, que o mesmo capitão geue- 
ral avaliava em oito ou dez mil crozsdce, achava sn5ciente 
a importancia que ae obtivesie com a venda dos bens dei- 
raios pelos jesnitaa proacripurs. 

Na anuo scgninte, conregnidos oe meios propostos, foi 
dado ioicio A conatrucpbo do qua tsl, cuji ala direita fioou 
ooneluida em 1790, sob o governi do entso capitão general 
Bern rdo Jos4 de Loiena. B6mente muitos annos depoir, 
20 approximadamente, foi soccada a ultima camada de terra 
da grossa taipa e coll~cada a ultima trave do tecto. O vai. 
to edificio occupa actualmente toda a quadra limitada pelas 
ruas Annita Garibaldi, Toeatro, 0,ze de Agoito e travessa 
do Quartel. 

Eiae vetuata oasarilo, de fdição antiquada e colonial, 
realama urgentemente a acgiío da picareta demolidora das 

(1) Documentos interessantes. 



obras publicag, para dar logar a um elegante palacio que 
faça honra ao adiantameuto e ao progresso assombroso da 
capital pauliata. 

A acção do tempo ha muito que se encarregou de fa- 
se1 o ruir pouco a pouco. A parte sul do editicio j& desap- 
pareceu ha mais de dez snnos e o restante. mau grado oi 
esforços do actual commandante 60 segundo bitailhi~o, nelle 
aqnartelado, que se empenha pela aua consarvaçto, não se 
manterA por muito tempo em p6 

JA em 1887, ha 24 anooa, portanto, esta aotiquisaima 
construcçlo se achava em mau estado. O relatorio apre- 
sentado em novembro desse anuo.   elo visconde de Parna- 
hyba, presidente da provincia, dLia que todo e qualquer 
reparo seria feito sem vantagem alguma e que a reforma 
devia ser radical. 

- - 

Lembrava elle, negas mesmo relatorio, A asseobl8a, que 
lhe  d8sae antorisaçllo para a venda do velho edifici,., para 
com o producto construir um novo com todas as ac:ommo- 
da:ões necessarias a um quartel moderno. 

A camara concedeu a ant~riiagüo pedida, por8m não 
chegou a alcnnçar approvação do senado, ficando arsim bur- 
lado o plano de posiuir a oidade um edificio apropriado ao 
sem fim e continuaudo o valho qu!rtel a ameaçar ruina e s 
adiapensar os panrea commodos aos contingentes de linha 
nelle aquartelados, al8m de depqr de modo rensivel contra 
o gr&u de adiantamento da noasa culta capital e de nossa 
cara provinaia., dizia ella no oitado relatorio 

Pensa que n!io vem longe o dia em que esse casarão 
ter& de desapparecer, para ser substituido por um bello, 
majestcso e moderno pslacio, capa5 de figurar ao lado dos 
que já embelleram a nossa capital. 

Um seculo decorreu entre a inauguração do primeiro 
quartel-o de linha-e o segundo-o da Luz-unicrs oons- 
truidos na capital de 8. Paulo. JA vimos que aquelle s6 
foi oocupado em 1190 ; p ~ i c  o dn Luz, destinado B nolicia 
militar, abrigou a p~imeira tropa sob scu tecto, em 1890. 

De longa data vinham oi governantes solicitaudr~ da 
assembl6a provincial verba plra custear a constrncpão de 
um quartel para a policia JA se projectava a aonatcncçllo 
de  um edifiaio com as acoommodaçries necessarias desde a 
criaglo do corpo polisial permanente. 

Quando em 1831 foi organisado esse corpo, obtave o 
governo a cessão gratuita de uma ala do Oonvento do Car- 
mo para servir- lhe de quartel, por algum tempo, at8 que 
fosse construido um edificio apropriado. 

J1 se rec~nhecia que absolutamente nlo i e  prestava 
ra esse fim o p~vimento inferlor do Conve~to doa Carme- 

E a s ,  que somente fórs occupado por não existir um pro- 



prio provincial em condições de ser adaptado. Era 4e aoa- 
nhadss proporpões erse pavime~t?,  e n8o offaracia nenhuma 
das indispensaveis oondipõea hygienicas. 

No oorrer dos anncs, o corpo! que na sua organieaç80 
era composto de uma 06 companhia, fioou oom quatro em 
1860, e com sci-, de5 annos maia tarde, continuando sem- 
pre o quartel no mesmo estado, sem que nenhuma providen- 
eia forse tomada para ma's confortavelmente o al,jar. 

Era em 1874 chef3 de poliaia o dr.  Joaquim Jost5 do 
Amaral, .quando repre enton ao presidente da Provincis, so. 
hre a miseravel condig80 em qu? encontrou o quartel do 
Carmo, numa visita que a elle fez. 

E tinha razão para affimrr que o quartel e o material 
de uma corp>rap&o m!litrr in0ux11 poderosamente na disci- 
plina e na bóa ordem do srrvigo Constatou que os solda- 
dos não tinham lugar de reuiiáo dentro do quartel, porque 
o proprio dormitorio era ccaupado pela musica duranta o 
dia ; edormiudo as praqas em velhas tarimbas e o maior 
numero sem ordem e sem cautela, no s o i l h ~  do humido cor- 
redor que dava entrada para as arrecadações, não podiam as 
praçaa deixar de tar horror ao quartel, quando a elle, ocmo 
o maritimo ao navio, ss devem sffeip-ar, adquirindo os ha- 
bitou do aquartelamento, oondigtio especial para a disriplina 
e moralidade militar.. 

Em 1878. com as seis cam~anhia.. de effeotivoa consi- 
deravelments ' elevado?, continuava o corpo a ocoupar as 
mesmas dcpendenciaa dos primeir,s aonos de soa orga3izaqHo. . 

O commandante do corpo, neste amo,  representou so- 
bre o estado do quartel, pois de todo não se prestava ao 
seu destino (faoLo reoonhecido haviaciucoenta anncs), .por- 
que o alojamento uuioo do quartel, priróes de praçar, eto., 
na0 reuniam as ~ecessariss condições hygienicar.. 

Cúmo se havia sugmentado o corpo com mais duas oom- 
panhias, foi neoessario dividir ocm tabiques duai acanhadas 
reservr s para aocomodal-as. 

O presidente ds Provinois, dr. Abelardo de Brito, so- 
licitou tambem, em seu relatorio, a construcçiío de um edi- 
fiei0 e~ropriedo para servir de quartel ao corpo de perma- 
nentes; porque -o <alojamento-que existia i - m  ess i  nrme, 
rebaixava o srldado e envergonhava a adminirtração de uma 
provincia como a de 8. Paulo.. 

O conselheiro João Alfredo, quando p:esidente, eco 1682, 
esforqou-se por obter oa ncceasarics meior para iniciar a 
wnstrncção de um quartel destinado ao corpo policial. Di- 
zia elle em seu relatorio: #O quartel existente, por aeu 
lado, tamhzm não offereoe proporções com que se porsa es- 
tabeleeer um regimen disciplinar oonveniente, pois o oorpo, 
alojado nus dependencias inferiores do Convento do Carmo, 
desta cap.ti1, póde diz:r-se que o meamo não tem quartel, 



porquanto, nHo tem elle condições nem de se eetabelecer 
um dormitorio. ainda qne elueno, para aquelles que a 
conveniencia diacinlioar o Beterminara. 

De facto, a Gistir  um corpo com a organbç&a mili- 
tar que tinha, era indispensavel um qnartel condigno, pri- 
meira condipão de disciplina, como reconhecia o dr. Ama- 
ral. O corredor do convento, rem ar  e sem luz, era ia- 
sntnoiente para aocommadar as I60 praçae que deviam, em 
tempo normal, pernoitar no qnartel. 

Em sua exposição, a proposito deite mesmo assnmpto, 
foi vehemente o conde de Trea Rics Dmia no seu relato- 
rio :-.E' preciro evitar a irrisilo. Si queremos manter a 
Força Publica com a peiada orgauizaçilo de um corpo do 
exercito ; se ella ostenta nas paradas as galas de grande 
uniforme ; se tem deveres inherentes B disciplina militar 
nllo deve encontrar na3  hora^ de dercango um alojamento 
que a rebaixe aos seus proprios olhos, e envergonha a ad- 
ministta~Ho de que depende. E' indispensavel antorimr a 
conitnicgiío do um novo quartel; 4 dever da Provinda dal-o, 
como 6 de direito do ioldado exiai1.0 D. 

Quando pela primeira vez as penetrava noqusrtel do Car- 
mr, náo era semhorror e repngnancia; parecia ro viiitante que 
se achava a 60 metroa abaixu do iOio. tal a mb imore~são 
recebida. Notava-se que lhe faltavam algnne commod'cs e os 
que existiam eram insufficientes. Basta dizer que o alo- 
jamento das praças cooaietia num e~treito corredor sem 
ar, sem lus, com n aasaalho apodreoido pela humidade, 
oedendo e rangendo sob a presa0 dos pBs. Bespirava-se alli 
um ar  quente, fetido e nauseabnndo; nunca era elle reno- 
vado. Para ir b sala de ordens, secretaria e arrecadaqito, 
situadas ao fim do lobrego e asqueroso corredor, do lado de 
Qate, percorria-se o darmitorio em tada a sua extens8c. 
Os xadrenes e sala de mnsica ficavam localisados na extte. 
midade opposta, a obste, defrontando com as immundas cel- 
lulas construidas de arosaos uranohõea. no oroorio corredor- . ~. . 
alojamento e com as frivadasescnraa e sem ventilagHo. As 
reservas de esoriptnraçilo dai ccmpanhiai ficavamna frente, 
com uma nnica iaida para o corridor, recebendo um pouco 
de  ar  e de luz por uma eatreita janella que olhava psrs o 
largo do Oarmo, aempra Iamaoeuto e ooberk, de espeaao 
matto. 

Por ahi se vê quanto era uece saria e mgente a con- 
strntqão de nm qnartel moderno. 

Em 1888, o dr. Pedro Vicente de Anevedo, por porta- 
ria de 6 de agoatc, antorirou a mudança do qnartel para 
um ont. o predio que offdracesse melhores accommodaç5ei, 
coneignando nms verba de 50:000$000 para a neceasaria 
idrptagao. 

Não tendo sido mbival 0b te r . s~  um ~ r s d i o  com ai 
pmpargões requeridai para aqusrtalar o corpó policial per- 
manente, resolveu o dr. Pedro Vicente empdender  a oon- 



atruaq&o de um edifioio proprio para ease fim, aom todos os 
requisitos necessarioa a um bom aquartellamento. 

Foi encarregaia a Directoria de Obras Pnblicas de le- 
vantar as plantas e orwr a construlqilo do edificio no ter- 
reno provincial, no Campo da Lu., tronteiro B aadeia pu- 
blica. Essa c o n s t r u : ~  foi confiada ao arcbitecto de. Fran- 
cinco de Panla Ramos, que iniaiou neese mesmo anuo o 
nenioo. 

Em 1889 jb se achavam bem adian!adon os trabalhos 
preliminares para a construcção do edificio, que Bwu oom- 
plstamente terminado em 1892. 

O quartel da Lne, soberbo edificio de linhas severas e 
de feiç&o acaentuadamente milit~r, B ainda hoje, 20 annos 
decorridos, nm proprio que fas honra a 5H.o Paulo, ao mel- 
mo tempo que coutiuua a dispensar Ba tropas que nelle se 
alojtm aacommodaqõss em que a hygiene mais di5cil de  
oontentar-se nada teria a corrigir. 

Boa bella fachada olha pira a movimentrida Avenida 
Tiradentea. Esse magnifico quaitel abrange todo o qnartei- 
rlio comprebendido entre as ruas Jo&o Theodcro e Jorge 
Miranda E' Isdeado por dois jardins, em um doe quaes fo i  
erigida, em 1897, ama msmoria pelas praças do primeiro 
batalhao, mortaa em Ganodcs. 

Existiam, e ainda existem, outros edificioa adaptadoa, 
com mais ou menos felicidade, para quarteia. 

O convento do Oarmo aquartelou o corpo policial per- 
manente desde 1831 at6 1891; o 5.O bataihlio desde esse 
anno at6 1896; e o 3.' at6 1906, anuo em que foi reatitai- 
do ao prior. 

O quartel da companhia de menores t i  installado num 
velho sobrado improprio, jb qussi em ruinaa, adaptado em 
1874. Pertencia ao tenente Lncaa de Barror, e ora aitoado 
na fregueiia do Brai. onde hoje se abre o Becco do Lncaa, 
na rua do Gasometro. 

Mais trrde tmnsferin-#e a companhia para outro qnar- 
tel, tambem adaptaç80 de um ediE;io de dois andaren, de- 
molido ha annos para dar loger ao palanio do primeiro 
grupo escolar do Braz. 

A Chaoara da Figueira, velho casar80 do bairro do 
Brsi, ha pouco dsmolido e que devia o nome pelo qual era 
conhecido, a uma frondosa e s e ~ n l s r  figueira, abatida a 
golpea de machados para no terreno onde derramava sua 
fresca 8omb:a surgirem novas e mrdarnas contrucqões que 
embelleaam a varaea do Carmo, serviu tambem de quartel, 
durante o anno de 1881, a uma companhia de aavallaria 
do exercito, que n&o encontrava accommodaq6ss no quartel 
de linha, entbo oo:upado por nm batalha0 de infantaria. 



0i n t h n r s  ti- o aa priaira q W  em l87B, 
na m a  dai Ftorri, esquina d i  ia & Santa Therum, di- 
fioio de sobrado. ainda hoje existente, em cn ja  iEMs {rui- 
oaiosava a rep.ltigls de polioia. Tnnsferiu-re depoii para 
n o  ptedio da roa do Quartel e, deoe&i dei mnor, para 
nm antro na n a  de Carmo, pmxiro .o largo do %i 

nade permaneceu affl sua erarí l iq em 1891. - 0 s  bombeim s q r u r t e h . ~  ea 1860, por o m i t o  de 
arirçáo, em amas e x i p a i  dsprndenciu de qaucel de 

nrbanor, tu rna do Qaartal, mndrndo.ne depois, un 1886, 
para o predio adaptado na rua do Trem, onde Ynda h r j i  
w mlm. 

i O quartel da c;mpanhi. de mvaliaria da p~licia, era 
sitardo na rn r  de &nto P mam, numa o u a  adaptadaem 
1891, para e.m fim. F I ~  ns t~ tu ida  ao pmpistario em 1892, 
por ter a companhia se inataliado no quattel da Lnn, onde 
a:nda hoje se acha. 

O chsmado qnartel do Pary, qne a1 jon o 4.O batalhio 
dende seu r27greaso <o interior em 1899, 6 o ediíicio apro- 
veitado da antiga alfandega de FHo Pinlo. Serve presen- 
temente d +  deposita de material do corpo de bombeircs. 

O da  Thbatingueta, antigo hoipZcio de altanados, era 
uma chaoara adakt,da para esse fim. Ense proprio foi ad- 
quirido pelo giverno prov'ncial, de um part'cn'ar, em 1873, 
para servir de mani omio. Havendo sido os demente, trans- 
feridos para a colou a do Jnquery, em 19C6, foi o edifioio 
entregue A Pecretaria da Justiça, que o aproveitou, depoia 
da necesaaria adapts@íc, para quartel da guarda civica, al- 
mt xarifado, oficinas de a faiate eto. 

E' aotuaimente um mip ' f ico qualtel, com tadas as 
acoommt da.óas indispensave's 

H a  ainda o qnartel da Conoordir, grande sobrado & rua 
M u l l ~ r ,  no r ,  aervindo para aloja. o 3 . O  bata h80 da 
Forga Publica, desde 1907. Auteriormebte era uma fabrica 
de eacarrae. 

Besta-nrs fala* do quartel de Sant'Anna. Esth situa- 
do no alto da collins soe lhe d.4 o nome e aloia. desde 1893. 
ak6ã  ti veuds do de linha ao governi do Estado, os 
oon t i~aen t t s  de d fierentes armas que t8m eatnoionado e 
tranrltãdo por esta cipital. 

- 
Aquartela presentemente, apesar do estado em qce se 

enaontra, a 'O: oompsnhia de cagadorea. E' um velho edi- 
frio o nntruido hr mais de um seonlo, para residencia de 
um ~mtieu'ar, aervindo mais tarde de wnvento de jemitaa 
e em 1863, de cillegio. 

E ~ s e  edifioio, oonstruido de grossas taipai, estava "B d nesse anuo, (1863), em quasi mina, oomo se des rehen e 
de uma energica reclamiplo feita em rblatorio, Io!o dire- 
c t i r  do *Internato de Ednoandoss, nelle installado, aos 
poderes &ublioos, nobre O seu estado, os miucs e tectoi 
aueagavam ruir. Ainda hoje, q ~ n i  pssmdos, en!k 



em p13, desafiando a picareta dai Obru  Publiori com a iua 
hediondez de edifioio em derrooads. Inteiioimente acha-me 
bem ooniervado 

Muito rmoentsmente, ha  um anuo a enas, o esmo. ir. 
dr. Washiu ton Luis, aotrial secretario i a  J u i t i v  e da Se- 
goranga ~uf l ioa ,  adquiriu para o governo eitadnal o edi6- 
oio do ool1eg;o Santo Agoatinbo, para nelle aquartelar o 4.. 

( batalhão, que se schava no quartel do Pary. NBo foi ne- 
ceaaario, para que i e  prestause ao fim a que l e  destinavr+ 
que passrsee por modificigõei senaiveis. JA posmia tudo 
quanto requer um edifioio pro do para quaitel : elpagosoa a alojamentos, i a l a ~  de oomman o, fiacalisaçiio e outras depen. 
denoias indispen~aveii. Eitl. o quartel de Sinto Ag~rt inho 
situa30 no bdrro da Lui, li rua Jorge de Miranda, frontei- 
ro ao flmco direito do hospital militar e proximo ao quar- 
tel da Loa. 
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Intimamente convencido de qve os Oainganga Uo 
occidental pialista não descendem doa Qnsyanàs de Piratí- 
ninga e levado pelo desejo de transmittir eiia nosm COM 
vic@o aos nossos rpatricios, tratamos de oolligl tudo quanto 

odesse interesmr e esi'iareoer a qmaiüo, enfeixtndo e pa- 
t l icrndo os resultados das nosma investigagãi no opnsoulo 
*Os GlosyaoAi de Piratiningim. 

A principio proourami f i o  s6mente estudar as tradi- 
fies e a linguiitíoa doi Tupy- u anis, assendentea doi 
Qua anin de Pirutiningu e o mo& vida -e i Iingnagem 
d o i  %apy-guayinis modernos em aodtronto aom os awi, 
costumes e 1ingoage.m dos Cuingangs piulistss chaii6oadoi 
por bmmilianistaa notavdr e pela maioria doa iertanejoa do 
oeste paulista, entre ou pmos da r u a  de Tlbiripá, (!) co- 
nhecimentos estes indiiipensaveis d e@llimagãio do nosso ob- 
geotivo mas, empolgados pelo asanmpto, aitrapaiwmoi oi 
limitts do noiso primitivo proposito e remoniamoa nossas 
oog.twõ!s ao povoamento Uo Brasil ap6r o dihvio, pmcu. 
rando descobrir a origem dom primitivos piraliningiurris. 

Nessa p r t e  do nono trabalho üvemoj o commedimentn 
e a prudanc*, dada a notoria pobrear dss fonte# em que 
~ t u u i m e n t e  os ,paleontdlgistas podem asrir  acnheoimentu 
robre tsl annmpto, de não timr illpgáo i1 ma definitiva, 
Iimitando- nos s analynar, +em todas .as suam 4" mes de i n h  
qretavBo, os document~i que nos -vinham ds mio#, a e i t u h  
todas ss hppothewi wbie o asiumpto itB hoje formniadae 
e expor M midtadoi ,das noriliu sogitipõei, deiunib ao 
leitor i liberdade de jnigar do d o r  doi primeiroi e & 
.prooedenoh d. s segundos. 

Aaonteca, porem, que o aouw moile~to s d e s p e h a u m  
tni+dho, logra .do, cantra toda a ozpccbtiva, inapeudg 
favores da critioa, foi didiutido, semment.de, a d p d a ,  
moltraodo-fie alguns critioos de iocordo ooin w nosua 
i d n k r  e wnolulasr, d e l h  divergindo outros, a eniw e r t a  
s illustrada redaog8o da Revista do Instituto 'Historioo e 
Geographiso Brasileiro a (~d, em sete p.giara do tomo 
LgXIDi, partd segnodu, .e a w b  de vir lume, offereoe 
no8  forte, ~b:ilh&nta e a m  %, 'ta acnbikqüo. 

O facto de não .termoi ido a18m no tsrrano da d i h  
renoi.gilo dai diverra rqu hnminu, il'imitando-nos a expw ---- 
W (.)osphltraoo de Xbmu-*8mia de ltbtlc4rm $O d 'd. Maio 8e f ü e  
o MbmmMLa de 8 Paulo. d e l e  de Julho üelICQ5. 



e analysar, iem snggeatgo do nosso pirezer, as vacina hy - 
otheses por outrem jti formnladas, e o desejo de oorrespon. 

!sr a gentilena da critica feita ao noaso trabalho, obrigam- 
nos a voltar ao assumpto addnsrindo novas cors'dera~" '08s e 
aobie elle expondo as conclusões a que nos levaram nossos 
estudos e obiervagôes. 

Na óritica a que foi auhmettido 'noiio eatndo soffcemas~ 
de alguns, aeerba inaiiminagão de emittir opinito oontraria 
i aoeeitagão da theoria doa milagres oonsignada pelsBiblia 
gob fundamento, que a mnitoi parece falso e ue a n6a ae 
nos depara verdadeiro, de equivaler ella 6 &rirativa da 
fallibilidade de Deui, obrigado a quebrar a iinmntabilidade 
das regras em sua suprema e indisontivel omnisciencia im- 
posb á natureza (manifestapão para nó, unica visivel da 
omnipatencia divina) para entrar a todo momento em eom- 
mnnionção directa com o homem: de outros nos vaia a 
contestaflo de que c s  nossos indigenaa não seriam tJo mo. 
derncs no territorio braziiioo e o aen gr6o de progresso 
intellectnal fosse t io  baixo oomo pretenderamos, havendo 
unem. em oooosidlo 6 crenca de ane os nossca oredecea- 
{ores 'na te; q& ora nos Pertence fosjem antooGtone3 OU 
tiveasem vindo do oooidente on do septentriao atraves do 
oceano Pacifi,:~ on oelo estreit, de Bher in~.  lembrasse a 
hypotheee da sna 'emigragUa do oriente, da-~tlantide, ilha 
ou continente de problematica aitiiapão e exi~tencia na 
antiguidade.. 

T a m b p  algnns, elevando a nossa modesta mentalida- 
de e limitada illnstracão a onlminanoias Dir n6s iamais as- 
piradas, oriticsnm.no8 a sappoabs pretenao de -que~rmos  
ssmagar o darwinismo com a nosaa theoria da forma ertrn- 
s t u d  bssica para o reino animal com modificagõ?a de aper- 
feiçoamento para oada espelie da crea@o espontanes, re- 
pudiada a lei darwiniana do transformismo. 

De todor, porem, que 8e manifestaram sobre os &uaya- 
n b  de Piratininga* tivemos a ventura de merecer a aoqui- 
eicenoia, expreaaa de uns e tacita de outros, 6 nossa 
proposigiio de pertenoerem os actnaei Cainganga a raga 
inteiramente diversa da Tnpy-gaayani a que pertenciam os 
piratininguams de 1633, prop~~iqiío eis8 que, de resto, re- 
opBMnts e verdade ir^ esoooo do nosso trabalho. 

b> oritioi procnmrem& responder recapitulando e ana. 
Ivsando aanelle nosio estudo nos aeni topicos oontestados. - 

Bobre a pmoedencia do Tupy- ayani e sua antigui- 
dade na Amorica affirmbmos, balsa r o8 em hypotheies per- 
feitimente aoceitaveis, ter tido aqnella rapa indigena por 

rimeiro ponto de disperdo as a'ti plnnnras perú boliviana#, - .o, quer admittindo a emigra.i0ão rara o nosso continente 
doi sena asoendentea pelo eatreito de Bhering ou atcav8z 
da regiiio entre a Asia e a Amerios, quer aoeeitando a sua 

ãutoobtonia na Aisedoi. 



Não consideramos a hypotheae da sua origem na Atlan. 
tide, por noa parecer que a oonatataçiio da exiitencia desse 
oontinente entre o novo e o velho mnndo est6 f6ra do ter- 
reno da diwuasiio scientifios pela ausencia de pmna  ou 
vestigios que autorisem qualquer argumento acceitavel em 
seu favor, tanto mais qnanto ainda B problema a resolver 
a existenoia em qnalqner dpoca, daqnelle coctinente cn 
ilha. 

Mnitcs doi escriptorei intigcs, soientiatai, poetas e 
proiadorea, referem-se ti exiatencia da Atlantide mas, a 
avaliar.se por todo qnanto nos legaram a esse reipeito, os 
seus methodos de inveitigagiio e estado eram maii phmta- 
siosoa que analytioor, tendo ellei apenas reprodusido vagas 
tradigaes da existenaia, desenvolvimento e snbveniío em 
Bras remotisiirnas, mesmo em relaqáo a Bpoca em que flo- 
reoiam. de aleum novo. osiz on oontinente. noticias eatas 
que chegaria& a t d  elles impregnadas de-inkensa poesia m y  
thologica e enormemente ampliada e transfianrada pelo - - 
perpaisar dos tempos 

Que os eacriptores antigos e modernos niio porsniam e 
nem possuem outros elementos para a oonstatrçiío da exin- 
tencia da Atlantide alem da tradiçiio, deprehendeie da 

ropria circnmstancia de niío serem aocordes na sitnagiio 
$aquelle pais: continente on ilha. 

Platiio anpp6s.ns uma ilha a oeste do Egypta. 
Oviedo nos ensina eatar ella na Amerioa e identi6ca.a 

com a Amisonia, p p d o  ie nesse ponto em manifesto deuao 
oordo rrom a soienoia dos phenomenos geologioos looaes que 
nos atürma ier nqnelle pedaço da nosia patiis um i010 

anho 63 agnai e níío um territorio por ellss absorvido como 
Lveria ter sido a Atlantide. 

Bndleok B de opiniiio que eise pais fada psrte da 
Borndinavia. 

Lutreille anca que a aitnapllo da Atlantide seria no 
territario da L r s i a  achul. 

Par* De Boer as peacaminosas Bodoma e Qomonha 
formariam o famoso e pmblematioo pai.. 

A Atlantide de Brilly occuparia asaltaras da Mongolia. 
Boache ooins DOI ini Icoslisaollo entre o Brasil e a 

Afrioa do 8n1: 
Mio Oullock e preaentnments Petroche Companika (a) 

aoteditam na sitnicão da Atlantide formando uma erande 
ilha entre a bmerióa Central (e nesse caio a i  Antilkas, os 
Aç6re.s e a Madeira seriam os seus restos) e a regigo do 
velho mnndo oomprehendida pelo norte do ooutinente afri- 
oano e extremo iu l  da Europa. 

O intere81ante do ora0 B terem eitai opiniõw todsi 
tüa divergantei entre ai, um a& p o n t ~  de partida, a tndf- 
No. de onde me ramifiorm e i e  deidobram para irem bni- ---- 

(.) r m U  Antigo* pela dr. Domingoi Jaguarybe-E. Paulo. 1910. 



ma Penii, na Prl-stina, na M~ogol  L n >  A Irntico rol. no 
Aùaetiooierte, r n  em qna'q2rr pmto do gl&) onde a&- 
ta i t  ~ l m  de ~ D M O  awim 1904 I fah~lns twra  p d u  
hbaioll;5 s lnc&&ka i ~rJligap3sa do ~ $ r i b  haiaino. 

Depois h m s n h s  eamraglir a-ahed &u proaedi- 
das ai ilhr de Creb e do eo~ironto no1 ma8 m~A.abs 
c>m a descripq80 q i e  da Atlantide f a ~  Plrtã, no Tiaai, 
inrgiu uma cutri hypotheie segnnle qual a leu laria 
terra wri. waelin ilha. e maa hib  taatsi oi minninv, 
demndentes-do myth,lagioo Sino*, ju z doi infarn~s,  qw 
prinoipiarism a floíeaar oarea de dex millenioa antes d e  
CbR&: sn. crpital wù K m n m  que impazr:a por r0a 
hfluoncia politiea e cammerciil em toda a região medi- 
terrane.. Este renltado 6. ainko a coofi.nuJIo da h y p -  
h e  de P W o ,  wlo menou o e.en robmtecimento. . - 

Admittindo, ainda qne por mornenlos,, somo p r ~ m d a  a 
axiitenoir, era remotas Aras, da Atlantide entre a peninsn- 
Ia snl ame ieana e o continente africano, caio nnico em 
que ae poderia t ~ r  dado a tranimigraçk~ iaolada cn em 
massa das st lantid~s para o B as'l, an:ee ou depois do di- 
fuvio. in4nhl'avelmenta irianos eac'ntrar as remiaiaoenmae 
dark fboto e n t e  a8 tradiçõ ,a doa acbnsea ahorigenaa bra- 
mil coa, do meimo m ~ d o  q ~ s  enc nkrami a lemb-as* do 
diliv'o que tsve sda oõmrren,ia am Bpow t i lver b,m 
mais remota qns a do deaappareeimento da Atlsntide: e 
aiio s6 encont.ariamos a reminiseeioia danas facto com) 
tsmbem ou vekt'eios da avaltaiada C ~ V ~ ~ I B ~ O ~ O  de une. se- 
gando a lends, :atavam da po;ie c8 filhci do ~Ôntiáents 
p:rdido, quando jnstwente o o~ntraric 6 q,ie ae veriãaa, 
osrecend,-nos mesmo nâo t ~ r  iamati a ffieatalidade doa 
nomoi indipnas ido a16m da infanaie na idsde de 
una humaniqzpdo. 

Jintaments a falta de tnidiçiío e de indicios d e  u n a  
civilissgio trabalhada ainda q re em baixy grbn, 6 q w  nas 
lavon a niío condderarmoi a origem oriental doi n)sioe 
indigenaa.. , 

, , ;  

A rivilisaçslo apresentada em a'to grbn pelot imperios 
dos Inoaa e de Monteinmã niío serva de argumenta da 
oontrdicti  h natsi~ m ç l n  tia, provada aomo eiti a on-  
g e d i v e r i a  doi powu que a poÈankm e o seu apparwi- 
m e n t o m  aantin*nte em Bpcoa t i o  posterior a plidqner 
manillsta@o d s  pmgmsao hnnsno no territorio b:aiileim 
qss nb peimitte hypotheie algumr de approximsplo. 

At6 o presente as perq~ 'sra  arebsologkw nio no@ 
s a i ~ i s a a  s s i p p r  ncu n w o 6  indiana8 du époocrq pre- 
&l!anr,  o mmor b i c l v i m e n i o  mental qaa pcnu a 
tauiio a'quw por primisia de  a i v i m , .  Tudo 0 ~ t e r L L  
qn, nos tem forneoido o Brsiil oentral e mori~ional de-, . . 

h&hb&3 8. bptidso W@Qd?. de, monq(um,  pai^ r ~. 



n ~ l i m i k s  dm aEs rda i id r s  niosridade* organ'sr w in- 
digema da outras BCLB, pmoaria defeia do seu Eu material 
e garantir a I ranatençb de ma propria exiatenck. 

E' reidade 9119 ã norte do Bmeil, a regi69 amawnier, 
tam,noa fornecido nos aens srtefaatos de ceramica e n u  
inaeripçaeu lapidarao, nimplea i r  b.,>aaos ou vardadeiros oa- 
ncteres de nma eicriptc idiographioa, ao =vai irman.m- 
veis dos proJromos de noa  a i v i t s s w  pre-giatorica, j6 de- 
monstrando a polse, ainda qu ! inoipient., das fsanldada 
intellectlvsa e da hab lidade Inanual, em certo grin L'e 
adiantamento pelo himem que as praticava: mas, si oonai-. 
derarmos a sitoaqão geographics do tirritorio smamnico 
limitmphe e, por alsim d,ser, entravado na 5.na de in- 
finencis da civiluaq%o q1ic5uB; si oonsiderarm, s tambm 
qne algnn< doa art8faotos~alli enoontradon cmo,  por  etem- 
pl-, o celebre, marakitan, aáo fabrioadoa de materia primn 
d I ex'stencia deiconh.eoidi na regi&, e que ainda hoje o i  
actuaes indigenas do valle do grande rio que re t6m oan- 
servado afastadoa d o  contaoto da nosaa civiIisa@io, 'não s t  - 
tingiram o grdn de desenvolvimento mental e de hablfidi- 
de manual dtmonatradoi pbr aquellei achadoa' sroheclogi- 
oor, tsremaa de acreditar na poaribilidade de- pertenmmm 
essas manifetta~6 s de adiantamrito cn'taral &a populaç~ea 
ab3r;geaes civiliasdas que mais trrde aoff:eram o jogo do# 
conq?i,tidorei heipanhdia. 

Parece provado' qpe 9 ~ivilissç6ea paruma e mexiaans, 
attrahilas pelo interoambio q i e  deveria ligar ou doia po- 
deronts imperiosa se di~ten'eram pars o norte nmi, par& O' 
nu1 outra,' encontnnio-se na senda commnm d e  erpaiulg 
e, 1 iqge de se chocarem s de se destrnirem como f-tilmen- 
te teria acontecido no valho mundo, fnsionsnm.se fnman- 
do diveraos, fó3os de irradia@o na Americs Central e no 
porte da America do 8i1 ,  Ass'm, poi's, a Amasonia eatiria, 
a oeste e ao norte, unids a g.andei e adiantados centros 
d e  civiliiagiio doi q n l i  nem duvida terim soffrido a in- 
'f.riencia, quer por in'inrsllo .no ieo tsrritorio, .quer pelo 
contacb que com ellea pudessem ter tido slgnmaa d i ~  iaas 
tribna. O qua, entcetint >, nla psreae pmoo prcysvel 6 a 
veiineagãq da origem dos prodactos archsalogicos amasoni- 
oos numa tivil iaago g e d a  e deaenvolvidi entre os abon- 
gsnea b alibiros. 

Em o noaao -&do de qice ora tratamos, dairrmoi :da 
discutir a aatoohtonia do Topy-guryani, apenuaob:e dia 
fwendo p c q ~ a a  oona'derag&sa, 21 ser e n a o  o noaro si- 
oopo estaboleoer a diff>renoia@e 11s dirarin ragu &*- 
gsnen da docritorio d r  uiirigs aapitania da 8 Vieeate: en- 
n t l n v > .  eatiwmoa e e n p r p  indinadw a'.iiimittir i 
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A demonstracll-. oor8m. da autochtonia dos nossos abo- , , A  

rigeni, com aer prementemente nm problema de impossivel 
solno80 Dor depender de novas desccbertai e profundos eu- 
tudoa nó  campó da pslaontologia brazileira, aesaa mesma 
paleontologia creada pelo aabio solitario da Lagoa Santa e 
que parece ter com elle perecido, envolve ainda outra q u e s  
i& de igual ou maior relevanoia, qual o repudio do dogma 
b.bliao de proceder o genero humano dum 86 tronco repre- 
sentado por Adllo. 

A geologia comparada, estudando e classificando em 
Bpooas, a i  differentes camadas da crosta tenestre at6 as 
torienos aioiuos, e calcalando-lhes a idade, faz recuar os 
aearenta secalca biblicis da crraçllo do mundo em muitas 
qentenaa de milhaver de annos. 

Por sou turno a paleontolog'a, novo ramo da rioieneia 
humana iniciada na Allemanha nos primeiros dias do ultimo 
quartel do senulo XVIII e rapidamente spplioada nontroi 
pontis da terra, patenteando aos nossoa conhecimentos o 
fosail humano daa camadas terciarias, faz-noi aorelitar na 
existencia do homem pr0.adamita. 

No norte da Europa, na Fran~a ,  no territorio dos Esta- 
d o  Unidoi, no Mexico, na Repnblioa Argentinn, no Brasil, 
(Bm aido eneontradoe, no terreno dilnviano, restou hnmanoi 
fcisilissdoi, muitoi dos qniei na edade calculadamente de 
treientcs millenioe, fvaaeis que protestam contra a Ara re- 
oente do appareoimento do homem sobre a terra indioada 

elo Genesis: em muitos pontos do noaao Globo a archeo- 
ogia jB tam desentranhado das camadas terciarias produ- P .  

&tos da habilidade humana, o que leva a crer naposiibili- 
dade de novai descobertas afirmativas da contempo:auei- 
dade do homem primitivo com os s8rea animadoa do periodo 
plio ceno. 

As peiqnims e investigaç6es do dr. Lund no territorio 
mineiro, dando em resdltado a descoberta do homo brazi- 
lianais dilnviano, forneceramnoa a prova de ser o Brasil 
6abitado pelo genero hamsno na maama dpoca em que a 
paleontologica, no seu actoal eatado de adeantamento, noi 
indica, de modo positivo, o appareoimento do homem no 
velho mundo, e em muitos outros pontos da terra. 

O homem dilnviano, si bem que de posae j8 do livre 
arb:trio. ainda niío eitava sognro da intelligencia consciente 
que mal desabrochava em seu rombo eerebro de trigloditta, 
e snai miíoi apenas deixavam a qualidade exclusiva de 
membroi apprehensorei para se educarem na gymnastioa da 
obedienoia so pentamento, preparando o eolytho, primeira 
defesa de que r humanidade ae armon. 

Bi ooniiderarmos que o homem oontemporaneo do 
Uammouih e do Megaeerar aahava-ae espalhado por toda 
a terra como provam a i  descobertas archeologicas e nos 
confirma a tradiçilo do dilnvio enoontrada em todos os povt s 
e, si qnizermos aooeitar a origam da humanidade num nni- 



co tronco, teremos de formnlar a hypotheae ds dispsrsão 
em todas as direcç3e.i do h>riionte, por todai as sonaa e 
pelas mais longinqnaa terras, dos ascendentes doa primeiros 
homens ccnhecidos . 

NHo nos parece acooitsvel raia hypothese. 
Qne neoeaaidade teria a então re,nmidiasima familia 

humana de se dispersar pela terra, quando -ais propicia A 
aru, conservag8o deveria ser a zona em que, pela geragko 
espontanea, or uma das famosa9 acatsstrophes* de Cavier 
on pela lei Barwiniana do trausfo:mismo, surgiu o prototypo 
da humanidade ? 

Ainda que tal necessidade houvesse, teria sido possivel 
aoa predecessores do homem dilnviano, animalhadoa e in- 
teiramente inermea (poia a racionalidade, unica arma com 
que a e s ~ e c i e  foi dotada velo Creador, deveria ainda eatar 
Üelles cÔmpleta e prafiindimente adorm*eids) a dispersllo 
nem o seu immediato snniqnilamnto pelos mcnatrnosol i&. 
res dA fauna contemporanea, formidavelmente providoa pela 
natureza de armas aggresaivsa para a luta pela exiiteneia ? 

De resto, porque não admittlrmoi a Iiypothese 60 ap- 
pareaimento espontaneo do homem sobre a terra nma vta 
que a fonte de onde brotou a primeira manifestaçllo da vi- 
da animada ainda permanece na mais espesaq brama do 
desconhecido ? 

Entre a maicria doa aabioa que eipeclalizaram nem 
estudos no assumpto parece ter rempre existido forte repu- 
enancia na aoceitaao da doutrinn da eeraaão einontanes. 
equivalente A acce<tagão da intervengko l i s i i a  na' crea$~ó 
da cada eipeeie. Entretanto, para a negacko em abaoluto 
-des$a hypoihese, era miater i n e  a icicne'ia explioaise de 
modo rigoroao e oonvincente a origem do primeiro mar, da 
primeira cellula vivente, do primeiro atomo vital cnio a ~ -  
i>amcimento ninguem pende ainda accomodar da en&nhÒ- 
mas oombinaçôes da theoria do tian~formismo Q do aystema 
dai catastro~hes: rena indispensavel tambem sue nos ~ a -  
tenteaaae o;eremplares, oa typon de trsntiqllo de uma pira 
outra especie e não os da evolnqll, da eapaoie ramificando- 
se em d'iveriat raçaa nai eapeoiea inferioréi, e desdcbrando- 
ne em variedades quanto 60 raqai humanss oomc rt8 agora 
h a  feito. 

Mas, verificada que seja a ascendenoia timiana do ho- 
mem; provado ier ells um anthropoide melhorado e oenfir. 
mada aaaim a aua animalidade material, jamais contestada, 
provinda de nmm snimalidade inferior, o que 6 oontestivel, 
ainda resta de 16, deaifiando as cogitações da aciencia h n -  
mina a questão magna, em toda sua transcadencia, da in- 
tervencllo divina na creaollo do homem. 

 iceit ta por verdaie a negativa da intervenção divina 
na fornacito dar eipaoies, o inatincts, o entandimnto, a in- 
teltinencis animal.- iarlam remltantea da oonformaoko ma- 
t a r a  de  onda e~pecie  s, como tal, aoompnnhai-as-iam 



em sua evilug8o.e transformaçiío, e1evando.s~ e.melhor:nlo 
na maams proporçllo em que i fónna animal -evr,lns, se 
traneforma e melhore, de modo a formaram em. panllelo aom 
ella, uma escala saemdeute, nem nolnçóca de aontinuidade, 
tendo no g r h  inferior o mais baixo dos inaaionaei e uo 
inpurior o mais alta PB: vivente, a areatura hnma,a, na 
poase illimitsda do entendimento e da rasiio. 

Assim, pimm, nito acontece. 
Quem poder& affimar ser o mscaco anperior em in!e!- 

ligencia ao cllo, a* csvallo ou ao ele. haote, uipeaiea a elle 
inferiores na estrnctnra, sendo que o nltim? parece não ter 
ainda attineido a fóma definitiva nllo i>asssndo:nessa hv- 
pnthe~e, detgpo de transiçlo entre Ô ~ a i t ó d o n t e  611-0 
Mammouth e uma fatura especie menos disforme, mais 
perfeita. 

Q h t m m  indo rm auxilio da naturem tem procurado 
elevar e deienvolver o erAu de entendimento doi an imes  
que lhe %a, maia proxi&s, tentanlo incutir-lhes a ra5llo 
cim a traiisformag80 do instincto animal em intelligancia 
cunaoiente: haldad 0. Dorem, Bm sido seus esfdrçoa, pok, 
nem meimo do mais adiantado anthropomorpho logrou nur c& 
a menor prova de intelligenoh, lerspicacii ou argncia que 
demonstmüse sua superioridade mentd sohie iquellea outro8 
animaes, e tamp~ncÒ oonneguin de nenhnm dillei a repe- 
tiçXo con ciente das habilidades que lhe silo ensinadas: f6ra 
de determinado gráu de intellipencia irrscionil 6 tão auto- 
meto o simio ctmo qualquer das eapecies a elle inferior na 
eacala soolagica. 

Asrim. oois. o macaco. o ohim~ana6. o animal msia Dro- 
simo do hó&& pela eatr8ctnra mitoriai. po~avelmente ira- 
cnraor do =Pae da humanidade., do anthropoide de impro- 
vada sxistencia. siffre o mesmoerán de inhihioão no-de- 
dessnvolvimentÓ das suas primitkas e innata~'qnr1idade. 
de i61 viventa e de r8r pensante, a que eitA tujsita 8 
talnina onia e d u ~ i d e z  6 ~roverhiai: mais antieas. se i r~nde - 
a i  ideia6 geralmente acceitaa, qn3 o homem sobre a terra, 
nanaeram. tem-ne re~roduz~do DOI c e n t e ~ a ~  de milharea de 
gerapões 'e morrem $noerrado; nos acanhadoa limites do 
inatinoto irracional concedido pela natureza As primitiwa 
especiea de onde derivam. 

O homem, embora sujeito As 1e.s geraes da natiirasa 
quanto A meteria, innegavelmente obedece a leis especisei, 
a6 & ina especie applicadas, em relagao ao entendimento e 
ao e~pirito. 

Snrgido s bre a teria no msrmo grAa de irracionali- 
dade doi a&ma animae; e inferiur a elles pela falta de 
defeaa nstural; oom ellai aohabitando a6 oavnrnis: tendo 
por linguagem apenas aons inuticnlados o homem, pruc) A 
pouco, foi-ne etemituuio na gymnaktica de oonoepgào & 



pensarcento e na iua externrç80, construindo para expri- 
mil o uma lin,gapem articulada, modulat'a hoje em milhare~ 
de idiomas e disíectos. 

Torraudr-se poderosa I propoiqilo que educiiva o 0s. 
pirito, nAo ~b v e ~ " r u  os ulimaes a el!e buperiores em farpa 
bruta, como: iojeitou r 0  ties reinos da natnreaa aoseu poder 
para ieu u,o e go~o.  

Midificou climas, edificou cidades, dcminoo os a i a  e' 
os mares e ~onul lou as distancias, tran~mittindo com a ra- 
pides do raio, o seu, persameuto atraves do erpaç., nAo 
maia pelos 618 telrg aphiccs. ry~temr para elle j6 antiqua- 
do, mss cavalgando. o nas ondas vibratis da athmoayhera. 

E, longe de epmorecer, de se quedar B sonbra de ta- 
manhas c;nquistar, alsnga o olhar e o pensamento pata 
alem do mundo que habita e perscruta a vida t e  outros 
mundos e a existenoia de outros s eternas planetirlos: in- 
ceisanteueute csminba para a r rente, para o infinito do 
saber e do poder; ceito de possuir em r i  essa soeatelha 
diuiiia que se chama-Alma-pr~cura a immortalidade, ap- 
prolirnaudo-se cada vei mais de Decs. 

Entre o homem e o anthroptmorpho, r&ies pen!antrs 
n lo  medeia, poii, sómente o eipaço e a alima do degrdu 
na escala zoologiea dewonttn~da pela anthropologia: a so- 
lnpllo de continuidade na escala mentali tendo por pontos 
de ruptura o insticcto limitado do irracional e a intelligen. 
cia racional pela qual indubitivelmeute.alca~gsrb o horceiri 
a omnieo:encia, 6 immanemznte grande, 6 immensuravel en- 
t ie  aquellai duas 'especies tllo prc,ximis pela eatructurama- 
terial. 

Parece nos indiacutivel, incontestavel, a theoria da in- 
terve~çAo de uma intelligeucia tuperior, de um poder oons- 
ciente e rms:aoiente nAo só na creaçAo do Lmem material 
e do homem eaoiritnal como tambem de todas as outras 
especies animcei ue pov8am o mundo: a ~ r o p d a  doutrina 1 do traosformiamo aseindo unas leia de evolação sobe tres 
ou quatro especies viveut-e, montra n?.o ter arnomeutos 
para discutir e provar a origem das   rime iras manileata- 
gôei vitner f6ra da hypothe e da iuterven~íío divins, e im- 
plicitamente reconhece a existenoia de uma vontade infini- 
tamente poderosa dn qual as leis da naturesa sAo meras 
drmonatrag5ee. 
, . . . . . . e .  . . .  . . . . .  

Admittindo meamo serem a alma, o espiritr, a intelli- 
gencia, apenas resultankn da conforma~Ao cerebral do ho- 
vem, muito mais perfeita que a dos oytros auimaea: ad- 
mittiudo ter s humanidade sua ascendencia no anthropoide, 
ainda -sim níío podemos acceitar sua origem u'am unioo 
t r ~ o c ,  pela impossibilidade em que ea16 a sciencia de a r -  
plicar a t~aneformagão do primeiro homem na5 diversas ra- 



tas actnaea. Os argumentes ai8 agora adduzidoa pelos adep- 
tos do mrnogeniimo a tavor de tal pheuomeno não justifi- 
cam tamanhas modificagões no Renero hnmano. 

O Velbo Testamento, fazondo a humanidade deaoender 
de Japhet, de Cam e de Sem, filhos de No6, anico patriar- 
cha descendente de AdHo que sobreviveu ao dilavio, refere. 
se rómonte 4 raga branca: na arvore-genealogica da hu- 
manidade biblica niio exirtsm os rsmos neero. amarello e 
vermelho visto serem os dascendentea de Japket; os Argauor, 
ramificados em hindúi, indo-europeus e ieur descendentes 
Ara eipalhadoa por todo o globo,-e os descendentes de Bem, 
os Bemitaa e Hebrens, hoje rbpreaentadr6 pslos psrras, pe- 
los syrior, pelos arabei etc. eta., incontesrrvelmenta brau, 
cts, e conservarem as sgypcioa, ss herberea, rs ethioper, 
descendentes de Cam, todos os raraoteristiccs do tronco que 
os projeatoo, a exoepção do pgmento branco obombrado em 
matizei gradatioas at6 o b:onzeo qnari negro pela maldi- 
$80 biblica, pelo clima torrificante da região do Bahara e 
pelo sol orestante da zona torri'a. 

Assim, pois, sem negar a Biblis,. podemts formular a' 
hypcthese do sppareoimento simnlianeo das diversas ragus 
humanas sobre a terra, tendo onda uma o seu Adao, oreado 
de sccôrdo com a deaorippHo biblios cn iurgindo da evoln- 
g&o de .raças diverias de anthropoides. A nEo ser a ~ i i m ,  
como explicar o apparecimento do negro da Africa austral e 
o do negro ooeaniao (scbre oa quses o livro doa livros niio 
fas referenaias) em regilles temperadas, e a exintencia do 
typo mong lico, doa chinezos, na Asia, na meama linha iao. 
thermica, na meima latitude, na mesma zma portanto, e,, 
por assim dizer, sob o ueimo clims, ao lado dos povoa ja- 
pheticor, dos aryanos da regi8o entre as rios Tigre e Oxnr, 
o mar Caspio e o Himalaya, ascendentes dos mais puros 
typoa i a  raça branoa, os garmanas e os slrvoa? 

A crença geralmente ncceita da origem exterior doa 
nossos indizenas 8, primeiramente, devido a felta quasi 
absoluta de trsbalhcs paleontologioos, f ó r ~  das mal divulga- 
das investieacões do aabio da Laeôl-Banta, aue oroduzsm 
mais luz na penumbra da pre-hisToria do him& ekericanc: 
depois, a maia ou menos identica colif,~rmaqáo craueaua no- 
tada eotre cs nossos iniigenas e os mongóss e, por ultimo, 
o facto da descoberta, relativamente recente, da America e 
o atraio intellectuil dos seus abotigeues o qne nos d& a 
impressho de ser elle um continente novo qnando, ao con- 
traria, B beh  posaivel'que reja nmb das porções da terra 
que primeiro surgiram do pelazo e se povoaram. 

Pertencemos ao numero dos que entendem que r6mente 
depois de revolver palmo a palmo as diverths camadas gec- 
logicas enzcieas, arrancando & nua terra todos os sena se- 
gredos 6 que o homem brazileiro poder6 entrar no pleno 
oonhecimeuio do seu remoto passado e da sua origem. Um 
facto, potbm, podemos desde jb constatar e 6 que os oraneos 
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foireis at8 hoie devcgbertos no Brseil. dolicooeohalos em 
geral, identi6óados aos craneos mongoliaoa psla cIÊ+ssi6nap8o 
de Prichard offerecem notaveis differeupas em relação a estes, 
mesmo dentro da f9rrna pyramidal do antiquado systema 
daquelle illustre aothropologo. Tu!o que se ha obssrvado 
nesse sentido póde ser reiumido no luminoso trecho abaixo. 
trrnacripto extrahido da carta que a 21 dg Abril de 18i4 
dirigiu o dr. Pedro Luud ao Iust'tut* Historico Brasileiro. 

Consideradas, dia o aabio dr. Lund, debaixo 
do ponto de vista craneologico, que sempredeve 
merecer a primeira coniideraç&o, as rsçss huma. 
naa a p ' e s e ~ t  im tres f ,  

"rmas 1 rinoipaes dos cra- 
neoa, as quaea o primeiro ant ropolcgo dos nossos 

s tempor, o celebre Prichard, tm designado com 
s as denominaçaes apprrpriadaa de fbrma oval, 

fbrna. prognatha e fórma i~yramidal. A primeira . comprehende a raça caucasics, a segunda a 
ethiopics, e a terceira a8 raças mongolica e ame- 
ricana. 0 s  osracterea mais esienciaes por onde 
esta ultima ae distingue daquella, riio a maior 
eatreitxza e baixeza da teate, e a maior pmemi- . nencia dos osscs facisea. 

O a,  eitea caracteres sendo outras tautls 
a approximações para o typo animal: deve a raqa 

americana occnplr o logar inferior na eacals, 
8 comparativamente d raçamongalica. Admittindo- 

se agora a hyp>these de uma origem conimum . para estas duas rapas, sendo a r a g  mongolioa a 
raça primitiva, deve-se forçasamente considerar 
a raça americana como uma degeneraçíío daquelia. 
Segundo eit, by~ctheae devia-se. anpp8r que .. tmto  mais se spproximariam eatas duas rapas 
uma d'outra nos seus caraoteres physicos. Orq 

a os facto1 que tsnho referido acima moatram pelo 
contrario que a raia ame~icana, por etpaço appro- 

a ximadamente ds 8.000 anuos, nBo tem mudado no 
seu typo geral, ou si 6 que tem mudado, 6 para 
se afastar anda  mqii da raça mongolica, nos 
tempos primordiaes da aui existenoia. Para os 
que querem inaiatir na oommum origem deatas 
duas raças, n8o 6ca pois outro expediente. sinão 
inverter a ordem ohiouologica at8 aqui admitti- 
da, o que viria certamente a ner mais em con- . formidade com a marcha ordinaria da natureza 
procedendo do imperfeito para o mbia perfeito*. 

Mes, alem das dissimilhanç~a nctadsa pelo dr. Lund 
entre os craneos da rapa vermelhade Lagba-Sants e os da 
z a v  mongolica, ha  a indaa  considerar que os recente8 pro- 
gresaos no estudu da oraueologia tbn tirado' a este ramo da 
anthroplogia qnasi toda importanoia de valor differeucial, 
como s s  verifi3a da t.~bella de Brora na qual apparecem os 



giuleiea, os pa iaienass antigos, r i  bolland rei e oi america- 
UM s e p t e ~ t  ionies e meridiona~s, repmsrntsntes da n q a  
brinca u ~ r  e da raga vermelhi catas,  clraaificadw entre c r  
memti&epbalos, e entre w doliomepbal~ os bottentoter, or 
irabes da A'geria, o8 eaqaimlui de Oroenlandis, trm rawe 
cnja d i m i d a d e  da irigem aa ooineidanc'ss doe i n d e w  os- 
I haliooa jam~ ia podarão destruir. 

Qnmto li aa~~osiolio da modeinilade do c ntinsntr, 
iagg& da pelo fafio hiitorio? do isa recente desc~brimento; 
a propria gf ologia parece indicar ser nm doi n a i i  &nii;os, 
li&-o na s aniigo- emergido dai agnas . 

á' verdade que nHo 6 e jsmais aeiA:possivel calcular 
com exactid&o a data das catartro}hes, doa c.niclysmos que 
d m m  origem ao appareoimento doa d:vars<a cout'oentes : 
entretanto, os conhe.imentos goclogiccs actuaei indnzam os 
homens da aoienoia a formularem by>othrsss todas favora- 
veia B prioridade do levantamento, s i n b  da todo continen . 
ta americanu, pelo menos da pa ta relativa ao Braril. 

A grande 1lan:c:e (4 ainda o dr. Lund qiem 
e fallr) que comprebande a parte elevada do 6 ra -  
a SI, desde a Bena do Mar at6 ar co~dilbeiras dcs 
a Andes, abrangendo as cabeoeirss dos rios maiores . do mando, f6rma nm terreno extenso cnjo solo 6 

formsd, de rochas l e  tencentts ao periodo cba- 
mado na geologia de atraniiqãc., e depcstadas 
em regra em camadas horiaontiea, wm qreessas 
camadas ifjam cobei t~i  p . r  oLtrai. de formafio . maii recente. 

4 Não consta oae hria em rutra  arte do 
e mundo ama remel6aote ektensão de terieno que 

1ff.reoa esias condicãea ~eo lo~ . i a i i ,  visto appa- 
rtcerem em regra as rocha; primitivas e -de  
transição em camadas consideiavelmente incli- 
nadis, provando assim te.em sido levantadas 
depois de sua deposiçao por effeito de forcas ex- 

' P 11:ivas obrantes de dentro. A 6,oca em que 
oram tffactnados estes levantamentos 8 indicada 

pela r, Lção que conservam aa amadas lavrnta 
i c  dai pam aom as que as rodeiam e se encistam 
e a ella: ora. arcando a3 observapóss do Sr. de  
e Besuaont, o enienheiro autor dcaaas perifioa;6:s 

thr8nilogicss, as datas desses levantamentoa ró 
em mni p ~ n c o i  casol, e estes de pouca s'gnifica- 

a @o, sobem at8 a .  62oca da transigão. Onde na 
a amadas das ri ehas primitivas e de tranaiçãc 

ainda ooniervam a rua direccão or'e:naria hori- 
rontsl, não tl 'as geralmente 'cobeit& por outras 

a maia recentes, 88s foimac8es secundarias e ter- 
= ciaiiaa : e a n ~ i c a  excepçHo, que merece parti- 
a cnlar con9iderigllo 8, ccmo jA nite;, o grande 
c plattau central do B asil. 



e A explicaç8o deste phenomeno, que niío tem 
ainda attrahido da parte dos geologoe aattençao 
que merece, niío p6Je causar di5culdade. A 
ausencia de depositos secundarios no referido 

= plateau prova quo j4 se achou elevado em cima 
do mar n'nma Bpoca anterior ao tempo em que 
prircipiou a formaçiío destes depositou aubmari- 

e nos, ou em oatros tbrmos, que j 4  existia como 
um continente extenso a parte central da Brazil, 

a quando as mais partes do mundo estavam ainda 
submergidas no ieio do oceano universal ou snr- 
giam apenas como umas ilhas insignificantes, to- 

= cando assim ao Brazil o titulo de ier o mais 
antigo continente do nosso planeta.. 

Estudando a qnestllo sob outra modalidade surge a hypo- 
these da sobrelevago violenta doi continentes pela formi- 
davel forqa doa uat~clysmos e os seus consequentes movi- 
mentos de assentamento procarando uma paai@o definitiva. 

Por esta theoria inatentada por acientistas da estatura 
intellectual do profeisor Palasso, director do Don ervatorio 
Meteorologico de Roms, e do geologo viennense Baesa, o 
territsrio das Calab~ias com oi seus numerosos terremotce, 
conaequentee, em geral, ao abaixamento do solo, seria uma 
dai mais reaeiitei formaqõer, nlo obstante ser ?arte inte- 
grante do velho mundo, e o Brasil, livie doa phenomenos 
siimiooi desde os tempos em qqe alcanp. a his%oria, e que 
jh de ha  muito tempo parece ter ccnaeguido o ieu dtfioiti- 
vo aisentrmento, o mais velho, sem embargo de pertencer 
ao novo mundo. 

Ue todo qae ahi fica dito e tranacripto, parece poder- 
mos concluir que as theorias do mongoiisao e da mcderni- 
dade do continente, longe de eitsrem de accordo oom a 
sciencia sslo a ella contrarias. 

Com rela@ío h antochtonia das raças indigenas b r a ~ i -  
leiraa podemos ainda aooresoenm que, tinto quanto mereça 
f8 a sciencia ctaneologica, o homem fossil da Lag8i-Santa 
tem por descendentss os Aymor6s, e qne ao que res eita 
aos b r a c h y ~ e ~ h a l o i  tuyys nllo 8 de surprehender qoe &tu- 
ras descobertas nos demonstrem e nos con6rmem a existen- 
eis, nüo de uma, po18m, de diversas rapas autcchtones como 
acaba de ser demonstrada a existencia do negro brichyoe- 
phalo quando a creu* geral, com valor de lei, era que 
todo o negro seria dolicoceyhalo. 

Ei ia  6 a n m u  opinislo a qual, si nslo ficou expressa 
no - 0 s  Cfnayanhs da Piritiningaw foi porque, como jl ti- 
vemoi oocruilo de direr no comeqo deste artigo, o nosso 
WWPO era entiio iómente provar a diversidade de iap. en- 
t re  ÕI Caingangi do sertiíõ paulista e os tupy-goiyaniisem 
a pxenecupgo de ~erscutnr primitiva origem derws povoi. 



Qual a priutipal tdieaira l e  Rio Paranil? 
PELO 

Capitão Henrique Silva 
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a u i l  a principal cabeceira do 'Rio'Paraná? 

.*De todos os grandes sys- 
temas bydrogrãpbiooi do Bra- 
ai1 o que tem recdbido 'menos, 
dttenÇã0, quer iab o ponto da 
vista eoonomia~, quer ~o i in t i -  
co, -B o d o  Paran6. Este ei- 
quecimento da 'bacia do.Psraob 
4 mais eatranhsvel, porque em 
.virtute de mas \ventagena de 
diima subre a do Amazonas e 
da ferbilidade nobre a , do S. 
i?nnaisco, e i b  .parece .ser pre- 

,deitinada a 'tornar-se a maia 
importaute do 'Brmil.. . 

Orville Derbg - Contribui- 
,bzcigdo paro o sdtudo da geo- 

:graphia physicu do do 
Rio Grande - 3885. Rv'. 80c. 
,Qeogr. do R*o de Janeiro. 

Bin ando em parte esta* modeatai natas idfurmativa 
mo intere~sarite estado do illnstre sabio que ?o' relevantes 
rervicns ha  praitado á geologia , e  peographia phyiiaa da 
Brasil bem como As ,euai ooniaa -hiatcrican-no entanto, 
.d'slgnna de senu conceitos nos afastaremos, conioantes ais 
id6as definitivas que possnimor, como por exemplo no to- 
aante 6 illni8o da viabilidsde & .cnlture agricola intenra 
n o  valla da Amasunia, ilIniSo ente dwido .As inerliaaveia 
profecias de Hnmboldb 

A regi80 agricola do Brmll, por ercellenoia, 6 esta 
mesma banhada pelo vauto spikma ' Irgdro$rapMop. Pacanl- 
Paranahiba, a da t e n s  roxa muja fertilidade , & d e  d d~ 
humoa on ,terripo formado doi despojos orgaeiao~ e m  que 

redominam oa de natureza vegetal, arraftad.oi pela8 grau- 
$es e demoradas en8h:ntei psriodicaa do 'riósiar.. Nwta ul- 
tima regi80 o ,  1410 nlio ?ontem em .inffi~iente 
,yrt.i substauqias mineraes indisphsaveia 4 v.ida dor plan- 
tri aaralmente mais oultivadas e rei~eitrnte#.kalimenladi8 
hu&8.. ' . 

* 

01 vegitáei,' $e ir#ferencia as arvore. da madeira braw 
& predominanten no valle amasonico, . d11 .çreipem :admir@- 
~dmpnte, enfolham, wg~lham;  mas, w m o  pPo ae  ignora, 
oena. ... taoidoe 860 fraors,. rquoioa, na0 #e.. 6brw iinidai, 



nem posanem a regidem e resistencia das madeiras provindas 
do interior do nosio paiz, partieulaimente aa do valle do 
Paruni-Paranabibr. Por outro lado, como diise Andr6 Re- 
b o u ~ a ~ ,  as florestas da zona central re ligam Sa de todo o 
Brasil desde o Amazonas ate o Parand, sendo as mesmaa 
suas especies de madeira de lei ; .mas aa da zona central, 
accrçlcenta a malogrado engenheiro-as madeiras do Sertão, 
como se diz entre nós, se distinguem pelo reu aroma e 
pela sua resiatrn:ia extrsorainaris. Nente ponto 6 que 6 
preciso se tocar-oppondo as gigant .a banabaceas, como 
por examplo as mingiibas e samamuas que tanta admira- 
çüo caucam aos b3tanistas do velho mundo, aos tronccs não 
menos gigantescas doa baliamcs ou oleos vermelhos, dos 
gequitibda, das perobas, doa gonçalo-aives, das aroeiras do 
sertBo e tantas outras madeiras de construapão e mercena- 
ria que jazem inaprov~itadas iias matas do interior. 

Quanto A riquena e abundancia de matas no valle do 
PaianA-Parauabibs, i6 as denconbeoem aqaellea qne nunca 
foram lh e que de outiva se occupam do assumpto, tal como 
recentemente succedeu ao zoologo doator Emilio Augusto 
Qoeldi, num eacripto, a pedido de Capistrano de Ab:eu. para 
a pnblicaq.Ro de caracter oEoial int;tulada Livro do Centa- 
nario. Para o singnlar ex.direotor do Museu Paraenae a nossa 
mais rica e por ias0 mesmo mais futuroaa regiüo do pai5 
cob tantos pontos de vista-com[óe se .de eitensaa áreas, 
com pouca ou nenhuma movimentaçso de nivel, cobertas 
de gramineus rijas e palbentar, aqui baixas e parcamente 
ievestiudo a crosta terrestre, 18 elevando-se a altura de 
embaraçar a orientaçíio ao viajante a csvallo, alternando 
com ilhas de um mato ralo, baixo, de vegetaea arbustivos 
ou de meUo tamanho.% Qoem assim táo mal informado da 
exuberarcia tropical da flora do interior do Brsail procurrn 
esboçar-lhe <os contornos geraeu., não o fes senso para 
contrastal-os com oá das regiass costeiras t u  littoraneas e 
particularmente da chamada Hylaca do valle amazcnioo.' 
Onde entAo a frondo~a regi80 florestal conhecida sob a de- 
naminsç8o local de Mato Grosso goisno com muito mais de 
100 kilometros de largura e que ligada As matas do Baixo 
Amasanas, se desenvolve pelo centro do Eatado de aoiaz 
numa larga curva, expande-se e segue beirando o grande 
planalto central do Braeil, at6 enteatar com as matarias do 
Madeira-Mamo16 ? E as grandes matas marginaes ou de  
antepara doi rios, ribeir8es e carregas sem conta que regam 
o vasto planalto ceutral? Basti dizer que a variavel lar- 
gura de mataria ininterrnpta que ensombra o curso do Pa- 
randhyba desde ruas nascentes na Mata da Corda, em Mi- 
nrg. attinge no mnnicipio goiano de Jatabt cercd de 140 
kilomet~oa, em toda ella predominando ai varias qualidade8 
de perabas e tambem outras madeirar de lei, a imbnia do 
ParinA inclu8ive. Ha na nona central do Brazil extensas 
mata~virgena isoladas, de:magnifico aspecto tropical, aomo 





presentado nas cartas do Brasil, este rio se aisemelha mais 
ao RIO Grande, TI& e outros tributarios do lado oriental 
do qne geralmente se anpp6e.m 

O estado accual dos nossos oonbeoimentos j6 permitte, 
rincipilmente depoii da explonqiío do plsnrlto oentnl do 

brasil, pela commisaPo scieutifioi chefiada pelo eminente e 
saudoso dr. L .  Crnls, dizer exactamente qual a oorrente 
principal do Rio ParanA. E vem a ser o rio 8. Bartolo- 
meu, que pasaa como affluente do Corumbli, aquelle que 
cmesponda melhor ao rumo geral da baoia paranaense. A 
asta oonoloillo niio 6 diffioil chegar tendo-se em vists os 
estados geologioos do illustrado patricio dr. Franoiioo de  
Panla Oliveira, no seu relatodo sob o titulo-Vista geral a 
aspecto physioo da regicio do Novo Dist icia Federal e dos 
vallee dos rioa ConlmM e B Bartolomeu em Uoyaa. Es- 
creveu o oompetente engenheiro na soa valiosa oant ibuiçiio 
para o wnhecimento geologioo e geographico da r sp i i i  de  
qne nos vamos orairpar : 

.O 8. Bartolomen 8 formado pelos rio8 Paranb e Pepi- 
npeo. 

Aqnelle com m o  geral de N 10" a 30 L tem sua 
origem em formapaes de aohiatos argilosos e gre5 e 8 o 
remltado de diverioi affinantes do ribeir?io do Bobradinho, 
ente jun ção dos ribeiraas Torto, Bananal, R i a c h ~  Fonio  e 
Gama oom a d i r e q b  ipproximada de O para L ; corre 
tambam em terras das mssmas rochas. 

Parece ser o Peripipbo o que determini o ramo do 8. 
Bartolomsn e este o que vai por #na ver marcar o eixo 
do baixo C7rnmbB. 

Aoeaar de mais volnmoso em aense. niío 6 o Carumbi 
o rio mais antigo. Numerosoi afflue~res i a e  recebe de uma 
e outra marcem auamantam-lhe a dewarga, mas o ieu lei- 
to 6 mais e l k d o  qÜe o do S. bar tolo meu^ 

Nasce o CorumM ao Norte da Berra dos Pyrineui, 
corre a principio para Leite em grei itacolomito e schiitoi 
para tomar depoiu o Sul, perto da cidade do mesmo nome, 
onde a sua altitude 6 de 930 metros, logo abaixi segue d e  
novo para o imite e procura depois o ramo 8 ao0. O para  
jnntsr.se ao 8. Bartolomeu. A16 a barra bom este rio tem 
approximadameute o cnria de 140 kilometros e %sua altitude 
na cooflnencis 8 de 700 metms. 

O 8. Bartolomen, depois que t o m  esse nome, isto 8, 
na jnncção do Pirani  e Pepiriplio, tem a altituda de 830 
metros e nesse perourso de 140 kilometros desoe apena! 
130 metroi, ao W s o  que o Corumbi em 16'3 kilometros 
desce cerca de 230 metroa. . . 

Comparando oi dons rios, v B - i e  que o 8. Bartolamsu 
corre em leito mais profundo a muitos de sua uniUo~aom 
o CorutnbLe 

Obiervou. mais o-Ydr. Pinla Oliveira que oi afflnentei 
do 8 BartoIomea tendem a dirigir-ie quaii parallelos a 



este rio, principalmente nas cabeoeiran, i6 wnvergindo para 
a arteria gdral perto das confluencias, ao pssso que o8 a f -  
fluentes principaes do Cornmb& pela margem eaquarda pro- 
a n n m  o rumo Sul, e nelle cihem qqando ente rio corre de 
Ueste para o Lsate 

At6 aqui o depoimento acientifiao dos competentes, 
agora b de um vaqneauo e e3tujioao de toda aquella for- 
mosa regiao explorada pela Commiasiio de Eatudos da Nova 
Capital da Bepuhlioa, de que fes parte como auxiliar e oo- 
mo do contin ente da fotça federal que a acompanhou 
durante mais f e  dois mnoa. 1893 e 1898-1896. 

O rio Pepiripho n a i e  no divortiumaq"arun da* bacins 
do Prata, do Amaaonae e do S. Franciaoo na loorlidsde de- 
nominada .S~tio Novo*, donde brota agua para oa trea al- 
Indidoa syateman hydrogiapbicoa em diatinoia minima de 
doos kilometron, mais ou msnos, segundo o dr. Antonio 
Madartina de Asevedo Pimentel, no aen intrreaaante opuaonlo 
O Braail Cmtral. Naice o PepirlpAo com o nome de Vendi- 
nha aos 15" BS' de latitade Sul e O h 18 m. de longita- 
de  Oeste do meridiano do Rio de Janeiro, tudo approxima- 
damente. 

Nascendo o Cornmb.4 aos 16' 41' Oeste do Rio de Ja- 
neiro-dedns-se que 6 ma;s alta a cabeceira do S. Barto- 
loman e, wnieqqentemente, maior o curto deste, antes da 
contiuencia de ambos. 

O Pepiripho reaebo pela direita um tribntsrio t8o MU. 
811oao como elle-o Mestri dlArmas, cnja origem 6 o Bre- 
jlnho, que nasce de uma agua emendads, ~ donde brok 
tambem o cotrego Taiatinga, af0unnte do rio MamnhPo,da 
bacia do Tocantina. As trez cabeceiras que re approrimam 
mais da do Pdpiripá7, que ahi se denomina Veniinha, ila: 
r do Santa aita, vertenbe d~ 8. Franciao>, pelo Rio Preto 
s o Paracatii; a do Bandeirinha, vertente do Amaeonai, 
pelo Paraubn e Tooantine; finalmente a do Itiqners, que a 
pouca distancia fbrma nm bdliasimo aalto ao se despejar 
na grande depreaaiio do vsile do Paranlin. Eatn singular 
área gsographiaa üca sitasda no triingulo formado pska 
lagoas Formosa, Feia e Mestre d'brmaa, que desagoani 
para a i  bacias do Amaronas, do S. Frsncisco i, da Prata,. 
de uma elevaç80 de mais de 1.000 metros nobre o nivel 
do mar. 

Releva dir.er que o Rio G ande talves niio tenha maior 
volnme d'agua, nem main longo ourno qna o Paianabiba 
at6 a oontinencia iiellen, como pretendem os dompiladoren. 
Os  tributarios do Paranahiba niio 96 niio mais cradslosoa 
como tambem em maior numero que os do seu rival. Cori 
rentes com oapacidade pan  navegsçào, ou da oacdas wmo 
14 dizem, o Bio Grande apenas secebe trea, daa qnaes ne- 
nhuma maia volunosa do-~qs  .o Conimbb e o Rio dos Bois. 
Inferiores a estes ultimas d o  o Bio dsa Mortei. o Papnoahi 
e o Pardo ou Mogi- Gnaiad. O Paranahiba rec:be pela mar- 



gem direita os seguintes caudslosos rica por assim direr 
deaconbecidos dos ncssos geographon: o S. Marcos, o Veris- 
simo, o Corumbá, o Meia Ponte, o Rio dos B ~ i i ,  o S. Frsn- 
cisoo, O Rio Olmo, O Verdinho, o Corrente n o Peixe ou 
Apor8; e pela margem esquerda o Rio doi Vrlhrs, vindo 
das Berra8 da Canastra e Mata da Corda e, finalmente, 
o Prata. Oa seus tributarios proctdentca do ter- 
ritorio. goiano coiiectam aguas de uma vasta região. ou por 
outra. de todo o 801 d e  Qoiss e fazem contravertentes 
w m  cabeceiras de rios que vertem para o S. Francisoo, 
$ara o Tacantins, para o Arsguaia o para o Parsguai. 

Para se fa ie r  idBr de quanto o Psranahiba, limite do 
Ooiss e Minas, Q desconhecido dos geographai, cart gra- 
phoa, vulgarinadores d ~ a  noisas consas, B baatsnte direr 
que elle3 ignoram por completo a existenoia nesse grande 
rio de uma das maiores e mais admiraveis rachoeims da 
Amerioa do Sul-a Cachoeira D;urada, entre o porto de 
Santa Rita e a foz do rio Neia Ponte, ao passo que men- 
cionam e assignalam naa cartas simples cirred,iraa, intai- 
pavoa ou canses sem importanoia, por exemplo o de S. Si. 
m8o, tambem conhecido ali por corredeira dcs Pereiras 
ccmo rdto ou eachaeirss. 

Desse Niagara brasileiro d i t p  algnres um viajante : 
E' a Cachoeira Dourada o sitio mais bello do Brszil, s a 
mais linda qwda d'agua braeileiia; e muiio pouco conhe- 
cida por ser camiuho raramente prccorado visto ser cerca- 
da á esquerda por uma enorlre mata v i r g ~ m  eipeaia em 
terreno. roxo. 

£310 acordes com estes dizares os de cntrai muitas 
pesaosc qu3 a conheoem, entre elles o engenheirri inglrs 
Jamea Yellcr e o dr. I. P ~ e r  Leme 

E' que nenhuma qudda d'agua ofierece nem mais vasto 
nem mais importante panorama : 1.200 a 1.500 metrcs de 
amplitude nobre 12 a 16 de altura, mais ca uenos. 

O que, pordm, tem feito mais conhecida e procurada a 
ma~nifica qndda foi eempre a prodigioss quantidade de pei. 
xes nella encantradigos, principalmente Dourados, A'racan- 
juba e Caranhas --- 

Resnlta, poii, dos eitudcs a que nos reportamos esta 
verdade àemonstrids: que o Parsnahih at8 a confloencia 
do Commhd, este at8 a do S. Bart.ilomeu e, finalmente, 
este nltlmo em toda sua extenaão formnm o eixo do Rio 
Pa~aoB, con~tituindo da sua bacia a prinoipal corrente ou 
cabeceira. 

Bio de Janeiro, 25 de julbo de 1910. 
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Exmas, senhoras e senhores': 
O Instituto X8toviw de 8. Paulo, com uma ~eneioii-  

dade fidalfiav 
foi buscar-me 16 co acouohego moaesto e deu- 

preoccupa o do meu lar, psra vir reprcsental-o eiltre v6s, 
traiendo os parhbens daquella 'gregia ngremiação para a 
b'ociedade Scientifica de h'. Paulo, oujo 4P anuiversario fes. 
tejaea nesta sessão solemnissima, resliiads tambem em ho- 
mens em ao Bexto Congre~so de Medicina e Cirurgia. 8 Inrtntulo, que conta em seu seio intelligtnoias ad- 
miravelmente apparelbaba pata os difficeis torneios soien- 
tifioos-litterarioi da tribuna, foi optimista em demasi., eu- 
colhendo-me para seu inter~iete neste arandioio certamen. 
Boamente i~telleotcal, porqÜe os meas-reduzidos cabedaee 
de espirito d.5oilmente me aux.liarão para eeltar na altura 
de bem represtntal. o, deante de um aud.torio de escól, onde 
vejo folguiar brilhaniemente b8a parte do iuttilleatualiimo 
biaaileiro. 

Ment senhorei, um grande escriptor americano, Eiward 
Bellama, nume obra maanifica, iptituiada Lorkiw Baekwavda, 
em o& p a g i n ~  vibra&ai, não fiei que mais e v ã  idmirtÜi 
a i  apoteuoia de sua imaginagllo de sonhador, si os oouhe: 
oimentoa que revela poasuir em aivenoi districtos do ssber, 
-ideallua uma humanidade nova, vivendo no teoulo dois 
mil, para onde elle se transporta, incarnado na figura sin- 
gular do. seu .personagem dulisn Weit. 

O mundo i a  transforma num verdadeiro paraiso, as de. 
seg,pidades deeapp#recem, o# homey viwm; trabalham 3 
goiun, sem a i  preooouprç~ol do '@raro, e de accordo oom 
p,.oapaoidades intelleotivai e pbpaiais ,,de cada um, icb a 
e c ç l l o  de uma oomplexa orgarii*@io ,stoial, onde ellei viía 
com o tenpo aonquistmdo e psisando, por *doi oi . pasto@, 
@ú aiüv #e aposentarem, aos 45 aunoã &.&de, wmtodis 
s i . h o n r u  i que fizeramjús, nos varios departamentos &e 
aiti~idnda em gqe te  esppohliiaram. , El .u+.oeogia, na6 reita duvida, mau uma utopia, digna 
de s e i  lida e meditada pelos egpintus alevantados e oultoi) 

Ppis bem,L rpnh~mi,  o. qup o ~ooiali. mo de Bellamy nlo 
j& tcriur um Bato,' p soiencia ba ieculos vem r e i~ r endo  
poneo i poum, é par certo rediaiiá ama boa parte, amènl- 
findo i vida d a h w u i d a d e  iiffredora.. .. . . De,pdeCo grindá Hypoor&d, v6s o. ~abeis, deu& 
mmidomui 'jurtamente o pae da medicina,: e que nasceu 



quasi cinco secalos antes de Christ~,  at6 os nossos dias, em 
que o genio estupendo de Pasteur devasscn os arcanos a 6  
entiío insondaveis dos infioitivamente peqnenos-em todo o 
mundo, dia e noite. milhares de icientistas estudam com 
amor e affiuco, aperfeiçosndo-os cada ver mair, os meio?, de 
anavisar e drsapparecer as maaellas que s8ligem os homens. 

A i  grandes de cobertsc no campo das scienciss physi- 
cai e naturaea vieram accumulando e avolumando, pouco a 
pouco, especialmente no aeculo XIX, a colossal herança que 
os nossos antepassados nos legaram e que devemos angmen- 
tar ainda mair, para deixal-a florercsnte aos norsw filhoi e 
netoi, honrando delta forma a memoris desses her6sa da 
sciencia. de ane nos fala elcqnentemeote Qaatilo Tisiandier, . 
que mo;reram' na miseria, de;preasdos e mesmo maltratados 
por seus ingmtts contemporaneos. Esses abnegados sacer- 
&ates da sciencia tombavam oom um sorriso amarao nos Ia. 
bios contrahidos, por6m confiantes na gratidíio dos posteros, 
que pela v6z aaatera da historia far-lhes-ia justiça. 

E' por iaso, meus tenborer, que todo o homem de animo 
nobre volve sempre um olhar carinhoao para o passado, cnjos 
representantes maisproximcs sslo os nossos paev, e, portanto, 
n63 proprios de li4 viemos e somoa o producto da sua lenta 
e gigantesca evolugão. 

Aiiim peniando. 6 que a intelligencia mascala do e u -  
dolo Eduardo Prado dictsu-lhe eatas palavras que encerram 
uma grande verdade : 

.Certamente, o homem deve viver no seu tempo, mas 
a t%ndencia para a contemplaqslo do paesado é um doq  
hobilisiimo de sua alma.. . Qoem trata do assado B desin- 

ru aspiraq5es dos homeno . P teraiiado e a6 o desinterasse ennobrece, e eva e dignifica 

> * * * 
Meui ienhoies, saudando a 8ooiedode Boieniififioa de 8. 

Paulo e a essa pleiade brilhante de ,  notabilidades medioai 
ue aqui se acha present?, eu não posso deixar de recor- 

%r-vos que, na edade mAdia, e mesmo em seoulos posteri* 
res a aaienoia de que v63 oatrw soi6 hodiernhmente o? pa- 
ladinos extremadoi e aarbcior, qarsi que se achava locali- - 
sada f6  no8 mcsteircr. 0 s  k n p e i ,  pÔi8, no dlenoio auguito 
de snsi oellrs bcmildes, ou palmiibaado cs corredorei esguios 
doa teus auateroi claurtroi. e trabalhando abnegadamente - 
em pr61 das cciencias, foram t a l v ~ e  os vcsaoa preeprsorer. 
E meimo nos moderncs tempo,, muitos representantes do 
'clero evidenciaram-se oomo scientistas emeritoi. 

E docomentaudo a minha sffirmativa, oito ao acaso um . 
Leá~  X que deu seu nome glorioso ao seculo em que viveu. 
Os frades Benedictínos em tqdos os tempos prestaram rele- 
vantes serviços 8s scienciss. 8s letra1 e'ds i r t t s ,  cbrigan- 
'do o protectante Qibbon diier que .um convento de Bene. 



diotinos oontr buiu mais para o progresso da literatura do 
que as daai Universidades de Oxford e Cambridge.. BG- 
gerio Bacoo, monge franoisaano iagles, foi quem primeiro 
explioou os phenomenoa do arco-iris e feu tambem impop 
tantas descobertas robre a o p t i ~ .  

As universidadei ião oreaq6es soeleiiasticas. A ncssa 
philosopbia estA toda Iia Sumrna de S. Thomas de Aquino. 
E' um dominicano, Alberto, o (irande, que inventa a buio- 
Ia. E' um monge, Jaoqnes de Vitry, que a ipplica 1 di- 
reopão doa navios. E' o Papa Silveitre I qae inventa o 
relogio de ridas. E' S. Bcaventura que % m a  o prinsipio 
e revela a noidade das forçsr physiois. E' um religioio, 
B4de. ane  exolica as maris. 880 dois monnei. Orthon e 
~ r d o i n ;  que Aventam o alphabeto. 810 oi Beiedietinos de 
Hosornba que en.inim os surdos mudos a falar por ~ i m a e a ;  

elles, que até e h o  viviam'arredadts do oobvivio so8ial. 
E' um monge, Qeiber, que introdui na Europa os nlgarii- 
moi arabes. E' um mi$iionario, Qni d'Arenao, que inventa 
aa sete notas da muaioa. E' um religioso, Mugnan, qus 
inventa o microscopio. W dois religiosos, Lana e Baocarrii 
que deaoobrem as lein da eleotrioidade. E' um padre Bar- 
ranti, que desocbre o freio &i looomotivas. Frei Qermano 
d1Anneoy, profesior do Seminario de S. Paulo, foi um 
tavel astronamo. 0 1  mdres Secohi e Moinnon. aáo uns 
grandes mathtmalicos. 'O noiio patricio padrs~ariholomeu 

i de de Gusmlio, v61 bem o cabeir, foi o inventor do primeiro 
1 .  aeroitato. O.telegripbo foi experimentado onm Üucceiso 

elo padte JosB Bozzoli. em 1767, um seonlo antes de Volt.. 

I 
8s padres Jeauitw, no Brasil, furam m anotorei das pri- 
meiraa grammatioas das lioguai indigenai. 

I Os primeiroa livros impreros iahimm de am oonvento. 
O Cardeal de Onaa. dnaentci annos antes de Qallilen. 

resusoitou o systemu Pythagorioo iobm o movimento & 
terra em roda de ai meima e ao redor do 801. 

0 s  miiiionarioi do' Pe i J  deicobriram as propriedadei 
da quina ; bem como um beueaiotino a primeira applicagiio 
do antimonio na medioina. 

Segundo Roberto Southey, notavel eeoriptcr i~glez ,  
autor da melhor Historia do Bra6il ue posaaimos aotoal- 
mente, mais de meio ieculo anws de % duardo Jenner, in- 
ventor da vaccina na Europa, graseaudo bexigas entre os 
indigenas do Par$, um miasionario eelvou-os, quasi todoi, 
mediante inoonhg6ei. 

E esae hbtoriador protestante lastima niio se ter con- 
iervado o nome dsiie padre, a quem l e  devia levantar e i -  
tatua oomo a um benemerito da humanidade. 

Auim, pelos padres foram feita8 iunumeras e grandio- 
-i desoobertaa, podendo eu citar aantsnas de nome u a  
quaes a aoienoia mnito e muito deve. 



Meui senhorer, anbs  da instrnopáo a t a r  a o  espalhada- 
m o  em nos000 dias, a soienoia t'nha oultmes eminentes 
entre o olero; haje, porbm, em todsa ai olsisei ella tem 
aens repremntaatei. E as prcvas ahi sitio, eloquentes, M 
gociedade b'cnentifiea de B. Pwln, qiia ha qnritro anuo#, 
numa trajeatorir brilhante, Vem r e i l i ~ n d o  os i ew  nobres 
designiov, que são estiidu as ioienoiil em slus multiplad e 
variadas manifertipõea ; e ainda mais provia temoi no gran- 
dioso 6.O Congresso de Medioina, que 6 oompotto por nata- 
hilidades de todo Brasil, a1 qnaea S. Paulo tem a honra 
insigne de hoqeaar e oqos tnbalhos marorrio uma Bpow 
nesta legrndaria Piutininga. que se onwa agrsdeoidu, deante 
de anis irmão do Norte e Sn1 do pais, vendo que os seos 
5ihos mais illristws, da claiie mediou aqui vieram traiet  a s  
fulgnrapões dos seus talentos. 

Meni senhores, oomo reprwentante do Inststuto Hiato- 
riw de 9. Paulo en tenho a honra de raudir sua irmíí a 
&&dada Bn'antifica, e pepo aoi srs. wngiesrutas aqui pm- 
ientes, que se dignem tambem aoositar estas saudaqõei mie 
toiaa. 
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Brazileiros que estudaram a engenharia de Minas, 
na Academia Real de Minas de Freiberg, na 
Saxonia. 

Em 1792 inscreveram-se, sob os uumeras 382 e 383 da 
ordem das matriculas, como estudantes n'essa academia,- 
entbo illnminada pelo genio de Abrahllo Werner, que de 
todos os logarei attrahia oa mais elevados espiritos seden- 
tos de saber,-doi8 filhos do Brasil que se tinham elevado 
ao mais alto grau da nomeada acientifiea na Metropole: 
Manoel Ferreira da Camara Bittencourt, oriundo da pro- 
vincia da Minas-Ocraes, e JoeB Binifacio de Andrada e Sil- 
va, da de S. Paulo. 

Foram elles os escolhidos pelo governo portugne& para 
irem inrtrnir.se prbfnndamente na engenharia de minas e 
na metallurgia, afim de aolimarem esses ramos de conhe- 
oimentos na Metropole e na Colcnia. 

Eram j.4 formados prlr Universidade de , Coimbra e 
conhecidos no mando scientifico qusndo oomeçaram iiena 
estudos em Freiberg. Nbo estavam os povoa tiio adiantado8 
n'esse tempo como nos suppomos hoje. Com vinte e tantoa 
perto de trinta aunos, como tinham Andrada e Oamara (I), 
empreheiidiam se rnt8o eatudos que ae deveriam basesr n o  
conhecimento das coara3 e iam os qne desajavam instrn~r- 
89 seriamente sentar-se nos bancoa da eacola techniea maii 
bem reputada para fazerem eabndoa espsciaer nos laborato- 
rios. nos gabinetes, nos terreno#, nas minas e nas cfficinas 
e febticaa. Nao se tinha ainda ,descoberto o meio de ino- 
cular-se a ssbedoria aem o estudo dos faotos, processo B 
que assistimos sctnalrçente. 

Cursarcm Camsra e Andrada ri aaademir de Feiberg 
durante trem annos, apód 1 s  qnaes, sendo diplomndos por 
ella, foram percorrer cs disrrictos mineirts e meiallurgicqi 
da Allemanba, da Anstris, Suecia. Italia, Franqa e Ia'- 
glaterra gastando de5 sonos nas peregrina~õea, que exigia 
o forte aorendizrdo aue fie tinham nro~osto anando deixa- . . 1.2 ~ o r t i ~ a i .  

O jornal das minas ds Freiberg (Bergmaniicbe Zeitung) 
que era então publiosdo sob a direcpHo do cJebre Werner, 

(i) Camsra naaoeu em 1762, portanto tinha SO amos quando for i 
melbers. 



contdrn, desde fina do secn'o Sssadb at6 1820, preciosoe 
estados d'estes nossos illuatres e Isbwiosos compatriotas. 

Eu tive oocaaião de o verifiaar, percorrendo a serie. 
preoiosa de doonmentos que essa publim@o soberba en- 
c8íTa. 

Ahi se aoba, entre outros importantes estudos de An- 
drada, o relrtorio bem elaborado, modelo no genero! pelo. 
qual e l le  fee- conheaer ao mando scientifico e technico as 
minas e os processos metaliurgiaos de Baala, na Bneoia. 

As pnhllcaç6es feitas por Camara no jornal das minas 
sPo igualmente importantes: sHo abnndantas de anal e#, 
aohresahindo d'dntre ellas seus estudos sobre a a ~ b n i & ~ a  
on vidro volaanioo~. cnja natureza poiitivamente vnlcanica 
eile estabelecen, 

Os trabalhos de ambas sllo abundantes de  factos e ou. 
enaameu.tos que os dirigiam nos estudos estavam n l  altura 

{e sua missão scientifiea. As compilag6as,.a rhetorica e a s  
pretenqaes eynthetioaa e philoiophicas nso davam ainda di- 
reito ao ensino pnbliso e &nomeada. 

Uma noticia interessante sobre Jus6 Bonifacio como. 
homem de aoiencia, que o foi e illustre, foi lida perante a 
academia de sclencim de Lisboa pelo Bnr. Latino Ooelho e 
depois pnblicada. Para completal-a nada mais falta que 
enumerar uma por uma as suas pesquius e as suam pnhii- 
cagõ3s feitai nas revistas mais importantes de seu tempo. 

Suppunha que Camara Bittenoonrt não tinha achado. 
ainda um biographo e convidava para auxiliar-me n'essa. 
empresa a meus distinctos collegas Bnrs, Francisco de 
Panla Oliveira e Chippiniano Tavarea, engenheiros de. 
Wnas por Onro Preto e que habitam a provincia de Mi- 
nar, quando estas cavalheiros me puseram ao eorrente d e  

ne Camara Bittenconrt era o mermo intendente Camara 
$e qne Baint Hilaire e os Snrs. Hhnriqne Oorceir. e Dr, 
Felicio dos Bantos falam em suas obras. 

Camara era menoi brilhante e mais modesto qne An- 
drads; mas não era nem menoi aotivo, nem menos capas. 

Wnrner tinha por elle,.ao que pareae, mais predilegão 
que por Andrada, pois aoompanhwa por veies os escriptas. 
de Camara de pareoeres oheioa de merecido elogio. 

De volta A capital da Metropole obteve Andrada as 
'maiores honras e os mais elevados cargos. Isso dava-se no. 
tempo da Colonia; hoje que mnstitnimos uma nagíío inde- 
pendente reoompenaamoa por outro modo apuellei qne que- 
rem por seu trabalho illnitrar a patria:: temos progredido 
muito. 

Pela biographii ou elogio bistorico do Bnr. Latino. 
Coelho i e  p6de ver como foram apreciados o talentoculti- 
mdo de Andrada e suas habilitações pr~fiuiionaea. 

Inai~tir mais n'este ponto serla repetir o que. tão bri- 
dhntemente erpos eme litterato distincto, sem o brilho d e  
sna amestrada linguagem. Nos importa,. porêm, aqui conai- 



s u a r  qr.e ,a cadeira de metsllurgia foi espeoialmente para 
Blle creada QII [Universidade de Coimbra e que o'logar an- 
Dremo d a ~  minas em Portn~al-o de intendente coral-lhe 
doi oonfiado. Eu tive ocoas& ainda de .ver no raboratorio 
da ,Univeriidade de Coimbra, que no anuo passa'do se re- 

.conattuia .sobre os mais perfeitòa typos da-illlemanha sob 
a direopllo do Snr. Bantw, antigo preparador ahi, que es -  
,tudou trei annos, oom Woehlar, na Allemanha, e que tPo 
bons servicos 06th prestando a ren pais-os fornos dooi- 
tmaaticoi oonstrnidoapor Aodrsda, ainda ~e.erpeitosamente 
conservados, embora oahidoa em dwnso. 

&mqnanto Andrada desenvolvia o eetndo e a pratioa 
d a s  minas e da metallnrgin em Portugal, Camara voltaw 
-.ao Brasil e internava-se na pruvincia de Minas e, no ele- 
,vido cargo de intendente dai minas, desenvolvia a explo- 
ra@o.com tuas luws e com ans aotividade e %ceava a me- 
.tillnrgia em noasa patria ~iniaiando a metallnrgia do ferro 

ara a qniil cooatruin o primeiro alto ,foino (no  Morro da 
.&aspar Boarer~) em 1809. 

O discipulo dilecta de Werner deve 'ter tido o nobre 
caraoter e a natomna Lhana de Cincinnato para fugir aos 
.artriotivos das graudeina mundan~s, que ar oartes lhe ace- 
nsvam, preferindo. a tudo 9 modesta tiabalho no interior 
&'uma ignorada colonia (a). 

lnfel smente para o cnltivo da verdadeira sciencia ZLO 
-Brazil esaes epostoloi dai minas ndo deixaram suocessorei 
.entre nó ; nignem bnncon aegnil-os no caminho tão vanta- 
?joaamente porellea trilhndo. Oamara viu-se s6 'no interior 
6e Minas e Jo06 Bonilaoio deixou a noieneia ,pela politioa 

-onde, ae fei beneficiei d patria, tambem praticou .grave? 
erro8 e pse3ou amargãradoa diks. 

Esses dous homens eram dignos da p r w o  que oom 
,elles prodnsia Wreiberg; n'essa era& tinham elles como 
-condimipnlos A: de :Humboldf %eop. de Bnch, :Larnpadiul 
-a o grande poeta e ,prtri'ots dlemlo Theod K0mer.e oomo 
.méatre Abrahão Qotti'Bb Wemei'l 

Uma ediglo dos tnbabori soientiâcos oompletos deA* 
drada e de Cimara seria uma obra de verdadeiro patriotir- 
,mo a realizar-ie <por ser nm modelo d o . g ~ e  deve ser ama 
aotividade e uma capacidade ~oientifica e mhnioa.' Com 
exemplos o'eaan ordem, , B  que se @de m W w a  o molh  
em que w .formavam -sabias br.ri1eimsi.r moldsr infolis- 
mente 'por muito tempoqa8brados para nono p i e .  , 

A mudecnr wplo que se'levantr em 'Minas-M frnm 
,da 3Caooin de 0~6-%ta-wtli muiando sou#eefoqos p w  
matarem os brashims o 60 interrompido das i n ~ e s t  gwtm 
. . . L  

, . 

' m w  u s v a  e d p t a  -00 nth quando U s qme mbm C-& a- 
-6 O dluImr0 Dr FBlt010 do1 880001 para s W m U  o b n  .Ymoiip 
.& U h i S o  BLlmsadno, sW. d# &aia bo% .i>o 'hk. ..0r ( s O I  
alo. .onoo.a*uu. 



do pai5 e da cnltnra verdabira das sclencia~, que Mmam 
por material a natnreaa inorgenica e eu tenho a mais for- 
te couhnça n'essa promettadora eaperanqa. OA braeileiros 
entrarão no caminho iniciado no pais por Camsra e An- 
drada, deade que derem de mão h pseudo illustra*~, B 
imitado servil e h desastrosa mania do encyolopedismo das 
pretenç6es ryntheticas e d'alta philosophia, e&regando.ae 
no eatudo dos factos como aquelles banemeritos braiileiros 
faziam. 

-Em 1793 matiiculoa-se tambim sob o n. 397 Fra. 
goio de Biqueira. 
' . Bobre este engenheiro não tenho outra noticia senão 
asaa e nem certeaa ae elle 6 realmente um filho do Brasil 
ou se em noaao pais domiciliou-se iórnente, por não estar 
indicado nos nrchivos sequer o nome da provincin ou logar 
do teu nascimento. Foi tambem diacipulo de Werner e con- 
temporaneo das precedentes celebridades. 

Em 1816 matricnlon.sc Paulino de Nols Oliveira e 
Bouia, do Rio de Janeiro, nob o n 831. Foi doi braaileiroa 
o ultimo discipulo de Werner. que a6 deixou de enainai 
para morrer em Junho de 1817. Foi contemporaneo dos il- 
luttrea engenheiros e investigaiores T. Reich, Schnerer, 
'Breitbanpt, Weiabacb, Huarknrt, Winkler (o velho), Nau- 
mann, eta., isto 6, da mais brilhante pleiade que prodruiu 
Freiberg. 

Foi o snocessor de J. Bonifacio na cadeira de metal- 
lurgia, em Coimbra 

-Em 1832 acham.se matriculadcs dois brasileiros sob 
os namea simplesmente de V. Branc (1293) e d a  Horta 
(1294). Não pude verificar de que proxincias eram. 

-Em 1836 Egas Monia Barreto YAragão matricalou- 
se sob o n. 1.343. Era natural da Bahia. 

-Em 1836, matriculou-se Innoccncio de Drammond, de 
Minaa [fcraes, sob o numero 1371. 

Amhas entes ultimos engenheirts foram contemporaneoi 
e Plattner, de Bernard vou Cotia, de Gaetschmann, de Dor- 
nejko, etc. sendo todos elles diacipuloa da grande pleiade, 
.que elles reforqaram ainda fazendo peidnrar sua enorme 
'influencia ai6 nosaos dias. 

-Em 1541, matriculon-se 0, b o n. 1490. Lonrenpo de 
&um, da proviwia do Par&. Voltando ao Brazil dirigiu-se 
h Bahia. ande tornou-10 director de minaa. Ainda vi seu 
.retrato do tempo de eitndante em Freiberg, e conheci di- 
versai psiaoai que o oonbeceram bastante e com elle con- 
viperam amigavelmente. 

-Em 1846, Guilherme Bchuch de Capanema, de Minai 
[feraee, matricnlon-se sob o n. 1609. Era offioial d'engè- 

-fiaria. fornado em noisa antiga Escola Militar, depois Cen- 
~ M I  e hoje Polytecbnioi do Rio de Janeiro. Foi discipnlo 
de Plattner, de T Reich, de Scheerer, de Bernard vou Cotta, 



de Weisbach, o mecanico, de Naumann e de Qaetaohmann 
e contemporaneo de Theodoro Richter, direcbor actual da 
mademia-de minas de Freiberg e suooeiior de Plattner. 

Tornou. se lente de geologia na Escok Central, hoje 
Polytechnioa do Rio, em cuja oadeira jubilou.se k annos. 
E' actualmente direetor geral dos telegraphos do Brasil. 
B h  oonheoidos muitos pareceres e algumas Memorias inte- 
reinantes do Sr. Bohnch de Capanema, hoje titular pelo 
governo do Braiil. E' o maii antigo doa brasileiros que 
estudaram em Freiberg, d'entre os que vivem ainda. 

-Em 1868. JoaB Carlos Mariani, sob o n. 2087. Nao 
concluin estudos. E' autor de alguns trabalhos de linguistica 
e B empregado de fazenda. 

Foi contemporaneo de C:emente Winkler, lente actual 
de ohimica na Academia de Freiberg e um dos mais illus- 
trai repreientantes d 'e~sa  ioiencia na Allemanhs. 

-1860. Joaanim de Bousa Muraa sob o n. 2207. Era 
capitao de engenkeiros, titulado pela antiga Escola Central 
do Rio, quando matriculon-:e em Freiberg, ieudo cicolhido 
pelo govirno brasileiro para ahi onltivar as soienoias mon- 
bnhietioas e metallurgioan. Teve ainda os mesmos mestre# 
illuitres que os 81s. Capanema e Mariani. Foi diioipulo de 
Plattner e deoois de Richter. aue o sucoeden durante sua . 
eitada em ~ t e i b e r ~ .  

Foi cantemporaneo de C. Kreiioher, e de A. Btelner, 
actuies lentes de ex~loradlo de m i n ~  e de aeolaiia na 
academia, .que siío seua' ami noaso primei; me~allur- 
&ata bramileiro exi~tente  e oom verdadeira capaoidade 
i nosio mais impoitante eitábelecimento metallirgico, a 
fabrica de feno de Ipanema. Bna lembrança 6 fresoa sm 
Freiberg, onde gola da maior eitims. 

Quando e u  vinitava nma mim ou o5oina rnetallnr~ioa 
da &anis encontrava reapre ali algom engenheim, oon&- 
meatre ou operario que tinha oonheeido o ir. Maria e mnitoi 
me a d i a m  Üotioian -delle. deide une iabiam une en era 
bradleiro. 

A 

-1863. Pinlo de Ararijo Porto Alegre (do Rio de Jk 
neira) matriculrdo sob o n. 2363. Não conoluiu estudos. E' 
&na& geral do Bra.il em Poitugal. 

-1876. Antonio Ennls de Sousa (do YsiaubPo). E' 
doutor em ioienoiaa phyeicas e naturaw pela Univeenidide 
de Zurioh, M B u i w ,  e actual lente oithadrabiw de metal- 
Inrgia na Escola Polyteohnica do Rio de Janeiro. 

-1877. Antonio de Beiia Pinto. naicidn no Rio de Ja- - .  
neiro e domiciliado no Porto deido a idade de 2 annos. 
Hio coneervando, naturalmente, a mala ligeira reminiscenoia 
do Brazil, tendo vivido toda a infanoia e parte d. adoles- 
eenoia em Portugal; ahi-vivendo tsmbem nua familia e i b i  
o esperando o mais liiongeiro faturo, 6 janto ne tome par 1 patria o pais que habita e que o recebe de raços abertos 
como a um filho dilecto. Bua lucta i h i  ier6 rbmenia oomon 



minereos e dentro das oiücinas; nllo passar& pelo desgosto 
que ioflteria se voltasse ao Brasil de re ver a braqoh nlo  
aom a natureza e aom a technim, mas com a d mntnde 
das aeitas, aonsumindo preoioias forgas em pura perda. 

Ahi elle encontrar4 meio8 de obter o maximo rendimento 
de sua forga inicial, devida ti sua forte orgauiuçUa de na- 
turalista investigador e áqoell& que adquiriu por atnradoi 
estudos: não a perded em attrictos, como lhe aaonmoeria 
certamente voltando ti patria do seu narcimento, tH9 arre- 
dia do oaminho que devera tnlhar. 

Eu j& senti que o Brazil nlo venha a fcnir M luzes e 
a actividsde deste distinoto joven que lhe deve o ser; mas 
hrje seria o primeiro a aconselhar-lhe que se transportasse 
alguren e ion o primeiro a appr~ var que acceite por patria 
aqnella que, embora niio seja a de seu nascimento. n lo  o 
reoeba como ie  f6ra madrasta, ma6 aomo se fora mãe, viita 
que os papeis andam trocado#. 

Beisa Pinto tem hoje 27 a 28 annoc e 6 conhecido M 
imprensa portuguesa: os jornaes do Porto o tem acaria ado 
como merece. A imprensa ahi jB, vire desempenhando nua 
mis3llo. 

Fez sana estudos neoundarios em Dre.eiden, e desde oi ul- 
timou temwn da adolencencia tem wtudrdo semore M Alie. 
manha ~ ; e ~ u e n t c u  durante tres aunts a ~ s a l e k i a  decom. 
mereio e Industria de Draiden, onda obteve diploma. Agora 
acaba de receber o diploma &'engenheiro de minii-por 
keiberg.  

Est4 oontraotido para diriglr as mai8importanteli minas 
de Portugal, as minas do Braçal. 

-1878. Dunnte alguns dias de verão des~e anuo foi o 
dietriato de Freibarg visitado por um joven engenheiro de 
minsa, brasileiro, o Sr. Antonio do Sonzs Barroi, 

da r- vinoia de 8. Paulo, que fen os estudos dsasa eapwiali ade 
em Nen-Haven, nos Estados-Unidrs. Commigo visitou elle 
as aollecções preoiosas e P B  diversos laboratorios da Aasde- 
mia, fazendo o aonheoimento dos lentes illuatres de  Freiberg, 
e assistin ás operaçõen metlllurgicas das olasniasi officinni 
de Muldner Euette e de Hal.hrneoke e desceu AI minam, 
revelrudo assim a verdadeira oapaaidade profissional que nW 
oontentn-ie s6mente oom os  estudo^ feitos nos hancoi eaao- 
lares e nai bibliothwas, mas que buqoa a naturem e aa 
offieinaa para d i l~ ta r  a solidificar seum conhecimentcl. 

Rio, outubro de 1881. 
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A Força Fubiicã do Estado tle 8. Faiiio 

OB,BA~&O no Oonpo POLiOIAL P.BMANBNri II DA OOMPANEIb 

DB OAVALLABIA 

Mnltiplaa causas motivaiam a criacfio do corpo policial 
permanents, que durante 60 annos (1831-1891), iem inter- 
rupqio, prestou d provinoia de 8. Paulo inestimaveis ner- 
vigas. 

Nos nltimos 60 annts do periodo colouial, tomou o ser- 
vi90 militar em 8. Paulo t&o grande impulso, que chegava 
a cansar admiraçãg o enthuaia mo da mocidade pela farda do 
soldado. 

Aproveitaram c 8  governadores da capitania a boa von- 
tade da juventude criando, al4m da tropa regalar de capa- 
doree, a oavallo e a pé, outras tropas auxiliares, com deno- 
minacões varias. 

Ao proclamar.ce a independcncia, furam dirpensados oa 
que existiam em 8. Paulo, perfei!amente organirados e 
prentando iervigos de gnarniçllo-e de policiamento, slterna- 
damente. Eram ellas cagadares, dragões, utein, aoluntarioa 
rsaea, hussardos, fuzileirri e sertnnejos. 

Nessa Bpom estava o povo dividido em cor -0  mili- 

nangaa*, '1.. reierva* e '2.' reservas. 
i' oianoa mais ou menos aotivoe, coma denomlnaqiío e a rde -  

A milicia civica que eom a denominaq80 de emilioianoa> 
existiu atd 1881 e qqe tinhaa ren oargo o polioiamento da 
aapital e do interior da prorincir, jh nBo padis, pelo seu 
lamentavel eitado de deondencis, preencher os fina de nen 
destino, constituindo deide entllo, em vea de um bom au- 
xiliar da autoridade, perigo constante para a sociedade que 
vis nella, um elemento da desordem. 

A circurnstanoia de se aoharem os eivia no servico activo 
que Ihei era impontc, em virtude da escauoz de voluntarioa 
para a primein linha, afastando-os do aervigo da sgticnltura 
onde se faiia m t i r  a falta de braços, contribaiu nllo pouco 
para que M pensabse na sua iubatitniçllo. 

A 1: linha ne auxiliava oi,miliojauos no iervipo da 
gmrnip80 da eaJtai e oam algumas diligeaoiaa para o in-  

Iterior, havia aidc enviada para a Carte, em julho de 1831, 
iúm de contribuir para o apamiguamsoto da popnlapllo e 
exemito revcltsdo. 



A retirada brurca e inesperada desse elemento de se- 
guracçs, desorientou enormemente as autoridades que fica- 
ram, momentaneamente, sem meios de asaegurir os bens e 
a vida dcs habitantes da csoital. 

NHo era de extranhar, pcrtanto,,que grande balburdia 
se estabelrcetse no serviqo publico, oriando embaraços B acçno 
des antoridades policiaes. 

E' asaim que fizersm, sem nenhum escrupulo e cuidado. 
distribuiçslo do armamento e muni.qslo exi~tentes no depcsito 
b:llico, aos indisiduos, afim de guarnecerem a cidade. O 
rerultado de tHo desastrrda medida nao se vez esperar: ti- 
veram squelles que re guiavam pelas sena m8us instinctoe, 
aocasi8o aaada para tirarem de seus desafectos, tremendas 
vindictas. 

A regencia proviaoria do imperio, a quem o presidente 
da pr~vincia fez sciente desse estado de couass, que nllo 
deviam durar, fazendo sentir a necensidade imprescindivel 
de ser criada uma forçs de policia que viesse satisfaner aaa 
constantes eppsiloa das antoridades, veiu em reu auxilio 
bairando a lei geral de 10 de Outubro de 1831, que ler-  
mittia nas provincias o estabelecimento de guardas policiaes, 
a p6 e a cavallo, e criando na de 8. Paulo o Corpo Muni- 
cipal Permanente, nome que conservou at6 1840. 

O brigadeiro Bsphael Tobiaa de Bguiar, presidente da 
provincia, na seasko do conselho do governo, realizada em 
15 de Dr eembro derse mesmo anuo, (1831) apresentou a 
carta de lei citada e o deireto de 22 de Outubro, que au- 
otoriaava a propor os ven~imentos das prbçai que viessem a 
compor o wipo, que devia ser criado e nbonal-o at8 
definitiva resolu@o. Exp8s tambem que julgava conve- 
niente a criagão de uma companhia de intanteria de 1133 
homens, e oa 05ciaes respectivos, assim oomo uma compa- 
nhia de 30 soldadcs de oavsllaris, wmmaddados por um 
tenente. Reputava este numero indispeniavel para a ma- 
nutençáo da tianquillidade publica, e auxilio da juatiçs, visto 
que se havia dado baixa do serviço a maior parte dos sol- 
dados da 1." liohs, e que o.meamo se havia de praticar com 
os que !estavam, logo que completassem o tempo da le i ,  
*por assim exigir a trsnquillidade da na*?, sempre ames- 
gada de descrdena e iosurreipões, por parte deiies militaretr. 

Quanto aos vencimentos daapragis de olioia e ofeciaer, 
attentns as circom~tanoilu do momenb, o $rigadeiro Tobian 
propunha como iuffieienta que ae attribuisaem aos soldados 
mos,  o vencimento de 128 mensrel; ao wpitao primeiro 
commnndante 50$, e l$t00 para fornigem da uma oavalga- 
dura; ao ttnente aegundp oommandante, 4c$ e u m  oaval- 
gadura ; aos aargentoi 156 ; ao forriel, 14% e aos, cabos 138. 

O conselho se conformnu com o propoito e delibertu 
que ie pusesie immediatamente em execução tal piopoata, 
na forma do decreto, 



Eis ahi como teve iniaio a Forga Publica de 8. Paulo, 
que sendo criada em 16 de Deaambro de 1831, em moldes tHo 
modastoe, constitne hoje, a maia brilhante fjrça policial do 
Biazil. 

A popnlagão da capital nesse anuo n& era superior a 
20 mil almaa e a da provinoia não ascendia talvez a meio 
milhtio de babitantea. Para policiar essa populaplo, existia, 
h8 80 anuas, nm exiguo pugillo de paulistas 
damente servia a causa pab,ica ; hoje existe, e r ,  dctivamente, ab3ega- 
ama tropa efficiente em todos os sentidus, para velar pelai 
vidas e pmpviedadei de tres milh6es da homens que a tsnto 
attinae a população do Estado, pendo ane a quarta parte 
mais'on meios, estb empregada na gnarn;çlo e 'policiamenr , 
da capital, que cont6m approximadamente 350 mil babitantem. 

Na sesillo do con;elh> de 23 de janeiro de 1832 expùs . 
o mesmo ar. brigadeiro, que tendo enoontrado embarapoa na 
esc~ lha  dos oíüaiaes que deveria propor ao conielho para o 
oorpu municipal permanent3, e, devendo fe-ahar-si a sessb 
ordinaria quando o mesmo conselho aisim o drlib r a m ,  
esperava ser antnrisado a nomear os que acbassa idoneoa, 
submettendo-os depois B sua approva+o. 

Foi unanimemente ontoigada a antorizapão pedida 
Na sesalio de primeiro de Margo do mesmo annr, trouxe 

elle a? conbeaimen o do conielho que nomeara segunda orm. 
mpndanta de infsntaria ao alferes de capadares, JoaB Qomes 
de Almeids, pelas boas refarencias e informsp8aa qus a res- 
peito delle tivera, o que f8:a corroborado pala maiieira por- 
que se tinha condusido no aliatamento de que o enairregrrs 
interinamen'e. 

Como se v%.   elo aue ficou dito. em corto espaoo da 
tempo, trra me& ;pena{ emuva perfeitameiite or&nissdo 
o corpo municipal permanente e preenchendo j6 cabilmente, 
os fini de ina missão. 

Foi ent& possivel diipensar definitivamanta do serviçu 
da gnarnigáo da oapital, as poaass pravai da primeira linha 
que ainda nelln ae empregavam, e reintegrar nos trabalhos 
da lavoura oa eaf rgados miliaianos que at6 então, em talta 
de outra for~a,  relsvantea rervigos prestaram 6 segurança 
publica. 

Pmco tempo depois notaram-ie o desareicimento n í  
afflnencia de volnntaiios para o corpo, cau ado, oomo a ex- 
porienoia bem havia mostrado, pala insnftic:enaia do aoldo 
que i e  destinava bs praçai. Esae ioldo exigno oomo era, 
não convidava a individnoi aptoa p a n  serem admittidas, afim 
de oreenherem o8 claros ane i e  fosaem prodniindo. Tor- 

I navia-se iodiapenravel, t& a oorporafllo iemp:b completa, 
pua poder attender ao wrvigo da guatniçEo da oapital e de 
óutroi pontos da provinaia, onde era neoeaaario minter forga. 



Propunha, poiiaeo o ar. presidente que se augmentaase em 
mais tres mil r6is mensaes o scldo de cada uma dss pragas, 
de inferibr para baixo, para com mais facilidade attrahir o 
numero requerido. 

Em 5 de Julho de 1832, estando j& o-ganizada a com- 
panhia de cavallaria do corpo mnn:cipil permanente, foi no- 
meado regando commandante o capitbo dfi extincto corpo 
de voluntarios de milicias a cavallo, redro Alves de Biqueira. 

Este rfficial í e  desempenhara muito íariefactoriamente 
da incumbenoia de alistsr as pra;aa qne deviam compor a 
aompanhia, justificando derse modo a escolha de seu nome 
para tiío espinhose tsrefa. 

A guarda nacional creada em 1831, náo bavia, at6 1834, 
produz:do o fructo que rra de esperar e achava-se no maior 
l s t t a r g ~  ; nada de positivo exintia, e nem havia mostrado, 
cousa que juatificaise náo r6 a pompoea organiraçáo que 
tivers. como tambsm 189 acendrada esoeranoa que nella se 
depcsitava. E' assim que em caeo algÜm pÓudeeer um bom 
elemento de iegurança vindo em auxilio do pequeno corpo, . . 
por demais sobreoarregado de aerviçoa. 

Si a lei niío fdr emendada, dii'a o brigadeiro Tabias 
de Aguiar, r.80 haver4 força alguma de que se porss lançrr 
miío em caso de urgeucia, ealvo si o amor da Patria pro- 
duzir rs effeittri que c~stuma em taes casos; isso prrque a 
chamada. guarda nacianal, de nada valia. 

Apesar da economia severa dos dinheiros deatinados ao 
custeio da força publica, deixando at6 de nomear os rrspe- 
ctivos primeiros commandantes da infantaria e da cavallaria, 
e de redczlrem o nume:o de cavalloa ao extrioto neressario, 
n qurntis consignada na lei j6 se achava aba<rvids ante8 
de se ter completado todo O trabalho cantequente d orga- 
niraçXo. Comtudo era neceirario, era indispiniavel mesmo, 
angmentar a força pelo meuoa oommais 20 Iicmens, porque 
a cntíío exitteute tanto do ccrpo polioial como da primeira 
linba, chegava apenas para a guarni(áo $a capital. Por- 
tanto, quando o serviço publico exigia alguma diligencia, 
como scocedia quaíi eempre, dobrava o serviço dos homens 
da policia L U  via-se o governo obrigado a chamar a guarda 
nacional *que mefmo para tPio pouco e6 ctm coato e sacri- 
ficio ae podia contar.. 

Pouc~s mexes commandou o corpo policial permanente 
o ajudante do 6P de caçadore~, alferes Joi6 Gomes de A1- 
meida, rendo aubstituido pelo capitiio reformado, Boaventura 
do Amara1 Camiirgo. Este official exerceu as funcçõea de 
regando commandante at4 5 de Junho de 1834, data em 
que foi demittidr, sendo nomeado para sub3tituil.0, o te- 
nente de caoadores Franoisco t e  Paula Lobo. 

A i  neceasidadei do servi90 creeciam A medida que en- 
travam, aitcsbidos pela rlqurza da prtv;ncia, os extrangeirw 
e forasteiros, que aioorriam de cÜtrcs pontos do pain. A 
.villa de Santos, importante porto de mar, precisava de um 



destacamento militar, como exigia o aerv:po publico, mesmo 
porque se tornava necessario fazer snbitituir a tropa da 
guarda nacional que alli 8s achava de rervipo e f f ~ c t i v o ~  
Demais a experiencia havia demonstrado que, al6m de pe- 
noso e difficil, era mandar destacamentos de guardas na- 
cionaei de  serra acima como tambem entes poderiam prece- 
der t o a o  os miliciancs que quaai todoa desertavam em caminho. 
Achava Fortento que a unica soluçllo a dar era augmenkr 
ainda com mais 20 praçss de infantaria o corpo de perms- 
nentee, o que foi approvado tm sesr8o ordinâria d ê  23 de 
0utub:o de 1834. 

O corpo de permanentes, que no sen inicio era apenas 
crmpasto de 100 praças ds infanteria e 30 de oavallaria, 
estava ora augmantado com maia 40 homens da primeira 
arma. 

Como se verificasse que mesmo com ease accrescimo, o 
serviço de policiamento no interior da provinoia, continuava 
deficiente, foi necessario a oriaoáo de outra forca auxiliar 
que viesse deaembarspai: o corpo. dos m u l ~ i ~ l o ~  encargos 
que o asnoberbava. 

Das id6ss debatidas surgira entllo a da'criaollo de uma 
policia que te ccoupasse exc~utivamente do serviço do inte- 
rior. Uahi a organização da guarda policial, milicia que 
bons serviços prestou ti proviucia, com7 auxiliar do corpo 
policial permanente. 

Com eita denominapão foi criaia, tambem pela lei geral, 
em 12 de Outuhro de 1834 uma força composta de indi- 
vidues que, por nllo terem renda, nllo eram aproveitados na 
guarda nscional, ainda que aorteadcs. 

At6 1849 n&o tinha ella nnmero fixo de homsna; todos 
que niio tivessem exceppiio que militasse em ssu favor c os 
inentasse do aerviço das armas, eram incluidos nessa guarda 
po1:cial. 

Exiatiam tantas compaubias qnantsi fossem necessarias 
para acceitar os excedentes do serviço da guarda nacional. . 

O barao de Monte Alegra, presidente da piovinoia, 
baixou o regulamento de 16 de Abdl de 1842 em qne de- 
terminava que a guarda policial em cada termo, era sujeita 
aa respectivo delegado de pcltcia. Eraas auotoridades faiiam 
nomeáç6es interinh de ~Ômrnandantea, prcpunham-nos para 
as noues<bee effectivis e soapendiam ror tempo determinado 
os fsltoioa no cumprimento do dever; 

Aos snbdelegados, em teus districtoe, competia o o:m- 
mnndo immediato daa companbiaa. O delegado exerda de 
facto o commando geral de todas as companhias exiatentea 
no termo. 

Tres annos depois, em 1845, novo regulamento foi dado 
a eãta guarda, o qual ainda qne expresaamante nllo rem- 
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gaise o primeiro, isto 6, o precedente, fcon, comtndo, taci- 
tamente, derogado. Este iegnlamento dava 6s camaras mu- 
nicipaea doa diatriotoe, a incnmbencia do alistamento dos 
homt na destinados b guarda policial e a bua distribuição em 
companh.aa, ieeqaes e esquadras. Cada c, mpanhia devia 
ter, no minimo, 40 guardas, nlo ulerap~rsando o maximo de 
80; cada comkanhia tinha um primeiro eum reguado com- 
mandante, com c a  postos de capitão e de tenente, respecti- 
vamente; cada ircpiío compunha-se de 11 a 39 guardas e 
um commandante, sargento au alferes ; e cada eiqusdra com 
o rffectivo de 8 a 10 homens e um c a b ~ .  

A actcibulçiío dada 6 Camara Municipal de alistar e di- 
stribuir ou guardas, f i retirada em virtuie da iei numero 
22 de 22 de Julho de 1850, e do regulamento brixsdo neaia 
mesma data. Este regulamento em qussi nada alterou o 

recedente, que Bo<u revogado. Eraarignado pilo dr. JorB 
ghomas Nabuco de draujo, entgo presidente da provincia. 
Nb permittia elle que f sie o numero de guardas quo de- 
tbrminasse o das campanhias, secqões e esquadras, mas sim 
a qualidade e jmportancia da ciicumscripgão em que tinham 
de servir. Assim, cada districto de de1egac:a era s6de de 
ama cimparh a, ao de sublelegacia era attribuida uma se- 
o#o e aoi distrlctos de inspactores de quarteiraes, uma es- 
qu~dra .  

Ou capiths podiam nomear e demittir os sargentJs, con- 

i ceder licengss a iff.ciaes e pragas, psra se' ausentarem das 
L 

ddes  de suas cir.uarcripq5es, atd 2 meees. 
A lei numero 11 de 14 de Abril de 1863modificou esse 

re~ulamento, que f ~ i ,  posteriormente revogado pela lei nu-  ' mero 11, de 22 de Fevereiro de 1868, como se v8 do artigo 

I 
segundo, da lei numero 26 de 5 de Ju'ho de 1869. Em 
parte f . ie l le  reatbh.lec.do pela lei numero 64 de 10 de 
Abril de 1870. 

O dr. JoiB ~ n t o n i o  Saraiva, no diicurso que pronuicicu 
na sbartuta da Aestmb.8a legislativa pcivincial, em 16 de 
Fevareiro de 1855, disse que as providencias tomadas no 
regulamento numero 22, desde 1851, coaqu:nto boas, con- 
tinuavam a ser nnllificadas pelos defditoi iuherentes 6 au- 
teribr organiiaçíío, os quaea nHc idiam ier rem~vidos em 
cons~quenoia da entreitesa das !ases consignadai na lei 
mencionada. Entre ontrcs defeitos da organizaqáo, a p ~ n t a v a  
entes : 

I 1; Falta de vantagens que mantivessem nos comman. 
dos da guarda policial, pesaoas que as exercessem com pro- 

I veito e amrto ; 
2.0 Falta de um centro na capital, que tratause da rua 

organisaçãe e de melhorar a sua disciplina; 
8.O Mheria dos guardas e abir luta falia de meioi psra 

se uoiformirarem. (Armavam.se e fardavam-se s propria 
cutta). 



h b v a  o Ir.. B r ú v a  q u  a nln darspprecarem wsee 
defeitos, melhor seria diisalvel a. 

Em 24 da Abril desse anno foi publicada a lei numero 
29, 9,gn ei.ritanimave o governo a argsniur uma reserva po- 
li&I. 

O da gauda polioial deswiasa &.a pnpríedadai 
mrus % u m  b d c s  as homem validae, jwtamente squei"es 
g.il A 1  falta f a n u m  A hvoura, privand0.a da concurm 
dar vru dmtrrs e v i ~ o r o s  bnpor  

H i v i i  clamor doi p~pi ie t i r ics  que luctavsm. com im- 
su bif6culdade psra (btBtm pbalhadores plm ae tuia 
m e .  giui que em oomyleto aludana. 

Para rninaur eris sf8:ctivo eatado de ocucii,sppnreccn 
e foi poatr ( m  execqh, a I d  nurnem 36, de 38 de Abnl 
ks 186% que d f n p a ~ ~ v ~  do wmiqo &ata miheia, '0% i n d i  
pjdtlOs i@ a, que te  a t h s a ~ m ~  ccPtr~~tadan para eervieo 
rgicel., por ber  aose i  t n  múr. 

O. dr. kb J s a p t h o  de Mendonm nna mlaterio com 
que entregc u a pre&iÈencia da provin?is ao dr. Amara1 Qw- 
gal, em 24 de Betenbro de 1862.decleiou que nunca @onde 
aouprt hen&r as vrntsgenr da guarda p - l w d ,  iuitiiuia$ío 
que se intitulava r u u l l r  Q corpo poliairk pamanente, 
qua& na mrli$ade nlio era aaiq do que am secw estorvo 
a eete, inpz&ndo-o de rcinplahr o atu rffeotivo, porgorr, 
diere &, a 6  natnril gus rqusllaa que em r u a  propria esaa, 
e que cam a -tas. de em ouo &um deimr O nunkipio 
le hlu iesideisk, pudim vencer a inwma saldo que p2r- 
ctbiam rs  toldado~ do copo permanente, rnjeitoi a irem 
pai. qae&xbtc pnio a que ou c b m m  a ewipaniemcia do 
UZR~PU,. pttbriaaem i. deiter. equella comaoda poiiçlom. 

li'orqom eia wnferair, e na Enrt fio b ~ u u t v u o ,  q . ~  
a guarda policisl. ~ K F ,  irregdar n&a inspusva nenhuma 
aympstlia e anhnp, tanto i o  g c ~ 1 u 0  qama ao pbKc0. 

1L gumda pl'Eiai foi i ~ t i n c t a  em 26de Mago ae 1868, 
&$a un piw Eoi muc* R gnirdm momiolp1 da provinoú. 

Foi fe.tL1 a peiiedo L n encia rin cteaçúsi de forgai c f  suxiliarei ; doi. m ~ s  &pai8 e C- da guprdr pplicul, 
em 113 de 1 y L . i ~  de 1ã16. pela munem £.L f o i  ureada 
luari compsnhia de guardas municipaer, wmposta de um 
-iamte c 60 rpls, para isr & ~ d a , ' s m  quanto 
-i@# u c n d  de 8. Rolo  ao Eio G-rrndo do 8111, 
r Yknm de &r* 8 d o  MIRO datino proGr ar t u  vim- 
irum w t r a  r n m a a  do& indigenaee doa wfbitorea que 

kktstaprn. %m w n p h i r  p s b t  u aü paroamrLto do 
rii~o, insitt iunsl iorv@o, j& prmittinde r poailvel kcil- 

da Eamiia~àa p?uPIlw, j4 eiia m e ~ a d e p o i a  de d s- 
-h#, h ~ b w - n  em ds Ihb l 0 Z  C o ~ ~ e d i d u  
d a t u  de terra na Sattr .  



08 TmB PEIPDIBOB E.<)ULLMbNTJB DO OOBPO MUNICIPAL 
PnBMLNDNTB 

Era indisprnsa~el, princil>slmente numa corp,raçã~ como 
a de i~ermanentsa, um reculamento que estrb!lecesse o ser- 
v:go Que lhe era affecto e que restringisse a acceitação de 
quaesyuer iodividuos que tem nenhum a b ~ n o  de copducta 
eram alistados e acolhidos no seio da tropa. Notava-se 
que era 8emp.e o p3ior elemento da sooiedade que se apre- 
sentava para servir como volnntario. 

Foi brixada a lei numero 11, de 2 de março de 1837, 
determinando ou8 eómente fosaem acceitos os acidadãns ane 
apresentassem 'atteatados moraea e politicos e qus f,s;em 
julgadoi ap:os para os sswiçoi em virtuie de exames e ave- 
ri~nacões iiitaa os1 I reeu.etivo oonimandante.. Ertns re- - .  
gras, sabiamenti estatGdas por essa lei, n8o podiam rer 
consideradas c ,mo u n  regulamento. e este, era urgentemente 
reclamado pelo servigo policial que tinha o oorp) a desem- 
panhar. 

Era nacessario, portanto, que fossem ellaa completadas 
par nm regulamento que claramente espscificasse os fins e 
destinos da farpa pdiaial da piovincia 

? Apparece,u entiío, asgignado pelo dr. Manuel Maahndo 
Nunes, presidente da provinoia, trazendo a data de 17 de 
Junho de 1840, o primeiro regulamento estabdecendo o 
aerviço da corpo de permanentes, aasim conoebldo: 

'Ssrviços qus cumpre ao corpo policiil permanente 
executar= : 

1.0 i0 da guarda do quartel do mesmo, e tu lo  o que 
diz respeito a economia interni do c>rpo, couaervacüo do 
material do aervigo do mesmo corpo, da mesma sorte que ee 
pratica nos qusrteis dos corpos de linha,. 

2.O ~Cumulrtivameute com a tropa de linhi, ou com a 
guarda nacional destacsda, o aervipo da guarda da cadeia da 
capital, da casa da pris8o o m  trabalhos, da mesma capital, 
do prlacio do goveroo e das repartições ahi oollooadai.. 

3.. =O serviço da guarda das prisõea on trabalhos pu- 
bliios em qullquer ponto da proviocia, a que o governo 
remettsr p:ejoi cmdemnados a g1168, ou quaesquer outros, 
em numero maior de seis, para cumprirem sentenga.. 

4.0 '0 da oouducgllo de prescs por crimes, de una 
termos par@ outroan. 

5." .O da captnra de quesqner individuos, e m  virtude 
da mandados judioiaea, e o de auxilio para buscas, seqnsi- 
tros, penhores e outras quaeaquer di1igenc:as da justiça, OU 

' para a manutençto de ordem publica, ou para desempenho 
de quaesquer outras attriboições piliciaea marcadas no de- 
creto de 20 de Mrrgo de 1883, tanto no municipio da oida- 
de, como em outras, onde se julgue neceasario u m  destaoa- 
manto do corpo, As ordens do chefe de polioia, ou do juie 
policial mais graduado do logarn. 



6.O .O das patrulhas, tanto na cspital, oomo 110s Ioga. 
res em que estiverem destacadnsm. 

7 0 .O de destacamento nas bnrreiras e registos onde 
se arrecadem dinhairos provinciaee, e o de escolta para non- 
ducção dos mesmos dinheirrs* . 

Um segundo regulamento, muito completo e certamen- 
t e  melhor organi~ado do qnn eite. veiu revogal-o. Este 
replamanto f o i  publicado e feito observar em 31 de Ontn- 
bro de 1844 e s6mente foi elle approvado, quando jA 80 
anhava ha 4 annos em execuçíío, pela lei numero 4, de 6 
de Betemoro de 1848, e isso mesmo c ~ m  algumai restricçóes. 
Em 18 de Dezembro de 1851, veia a Ini ury novo re~n la -  
mento para o corpo polioial permanente, o 3.O, tranendoen. 
a o  determinacóes diversa8 uara o aervico de destacamentos 
ordinarios qué  começava a aer feito em' algomas localidades, 
por este aorpo ; e tambem nobre os extrnordiuarios, noa mu- 
Üicioios e frãrruezias onde conviesie. Os destaaamentos or. 
dinhios, isto 8,  das comarcas, seriam cammsndados por offi- 
ciaes e compostos de 30 a 60 praças cada um, segundo sua 
importancia politicn. 

A esses destacamentos ficavam addidos cs guardas poli- 
cises que o governo mandasse assaldadar para servirem 
no mnnicipio da mesma comarca. Era este regulamento 
muito sabiimente elaborado. contendo muitas determinaçóes 
aoertadas e claras. 

O apparecimento desui regnlameuto nada maii era do 
que o corollario da reorgauisagão por que paiisra o corpo 
policial permanente, que teve o seu effeictivo elevado em 
1850 a 400 homens 

A capital era entíío policiada por 97 praga8 disponiveis, 
achando-se i a  reatant*s disseminadas em destncamento~ e 
diligencias no interior da proviocia. 

O dr. Joaquim Naboco de Aranjo, presidente da pro- 
vincia, era, a noiso ver, com justificada raziío, contrario a 
deariminaçiío de prapss no interior em pequenos destacnmen 
tos. porque, a5rmava em ien relatorio:-0 systema de pe- 
quenos destacamentos derramadoi pela pravinnia, parece pre- 
indicisl on inutil A ordem vublica : imvotentes vela seu nu- 
Ínero, commandadcs por inkriores ~ e m - ~ r e a t i ~ i o '  e força mo- 
ral, nBo conhecendo o seu nommandants e officiaes, e nlio 
lendo por eltes coohecidaa, por conseqnencia, s2m id6a ou 
vinenlo de  diiciplina. Acnrescentava em seu bem elaborado 
trihalbo que asses  destacamentl i, esses soldadas, não po- 
diam inispirar oonfian$a 4 populaçiío, e as ~utoridadei que 
quieeniem preenoher seus deveres; esses permanentes seriam 
ospangas, mas niio soldadoq.. 

Eis a razão pela qual foi dado esse novo regulamento 
para o corpo polioial permanente. Era com o intuito de 
faser desapparecer o8 inconvenientes apontados que o regn- 
lamento determinon a reunião doi peqneuoa destacamentos nos 
logares maii centraes das comarcas. ieto facilitava niio só 



u transmianão de ordens como tamblm 'a soa prompta exe- 
ou@o. Desse modo, pensava, a fiscrliiaçIo s~ tornarir mai6 
&caz e aacentnnda e a disciplina mais solida e real. 

Como se v% era exiguo e' insuffieiente o numero de.  
praças destinado ao policiamento da capital. N60 8s podia 
psnssr num accrescimo de effectivo qns nuuhnm resultado. 
traria attendmndo-se.que n8o.se havia c,onsegnido completar 
o corpo qne,.em fiui de 1850, se achava com un claro de  
7p homens e sem esperança devir a ser tão cedo preenhido, 
dada a nouco vantsde dos ~anlis%as. de abandonaram os sena. 
aitios e iamilias para se sujeitarem a disoiplina militar. 

Tornou-se, então, em vista da impcssibilidade de obter- 
se volnntsrios para ns perinanenter, nicessano uma lei qne. 
oria~ss outra tropa auxiliar, oom melhores vencimentos, 
vantagens e regalias que pudeasem att,ahir bom e efficas. 
elemento para a segurança da cidade. Dahi a lei numero 
22, de 22 de Junho de 1850, mtorizando a cria@o de uma. 
companhia oom a denominapão de pedestres, qne foi orga- 
nizada em 18-de Dezembro de 1851. 

Era essa companhia composta de 25 homens, com attri- 
buio6es definidas no regulamento, p,osto em exercnçko nessa. 
n e h a  data. 

. . 

Essa pequena tropa, organizada com elemento de escók 
muitos e relevantes ssrviços prestou z i  policia da capital, não 
r6 na prevenqíío de crimes, como tambem na captura d e  
criminosos e desertares. 

Exiatia nessa Apooa elevado numero de galt5a qpe vege- 
tavam nas cadeias, parslysadoi, sem que fossem empregadoa- 
em trabalho algum. Pois com a orpanizaçllo desw magni- 
fio0 elemento de ~ e g u r a n p  publiea, f ~ r a m  essen prolos nti- 
ligados nos trabalhos publicas, por ieao qpe, guardadas e. 
eao~ltados por taes agentes, eram ellea oondu%!doa ao locaL 
do tiabalh?, sendo alli convenientemente empregadas. 

Os guardas da oompanhia de pedestres traziam farda- 
mento de panno preto,. sem vdvos, com li3t6es de metal bran- 
no e bonet preto, som enfeite. Eram armados de elpadas. 
,a nistolas. - r~~~~ 

A oom~aohia era sujeita ao chefe ds policia, qun enga- 
jrva e matrioulava as praças e organisava a escala do serviço.. 

O chefe de nolicia em sepnids. fez bxixar um reeulimento 
para companh;a, daido a 6  respectivos guarda#;a16m das. 
incnqbencias espseisas de escoltar e dirigir cilcetas, as de 
rondar e pcliciar a .  cidade durante o dia, executar todas as- 
ordens do chefe, ~ r e n d a r  os individuos que fossem encon- 
trados oominettendo algum delicto nu que fossem persegui-. 
dos pelo clamor pnblioo,. nrender os escravos fngidoi, prender. 
os. que se aciiassem com armas prohibidas:. acudir ao loaali 



-em.qne se 'desse dgmm incendio on.se ertivesse enfim, cmn- 
mettendo algum delicto . 

A coml.arihia era encostada ao corpo,.de, permanentes .e 
' t inha  como commandante om rimples ssrgento,,qne se de- 

mmpedhava galhardamr.nte da rnissao.~que lhe fona confiada. 
Infelismeate'foi tlla dissolvida dois anuis depois de sua 

oriaqlo, em 1853, por n8o'haverem condgnadoverba no or- 
, ç8ment0, $para seu curteio. 

Estaoionou o effrctivo do corpo. (400 homens) por longo 
espaço de tempo. Continnou elle a dar o.#ervlgo habitual 

. e  mais os destacamentos para 50 municipioi, a1Bm do poli- 
oiamento da capital. 

Estava o corvo em laatimsvel e .assignil'ada decadencia 
nua annw de le63-d&, isto pouco antes de declamr-se a 

.guerra do Paragusy. 
Foi esie o motivo, talvez o principal, .que impediu que 

elle prestssie maior servigo em defeia da ,patria. O rela- 
:ximento e a deaorganiaa~o~haviam attingido a .seu angdl 

O entáo .presidente ,-da provincia, ooronel. Homem de 
. ~ d l o ,  via i e  na oontingencia de dar snbrtitutoao comman- 
dante do corpo. 

0 s  mo1dados;~hsbitnados a t m b t i g n e ~  e a todos osde- 
mais vicios conieqnentes, aram elementos 'de oonktantes de- 
sordens e constitniam serio perigo para a iegnranqa indivi- 
dnnl, ficando desse moda desvirtuadoa as~fina danobre misiiío 

-de  mantanedores da ordem. 
Felisment, o novo commindant~, tenente corarel Joi6 

Mana Gavi8o Peixoto. soube coneaoonder B oonfianos do 
governo nalle depositada, oomoenetknde-se-de tua árdua 

-in'ssão e dssempenbando-a onm .firmeza e rara en~rg ' r .  Foi 
ibenefico para a,  corpo policibl o seu comtnendo. 

- 

Tendo iido declarada a guerra oom o Paragaay, .que 
tanta sangns custou ao Brasil, offersceu-me elle ao.gaverno 
imperial, em 'Marpa de,1865, para aeguircom sasi trüpa para 
o theatro da luta, jnstdmente no momentomaia~'diffici1 que 
o nosso pai5 atrrvessava. 

O governo imperial acoeitou presiuroio o cfferecimenôo 
sxpontaneo do digno coirmandante,~.fasendo-o brohar .  com 

:e65 praças e e.ffioiaes, acb.snas ordens. , . 

N8o podiam, certamente, f i a r  r capital e i s  Iccalidadea 
do interior em oompleto rbandono ; preoitava' foise creada 
amr  a o t n  tropa pal:oirl, que durante a aurenda do corpo 
.de permanente8 lha .gpprime a'falta, 



- 264 - 
Foi autorizada entgo, a criac8o. nela mesma lei aue 

permittia a ansencia daq;elle corpo, o 2enominado ~pol i&al  
provisorio., destinado a prestar os meamoa servipos que es- 
iavam effectos aos uermiuentea. 

O oorpo provis'orin foi organizado eom o eflectivo de 80 
praças erespectivos cfficiaea. Ensnapraçss foram tiradas das 
guardas nacional e municipal, ainda-existentes nesm Bpooa. 

A primeira compsnhia, unica organisada, teve logo 
após soa areagllc, como primeiro commandante, o tenente 
Manuel Oinellai e segundca cnmmnndantes oi tenentes Jogo 
Gomes Bainalbo e Franciaco Xavier de Mattos Balles. O 
corpo era commaudado pelo tenente otronel Antonio Jor6 
Fernandes B ~ a g a ,  tendi) como estado mairr o tenente ajn- 
dante Jogo Augnsto Pinto de Almeida, alferes quartel-mes- 
tis, Jos4 Candido Braga Mello e alferes secretario, Ernesto 
Pompe-I e Prado. 

Tho diminuto eflsctivo n8o nermittia ao corno oreenher 
A . ~  

satisfatoriamente a lacuna daix'ada pelos permanentes que 
haviam marchsdo para a gnerra. Era imprescindivel auw re 
elevasse o nnmwro'de a 300, conf&me antorisição da 
lei provincial numero 29 de 3 de Abril de 1866. 

ta acceia r luta noa csmpos do Sul, iareando as filei- 
ras doa nossoi bravaa que alli pagavam 4 Patria querida, 
com seu precioso sangue, o caro mas neceisario tributo que 
a elle se devia e não sa lhe regateava, no transe difficil e 
angnstioao porque passava, enviando as homens para preencher 
os claros que se abriam. Reclamavam da fronteira reforpos 
para o exercito que, oom tienodo combatia oa valentes para- 
guayos. Ainda nms vez noorren.se ao nunca desmentido 
patriotismo das pragas e officiaes da policia pauliata, pedin- 
do.lbe oontingentei para a gnerra. Bem nenhuma hesitaçgo 
com uma txpontaaeidade admiravef, esses homens se puae- 
ram incontinente i disposiç80 do governo imperial, para 
concorrerem, a exemplo do corpo policial prrmanente qne 
j 4  alli se achava, para a defesa da santa cansa nacional, 
~ecbassando para o interior do Paragoay, as bordas semi- 
barbarai que arnaagavam ó sagrado e610 de nossa Patria. 

Em Abril de 1867 enviou o oorpo provisório para a 
fronteira, a melhor parte do seu efleotivo. 

.Ao som de hymnos mareiaes, depois de ama tocante 
manifestafio de sua fé religiosa, levantando , entbnsiaaticoa 
vivas B grsndesa da Nagllo, aaguiran ewen bravos a encor- 
porarem-se ao exercito brasileiro. 

Foi um acto verdadeirameuto snrprehendente. 
Este coipo foi extincto a p ó ~  o regresso do aoip, poli- 

oial p:rmanente, pele lei numero 53 de 15 de Abril oa 1868. 

Para auxiliar o oorpo policial provisorio, que ió por s i  
não podia, devido ao sen diminuto effectivo, forneoer o po- 



liciamento das oomarcas do interior da provlncia, cr:sram 
com o titulo de puarda municiial da provincia, em virtude 
da lei Lumero 2 3  de 26 de Março de 1866, com um effe- 
otivo de 663 praças, uma tropa de policia com a ~eguinte 
organisaçlo: 10 alferer, 52 sargentos e 95 cabos. 

Um regulamento baixado em 5 de Julho desse meimo 
inno facultava elevar-se o effectivo atd 1600 homens, quan- 
do q serviço assim a reclamasse. Era eara guarda desti- 
nada a fornecer destacamentoa, distribuindo-os, conforme as 
necessidades, pelos nunicipioa e freguesias da provincia, 
p i ra  serem emp,egadas no policiamento local. 

O alistamento era feito pelo praao de 5 annos aendoaa 
praças tiradas dentre os gnardas policiaes que desejassem 
ser transfnridos. Os destacamentos aram commandadrs por 
alferís nomeado pelo preiidente da provincia. a ~ b  proposta 
do chefe de policia. f o i  extincta tata guarda mnnioipal da 
provinois, em 22 de Fevereiro de 1868, pela lei numero 11. 

B ~ ( ( ~ . 8 8 0  DO OOBW POLICIAL PEBYANINTU , 
O coipo policial psrmanente, que tlio relevantes eine-- 

timaveis eervipos prestara durante a guerra, acabava de ter 
restabelecido pela lei nnmero 11, de 92 de Fevereiro de 
1868, tendn como regulamtuto os baixados sob numero 1 e 2. 

8eu effeetivo foi fixado em 300 homens. 
Era elb, como anteriormente, destinado aos serv'çoa de 

destacamentos no interior e de guaroiçào da capital. Pau- 
saram para este corpo qnssi todos o i  ofnciaes e p:agas da 
corporaç&o proviaoria extincta. 

Em Abril de 1871. pela lei numero 44 foi elevsdo o 
eeeotivo do c o r p ~  a 429 praças por se ter ri conheoido que 
era o hen effectivo inanfficiente criandc-se ama policia local 
para aux~lial-o. 

Pela lei nnmero 44, de 2 da Abril de 1871, foi nuto- 
rirada a crisglo de uma policia Iccil com o e%:ctivo de 500 
praças. Nunca fcipospivel obter-se esse nnmero, continnan- 
do o oarpo de permanentes a faser o costumeiro ierviço, 
dando deatacamrntos para as looalidades mais proximaa da 
capiial. 

A polieia local, nos mnnicipios onde existiam rutorida 
dei neloaas, deu magnificos resultados; .della nllo se ptdia 
esperar serviço valioso quando dependia de mov1menus e 
8opeo de força diaciplinsda ; prestivs, comtndo, r'giim ser- 
v i ~  quando nBo era de ditficil erecnqão, cu quando supra- 
p s  eram estimnlsdas por autoridades energicas e piestigio- 
nass. A lei nnmero 68, de 13 de Abril de 1872, ooniemon 
o mesmo etketivo e orgsn'aaglo eribtenier. 



Cootra a indtu'$&3 da pdicía foeal, existia a p w e n -  
@o de na o fioto de ser comprta &e p*sssoai tirado d* 
localidage dnde bsria ds mrvir, imp )dia qna pldsasem u 
pnrgsi! mm iwn* dr a*, p m m r  o smviv qae Wea 
cumpria. Em a nwso wr. snom esia opiniâo, d a  o*rm 
qoe troursws nioonvmienb M) amvi;~ pdiaial enpcial- 
msn* na captara de criminoma, o emprego de peaioal da 
localidade. Apoiando mas opinao, afirmava h d o  ea 
alauls anuoa de s r ~ e c h o i a .  o &. 3086 Femmdei da Costa 
~&ita:-sQ malha; auxiliar da aoduridrds, 4 apuslls qds 
melhor conhwe a IoeiühaS e mul W!~ICW. NBo a 
deve su?pur q u ~  pelo facto da 6sr aff li56 + e a d t  'rsr re- 
laq5n com psiroas da Iwalihde fome a p ç a  faltsr soe 
seus deveres.. Era  iaso q a e a t l o  às mordidade-. eaodbn(s  
bom pessoal h a ~ s r h  bom Residindo a pmçs an 
propria localidade prmbiva alia cmiuervar mas eredites da 
momlidads prra nto deeah~r do m a d a  em que goaw tido 
pelos seus ocncidsdlo~. 'Ainda mais: o respeito devido 8. 
propria famili., tenderia forçosamente, a desvial-oa doi vi- 
oios e suas oonrequenoiaa, o que talvei não se desie iendo 
transferido para locllidade distauta da auss. 

Por ontro lado, em deibvw desn iastitoiçãs havia o 
inconveuisnia do friooiomam~nta da for~a  em pequenaa dei- 
tsermentas, omaeqnsntemente, ~~ de Xscipiina r da 
eubordioaqão. 

O illustrado dr. JaHo Tbeodoro Xavier, achava que a 
p i l i i a  local ni%> compenii.va oom aeni paroos iervipa aos 
iacrihoios feitoi pelo t h ~ o a r o  provincial para iaa manoten- 
çilo, fasendo notar que aos homens amigoi do tnib~lho, 
nuaoa faltava wvigo oommodo e laoruivo. 

*Existindo, p~i&rn, em toda sl localidades um certo 
numero de p-ssoas dcsrcnpadaii, iodolentsi e c;m babit3s 
adqoiridos por vergonhosa ccioddade, aram essas em garal 
as que enpjavam na policia local.. Ficava desse modo, se 
iaao de f,eco se verificava, composta de vadias e indisc'p'i- 
nados, não podendo inspirar conhnpa 6a autoridades e B 
p ~pulaqlo e =nenh~m temor aos criminosoa=. 

O que tsmbem af~i tsva os bani v~luutirios da pol cia 
loml, era o facto dos que a8 a i davs rn .  terem do se fardsr 
e armar B prapria casta. Bem ne p l a i 8  avaliu o qwsnta 
era difficil ri obtenção de homana eQm d o a  iufficisntes p i n  
de prwpto fazerem tan drspais.  

Sómente maii tsrde fiouu a cwgo do governe o fa- 
nffiimnto para ai  pngu de fairdamsnto a amamento, a que 
aiiái, era de toda a jwtipa. 

Meamo armado üa antsrimçãn para a s a  d e a p a ,  4-u 
ella em ser posta em ancnqíio, dando motite 8 qae o h. 
Antonio Joaanim Rodriraes. relaao chefe de d i a i r  rwi+ 
mtiae, em cthic, de 15-du b e i r o  &a 1813,em'krlol amu-  
goi, plr não ser esaa a primeira reoiamapõu pUOa01 p:dsrsg 



Pedia n e m  offic'o ao presidente da p~v inc i a  que cir. 
tisre qoaesquar embarapoi qne pude!sem r p  arpcar na ien. 
tido de dar pramptr ex-cuqAo k ref ,rida antori&ação, que 
vina tomar a p hc'a local nm prestimoao auxillu da au. 
tondads. 

Estendida ells que a continoar eis* f d r p .  M eitaio 
dep'oravil em q w  se enwntrava em algnni munidpioa, rena 
melhor ext~ogul-s.  

'Ou ter roidados f arduilci, wnvenientnmente armaioi e 
c:m a indiipaniavel duciplini, oa  nii tP1-361. 

De?rehende-s* de sua enermem reclamacão que d o  
conheoia elle meio termo qurndo se tratnvade torpa piblior. 

A peear de todor os esf ,rws empregados para pmstegiar 
esta policia, nlio vinha longe o dia em que ella teria de 
baquear por impreatsvel. Previa se iss) aesde 1877, anuo 
em que m i a  ae icmntuon o reu dsmlador estado de decden 
cia e de cimpleta deamoraliia@ 1. Prophstizava o dr. Joa. 
quim de Toledo Pisa a Almeids, em ma bem elaborado 
relatario. que como chefi de policli apreieuton em 18'16, 
embora nno fmse elle inferuo a in ta;cão da ~olieia 1-1 
que .o patíonsto em genl, aubbititoia iptrioti;mo ; a clien. 
tela partidaria mgulrva ar preierencia~, e um serv;po ntilii. 
simo- wnverte5ae em completa nnecura.. Becooh?c'a, 
pórem, que, no6 ioga= onde as aatorrdades impediam tuis 
motivoa, a policia loesl f ,i modelo da dirc p'ina e eipton a 
confianqa pnblics. Citou como exemplo, entre outras, as 
autoridade de Borombi 

%ai dias eshvam, desde e i&n, c ~ n t d o s  : nenhum re- 
media, mesmo o maii nnargic I, poderia galvanizar eew corpo I 

em f ancs decompw.ipão. O6 chefes que se ~nccediam 01s. 
mavam oontra essa pol cia que nbo cormspondia ao fim para 
que f6ra crerda. 

linpoerivel era encontrar qmm #e avsntuniie s aersir 
ne ta  tropa. NLo 80 rtoontravs m interigr & piovinoia 
p-suo81 idonee que qniaire nelh se angaiu, porque qnsi ia  
que s i a  apto emp egava-$e de prefemnai. no servi90 da 
lavourm, ceitamebte ma~s lna~a t  vo e hmri 80. 01 iudividuos 
que p acurava u9are anno a polic 4 eram impreitaveii e 
qnraa sempre denrtavam l i d o  comtigo fudamento e a-. 
mamanto. 

O o)rpo de yerminentis d que &erva mbtecirregula 
de iervigo e desviado de snn misao e delfslcwa a wpih l  
dr foroa necsuaria p u a  i &a de rend edificias. 

~ O o n ~ B m ,  pois, aa8h.r-se ccm easi poli& local fmpre. 
ravei,  que 6 de 800 luyss ,  e'angmenur-ia o.oorp0 poli. 
cirl  pemsnsnte em nnmem egnsl tendo tunbem 60 p w s  
de  cavallana pan u m d a r  nos pontol mus m o t o 8  &i 
eubnrkos da aap hi.r 

O dr. Jolo Alfmds trmbem s achara impre~hvel;  10. 
guei hoom sm gns n& foi 4 - 1  f rmar  deaeanentos 
e em muitos delas nlo p-em w i c rv iw  q w  Ihes 



incumbiam, pois que, ao pessoal. al8m de outros predicados, 
faitava disciplina e educação miltiar. .Era, portanto, in. 
dispen~avel extingnil-a*, disse elle. 

Compunham a guarda de muitas localidades, pessoas 
aem coragem e sem robustss. que procuravam na farda de 
policia um emprego suave, dercançado e decente. 

Easa malfadada policia comumia grandes sommas para 
a sua mauutençiio e sem resultado para a provincia, sendo 
extiúcta pela lei n .  27, da 10 de março de 1888 

Fui marcado o dia 1.0 de Julhn do mesmo anno, para 
tal corporaçiio ser subatitoida em todaa as localidades pelo 
corpo pr licisl permanente, caso o seu effeetivo permittisse, 
s i a o  seria feito gradualmente, ti medida que fome sendo 
porsivel. 

AVQMBNTO DO BFFSOTIVO DO OOBPO POLIOIAL PBRMAHBNTB 

. 
O effectivo do corpo (429hrmens reconhtcidameute in.  

sufficiente, fdrnccia em 1873 diversos d estscamentos do inte? 
rior, aoxiliando dessa arte a policia ltcsl. A capitalnão era 
tambem, como se desejavs, bem p~liciada, deixando muito 
a desejar. A .causa era achar- se desfalcado o oorpo policial 
no seu effrctivo, jti pelo claro existente, j6 pelas diligencias 
que dava. N U  podia, portanto, manter um prssii~l auffi. 
ciente para a gnarniçiío a policia da cidade e seus arrahal. 
deu. A exignidade de effectivo trazia r6rioa e insnperaveis 
embarsços e n&o poucos inoonvenientes, não sendo o menor 
a ausencia de disc plina na tropa. porque. ,disseminada em 
pequenas destrcamento, n&o pcdia ser cmvenientementa 
inrtrnida e con8equentemente disciplinada. 

O dr. JosB Peruandes da Costa Pereira Junior lamen- 
tava em srn relatorio apreeentado aiaemhlt5a provincial, 
nllo ter podido aprestar, devido 6 ercasses de praças, forcas 
que de prompto anxilias3em importantes diligencias da policia 
e at6 mesmo a uma simples conducg8o de presos. Accrea 
cantava em sua exposip8o. que eitavam as praças .fora da 
prompta acçiio e i&specç&o dõ resprctivo commandanta, quasi 
sempre ci.mmaudados por inferiorea; as prapas que deatacavam 
recolh~am-se afeita& a nm regimen frouxo e a certos ha- 
bitou, inoompativeis com a arganiaação e a diroiplina do 
corpo, para logo depois irem destrcar em outros pontos, nas 
mesmas destavoraveii condições.. AIBm disso nunca foi pos. 
sivel, nem o seria, emquanto exittiaiem a guarda policie1 e 
depois a propria palioia local, oompletar o effectivo do corpo 
de r etmanentes oom o numero dt terminado por lei, e porque 
tambem na0 era facil .arrancar um trabalhador do oampo 
que estivesse nas casos de prestar mas servico necte cotpr, 
de seus alegres lares de suas chonpanai, suas f-rteis rcgas, 
onde sem muito esforço obtinham ellea recnmoa de que a r e  
oiamm, dadas aa suas poucra exigenciaa de eonf~rtn. No 
oampo, pani o roceiro, o trabalho era suave; a terra ferti- 



lisiims, retribuis hrgamtnte o pouco trato qiie reaabia e, 
*nBo conhecendo. antro prazer que o da caça e da Festa, 
níío fie affastavam por conta alguma deste mundo das mattas 
e .dos  rios,, que tantas distracçbes e satisfaqões Ihes pro- 
porcionavam. 

Nem sómente por isso nunca foi possivel ser o oorpo 
completado. mas tambem porque o paulista, .ainda que patri. 
ata e valoroso, sempre foi refcactario ao serviço militar.. 
NUo B averi8o a esse serviço, posso affirmar como paulima 
que @ou e que se orgulha da vestir a nobre ferdi da policia 
de 8. Paulo, mas srmplfsmente o desejo de n8o alienar a 
liberdade e indepsndencin tíío euraigada em seus habitou. 
Por isao dgcresoia continnnmr-nta o effectivo, trazendo s6rios 
embaraços l i a  autoridades e, como, apeaar dos pingues pre- 
miou e vantagens msgnifioas offerecidas, raros fossem os ro- 
oeiros que se alistavam, amentnrando-se 8 procurar o ccrpo 
de parmanentes. tiverim elles de lançar míío dos de~occu- 

' pados das cidades yara povoarem os qruirteia. 
O resnltado desse fioto foi de consequencias fonestissimsi 

aomo j 4  o isignalimos. 
Mesmo anaim continuava o olaro do corpd a ier grande ; 

a capital j.4 nem podia ier pilioiado devido ao diminuto 
numero de praças destinadas a eese serviço. Estas apenas 
chegavam para o de guarnig8o e policismento dos irra- 
baldes. 

Durante o dia níío eram lançadas pstrnlhas nas ruas e, 
4, noite, um pequeno grupo Ze soldsdoa, com effectivo iu- 
ferior ao de nma esqnadra, fornecia patrulha para os distri- 
ato8 de aubdelegacias, podendo cada uma, pela sua enorme 
extençãc, =absorver o total dessa força que, no emtanto, era 
distribuida pelaa quatro freguezias. entao existentes,. 

Desse modo incosdia que a policia n%o podia exercer 
nenhuma vigilanaia duranm o ara, e 8 6  apparecendo nos 
casos do clamor publioo e isso mesmo quando sua preaenga 
j t i  níío era mais neseriaria. 

A noito entllo, mais fortemente se falia sentir a 'falta 
de polioiamento. Era p3la exiguidade da forpa distribuida, 
impoasivcl obter um aerviço effecâiro effioar. 

O que muito oontribuia pam manter o falho efi'eotivo 
ainda coheso e disciplinado, era ter o coipo ,oopservado o 
camater militar suffioiente pala manter a di~cipiina. 

A organi*agão militar que sem ier panada ormo a do 
exercito, oriado para outros fios, oorreipondia oabnlmente 
ao fim pdnaipal da miesllo que lhe foi confiada 
da ordem e ,wguianga individual. Preoiswa, por :-rtia m p u a  
que o corpo policial permanente, pudesie bem preenober M 
fins de sua exiaenoia, que fosie a toda custo ~ompletado o 

s e u  effeotivo, aem o que nih haveria e nem em poniwl, 
um servigo de segurança psrfeito. 

Aoorogoado pela falta de volnntarioc, o psder 
l e w w u  a id6a de ter  oraido um institu!xi onae foue '?"icO w- 



salhadoa e educadoi nom o fim de vir a tornar-ie uma ee- 
menteira do aorpo pclicial permanente, os menorei orpha- 
nadoa em conaeqaanoia do fallecimento de ieus progenitorei, 
na guerra ooutra o Paraguay 

A lei numem 26, de 6 de julho de 1869, antorircu a 
criaç'io de um Instituto do Educandos Artifioei, nome offi- 
cial, mas geralmente cinheoido palo de Compsuhia de Me- 
noiei, depoii de una organizaçllo, para justitioar, talvez, oi  
fina para que fbra criado. 

Na0 teve prompta execucão a lei criando e!ss beneme- 
rita institui060 e iómente alguns innas depois, em 3 de 
janeiro de 1874, foi <Ia organiaada e iegulamentada. 

O fim p:incipai, al6m do de povoar os quaiteis de bins 
elementoe, era edncar eases meninos' segnndo os preceitos 
da moral. formar-lhes oa coraçóes .euninando-os a amar a 
Deus, a patria, a familia, inatrnil-os de aeui direitos e de- 
vexei, ahoitual-as ao trabalho e a serem os susteutaculos & 
liberdade B dn oidem*. basim eduoadoi seriam ellei aasi- 
duoo eollaboradorei do engrandeoimenta e prosperidade da 
tema em que nasoeram. 

Ao aóntrario, .entreguei a si mesmos, aos seai proprios 
inriiuotos, por isao que i e  aohavam e m  abandono, tornar.ie.um 
mana cidiáaoa. e pirigoeoi, aisim aomo peitabador elemento 
langado no seio da iociedade. donde seria precioso. a todo 
custo, eliminar =ainda que foise povoando as tetrioas en- 
xovias* . 

O illustrado e benemerito patrioio. dr. Bebastillo Pereira, 
animado do intenso e sao desejo, de desviar do caminho do 
vicio e da perdiqllo, dezenas de menorei, que vagavam em 
abandono pelas ruaa, instava com o eoverno, desde 1872, 
pela execuçüo da lei pmviuoial de 1869, psra cujo fim uni- 
asmente faltava sutorisaçllo de verba. 

Coube ao preclaro pauliata dr. João Theodoro Xavier, 
então preiidente, criar esae imtituto. 

Para admiiallo de alumnos havia preferenoia a18 filhos 
legitimai de voluntari~s ds, patria, de militares, de gwr-  
das nacionaes e de ioldados do corpo policial permanente, 
que huveasem aervido na guerra do Pataguay. 

A companhia de menorei era annexa ao corpo de per- 
manentes. mas tinha quartel differente. 

O artigo 6 O do regulamento determinava o ieguinte : 
.O# educando8 terllo dentro e f6ra da casa um regimeu 

militar adaptado; haverão poatoa e grsdunçóei como iucsnti- 
vo de animagb e oomo premio de melhor oondiiota e maior 
adauitamento. O uniforme serh militar, devendo o director 
propo1.0 h approvi@o do governo. No dia de paradr, =Te- 
deum,, ou tenta naoional, dever8. comparecer o oorpo de 
ad~~candos em uoiforme e no maior aiseio.. 0i aiumnos 



eram internos e reoebiam ires veies por iamana, instrncg80 
militar. 

Havia tambem na companhia uma pequena mau excel- 
lente banda de mnsioa. As armas forneciaas eram leves e 
pquenas, pmporoionadas A força physica e estatura do 
alamno. 

Alam da instrncçáo militar, fim principal da creap8o do 
institutc, por iiio que os educandos eram destinadoa ao 
ierviço militar no oorpo policial permanente, recebiam ellms. 
mais entes ensinameutas : 

1.O Primeiras letras; 
2P Geometria e mecanica appliaada; 
a."~nlptura e detenho appiicado As artei; 
4.' Mnsica e instrnmentos de oordas; 
6.0 Muaica e instrnmentoi bellicoa; 
6.O Gymnaatica, nata-$o e jogoi de armas. 
Existiam cinco differentes rfficinaa nas quaes os alnmnas, 

a rua escolhq podiam spprender ama profies80 ne lhe asse- 
guraria 8 snbsiitencia pelo trubalho, em caio e n&o servi- 
rem para o servíço militar. 

1 
O instituto in~tallon-se num velho aobrado da ma do Qam 

metro, pertencenteao tsnente Lnoas d'AisnmpgXo, exactsmente 
onde foi recentemente aberto o Becoo do Laoae, no Brar, no 
dia 24 de julho de 1874. Poiteriormeate parsoupara outro 
predio de propriedade do dr. JoHo Tobias de Agniar. Era 
fundador e director o coronel Nnno Luia Bellegarde, no- 
mehdo em 6 de janeiro deiie anuo. 

Prestou algum serviço de aocôrdo com o seu program- 
ma. Foi extincb em 1: de julho de 1888, sendo os alum- 
nos entregues aos respectivos pneu e tutores, por nllo ter 
a lei de argumento, pata o exercicio de 1883.84, consigna- 
do verba para seu onrteio. 

NOVO AU(lMBNT0 NO UFPBIOl'ITO DO OOBPO POLIQIAL PBIPML'Imm 

O effeotivo do corpo foi elevdo a mil homani peb lei 
nnmem 61 de 1877, mandada vigorar no8 arsrcioios de 
1878-79 e dava-lhe como estado maior a p n ~  um tenente 
oomnel oommandsnte e um capiüio fimal, gne para uma 
oorporaçáo de a o  elevado eflaativo, era in#ignificante e &  
prmittia que a fiicalisaç8o foase .perfeita. 
h oada oompanhia sxi~tiam tres officiaec mbalternoi 

e um cdpitb, sendo um delles empregado no isiviqo de ins- 
pog lo  de dsrtmmmntol, que era feito pelo menos uma vos 
o& treci meses. 

Qualaner sue fbme o effeotivo do ooroo. i i m i s  foi 
wciivÕl &mpléiil-o. Apesar dai esforgos empkgados para 
asas fim, em demembro de 1878 havia elle attingido o na- 
man, de 810 pmgar, ainda pequeno p m  ãttauder 88 
oonsunta  raqnisi$5sr h autoridadei do interiol da pro- 



vincia. Snbin essa cifra em 1881, a 987, f~ltando portanto 
para o total, apenas 93 homenn. 

A experienoia havia demonntrado que sem uma escru- 
pulosa eaoolhs, níío convinhs acaeitar os volnntarios que se 
apresentavam, porqne não eram de nenhuma utilidade, oa 
que sem um previo exame, oram enganjadcs. 

Exigia-ne delles novamente, documentos comprobntorios 
de comportamento moral e civil, excluindo aqnelles que se 
mostravam inoorrigiveis. 

Mesmo a disoiplina e moralidade do wrpo deixava mui- 
to a desejar; esperavam, porem, ocm a oonstante escolhs, 
torna1.0 perfeito sob essas pontoa de vista. 

Apezar das favoraveis modificagões porque passou, niio 
havia ainda attingido o gr&u de preparo a que era forposo 
viesse alcan~ar. 

Cansas enraigadas, cujas extirpaqões sno aempre longas 
e difficeis, concorriam nãn pouco, para esse estado de coisas. 

Em outro logar, fisemos j& sentir que influiu tambem 
para que o gr&n de disciplina neoessaria niio fwse attiugi- 
do na corporação, o hcto de estrr a força deasiminads pela 
prcvincir, em pequenos des'acamentos, motivo, a que mais 
de uma vez, no correr deste trabalho, alludimoa. 

Existia no anuo de 1881, 123 destacamentos fornecidos 
pelo corpo policial permanente que, apesar do pequeno ef- 
fectivi, conseguia tel-o8 sempre wmpletos em detrimento, 
muitas veaes, do policismento da capital. 

Aa exigenciaá de documentos &am nmempecilho para 
a entrada de volnn~arioa, havendo por isso difficuldade em 
manter o corpo em seu estado completo. Mas essas exigen- 
cias, si de nm lado traziam ease rnconveniente, de outro 
lado evitavam que a corporaçto fosse. como at8 então, re- 
aeptacnlo de homens cujas maui costumes, nullifioavam os 
ssus servipos na vida civil. Eatea individuoa que vimos de 
assigoalar, proouravam e achwam no corpo pol~ci#.l um 
facil e simoles meio de vida. sem onus de eaoecie aleuma. 
o pelo lirbito, tdlliwam ao cumpriment, de s ia i  i l>ri~a$ões 
e deveres wntrahidos crm prejuiao para o thesoaro provincial. 

Tendo sido restaurada a oolicia local. f ~ i  o eff3ctivo do 
corpo reduzido a 508 praoas e' 22 o5ciaes, pela lei numero 
29 de 24 de março de 1887, com 'a organisação dada em 
lei numero 73 de 3 de maio de 1885. 

Alargando-se dia a dia, a vasta e popnlosn area da 
capital, dificil se tornavi um aervipo regular de policia- 
mento com esse insignificaate effectivo, quasi todo empre- 
gado no interior, de accordo com as exigencias do servipo. 

O corpo policial permanente, por si 86, desfalcadocomo 
se schnva com os destacamentos e diligencias, nUo podia 
prestar effioaz auxilio a guarda urbana, fdtando, por isso, 
em muitos pontos da cidade, a necessaria vigilancia. 

Assim comprehenden o governo que aolicitou e obteve 
a lei numero 27 de 10 de marpo de 1888, extinguindo a 



policia 10031 e fixando o effeotivo do corpo em 1.500 h?mens 
e adquirindo o armamento Comblain neceasario. 

O corpo de permenentes, como j.i vimos, com o effacti; 
vo elevado a quusi doia terios, para tubatituir no interior a 
policia lucil, preoisava de volrimtarics qul  prennohessem o 
claro de quasi mil pragas. De prompto, n8o havia outro 
recurso, sengo par de parte todo o eacrupnlo de escolhi, 
que 8th entAo se havia mantido, para aceeitar de olhos fe- 
chados e b.aços abertos, todos qnaotos quisessem, da poli- 
cia extincta, pa!sar para o corpg. 

A extincç&o da policia Local, medida em boa hora poa 
t a  em pratios e que tantcs adeptrn cantava, havia falliado 
.in totum*, parque, aupprimindo-se a policia local. não 
fora possivel engajar no corpo de permanentes, pessoal apto 
como era de deaojar e como se eaparava. 

Aa praçaa que tinham servido naquella policia, mal 
preenchiam aa farmalidadea do engaujament,, seguiam im- 
mediatamente para os destacamentos do interior, e 88 veses, 
como dizia o clisfs de pl l  cia de entno, em aeu relatorio, 
iam para a propria localidade onde tinham servido ante- 
riormente. 

'Desse .modo ficava desvirtuada a organisaqüo que 
acharam boa pois aue continuava a reoeber. sem uasaivel 
encolha, o pe;sosl q i e  se apresentava ; n8o pcdiam suhmetter 
i r  praçns a diaciplina militar. dar-lhes inatrncçlo corraspau- 
dente. distribuilIa convenientemente. para n8o ucrtitbar 
grandemente o serviços. A~iim, o çcr ~ ~ ~ o l i c i a l  pe;manente 
resentia-se dos meamos defeitos que r!eterminaram a ertin- 
c@o da alicia local ; ou melhor : 'essa policia apenas binha 
mudado B e nome rn 

Tal era a situaç8o do corpo policial permanents, ouco 
tempo antes da soa extincgiio e da organiiap80 da $orOa 
Publica do Eatado. 

Foram os seguintea os commindantes do corpo policial 
permanente, desde sua cresgiio at6 soa extinoçáo : 

Capitão Joa6 Gomes de Almeida, alferes de aagidor a 
pB, nomeado oapitllo commacdliote em 1.' de Março de 1832 
e exonerado em 30 de Novembro do mesmo anuo. 

Capitllo Boaventura do Amara1 Camargo, capit8o. refor- 
mado de oagador a p6, uameado capitão commandante em 
30 de Novembro de 1832 e exonerado em 6 de Julho de 
1834. 

Capitko Frrncisco de Paula Lobo, tenente de cagador 
a p6, nomeado oapitão oommandante em 5 de J m h o  de 
1884 e exonerado em 1840. 

Major Joao Bodrigaes Beiral, capitã, de cagador a p6, 
nomeado major commandante geral em 1840 e exonerado 
em 7 de Agosto de 1844. 



Tenentr-coronel Jose5 Pinto da Silva, mpitão de oap-  
dore~  a p6, nomeado major commanda~te geral em 7 de 
Ago~to de 1844, elevado a tenente eoronel commindan[e 
geral em 15 de Nommbm do m i m o  inno s exonerado em 
16 de Fevereiro de 1848. 

Tenente-coronel Bento Thomas Qonçnlvee, mjor refor- 
mado do exercito, nomeado tenente coronel oommanduite 
em chefe em 16 de Fevereiro de 1848 e exonnndo em 186C. 

Tenente aorooel Joaquim de Sonsa Ghiimmllei Ct n a n á ,  
major reformado do exercito, nomeado tenente wronel wm- 
mandante em 18M) e rxonerado em 1861. 

Tenente-nomnel João Homem Qnsdea Portilho, capitao 
reformado, nomeado knenta wronel aommandmte em 6 de 
Abril de 1862 e exonerado em 1864. 

Tenente- oorcnbl Jos6 Maria Gavilio Pe;xoto, capitão 
reformado do exercito, nomeado em Março de 1868. 

Tenenta coronel Antqnio JosB Fermira Brrga, nomea- 
do tenente coronel cemmindnnte do corpo policitl pmviro- 
rio, durante a anaencia do corpo policid, e exonerado em 
1868. 

Tenente-coronel Carlas Maria de Oliva, capitio refor- 
mado do exweito. nomeado capitiío commandante em 27 de 
Maipo de 1868, elevado a tenente coronel commandante em 
8 de Ontnhro 8esat) heamo anno. e reformado em 3 de J a -  
neiro de 1878. 

Tenente coronel Frarcisw de Panla Toledo Martine, 
anpitiio reformado do exercito, nomeado tenente coronel com- 
mandants em 18 de Março de 1878, e exonerado em 11 de  
Desemhro de 1883. 

Tenente coronel Lnia Francisco de Albnquerque Ma- 
mnhiio, capitão reformado do exercito, nomeado em 16 de 
Junho de 1884, e exo~ersdo em 20 de Maio de 1887. 

Tenente coronel Francisco de Castro Canto e Mtllo, 
capitáo reformado do exercito. ncmeado tenente coronel 
commsndante em 20 de Maio de 1887, e txonorado em 11 
de Jrinhn (e  1889. 

Tenente coronel Henrique Csndido de Araujo Mecedo, 
cspitso reformado do exerciio, nomeado tanente wronel com. 
mandante em 11 de Jnnho de 1889, e exonerado em 13 de  
Dezembro do meimo anno. 

Tenente coronel Ondharme Joa6 do Naiaimento, Ria- 
dnado na pohto de tenente coronel em 3 de Abril de 1890. 
Exerceu o wmmando interinamente, de 13 de Dezembro de  
1889 e 17 de Fevereiro de 1890. 

Coronel Ji& Nepomnceno Pereira Lisboa, mrpitíio re- 
formado do exercito. nomead6 connel commandante em 17 
de Fevereiro de 1890 e exonerado em 24 de Abril de 1891. 

Coronel Guilherme JosB do Naieimento, nomeado coro- 
nel commaudane em 24 de Abnl de 1891, reformado em 24 
de Novembro do mesmo annr. 



Corond Bbnnel J o d  F r m o .  Pmrrovido ao posto de 
tenente mon81 commandante grada& em 80 de Oatiibm 
de 1890 e ncmsrdo camnel wmmmdmte em 24 de No- 
vsmbro de 1891. Paaion, r efieito de reorgani~iqlio a 
commandar o 1.O corpo m i r a r  de polida, em 1 . O  de De- 
i m h o  do mtmmo mno. 

Q U ~ A  UBBAUA 
(1876-1891) 

O corpo policial permanente, em 1872, continuava ab- 
negadamente, a dispensar w poiieiamtnto da orpihl, o me- 
Ibor de eeaa mforgoa, aem deacnrar dos wrvipoi dn locnli- 
dades do interior, que eis, como sempre, Psito scm o mari- 
mo selo. Ainda assim deixara elle mnite a desejar, si se 
attender a que a cidade creicia c<m vertigiiitan rapides, dia 
a dia. hn to  em riqcaia como em popriliplo e extee~&, 
deixando distanciado o serviqo de repmnpi  que a l o  a acom- 
~ a n h a v a  p r  e passo, como ae tarnava neceeario. Ela, por- 
tanto,preciso que niío ficanse demimada a antmidade poli- 
cial encamegadq de velar pela riquena publiea e partiea'ar, 
assim como sobre a icqranpa individoil. 

Força era que se cnidasw sem detenga, da cria(8o de 
um aerviqa de segnranqa destinado exclusivamente ao poli- 
ciamento da capital, alliviando o corpo de permanentes 
deme encsrgr, visto o ieu insignificante ttiectivr, devido em 
pmite ao enorme claro txistente nas fileiras, não permitir 
fosse nerfeito. -.--- 

O dr. Antonio Joaquim Rodrignaa, chefe de policia, fez 
lembrar, em 16 de Janeiro de 1873, a necessidade de ier 
criada uma aecção de companhia de 40 a 60 pnqas, com- 
mandadai por nm official subalterno, para policiar nnicamen- 
te  a api ta l ,  fioando etta forca mob a inmedlatr d i r e q h  do 
chefe de policia. Propunha que as praean engrjadas p w  
esta secqiío, percebeasem melhor vencimento do que an do 
corpo permanente, e golanem tambem de antraa vantagens 
que convidaiae as peitoas de reconhecida moralidade e com 
aptidáo eipecial para o servivo. 

Em 1873 derpantsoam jti os grauda eibbelecimentas 
fabria "como m a  podeiola alavanca da p m g ~ i w ~ .  A8 ma- 
nnfacturai comepavam enao a diapor de gnndU recurwc, 
tornindo rapida a tranaformsgo remomica, e rs iannme- 
ru fnbriois de tecidoa que surgiam em tmddi os wnMi da 
cidade, eram um forte impulso dado a la  f0rp.i pmdactivas 
da riqneia, ooncsntmtas e paralisadas na Capibb, attrshin- 
do  para ella a escmaao dap opnlapllo operaria dos oolms piizts. 

Diz's em 1874 O dr. Joaquim $086 do Amanl, em seu 
relatorio, pro<rurando jnatificar a iZBa da criaqb de uma 

lioia para a capital; ipmienhda no anuo aUhii0r pelo a lorquim Rodrigaei, que o piolia@, ainda que timido, 
era e aeiepre foi activo, e qre em todas as empreiai d e  



vulto nas quaes punha elle os possantes hombroas, os re- 
sultadoa eram dentro em pouco evidentes e grandiosos. 
Tanto assim que se alastravam as aconstrucç6ea de linhas 
ferreas, oougregando na cspital da provincia, homens de 
todos os poritoa do pais*. 

E como a polic~a estava parcamente appsrelhada para 
assegurar um serviço perfeito de ordem havia justificado te- 
mor de que essa popnlapao adventicia viease constituir ele- 
mento de  perturba*^ da tranquillidade publica. 

Os immigrantes extraugeiros sfflniam tambem, em nu- 
mero elevado, attrahidos nPo r6 pelas nascentes industrias, 
como tambem pelos eaforgos empregados pelo patriotieo go- 
verno paulista que subvencionava a companhia de coloui- 
sa$io e immigraglio. 

Em 15 de Janeiro de 1874, o chefe de policia da pro- 
vinoia, dr. Joaquim Soa6 do Amaral, propos U cr ia*~ de 
uma tropa com a denominação de companhia de nrbanoa, 
composta de 56 guardas, 5 inferiorea e um commandante. 
A lei de força numero 3, de 4 de Março de 1875, autori- 
sou a organisa*~ da companhia, sob as bases propostas, 
redruindo o effectivo do corpo policial paryanente. 

O commandaute e officiaes eram nomeados pelo chefe 
de policia, sob cuja immediata inspecçao serviam. 

Usavam oa guardas e officiaes uniforme preto, simples, 
com bot6ea de meta1 branco. Para o eneaiamento na com- 
panhia, era necessario a apre~entaçtto de- documentos civis ; 
era preciso tambem que soubsssem 161 e esurever e que ti- 
vessem aptidões provadas em exame. 

- 
Essas 60 praGas foram repartidas pelos quatro postos 

oliciaei criados e 1o:alinados nos pontos mais convenientes 
i a s  freeneaias. Cada tiosto tinha dee ornoas. inclusive o 
commandante. No postÔ central, s6de do óo&mando, per- 
maneciam as 30 praças restantes. A companhía, alam do 
~oliciamento, devia ser instruidano servicõ de extinccáo de 
incepdios. Eis, portantr, uma instituigito de real e 'dupla 
utilidade, indispensavel B segurança publica. 

O engsjamento para os guardas urbanos era de 4 annos. 
Percebiam os seguintes vencimeutoa : o commandauta . . . . . 
1M)$000 menaaea ; cada sargento, 1$800 diarios, e cada 
guarda, 1$600 diarios. Causava natural extranhe~a que se 
tivesse criado par& o policiamento da capital, aujo deseu- 
volvimento era crescente e iuiuterrupto, uma tropa com tão 
exiguo effectivo. Coube ao dr. Amaral justifimr essa appa- 
rente anomalia, com estas poucas, mas aenaataa palavras: 
.No serviço da policia o numero nem sempre prevalece. 
O valor suppre o numero, a dedicapão multiplioa as forças, 
a diaciplina euoarua em cada aoldado o cnmprimeuto do 
dever,. 

Contudo, forgoso foi reconhecer, que o effeotivo era.  
realmente pequeno e inaufficiente para o servipo de tão vasta 
drea. 



A lei numero 61, de 1877, elevon-o a 120 praças e 
deu o commando da companhia a um capit&o, com dois sub- 
alternos. 

Ntio existindo aioda na cidndeuma corporaçiio de bom- 
beiros para o serviço de extinccão de incendias, precisava 
que os guardas urbsnoa estivessem apparelhadou para esie 
fim, para o ynal tambem foram criados. 

No comeco, uusndo ainda em oreanimao80 a oomna- 
uhia de nrbaòh. Laviam peuiado em contraetàr instrnctirea 
de pymuastica e de bombsiros que miuistrassem aos guardas, 
nocóes dessas eaiiecialidades. Essa id6a tào ouoortonameute 
ooncebida náo k v e  execuqao, tanto que o'presidente da 
provincia Inmentava em seu relatorio apresentado B Aasem- 
b l h ,  que sendo a companhia um indispunaavel elemento, 
tanto de oruem armo de aegnrança publioa, nilo estivesse 
ainda instruida para o serviço de extinoçbo de inoendios. 

Em 1881 estava jti a oompanhia preenchendo todos as 
fins de seu destino. O serviço de polioiamento nas ruas, 
si nilo era ainda táo perfeito quanto era licito desejar, sa- 
tisfasia, acmtudo, Bs antoridadea e ao publico. Manifestando 
o seu contentamento, diria o dr. chefe de poliaia, em do- 
cumento publico : .por um oaao em que nilo compareeam ur- 
banos, contam-se des em que sua presença foi um ombarav 
B pratica de orimes.. 

Cinco annos depoir, em 1886, contava a companhia nm 
effectivo de 160 homens, ainda insufficiente para attender 
a guarda e o policiamento da cidade, no que ent8o estava 
sendo auxiliada pelo corpo policial permanente, que forne- 
cia praças para a ronda dai f'eguesias do Brai e da Ponte 
Grande, e pelas praças da compsnbia de cavallaria do Exer- 
cito, que rondavam os bairros mais afdstadoa e a fregnenia 
de Banta Epbigenia. 

Contribuia ara o angrnento do serviço 'affecto 4 guarda 
nrbana, a entra i a, em numero elevado, pelo porto de Bauton 
e pela Estrada Central, de ladrõsn e oattens e criminosos 
de toda espeoie, foragidos das Republicas da Prata e da 
cidade do Bio de Janeiro, cujns polioias n lhe9 davam 
quartel. 

Havia ainda neoissidade de aogmento de guardas parú 
que pndease a companhia prestar todo o iervipu qne della 
se exigia. A lei n. 29, de 24 deh la r~o  de 1887, augmen- 
ton o effectivo com mais 30 homeus e rsatabeleoeu a pra- 
tica adoptada na sna oriagão. logo depoii abandonada, de 
serem os guardas armados derevólveres, Com este iniigni- 
fioante accresoimo de praças, ficou a companhia composta de, 
240 homens, distribuidoa pelos postos policiaas da oidade : 
105 na estagilo central; 43 em Banta Epbigenia; 24 na 
Consolapiio ; 32 no Bram; 18 no LsvapBs; 12 em Santa Ce- 
oilia e 1 na Immigraçiio, que neina Bpoca ainda estava inn. 
tallada no Bom Retiro. 



A eataçüa oeatnl ds unbanoa, que  dwdb a organiasgllo 
da companhia na inshll4ra nem pmdio da ms das Flores, 
passando depois para a rua do Quartel foi transferida em 
1896 para nm valho sobrado de ianellas de rotulas, na ma 
do Camo. o qual maii tarde foi demolido para dar lagar 
ao bello e majestoso ediácio d i  secretaria da Justita e .  
da Beanranpa Pnblioa. @I vetuabo casarão n b  offsrecu aos 
g ~ r d i s  a i  ~oaommodap&s requeridas: níía tinha alojamen- 
tos, arrecadaglo e reserva de expediente. AtB sua e1EtincçBo 
nüa teve a guarda urbana outro quartel. 

Com o efectivo de 240 prapsa oontinnon a companhia 
a prestar seub bons servigoi at6 15 de marpo de 1890, data 
em que i>or deamto do governo proviiorio foi elevado a 
340,-11 aègondos-sargentoq quatro primeims-ssrgentoi, qns- 
tm alferes, 1 tenente e 1 capit&o commandanb. 

Esse patciotico governo mandrin p8r em execução, e m  
li de Julho de 1890, sob pmposta do dr. chefe de policia, 
um regulamento para os guardas urbanos. 

Em Demmbro desse anuo, era tal o desenvolvimento 
rapido que ia tendo a cidade e o orescimento da soa popn. 
Isç&o, que exigia força aioda muito mais numerosa para que 
o polic~amento pudesse ser feito em melhorei condiq6es. E' 
preoiso notar, podm, que a popnlaglo niío se oondensava 
sómente no centro; ella se alaitrava, se diasiminava tam- 
bem pelos arrabaldes, dilatando sua Brea, sue se estendia 
oara todos os lados. Esse crescimento de uma oonnlacão 
hetemgenea, formada pelos eswavoi libertos e ;>efos i k -  
miurantas de varias  nacionalidade^, reclamava nm polioia- 
m&to mais effioaz para a segurauva dos moradores, que nao 
deviam e nem podiam contar com os proprios recursos. 

Desde o ultimo anuo do regimen monirchico, o chefe 
de poliaia reconhecis a imprescindivel necesiidade desse am 
gmento de effectivo, tendo mesmo proposto o engajamento 
de mais 200 homens. 

O decreto de 23 de Janeim de 1891 angmenton-o com, 
mais 100.guardas. ficando assim a c.)mpanhia com 461 ho- 
mens para o serviço de policiameuto da oipital. Deve a .  
polioia esse angmento de pessoal ao eminente estadisti.dr. 
Jorge Tibiriçb governador do Estado. 

Mesmo com essa elevagllo do eftectivo. ainda ficaria in. 
complsto si, annexa A guarda urbaha,.nEi tivesse sido criada. 
ama secçso de cavallaria, com 60 homens, para o serviço. 
de ronda dos auburbioi da cidade. 

Er i~t iudo duas fbrçaa d e  a m a s  differentes, mas criadas. 
rmbai para o mesmo fim - segnranpa publica - foi ne- 
eeasario dar a ellas um. 06 commando e uma organização. 
adequada. Assim, a seoglo de cavallaria e a companhia de- 
nrbanos constituiram a Força Pbiiciai Urbana, com um ma- 
jpr commandante, k capitão, l tenente, 5 alfares, 5 primeiroa- 
iargentoa, 13 sugundos. sargentos e 500 guardas. 



Apenas alsfins memes subsistiu eim torgs de policia 
w m  a denominaç80 de urbanw. 

A lei n. 17, de ll& de Novembro de 1891, promulgada 
elo dr. Americo Bramiliense, que üxou a Forva IPubliw do 

%itado para 1892, extinguindo esaa ooípongo e o co 
ipclioial permanente, criando em auba&itoi$io S.corpos m% 
brefl de policia e uma oomplnhia de civallaiu. O o o y  
policirrl urbano p i i o u  a denominar-se á? oorpo militar de 
ipolicis, ficando este Mim todo o seu e h e n t o  e en- 
sargos. 

Commandaram o corpo de Eltbanoi, desde fiem inicio atb 
awi extincção, M seguintes 05eiaert 

1P Capitao Triitão Firmino de Almeida. Major ho- 
norario do sxeicbto, nomeado capiüio commandante em 6 de 
Agoato de 18'16 e excnerado em 21 de Jnnbo de 1877 

2P Capitllo JoaB Guilhwme do Nawimentu. Tenente do 
.Corpo policial permanente, nomeado capitlia oommindante em 
21 de Juoho de 1817 e dispensado da commi~~lo  e n  16 de 
Abril de .1878. 

3." Canitb Jos6 Theonhilo dos 8antos. Tenente ho- 
norario do &emito, nomeado aiferes de Urbanos em 24 de 
Outubro de 1877; elevado a cspit8o oommsndaote em 1.i 
de Albril de 1878 e exonerado em 6 de Junho de 11879. 

4." Capitão Antonio ãodriguei Velloio Pimenta. Ca- 
piilo commandante do corpo polrciil permawntv, n o ~ a d o  
sommandante em oomrniiilo em 6 de Juoho de lei9 e bispen- 
ando da faacçho de commindo em 17 de Julho do me ms 
auno. 

5P A k e s  Beaediato Antonio da Siva Ahreu. No- 
meado alfens em 6 de Junho & 1879, p.rundo a ooüi- 
mandar interincimente a oompsnhia em 17 de Julho. Foi 
diapeniado da oommando em 11 de &gosto do mesmo nuno, 
,por ter sido triniferido para o corpo policial permanente. 

6.. Ca&b F r a n o h  Aaga.to de I l~vedo .  Alferes 
da guirda Naaioad, nomeado capiULo oommandante em 14 
de Agotto de 1879 e rronendo em 23 de Jnlho de 1860. 

7.0 Gapitao Firmino Antonib de Cam ôm Penteado. No. 

nerado em 18 do Agtsto de P886. 
1 .mwdo capitllo oommandante em 23 de Jul o de 1%80 e exo- 

8.O Capitllo Hanosl Antonio da Lira8 Vieira. no- 
sado capiüio wmmandaute em 1% de Agwto de 1885 e 
exonerado em 11 de Junho de 1lW. 

B" Teeeqte Coronel Rodolpho Gregodo de hambnja. 
Tenente do corpo polioid permanente, nomeado capiclo com- 
mnddnte  em 3 de )&- de 1889; elevada a maior em 18 
de Feve~eh de 1891 B a rsnente wronml sommandarda 
-1 em #i3 de Abril dd mmmo anuo. Em ,vu%de d. 
iec~ganimagão e da ertinmgio do coips da Urbraoi, 'foi no- 

w m n d  com-bDs do %? @r@@ W b r  & poli&, 
*i 98 de Novembro da 1W. 



Em 23 de janeiro de 1891, annera á Companhia de 
Urbanos, e com o effectivo de 60 cavslleiros e um com- 
mandante, foi c"iads uma seoglo de cavallaria. 

Tal foi o nucleo do nosao actusl Corpo de Caval- 
laria. 

Desde a creaoão do Corpo Policial permanente, em 15 
de desembro de 1831, existia uma tropa de cavsllaria de 
policia, coostitnida em companhia, sob o commando de um 
capitiio, com administraçiio e quatt61 proprios. 

Esoa antiga oavallaria q e ~ .  confórme documentos ainda 
existent:s, tantos e exoellenten servipos prestou, teve ponaa 
duragâo, sendo extincta nove annos mais tarde, em 1840, 
por propoata do chefe de policia, passando o seu effectivo 
a constituir uma companhia, a pP, do corpo de permanentes. 
Foram arrecadados os materiasa e armamento que caraoteri- 
savam a arma e vendidos os poucos cavallos que então 
exist,am . 

NPo havendo ainda, neass Bpoca, meios rapidoa de com- 
mrinicsp8o e transporta, poisa Provincia ngo tinha estradas 
de ferro nem telegraphoe, raoonheceu-se ter sido um grave 
erro, pelas oonseqnenuas sobrevindar, a snppress8o da tropa 
a cavallo. Em realidide,nãi se podia prescindir de nma po- 
licia montada para o policiamento de logares afastados do 
centro. e tambem para busca e captura de criminosos. 

Eis porque em 1E44 pensou-se em restabelecer a com- 
panhia extinata, aproveitando os materiaes existentes em 
aepo,ito e adquirindo alguns cavallos para o servigo im- 
mediato, completando depois o effectivo. 

Por falta de verba aonaignada para tal fim no orça- 
mento, niío foi desde logo posta a idda em execugiío. 

Sem desanimar, continuaram as autoridades s clamar, 
durante dei longos annra, pela criapão de uma policia s 
oavallo, que viesse dar-lhes força movel, facilmente trans- 
portavel com oeleridade, para qualquer dos municipios da 
Provincia. 

Em vista das justas solicitaçõss do dr. Jos6 Antonio 
Baraivi, presidente da Provinoia, foi votada uma lei criando 
ama secçao de cavallaris, annexa ao Corpo Policie1 Perma- 
nente, que entllo se compunha de 200 homens, aómente. 

Promulgada a lei de Forpi, oom numero de pragas fi- 
xado na orouosta. f o i  ella oreaniiada em 10 de Dezembro 
de 1854,'oo&a 25~cavslleiro~, iohmandados por um alferes 
sendo adquiridos 30 cavdlos paza a respectiva monta. - - 

Certo prurido de revolta qne entã, se notava nas fa- 
zendas e eoloniar, aI6m de outros de ordem secundaria, 



obrigaram o governo a enviar parte da secção p a y o  desta- 
camento do Rio Claro, afim de evitar que se dessem alli 
ooseiveis diitnrbios. 

As constantes mndanqas no governo da provincia pelas 
nomeaç6es e demissões de pre~identws, acarretsvam não 
poncoa~inconvenientes para a publica administrapão. 

Desae modo não podia haver continnidade nos empre- 
hendimentos iniciados, que não raro eram postos de parte, 
ou scffiiam prolongada ~aralysação. 8th que as necesiidadea 
trazidas pelo accentuado progresso da Provinoia e, princi- 
palmente, da capital, viessem dar-lhes vitalizador impnbo. 

Assim acontecia com a For* Publica que, por mnitoe, 
era olhada com deadem. 

A cavallaris, parte integrante dessè indispensavel ele- 
mento de seguranqa, 16 poode aubiiitir 10 annoa. 

O conselheiro João Cbrispiniano Soares, em 1865, pro- 
poz & Asaemblha Legislativa provincial que fosse tirada 8. 
secçiío de cavallaria a orgsuizaçEo que tinha, propria d i  
arma, parectndo-lhe que bastava manter o material da aeaqfio 
e dar 6s praças instruc@o mixta. 

Assim, affirmava - uetiam supprimidoa postos que jul- 
gava inuteia, sem quebra daa obrigações do Corpo de Per- 
manentes, a cam economia dos dinheiros pnblicos, que po- 
deriam ser applieadoa no augmento de praças. E tal scon- 
teceu, desapparecendo mais uma vez nm elemento policial 
de reconhecida utilidade e que parecia deinecesaario. 

Apenas extincta a tropa de cavalliria policial, sentiram 
logo as autoridades a Iscuna que le abria no serviço de 
policiamento da capital. E snaa reolamqõei foram mnitan- 
tes, emquanto não foi restabelecido o ~ervi$o nos me~mos 
moldei. 

Devido aoi eiforoos emoreeados oelo ohefe de' oolicia. 
concordou-se que fic&ism i i n t i  prâpas sdmente, e i ~ É  
meemas tiradas do exiano corpo de permanentee, alam de - 
um oommandante. 

A lei n. 64. de 10 de abril de 1870, orion de novo, 
anneui ao Corpo Policial Permanente, uma secçkio de 40 ca- 
valleiros e nm alferes-oommandante, rendo para ella adquirido 
novo arreiamento e equipamento, pois o antigo estava em 
tal eitado de abandono que nBo podia prestar o ierviqo exi- 
gido pela ama.  

Dessa aoqniiipão encarregou-ae, obseqaio~amente, o barllo 
do Bio Claro, faaendo-a com a marima vantagem, tanto pela 
qualidade do material, como pela wconomia vwiüaada para 
os cofres provinoiass. 

Arnds desta vez foram esoolbidai no oorpo policial u 
pragas que deviam oompor a cecçáo de cavallaria. 

Essa pequena tropa prerton servi~os ralevantei h po- 
puliçEo da capital, na vigilancia da oidade e na prevenção 
e ?epmisão de crimes. EM ella oonheoida geralmente pela 
daaeminagllo de *Permanentes a cavallo~. 



Em ,1878 foi nonmenta twtinatu a ne60, porque o 
ohePe de mlii& ia1lrari-a dwneoeinr* i>ua o policiamento 
que, deo~iron, pdeRa ser feito por pra& a 4. 

De- tres uinoi f si rait.b@lsoidr som o duplo de 
nnmsro de a o r i  da oresni~rolio anterior, pois mui  uma 

u m  poliam a cavdlo. 
A lei n .  113, de 7 de julho de 1881, dando nova or- 

g in i i s~8o  li me@o, cmcedsu-lha 89 casillmoi. 
Sobmvindo nesse mesmo anno mndaupa de governo, 

houve, wmo sempw mawdig nova extimgllo dent3 elementn 
iadispensavel B seguraupa publicr 

Pareae qus estava eaoripto pelo deatino qns a c>rpora- 
@o de aavallria jlimaia hivia de ter estabilidade. Nada jus- 
tifimva, na oocuulo, o desappareaimento dos policiaei mon- 
tados, pois a p n i a  uitimada a inr orgaoi~qão,,jli appareoh 
a lei n. 42, de 31 de margo de 1882, ext oguiudo-a nova- 
mente e, ao que sa julgava, para nuaca maii ser restabale. 
cida, visto coniiderarem rasa institaião pou:o effimx psra 
o fim a que em deitinada, a demasiado diapendioia para os 
oofmp pnbi iw da Provinaia. E demais, julgava-sa que a 
i r n ~ e r t m à a  dispendida para o aurteio deiiei ponwa h ~ m e n i  
s oavallos, but.va para mnn&er, com vaniagem para o ler- 
vivo, duns oompanhiai de inhntarú. 

A andacia doi oriminosin woigbaim pela ausencii de 
pltrulhii, e a pratica de novoa crimsa noi iubwb.os d i  ca- 
pital, os qiues wmpm fiaavam impnoei, pela impoanibiliiade 
de asmm os crininosoa aolhido~ pe* poliain a pB, fdaiun 
lamentar o deaappareaimento das prapas de oavallaria. 

Dalii a neasiiidade, impoita ainda mais uma var pelm 
olleumstancian, de n r  a aacpiio de cavJluia msesbaleoida. 

Ssndo ohefe de poliela da Provinoia, em 1886, o dr. 
Mmnel Jnvenrl R. da Wva, toi por elle pedido em memo- 
rim1 para que fosse organixndi uma companhia de cavsllaria 
com 50 homem, para policiir os pontoi mnir afastadoi doi 
suburbios da eapitsl. 

Apeur daa onatuobi molioitrgóss que nesse sentido ao 
poder legialativo eram diripidaa, niio iogmu o g>verno, a 6  
1891, f ~ a i e  por motivia fioanoeiroi, ou por motivos politicoa, 
obter nma lei que n r h e  a f~cga a aavallo. 

Ao aisimir a eh~6r & p liaia, pua  a qual fdra n ~ d  
naquelle sano (1836), o deiauibirgador E m t  I Julio Br.od&> 
de Media, moontmn dafiainata o .nomero de pegar erismntes 
para o se& de wga anqa dai cidadas do interior, pue- 
cwdo-lha imprssoindivel a urgriiiugllo da policia de oavnl- 
k i a .  

Em aeu nktorio apmtesudo ao dr. Podre Vicenta d e  
Azev,do, prslidents da Pmvinois, em 7 de Jmdn, de 1889, 



lernb:ou a neceiwidade de restabelecimento da oompnnhia de 
~val lacia ,  com 80 pragas, conf~rme a ultima, extinets em 
188% Q a n d o  isso @o f wse p~ssivel, pelo menos nnm ma- 
ogllo de 40 pragas simo a que existia em 1870. 

Caio fiiiie feita a criaGo, aiaegurava elle hivea em 
deposito, par i  arma1.a e eqoip 11.8, material neoeiurio. 

Ap6j a poclamapã~ da Bepoblica, em prinoipioi de 
1690, foi de ndvo 1emb:ado o alvitre. que havia rim aono 
tinha aido apresmtsdo, de s3 organi~ar uma tmpa a oavrl- 
10. O enráo chefe de policia d e c l m  em relatorio não po- 
dar exercer nma vigilanoia regalar nos inbirbbi, onde a 
população se alastrava com ima ra idee inorivel, vendo-me 
na oontigincia de deixar cs arrab~ltfji iem nenhuma sega- 
ranw. por n ã ~  p ~ d e r  de prompw attqnder ao8 moiamei do 
aervigv, emquanto nãí  diipi~etae de f ~ r p i  de asvalliria. 

O eminenti dr. Jorge Tibiri*. g o v a r d o r  do Estudo, 
attendendo 6s jnstaa ponderagha dmquslia autoridade, bii- 
xori o deoreto n 137, de 28 de janeiro de 1891, oriando 
annexs li companhia de uibmno, e com eiih comdtuindo a 
Forga Policial U:bana. uma s ,a@a de oavrllarhi. som o eff3- 
ckivu de 60 aavalleiroa. oommnndadõs pír um alflres, twdo 
oomo auxiliaroi u l i  p-imeiro sa-gento e dois iegundoi. 

Memo. oom m e  ins'goi6:anDs effe~tivo, q l s  apenas 
ohegavi para p,liciarumdos qmtm bairros que eutão exiw- 
tiam, pre8:on a ieog&o utiliaimo iervivo na rep:eisllo de 
desirdens e na prisão de oriminoms. Preciwmdo as autori. 
dades, para organiiar um b ~ m  poliaiamanto, de mdor f wga, 
pdo  menos do uiplo da qu3 f6:a criada. amindavam as ra. 
olamagõas nesse sentido, de tal modo impostas pela necessa 
&de do asrvigo, que f t i  preciso a apies 'ntaqüo de um pro. 
jacto de lei de Porca, traseudo o aagsento de tropa, puin. 
oipslm3nte de cavallaria. 

A lei n. 17, de 14 dsnovembro de 1891, que reorgani- 
80x1 i Forpa Pub!ica do Eatado, e l ev~u  a ~ e c ç b  li eategorh 
de scmpanhir, 'oom o effect:v~ de 155 pragas, desanneund* 
a da Forga Policial U ~ b ~ u a ,  qua ie t randordra em corpo. 

Fioou sntáo aom a segninm orgaaisaqüo: 1 capitão 
minnuadaute. I bnente. 1 alfe:e~. 1 veteriiu~io. 1 ~rimeiro -- 
airgrnto, 2 ségxndoi-saigent is, 1 'furriel, 8 oabu, i a ~  ca- 
vilielroh l claris-mó*, 2 chrinw, .e 2 furriloms. 

Um anno mais tarde j4 eiaa Forqn 8 h  caniidenvelmsa- 
ts msraicida, d 3  maia aitisfbsia 801 w a h o e  do policia- 
msnic. O vert ginmo dolenvolvkento mts r i r l  da .ida& 
a p do orur iaento da p>pnl.Clo, m a t i d o  priwipalment0 

s$aen& de kmigimraignnte&, atirahidw pel. pujanta ri- 
qmui  do Estrdc, demandava um servi* do wgnranen m& 
p f d t o .  

Absim r e a w h m u  o governo, qw p'cpm ao Conignw 
Leg ilitivo que na nova organiu@o da Forga Pnbiiar ie  
e h e  a oampnh'a A aategaria de Oeipo, oom O eff~crivo 
dUpW&. 



- 284 - 
A lei de fixaclo de Forca. n. 97-8. de 21 de setembro 

de 1892, elevou a'companhia' Corpo, com dois esquadrões 
eommmdados por aapitães, tendo nm pstado maior e um cs. 
tado menor. 

Era de 253 homens o completo do Corpo. AlBm do 
tenente coronel commandante, 1 major fiacal, 1 capitHo ajn. 
dante, 1 a:feres secretario, 1 alferes quartel mestre, 1 sara 
gento ajudante, 1 sargento quartel-mestre e 1 clarimmór, 
tinha o Coipo mais o seguinte pessoal : 1 mestre ferrador, 
1 corrieiro. 2 capitEes, 2 tenentes, 4 alfere~, 2 primeiros sar- 
gentos, 12 segundos sargentos, 2 farrieis, 20 c a b ~ s ,  192 
soldados e 4 clarins. 

Todo o material, pesscal e cavalhada da companhia ex- 
tincta, passaram a pertencer ao Corpo. 

Nessa Bpoca o armamento em carga consistia de 200 
aabres, 140 revolvers, 100 clavinas .Spenser., 38 ciavinas 
aWiocheaters e 1M) lanças. Um anuo udo havia ainda de. 
corrido após a definitiva organização e jA se fania sentir a 
insnffioiencia da tropa a cava110 para o policiamento da ca- 
pital, que se alastrava por todas os lados em bairros novos 
e florescentes. 

O efictivo da cavallaria não podia attender a todo o 
serviço de que o encarregavam: para isso seria preciso do- 
bral-o, ou melhor, criar mais dois esqnadr6es e transformar 
o Corpo em Regimento com o mermo eatsdo maior. Isso 
pediu em 1893, o esforçado offioial que commandava o Corpo, 
no relatorio aue aoresenton ao coronel commandante geral. 

Diaia estar d&nonstrads, A evidencia, a efficack da 
acçíío da cavallaria nos casos de perturbaqão da ordem, em 
quo ordinariamente nem tem neceiaidade de operar, bastando 
a sua p-esenqa para afastar os desordeiros. 

A lei n. 186, de 22 de agosto de 1893, que fixou a 
Força Publica para o exercicio de 1894, conservou o mesmo 
sffectivo, apesar de se reconhecer a insufficiencia de praças 
para o policiamento. 

0 mesmo oconteoea para o exereio de 1895-1896. 
A lei n. 478, de 24 de desemhro de 1896, fixando a 

Fcrqa para 1897, elevou este Corpo A categoria de Regimento, 
oom 4 esquadróea, tendo um effeetivo total de 350 homena: 
266 rioldados, 8 clarins, 82 cabos, 4 furrieii, 16 segundos 
sargentos, 4 primeiro* sargentos, 8 alferes, 4 tenentes, 4 
cspitüer, 4 ferradores, 1 meatre corrieiro, 1 mestre ferrador, 
1 clarim-mór, 1 sargento quartel-mestre, 1 sargento ajndan. 
te, 1 alferes quartel-meatre, 1 alferes secretario, 1 eapitllo 
ajudante, 1 major e 1 tenente-ecronel. 

A lei numero 513, de 29 de julho de 1897, ue fixoua 
Força para o exercicio de 1898, n&o alterou o e k c t i v o  do 
Regimento. 

Neste anuo, em exposiç8o feita no projecto de 6xaqn0 
de Forqa, foi pedida a rsducção do Regimento a Corpo, como 



era anteriormente, oom 2 esquadr5ea, de 116 praças mda um 
e 4 offioiaes. 

A lei numero 650, de 20 de agosto de 1898, fixando a 
Forga para 1899, ooncedeu a diminuiç80 solicitada, pasmando 
o segundo esqmdrtio a pertencer ao primeiro e o quarto, ao 
segundo por effeito de reorganisaç8o. 

A lei numero 652, de 16 de agtsto de 1899, fixou o 
effeotivo para 1900 e nenhuma alteraflo trouxe para essa 
organiraçüo. 

O mesmo acontecendo para oa exercioios de 1901, 1902, 
1903, 1904, 1905 e 1906. 

A lei numero 1.027.8 de 30 denovembro de 1906, que 
fixou a Força para 1907, augmentou o effectivo da oavalla. 
ria em 4 segundos sargentos, 16 cabos, ficando ella com o 
seu numero de homens elevado a 270. 

A lei numero 1.092-8, de 16 de outubro de 1907, fixou 
o effectivo para 1908 em 270 homens, oreando tres lcgares 
de sargentos amanuenses, maii 4 olarins e 2 ajudantes de 
corriairos. 

Eate effectivo foi conservado paza os exercicios de 1909 
e 1910. 

Para 1911 foi elevado o effectivo' a 322 homens, sendo 
criado o logar de sargento picador, 7. sargentos instructores 
e 4 cabos instruotores. 

A lei numero 1.270, de 18 de novembro de 1911. fixan. 
do a Forpa Bnblica para o anuo de 1912, augmentou o effe- 
otivo do Corpo para 340 bomens. 

Tal 6 a aotnal organizag80 do Corpo de Cavallaria do 
Estado. 

0 s  servi~os que essa oorporapiáo tem prestado a 8. 
Paulo iüo de natureza a se nSo enqnecerem. E, de facto, 
esqneoido nüo tem sido pelo patriatioo governo e pelo povo 
derita terra. 
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SÃO PAULO 

A CIDADE 

-Aqui no mais patente destes campos juoto a um rio, 
e perto da vivenda doa indios, eicolheram os padres o sitio 
para aeu collegio, e por bom annuncio do fntnro, disseram 
nelle a primeira missa aos 25 de Janeiro, dia da conversilo 
do sagrado aposto10 S. Panlo; de cujo nome qoizeram todos 
se denominas~e o sitio, e depois se denominou a villa, e 
territorio todo*. 

A pequena casa de palha, com porta de esteira de 
canas, que serviu de templo e de abrigo para os padres, 
que lanwram os alicerces desta grande cidade, fez-se jus- 
tamente no ponto em que existiu a egreja do collegio, e 
onde agora se acha o torreão do palacio do governo. Do 
vasto collegio dos,jesuitas, por tres vezes reduzido, e com 
a architactura alterada, ainda restam as dependencias, que 
são occupadas pela presidenoia e Secretaria do Interior. 

Em 1554, no dia 25 de Janeiro, fundou-se esta nossa 
cidade, qiie havia de ser o berço da uma futurosa nacio- 
nalidada. 

8. Panlo do Campo, 8. Panlo de Piratinings, S. Panlo, 
como agora se chama, foi crescendo, prosperando, apesar de 
muitas di5cnldades e graves contrariedades, a lutando sem 
cessar afim de adquirir osiqao saliente e iuvejavel entreos 
demais nucleoa de po u f' açb ,  que se iam criando no im- 
menso territorio brasi!co. 

E' intererisante e opportuno relembrar hoje algnns dados, 
alguns factos, algnns homens da cidade, quando, por entre 
feitas e gratas recordap6es, se ccmmemora mais nm auni- 
varsario da fundação da segunda cidade brasileira e terceira 
sul-americana. 

* * * 
A 12 de Maio de 1564, nas pousadas de Antonio de 

Maris, juiz ordinario, reuniram-se os c5ciaes da camara, 
Diogo Vaz e Lopo Dias, o procnrador do conselho, Baltha- 
sar Bodriguea, e aocordaram requerer a Estacio de S&, ca- ro -mÓr da armada de1 Reg, que entáo ae aohava em 

autos. Esse requerimento, que 6 um doonmento de valor, 



longo e minucioso, expae a aitnaqilo da xi!la e pede a s  
providencias necesaarias ao seu progresso e segurança. O 
seu resumo 6 este :-que e vi lh  de 8. Panlr, ha tantos 
annfs edifioada, dcae li goae pela terra dentro, ee fieera com 
muito trabalho longe do mar, ao longo do qual não podia0 
dar os mantimentos, nem existiam pastos parao gado vacum 
e iostentaç3ío dos engenhwl que agora ae completara quatro 
anuas que.a esta capitania viera o g a v e ~ d o r  Mem de PB, 
o qual mandara despovoar s villa de PautoAndiB e os seus 
moradores reaolherem-ee li de 8 Paulo, onde psssariam a 
viver; que os indios ( T s m o i ~  s Topinaquis) tinham atacado 
e posto em sitio, por dias, a villa 20 8. Paulo, matando 
gente brarw, dsttruindo pla~tagões e gado; que o gentio 
Tsmoio, do Rio de Janeiro, em numerosas can8a~, dirigido 
por franceses, atacavam Santts e 8. Vieente, praticando 
toda a strte de maleíiei s; que ronhecedor desses faotus 
E~tacio de @li ,  niio poderia esta viUa ccntinuar da maneira 
em que se achavs; que a ex~eriencia dfmonttrava que o 
gentio : 6 acceiiava a paz por meio da gnena; que, 4 vista 
do expcato, e das necessidades existentra e da perda, que 
se podia receiar, assim do despovoamento da villa como do 
mosteiio de S. Paulo doa padtes da companhia de Jesus, 
que 6 uma coira das melhores que ha nesta terra; ss tor- 
nava preoiar, e o povo de 8. Paulo rstava prompto ,fazer 
guerra aos indios a foitale~ar a villr; e que, se elle, capitão- 
m6r Brtacio de Sd, não os attendesre e seretirasse sem dar 
as providencias pedidas, i s  paolistas abandonariam a villa, 
caminho do mar. recponiabilisaudo-o, perante Deus 0 el Bey, 
por todas as perdas e damnos, que dahi viesiem, e pro- 
mettendo ccmmnnicar o cccorridr, caso nEo fo~rem cuvidcs, 
ao goveino de Liuhca.. 

* * * 
Em 1641, no dia 1 de Abril, Amador Bueno da Ribeira 

6 aoclamado rei de 8. Paulo. 
Foi o primeiro movimento separa UM que se deu no 

Brasil. O povo de S. Paulo agitou-se, asacclamapões repe- 
tiam. se com frenesi. Amador Bueno refogion-se no convento 
de S. Bento. Os frades em procisr&o, de cinaalçada, vieram 
falar ao povo, procurando acalmar os animoa. Amador Buenr, 
a conselho doa frades, retirou-an para Bantcs. 

Este epiaodio 2e Amador Boeno B cm dos mais bellos 
da nossa hiritoria, e bem merecia que algum dos norsos 
melhores ercriptores o estudaafie e de~creqesee. 

* * * 
Em 10 de Dezembro de 1766, d. Luis Antonio de 

Bonaa Botelho Mourão, governador e capitão-general d e  
8. Paulo dirigiu ao crnde de Oeyraa (marques do Pombal) 
o aeguinte offioio : - EatB edifioada a cidade de 8. Paulo no 



meio de u m  grande campina, em titio um pouco elevado, 
qne a descobre t o d ~  em roda. O seu terreno B brando e 
b m  a i  mau plinii, largas e direi- e algumas bem com- 
p ida i ,  pordm .&!, P o  oalqdas tcdaa; na paredsl dosedifiaioe 
rlo d a  terra; os portass e alisarei de pAu por ser mnib  
nn a padn, mas não deixa de ter oonvenbx, bonn tem- 
plh,  a al t is  taires da menma materia aom b a ~ t a n b  lega- 
a n g a  e dua*; os mais sumptuosm e melhores sio a 88, 
u t e  Collegio, que fo i  dts jennitai,sspeaialmentj o Bemiw- 
iic, sm que estou aqaarcellado; s egrsja do Cirmo e o neu 
convento, que te a t b  medi6crnd0, a de S. Bauto, que nPo 
e86 iaabada, e a de S. Frsnaisco, que B ant'gr, e a pre- 
tendem reformar; ha  mais um reaolhimento de mulheres, 
dai limitsds; na0 r iu ,  principaa tem cama granden e de 
mbndo; tododas as mam ião h i x m  com quintaea Isr@r, que 
a fssem parecer de maior exie-, tu sew arredores são 
d e e r e ~ .  nus infrnctiferw. ouido aue nela n e a l i w c i s  dos 
nakraéa; por naia paite '6 reg& da kbeka  -Timandsaiy, 
que mm repetidas voltai a &onla, e oom a8 i n i i  e n o h t s s  
inunda a maior p r t e  da campanha, f e r t i l i d o - a  de bons 
pato.; palr ontra tem um pequeno nbeiro diminiito de 
agnas, e jantas in t r im a pomo eipspo no TieU, ou Niemby, 
rre grande, que ditoarrendo 8th a villa de IiJ, que na lin- 
gua da terra q m r  dizer-Bilt, d'bgna-alli se despnha, 
0 ao d e p o i  B navegavel, admitt i~do as frotii de can8as, 
que com dil t ida viagem trnwporiam a i  mercadorias para 
a o u a ' o a p i h i a  do Cnyabb e h i t o  Qroiio, da onde tramem 
tambem oaro em abnndacu, e os quinta8 pai8 8. M., ane 
Das Uauda uodendo-ae tambem naveear pelo memo rio 
N h b y ,  p u i - o  Paaigiuy, entrando BÕ Piranl,  ou f i o  
&ande, e do mbre dito n o  paioar por outioncom facilibrde 
re rio da Piata e nova oolonia do Baaramento, porque p r a  
t*s u t s s  paria e ontru  m i l ,  que nlo a n b m  na brevi- 
M e  &ata deic.rip@e, i& boi1 entrada do sobre dito rio. 

Conmta e i t .  ridada ictu6£msnte, regrindo L tinta, que 
i m d e i  &ar, de  as2 fow* 849 hamcno e 867 molberei, 
por&m a nw frsg- qm ir entende r dose l@guis. tem 
899 fogoe, em q i e  &e ooompeheader 1.748 hcinens e 2.090 
pnlhere., embmndo w~ie nnmen 06 da m u r r  e menor 
4ndq doe der idon 10 ~ h a m  ~ ~ s ~ i d o n t w  1~04, d u u  di@- 
&dw, e mie conegaa. nm d a  qneni Berre. de vigado q@- 
Ww, aiêm leiti*, ha vinte c h r i p a  e dou, k w r d d r a ,  
N z e M .  e òwo religionor c~pnahos, nove cumeht is  cal- 
pdu, Cmtm bgnllo$iaos e vinte reeolbidrr, com duas 
m t e e .  P h& r a t o  po~m d u e r a  V. esa.de.sbm U d d e  3 'I. 6. Pnlo, mpltr da -pitaaia do me- nome.. 

Xb A b i i  iie 1716, nndo  enl le  graiaed,r de S. Paulo 
@ @ g e a e d  &&m Lupa" L*, b W m h i ,  foi par 



ma ordem feito minnoioao recenseamento da cidade. Desse 
precioso doonmento seja por agora divulgado o seguinte: 

Era capitllo-m6r Manoel de Oliveira Cardwo, de 66 
annos; sargento.rnór, Lopo doi Bsntos Berra; com 63, capi- 
tão, Antonio Francisco de Bd, com 45; alferes, Jos6 Pinto 
(fomes de Aimeida, oom 43. A cidade posania as segnintei 
rnas, pateos e travema*: -rua Direita, 8. Bsnto, Boa Vis- 
ta, R~sario, travessa prra o Collegio (rua Anohieta), tra- 
vessa para o Palacio (rum do Theionro?), pateo da 86, rna 
que principia da Lapa at6 a Miiericordia (rua do Commer- 
cio), com suas traveseal; rua que vae da travessa da Qui- 
tanda Dura a CarBr Valha (?), tnvesaa da Cadê1 m r a  
santo Antonio, atd o ani(eto; '(2) rua que vae do  aiac cio 
para o Carmo, 8 t h  a Tabatingners; (Carmo e Boa Morte), 
;na das Flores, travessa para o campo de S. Gonpalo; r& 
detrai da S6; (rua de Santa Thereaa) traveasa do pateo da 
84, a findar na rns do Palboio para o Carmo; rua que 
principia do pateo da 86 at6 8. Gonçalo e suar tiaseiaas 
(Mareohsl Deodoro), travessa pala 8. Fianoisct; (Benjamin 
Lonstant), pateo de 8. Qonçalo e travessa que v80 para o 
Campo, caminho de Bantos: (Liberdade e Vergneiro), tra- 
vesaa para o Peloirinhn, (travesss derappareoida, largo Seta 
de Setembro); rua que prinoipia do pateo de 8. Qonqalo e 
desce para a Misericordia (Qnintiuo Bocayuva) e traveisa 
da rua chamada da r reira (Senador Feijó); caminho que vae 
para A. 8. da Lna; (travessa Brigadeiro Tobias); oiminho 
pala santa Ephigenis; bairro do Pary; var~ea do Carmo; 
bairros doi Pinharoa, Emboapavs (O'), e Pacaembri. 

.Por esta lirta geral de todo o povo desta cidade e eens 
snbnrbios, assim homens como mnlheres, velhos, moços e 
meniroi, tndn com aona edade*, officiua e beueficios. oomo 
no disourmo desta se verá., verifioa-ae que tem ella, 'em 
todas as suas roas, beooa e bairros, 534 rogos e 2.026 pes- 
r8as, a aaber: - 821 homens e 1.205 malherei, tirada a liita 
com a maior certe~a, exactidlio e diligencia possivel.. 

(assiensdol Antonio Franoirco de 88 aue era o ca~itHo. 
à e i e  tekpo, sl6m das dignidades, ~unccionari& sn- 

periores oivis, ecolesiaeticoa e militares, residiam em S Paulo, 
L t r e  outras, as seguintes esi8as, que oecupavam posiq8o 
noc a1 em evidencia:- dr. A i 6  Vaz de Carvalha o letrado 
Ignaoio de Loyola, o advogado dr. Lnia de Campos, o dr. 
Manuel JosB Casado, cirnrgillo liaenoiado, Ignaoio Xavier 
de Carvalho, organista da 86; dr. Jollo de s i m  Payo Pei- 
xoto, e reu filho dr. Franoiaco Jos6; Agostinho Delgado da 
Aronche (pae do marechal dr. JosB Atouche de Toledo 
Bendon), dr. Antonio Caetano Alves e Castro, dr. Antonio 
Mendes de Almeida morava na travessa para o campo de 
R. Gongalo, n ts  proximidaies da actual prapa Jn80 Mèndes), 
dr. Jollc Moreira da Rooha Bobrinho, Andr6 da Silva Go- 
mes que entíío tinha 24 annon, mestre de capella, falleaido 
em 1844, e que deixou ten nome ligado ao acontecimento 
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de 7 de setembro, por ter partiturado o hymno da Inde- 
pendencia, que d. Pedro I compoz, e cantou em S. Paulo, 
no mesmo dia em que se deram os memoraveia fsctos do 
Ipiranga. 

Havia em 1776 um hotel em 8. Paulo pertencente a 
Manuel Pereira Chrispim, que vem indicado uimo-hospi- 
taleim,-e um nnico mestre r6gio (profeawr publico), que 
era Pedm Homem da Costa. 

Edificioa publicas, feitos 4 custa da raaenda real, voa 
tempos coloniaes, s6 existiam dois :-a caaa da Camara e 
CadBa (hoje Assembl6a Legislativa do Estado) e o quartel 
de linhs, A rua do Quartel. Este, construido durante o go- 
verno do capitiío g~neral  d .  Bernardo JoeB de Loreim, e 
inaugurado em 4 de outubro de 1790; aquelle, construido 
durante o governo dos tres oapitlles-ganemas Francisco da 
Cunha e Meneies, Jos6 Baymundo Chichorro da Gama Lo- 
bo e Bernardo Jos6 de Lorena (1786-1797). 

O Jardim Publico, cnja criaqão B de 1190, foi comega- 
do por aubacripgiío publics, e r6 convertido em passeia a- 
blico em fins de 1825,,qnmdo presidente de S. Paulo o t e  - 
nemerito Lucas Antonio Monteiro de Barror, depois viacon- 
de de Con'gonhas do Campo. 

8. Panio nunca deixou de progredir material e intel- 
Isctualmente ; mas o seu progresso era lento, receioao, aca- 
nhado, devido, talvei, maito aos íracoi recursos da proviu- 
cia, baatante 4 olitica oentraliaadora do reinoe do imperio. 

Em 1822, g 80 Paulo nPo teria mais de dez mil habi- 
tantei; em 1872 oalcnlava-se em cerca de vinte e cinco 
mil os seus moradores, e em 1888 jB easo numero se ele- 
varia a cincoenta mil.-3m dtzaseia annoa a populaçdodu- 
plicsra. 

E actudmente, 22 annos passados, SLo Paulo deve 
abrigar em auas, 31 mil casas, mais de 300.000 habitrntei, 
na opiniiío dos caotelosoc, e cerca da 400.000 na oplnilo 
dos optimistaa. 

O que 6 certo, entcetauto, 6 que a oidade crelae, nig- 
ments, desenvolve ee, a olhoi viitoa, e que 88 construcções 
nrbanas apresentaram, em 1909, ama m6dia de 4,s (quatro 
e meio) predios por dia; ou melhor:-u canstrucgões urba- 
ma durante o aono passado teriam subido a 1.842. 

Em 1873, J& porsuia 8. Paulo ama linha de bondes e 
illamina~llo a gai. Edificio publico, al6m dos que jA exis- 
tiam ao tempo da colonia. 86 :e arrola de novo, a Pmiten- 
ciaria, inaugurada em 1852, 7 de maio, e um ohronida do 
tempo anignala squee na difica$&o particular notam-se bons 
predios, e tendrncia para introducqão do gasto moderno nas 
constracç6eim. Havia maio o collegio de N. 8. da Oloria 
Seminario de Educandas), o hospital de Caridade, o de I, aaamr, o Hospioio. 

* * * 



O rnno de 18'12:foi um anuo &lis.ps?a. a oidade. B b  
1e de Dezembro Bra nomeada presidente de S.. Paulo o 
dr.. Joã<rTbcodorri Xavier.. 

O o ~ t a v e l ~ ~ a i l i s t a  nasumiu o governo ponoos dias dei- 
p i a .  Intelligente,trabalhador, energico, oheio de boa von- 
tide, o dr. Joao Theodoro foi um grande amigo de SUIL 
teria e nm patriota de elevado' espirito. Bervin o Estado 
desde 21de  deaembro de 1873 at829jde maio de 1875. 

Antes de relembzar as ubras e os feito8 de Joao Theo- 
doro, n&o serLdemasiado diaer que eUe era um homem do- 
tado de infinita grap., oheio de eiquisiticea e que sabia. 
imeniuar a vida tmbalhoaa que levava, ou que sempre le- 
vou, wm ditos e ~ ç B e i  de muito eapiiito.. 

Uma.vea, ao meio dia, foram levar-lhe em pslaoiossr- 
to papel offiislL O portidor, penetrando no gabinete do 
preaidente, encontrou o dr. Jollo Theodoro,. em roupa branca. 
embrulhado num cobertor vermelhr, sentado b soa+rness de- 
tntalhc, a eswever com ag janella~ feohdas, e eom dnai 
velas aooesaa. 

- Que 6 isto, dr. 3 1 

-8bl:meu amigo.. i 6  sei t r a W h r  P noite; e como. 
.gora tenho argenoi~ em concluir este rdatorir,. vejo-me 
fnpdo a tomar estam precaugki, que ma dUo a illudio da 
noite, mHe da somno e da morte,. i r d o s  gemeos, proteoto- 
rw do silendo,.do iiolimento e da tranqnillidade. Pddo ir,. 

Diga a seu pae que o papel eat4 entmgoe, e que em. 
palario tllo dwe horas da.noite. 

O dr. J O ~ O  Theodoro 6ogia ter um. grande m8do 8. 
imprenaa oppoaiciasista, a .  que chamava opinillo publica. 
Aisim, qaando algumdoa pieclaros ohetes contervadores da 
+oca ia lhe pedir qualquer mina, que p,udes~e servir de 
fundamento para artigos de oppoaigllo, o presidente lho., 
objectava : 

-Meu oiro oops=hheiro, eu, bem o desejo servir, mas 
tenho reoeio da opinillo publica. Vou ouvil.a, primeiro, e- 
depoia lhe darei reepoata. P6de vir V.. assistir, amanhan, 
A renni8o da opi'niao publica. 

No dia seguiu@ o oonwlelhMro wltava e eoonintrava 
mnnidos numal aula interna e .  particuhr da- palaoio alguns 
protegidoa do dr. JoUo Tbeodoro,. entre oi qnaer,. ora se- 
podem nomear-o oapitllo Qpartim empeitsiro ohmnim das 
obrni pnblias, o modesto alfaiate Mariano da Fnri6oieien 
Ponieoa, que e iao  oaoiil de pbinete  da preiidenma, o 
b d d  da aoadenisa, Valeriano Neves, o sneulo Ocnlsitinho; 
o n h ó  Pan'o Pias, fumo, o Rafaeliinho, tenente-ocrrinel dos 
bngrer,.e excrepoionalmente, para os caiei muita p y s  a. 
n h  Maria. CaM, vedeira no Mercado, de.qnem ae diita:- 
~pra~emppnha 6 Deua.no d u ,  e nh i  Maria CafB. na terra, 



-Entre men.caro Lhsfe e oiça a apinilio publisa, e 
.voltando-ies~pan o# im8 protegidos: 

-B~cpsihrs l  opinião publici l Aqui o maio chefe e 
Mgo pede a nomea$io:.de F. para tal~crrgo; e rdeiejc que 
.se .-de canaDrriir ami ponta n o  ,interior da provinaia. 
-Que mhiui? 

dN6a  achamcu que seu Joüoainbo &ave attunder ao ir. . 
-correlhsiro. 

-Poii assim ser&. Eltd servido meu amigo, a o p i n h  
publioa at.4 a aen lado.:E isto tudo debaixo da maior i e -  
&e. e w o  um -sorriio, sepner, y p e ,  .disiao dr. João 

Tbe9dor0, a eiolarecida opindo pn IM de noiui terra me- 
:m08 todo O amtamento. 

O dr. 'Jolo Theodoro era tilho d e M o w  .mirim. e vara 
ki foi, em aaraomr officidi, t egndo  me afirmam, em o--- 
d o  de imporiaate aemteoimento. 

Como ficaiae cancado e -se mentisse bastante indii~osto. 
mol'neu se ao apaseito que Ihe foi dwtinaao, despiri-se e 

~deiton-ae,aobrindo-se como se'foiw dormir; nus, os chefed 
locaeu, as commiu6er, os wigos o foram cnmprimenlu: e 
ellq não oa <yilsrando desgostsr,qm eram ienf sonterransoa 
e admiradokea, a todoa wceben, amim maamo dnitado e c+ 
'h com o aen cebsrt ir e #eu inseparavdl aahhe-ma. 

Ningaem w desgostou e todoi os mogyan s podeluai 
ver e auvir o seu diitinctiisimo oonterraneo. 

Uma outra anedocta. une merew ier ieuistada B wt. : 
Monsenhor wmgo a;cediigo, dr. ~ i r ~ n i m  Mnnoel 

Qonçalva de A&&, anuo vigario geral doBiaoado, grande 
.cbafe .oolitioo wuservador. foinm dia a valacio & intimo 
como Bn do iprssidance. ontran para a sala de jantar, onde 
encontrou o ar. JaPa Sheodoro ilmopando em oompuihia 
da todos os msmbmi da sua opinih pnblioa, reunida, nesse 
dia, em cmnoiliabalo geral e completo, para trmbem ilmo. 
6.r som o p s i d e n t k  

Seria alaam diade anaivernrio. 

-Nãa entranhe v. exa,'qoe en me b~nqesteie eom a 
.sigoi, que ma a80 Me de abandona qmado en te& 
dsirido o podur. E oomo entra dlat  coato com r. e u .  
-lhe que m ients J. noma meu, aaamtr ~cu ohhn 
da oifs e W-me WM ordeno perante a opini&spnblloli,* 
bsnoi... 

O .vis& & não gaitou, mai coods1osn&nt, nmi- 
.0w a ch iora  da c&, e logo ias o i en  pdida~pafbhm,im- 
ad in tnmsnte  .ttsedido. 

bo i  a n e  Ihs  Wim-ai S o b  Wmodoro W vw 
~ a n h  muita bem. 

-Eu #OU COZO, &o d; OU a mdrids,as p n n -  
à. lia pstfsita, e a o  de w m i n b  &um m d h o t  a A- 
lei. 



Espirito calmo e tolerante, homem de coraçllo, JoAo 
Theodoro a6 deseiava fazer o bem: e. semme aue era me- 
oieo, por este ou iquelle motivo, demittir 'an re'moker alium 
funocionario, o presidente piinht em acpAo, prr intermedio 
de amigos, os meios convóuientea para evitür desgoat~s e 
contrariedades. Ha provna do quanto elle se esforçou para 
poupar um promotor publico. que se dizia nAo ser bom, do 
castigo de uma remoçAo acintosa, que se pedia; JoAo Theo. 
doro resistiu, escreveu, solioiton e, afinal, removeu para 
melhor comaraa o promotor de quem nem amigo era. 

A simples enumeraçAo dos serviços que 3080 Theodoro 
prestou A cidade e a provinoia, e a tranicripç80 dos con- 
oehoa por elle emittidoa num dos sena relatorios bastam para 
provar e convencer que S. Paulo recebeu delle o primeiro 
e maior impulso antesde ohegnr, com rs bensfioinn da f6rma 
federativa e republicana, ao ponto a que tAo brilhsntemeute 
chegou. 

João Theodoro não se descuidos de cousa alguma, que 
fosse mauifesta~ão de progresso; e a via~8o ferrea meleoeu 
sua especial attengAc:-a Pauliata, que nasceu em Campi- 
nas, numa memoravel reuni80 a que estiveram presentes o 
h r $ o  de Itapetininga (Jos6 Joaquim dos Santos Silva) ba- 
riío de Limeira (Vicente de Souza Qneiros), senador Bonza 
Qoeiroi (coronel Franoisoo Antonio de Souza Queiroz) Sou- 
i a  Barros (dignatario Lnii  Antonio de 8ou.a Barros) oom- 
meodadores Netto o Forjar (de Santos), QaviAo Peixoto, 
Antonio Carlos (conde do Pinhal), Aranhas, Amaraea, Agnisr 
de Barros, Aubertin, For  e Wright, sempre alcançou tudo 
que pediu e d*psndesse do presidente; a Hogyana, que 1h.e 
affectava tllo de perto e que ia servir a sua cidade natal, 
timbem nunca teve queixas de JoAo Theodoro. 

E que poderoso auxiliar teve elle em Clemente FaloBo 
de Bonaa Filho. o dr. Falcãoemho. como era c nhscido. 

Os melhoramentos princ~paes, e novos. de ans iniciativa 
que JGAO Theodoro realaliaou na oidade furam estea. 

A ab3rtura da Na, que ligou o bairro da Lu5 ao B r a ~ ,  
rua que i e  chama agora rua do Dr. JoAo Thaodoro; melho- 
ramentos nas rasa do Pary e do Qazometro, pondo 0 Brsz 
em ligação oom o centro; alargamento e ealçsmento da rua 
Manicipal, haja J O ~ O  Alfredo; obras de segurança, decora- 
ções e mobilario de Palacio; snbatituiçiio dos terrenos palu- 
doaos em frente do Mercado, onde existiu a -Ilha das Amo- 
res -; segurança e embelleaamento do morro do Carmo; a 
abertura e construcç?io da rua Oonde #Eu (hoje Gliaerio); 
abertura de nma rua, que poz a ConsolaçPo em commnnioaqão 
com as bairros do Aronche e largo dos Curros (hoje praqe 
da Republioa) a constncgão do liredio deetinado para Eicola 
Normal e hoje occupado pela Camara e Prefeitnta *Ainda 
durante sua adminiatraç80 foi initallada a 25 de janeiro de 
1815 a Caixa Eoonomioa e Monte de Soccorro, procedeu-ae 
ao recenseamento da população da provinoia, com optimo 



resultado. e foram nomeadaí diversas commissões para pio- 
mover a acqnisiqHo de productos e artefaotos e organizag8o 
de uma exposiq80 provincial dos productos e objectos que 
deviam rer enviados ti erposiçb Inteinaoional de Philadel- 
pbia, Estados Unidos, maicada para o dia 19 de Abril de 
1816. 

A caixa economica apresentou e 1875 ,um saldo de 
39 :1174$@30 r6is ; em 1909, de 25.676:894(000 rdis . . . 

A proposito da abartnra e conitrucpiio da rua Oonde 
d'Eu, hoje Olicerio, ha o ioguinte documentr, que convem 
regirtar : 

Petropolis, 4 de deiembro de 1814. 
Illmo. Ermo. Sr. Becbi ,o o5aio datado de 19 do mes 

p com o qual v. exs. me enyiou copiaa daquelle que lhe 
$&iu a Camara Municipal da Capital dessa provinria, com- 
munieando haver reaolvido d i r  o nome de rua de Conde- 
d'Eu 6 que segue da MoOca em direoqiio ao Ipiranga, e da 
resposta que v. exa. d ~ u  6 mesma Camara. Guardsndo 
profandas e saudosas recordaq6:s dos dins que me f a i  dado 
passar na cidade de S. Psulo, illnstre e notavel por tantos 
t i tu l~s ,  e deseiando-lhe o mais brilhante desenvolvimento da 
~ r o a ~ e r i d a d e  que lhe promettem os elementos de grandeza 
encerrados na provinaia da qual 6 capital, n8o ponde deixar 
de serme muito grato 6 dsliberaçtio, que tomou essa Camira 
de ligar meu nome a uma das suas mais importantes vias de 
oommnnicaqao Deus Guarde V. exa. Illmo. exmo. ar. dr.  
Joao Theodoro Xavier, presidente da Provinoia de 8. Paulo, 

Oastao de Orleana. . . 
Dirse Jaao Theodoro : - .Lembrarei a norma de dire- 

cpiio que sempre me tem guindo : - em pclitica, os interemes 
anperiores e tran~oendentes de hatmonia, coofraterniaapiio e 
justiça. 

Timbem 16 tenho snoontrado systematica opposiflo na1 
paixões impetuoias do egoiimo, contrariado, ou na seita, 
hoje geralmente condemnada, da intolerancia, do fauatiamo 
s de guerra implacavel acs adver~arios. 

Estes meimos acalmam-se dihnte de um Foverno modt- 
radn e gaoeroio, que, nem odiou, nem.  caprich~s i c c ~ i t e  a+ 
cenauraa, quindo justas, antes com fiwa de conselhos, de 
que em f6ipa de hostilidades, e que, direcbmente a i  pnl- 
verisa pela imprensa, quando falsas e malevolas.. 

E depois: - .Estas frrmnlaa simplificadas, que t&m 
dcminado todo m i a  governo, subordinam-te, For IUII vez, 
Bs id6isa capitaes de jiiitipa e piudencia.. 

JaBo Theodoro, que era lenra da Direito na nossa Faoul 
dade, morreu eni 31 de outubro de 1878, na maii extrema 
pobreza. 

Seu enterro foi imponente, e sobre o seu tumulo o com- 
mercio da oidade mandou collocar um lapide com estes dizerer : - Aqui jss o dr. Jolio Theodoro Xav~er, uarceu em 1 de 



maio de 1828 e fallecen em 31'de outubro de 1878. Xo- 
menagem pratada pelo commarcio. 

O orimeim e decisivo imoulao dado b cidade no cami- 
nho das obras de sanesmento'e de embeUe-menta partia 
do governo t o  dr. Jo& Throdoro. Foidumnta a aiu adui- 
n i s k ~ a o ,  que cameçsram os riao. lavradorei do interior a 
construir casia na capital, nella e~tabeleçendo aens &micilios 
permanentes ou temporarioi. 

J o ~ o  Theodoro, depois de jadioioeas ponderqü~i  a pro- 
posito do desenvolvimento de S. Paulo, escreveu: -- cMaii 
que tudo, o grande e edificante exemplo da fimilia Barroi, 
vinda de Itú, em fundar uma impoitantissima fabrioa de 
tecidos prenuncia o dasenvolvimento da induitrii fabrii.neatra 
cidade, uniea em que podarti primu,e aom aqual ittangirI 
alto grau de prosperidade.. 

E agora que a c idde  prima pela sua Industria fabril, 
fruto da iniciativa privada; e brilha pelos esplendores, que 
lhe trouxeram os mdhaamentos de toda esoeoi~. connesnin- 
o* da forma federativa rnpnblicana, lealminte iratioadi pe- 
l o a  noisoi diiiaenteci, prestemoi a homenamm do noiso reco- 
nheoimento e da nw& grat dao a todo8 -esse# vultoi, que, 
desde 25 de janeiro de 1554 at6 hoje, serviram e eitga 
servindo ou intareases da cidade. 

8. Pdalo aloanp n o alto 5 a n  de praaperidade que a 
Jogo Theodoro, nas visões e no de~cortino do seu talento, 
foi dado predizer. 

Jaiío Theodoro queria &a capital engraudecidv, circnm- 
dada de attsnctivos e gcsos, que chseiareem os grandes proprie- 
trrioi e capitalistas da provincia, para nellr formarem sens 
domicilios tf  mporarios e psriodicas ra~idenoias.. 

Rslembremoi estes factos, no dia de hlje, que 6 uma 
dm mais importantes datas da nossa historis. Elles s8o 
uma suave recordq210 para os que j& batam em retirada, e 
o mais proveitoso exemplo para os mogoe que vBm iurgindo. 
cheioi de nobres ambi~6e.s e alevantdo8 ideúai. 
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SÃO PAULO 

(FUNDADORES DA CIDADE) 

Para chegar a uma oonolusão, que parepa verdadeim,8 
mister, primeirc,recordar a l igo  dos mestres e os escriptos, 
offioiaes ou não, a proposito da fnndaçUo ds cidade de 8110 
Paulo. Quem fundou 880 Paulo ? 

Nartim Aff ouso de Sonsa ? Os jesnitas ? 
*Quando Jos6 de Anohietn, com ma 8 quatro oompa- 

nheiros desembarcou em 880 Vicente, em 1653, pequena era 
ainda a populapUo da colonia, preoaria e att5 hnmilhads a 
snn situaçtío. 

Itanhaem, na terra firme, pouco havia que renbbera os 
seus primeiros povaadores 

Banto AndrP, no alco dos campop, mais 8.6 uma traição 
A id6a oiviliaadora do qne uma villa portuguesa. 

A prr hibiç86 expressa do donatario de iram enrop8us 
serra acima a traficar com os indios, e aqaelle movimento 
de ooncentraçtío, aonos autos, ordenado pela osmara de Bão 
Vicente. são disso a nrovn irrefreeavel. 

A importancin e'a oapacidadsdo logar escalhido ahi 
estão a attestar-nrs pela benignidade do elims, pelo revelo 
topograpbioo, pela abündanoia-das aguar, pela belleza do 
horizonte, o inmmo tacto, a discreta prudencie, a e'evação 
de vistas dos disoipulos de Santo Ignaoio.. (Theodnro Bam- 
paio, V. X R. I H. O. 8. Paulo, pag. 524 e seg.) 

.Em 1550, como me v% dos termos destacarto (do padre 
Leonsrdo Nnn~s)  a população hranoa dos Eimpoa de Pira- 
tininga, em 1557, ainda at6 alli vivia dispersa, derramada, 
oomo expre~aivamente o diz o illnetre predecensor de An- 
chietr ; não havia ainda um nncleo de populapao regular, 
a s ~ i m  oomo um povoado ou arraial 

A egrej* de 880 Paulo foi a prheira  qunse fez entre 
o gentio*. (Thesdoro Bampaio, V. IX, R I H. B Paulo, 
D.B. 1 e aeea. . - 

*Mastim Affouao, logo que os primeiros trabalho# da 
fnadao11o da vills de 8. Vioeuw o ~ermittiram. dirigiu-ie a 
reconhecer os campos de Piratininga por oosaelho >e Ra- 
malho, que fez ver a conv,nienaia de ia oriar alli uma po- 
voapiio. Tendo a Ramalho por guia Mrrtim Aff n ~ o  fes s via- 
gem, psaata a serra por um trilho feito peloa indios, e ehegon 



6 babitrçbo de Ramdbo, onde fez parada, em dias de Ou- 
tubro de 1532. 

A situaçAo, onde residia Bamilho, era oonh~cido oom o 
ngme de-Borda do Campo. 

Qaando Martim Affonso ahi esteve redolvdufuudar umr 
povoaç%o. PrBviamente encarregou o velho portnguee do 
governo della, quando foase levantada. Com effeito toi edi- 
ficada s ~ b  a iuvooaç8o de Bento AndrB. . 

Martim Affunsii, depois de remnhecidou os lugares da 
Borda do Campo, voltou a 880 Vicente.. 

E m  cumprimento desta ardem (estenderam os padres a 
cateohes, ao! campos de mrra icima) do provincial, trataram 
os padres de esoolhm a iituaçAo conveniente para o eata- 
balecimento do collngio. Náo Ibea pareceram boaa para eats 
fim a villa de Santo AndrB n a ald8a de Piratininga* (Ame- 
rico Bras.lcense, Lições de Hiutoria Patria). 

=De eptão (25 de Janeiro de 1554,construcyão do rua- 
ticn aposento, em qne se celebrou a primeira missa) oomepou 
a edificação da pnvoaqão de S. Paulo de Pintiniuga, que, 
pelo labor dos indios dirigidos pelos padres, e cooperaqllo dos 
oolonoi, que conoorriam do littoral, e meamu da villa de  
Santo AndrB, e p a  sua visinbsnça 6s villas de beira-mar, 
em breve fumou-re de grande populapão, e teve mais acu- 
rada edifica@o=. (Quadro historioo da Prov. de Sao Paulo, 
pelu brigadeiro Machado de Oliveira). 

Rbberto Southey, na soa historia do Brasil, egualmente 
d& aos padrea a fundaç8o de Siio Paulo, com o oollegio em 
Pirntininga, onde morava Tibiri~B., alliado de Martipl Affdnso 
de S ~ n z a ,  e que, quando re baptisou, tomou o n o s e  do oe- 
lebre donaturio da capitania de São Vioente. 

=Do oollegio de BAo Vicentr, oude ae aohavs, passou 
(o padre M. da Nobrega) com alguns dos nrvos soci'>s a Pi- 
ratiniga, com prijectu de fundar ahi para a companhia uma 
casa. ou principio de nm novo collegio . . 

Eflentivsinente, deram logo traço da edifim* da nova 
onm NxO na pmpri. vJla antiga &a Pirathinga, i margem 
do Tieté, mas SIM no cimo de nm morro wbrmceiro aells, 
e &ado pelos valles de dois pequenos nbeirni... 

Para orago da nwn mia foi invocado O intrepido ipoa- 
tolo das gentes, S Paulo, disendo-ie a primeira m i ~ a  no 
pmprio dw em qne a egreja cdebrrva a sua wnv;edlo (25 
d e  janeiro). Depuis ou JEBUITAS conseguinm que  oa m b  
rrdcrea da v i lh  baixn pamnarem pam perto de seu oollsgio 
de 880 Pau30 ; e que a antiga e primitiva villa de Pirati- 
ninga viesse mda a t rm~feru- re  para o alte, e r chamar-m 
le SBo Panla 



Entre os morubixnb~s ou prinoipaes doa oampos viai- 
nhoa nos conservava a historia os nomes de dbis a que muito 
devcrsm os colonol: -TebiripA e Cauby ; o primeiro dos 
quaei tomou no baptismo o nome de Martim Affonoa e o 
aegundo o de JrHo, naturalmente este em atteneAo ao nome 
do rei Jazo 111. ao do donatario aquelln*. 
@i. a. do Brsail, Porto Seguro, segunda edigHo). 
Na temeira edicao da mesma historia aersl do Bnsil, 

do visconde do Porto S~guro, revista e ancatada pelo sabio 
p d t a i o r  Capiatrauo de Abreu; o texto Bfietmente mantido, 
mns vem uma annotnqAo preoiona, por reprodacç&o de nm 
trecho de aarta de Jos6 de Anobietn. Diz o padre JosB': 

<Para a 8ustrntsgUO da vida deites meninos (filhos doa 
iodios) traria-sa do sertio, nu distanoia de trintn milhas, 
M n h s  de pau, o que ]hei curtava grande trabalho e di5- 
culdaiic, por canra da arlua aape-eia do mminho: partraeu 
maii conveniente ao pndie no Senhor (Nobre@) que nas 
parsaeaemor para eita hnbitac8o doi indiose i&@ por muitas 
canras.. Depois de ennineral-q, conclus: - ~ A s i m ,  alguns 
dos irmAos mandados para esta ALDEIA (que se chaiw'ri- 
ratininga) chegamos a 25 de janeiio do anno do Senhnr de 
1554, e celebrsmos em psuperrima e estreititaima ori8inb.a a 
primeira miiia no dia da conversAo do aposto10 S. Paulo, 
e ror iaio dediaamoa a elle a nosra'casn,. 

.Inioiou-ae o seu povcamente (da cidade de 8Ao Panlo) 
aam um collegio que teve o nome de S. Paulo de Pirati- 
nioga, fiuiddo pelo# fesuitae.; e porque. a primeira misra 
neile oeltbiada foi .a 25 de janeiro de 1554, dia em que ee 
aammemoia a convetrbo de SUO da Paulo, deise acto deri- 
vou-re o nome que tem.. Machado de Oliveira, geog. da r. de 880 Paulo, 1862. tgp. Imparcial de .Jolquirn Eo- 

to de A~evede Marquei). 
'Paive e seus wmpnheiroi chegaram us eampos de 

Piratininga e em kneiro de 1654; a primeira miira foi. a 
85 de janeiro do memo anno. Dwe dia prineipion eedi- , 

fioqão de S. Paulo de .Pirstiuinga*. , (A pov. de S. Paulo, 
pelo dr. Joaquim Floriine de Qsdoy, 1876, typ. do Diario 
do Rio de Janeiro, rua do Ouvidor. 89). 
. .A cidade de 9Bo Paulo foi fundada em 25 de jrneiro 
& 16ü4.. (Relatorio apresentado ao.pmei&nte da provin- 
d a  de e& Paulo, em 1888. typ. Kiog, pela oommias%o com- 

posta de El i i i  Chaves, Domingaa Jagnaribe, Vieiia de Car- 
valho, Adolpho Pinto e Abilio Marque,. 

. . .  . . . . . . . . . . . . . . . . 
No diatrioto de S. Vioente reildia JoUo Ramalho que 

wpprsndido bavk  a 1ibgua do pais, mudo um doi eutopens 
q u e  apoitado hnha omn u m  feitona que ahi se eatrbeltcen, 
(wmo aoontecsu em oakos pontos do Bniil, pslr noticia de 
rai dsooobiimantof e a oaaamnnto desta aom a filha de Ti- 
biriqií, que em baptiimo ae chamou Isabel, offereoe a par, 



que foi concluida por Martim Affonso, o qual deu principio 
a villa de S. Vicente, com boas virtas politiasa, prohibindo 
a separaçüo dos colonos para Berra icima,fomentando assim 
a agricultura e pop~l8çll0 na marinha, e evitaude guerra 
cim os indios do interior. 

Retirando-ie, por6mi Mbrtim Affonso para Portugal (de- 
pois de haver reconhecido a costa do mar at6 o Rio da Prata), 
e dalli mandandu para o govrrnador na India, foi levantado 
o seu sabio interdicto por d. Anna Fimentel, sua mulher, 
seguindo se Irgo muito c~n<urso de gente para Berra acima. 
Joao Rsmalho,. qus porconcessllo de MsrtimAffonso j4 tinha 
ido ao interior, levantou ama povcacllo na Borda do 
Campo,, distante da cidade de S. Paulo 3 leguar, ~ q n e  no 
anno de 1553 o governador geral do Braail Thom6 r e  Bouza 
a criou em Villa com o nome de SaotoAndr6, fazeudo della 
alcaide m6r a Rsmalho, que B sua custa levautou igreja, 
cadeia e outras cbras publicas. 

Oa eatubeleoimentoa em em S. Vicente foram rómenta 
amesqados em 1663 de uma invaão de Tamaios que aprea- 
tarem uma 0otilba de 300 pirogss r ara este bm, n que se 
nllo emprehendeu por intervenp&o doa dois jeiuitas Nobrega 
e Aochieta, os quaes depois de haverem apartado li Bahia 
em 1553, e qnatorse de sua urdem com Daarte da Costu, 
ancceasor de Thom6 de @ousa, ae baviam retirado desgosto- 
toa para S Vicente no snno de 1560. 

Em 1553 mudaram alguns jesuitaa (dos primeiroa dei- 
embarcados no Brasil em 1550) para os Campos de Pirati- 
nioga, que rodeiam a cidade rie 8. Paulo, e n&o lhe agra- 
dando a poooa<;&o de Rsmalho, eecolheram o outeiro em que 
99th h, je situada a cidade, entre o iibeiro Anhangahahh o 
rio Tamanduatehy, e dllo principio B povraq&o de 8. Paulo, 
coi~vocando as aldBas de Piratininga, das quaes era chefe 
Tibirip4 e do Oiribativa, cojoeenboreraCay.Ubi. Os pro- 
gressos da AldBa de S. Paulo formito uma grande rivalidade 
entre os filhoa de Ramalho. e os Padres que obtiverko no 
uino de 1560 de Mem de 84, governador então do Brasil, 
a extincçllo da Villa de Santo Aodi6, e a criaplo da Villa 
de 8. Paulo, que se fui augmentando com os habitantes da- 
qoella e com os colonos que vieram no tempo do Dominio 
Hespsnhol; por6m lento era ainda assim o seu progreesom. 

(Quadro Eatatiatico da prov. de S. Paulo, pelo mare- 
chal waniel Pedro Miiller, S. Paulo, 1838, typ. de Costa 
Silveira, roa de S. Gongalo, 14) 

Digamor, antea de prosegnir, que este Costa Bilveira 
foi o pnmeiro tgpographo perit? qus vein tara S. Paulo, e 
que o marechal Uaniel Pedro Múller, foi homem notuvel, 
que muito fes em prol da nossa oivilieagio edo nouso pro- 
greasr. 



O mareohil híùller era de familia alleman, edncou se 
eameradamente em Lisboa e, quando chegou ao Brasil, em 
1802, t ioha o poito de tenente-coronel. 

Seu pae, Joiío G'nilherme Chriatiano Muller, veiu para 
Liiiboa, em 1772, e oceupou altas cargos em Portugal, tendo 
fallecido a 15 de o n t ~ b r o  de 1814. Seu filho, o mdschal 
Daniel Pedro Muller falleceu neata cidade de 8 ,  Paulo em 
1 de Agoato de 1642 

Maa, feito este parentheaig, que se continne o estudo 
sobre o eaber-se quem f i i  o fondsdor de 8. Paulo. 

Na importante e minucio~a obra de Joiío Jaoyntho Ri- 
beiro, =Chronologia Pauliitas, que em todas a i  estantes se 
deve achar. vem pnblicada urna biographia (a mais comple- 
ta  poaaivel) de Martim Affonso de 8ousa, o fundador de 8. 
Vicente e donatario da capitania do meimo nome. Neaaa 
biographia lê-iie: .Daqui partiu com armada para o porto 
de S Vicente, onde ,urgiu a 20 de janeiro de 1533; e na 
oonformidade das instrucqõ~s que levavs, deu terrue, criou 
officios de jnstiça em duas villis que fei, uma em 8. Vi- 
cente e outra, pelo serao, em Piratinin a, pouco arredada 
donde hoje eat8 ausentada a cidade de 8 .~au l0 .  Estas foram' 
as primeuaa c o l a n i ~  regu1ares de portuguezes no novo 
mundo.. 

Esta parte da biographia 6 visivelmente calcada sobre 
a oarta roteiro que Pero Lopea de Sonsa, irmão de Martim 
Affonso, escreveu para Liaboa. 

Pedro Taaues asaeenra ane Martim Affonso de 8ouza 
.penetrou a mirra de P;rsnai>iacaba, e veiu ao reino de Pi- 
ratininga, que entlo governava Tibiriçá. Estando nestma 
oaupos de Piratininga, concedeu terras a Braz Cubas, por 
sesrnaria esoripta por Pedro Capiqno, escriviío das sesma- 
rias, por 8. M.. aasignada por Martim Affonso de douss, 
e datada em Piratininga a 10 de Outubro de 1632. 

Continua Pedro Taquea :-.em 8 de Abril de 1668; foi 
acolamada em villa (Santo Andr4) em nome do donatario 
Martim Affoneo de  Bouta, e proviaUa do seu cspitiío-ir61 
governador e ouvidor Antonio de O!-ivsira, que se rchou 
prwiiente neste acto, com Brai Cobsi, provedor da farenda 
ieal. 

Pa r  esse tempo reinava em ~ i r a t i n i n 4  Tibirigli, que 
,. oonservava amizade com ( 8  portugueies d a  villa de 88nw 
Andr4, de  Biutos e de 8. Vioente, e ente rei, vulgumente 
chamado cacique, exiitii no logar, onde depoii, muitos an- 
nos, se fundou o moaeiio do pstriuchi i 3 4  Benta., Por 
conta desta amisade e antiga pam deite rei, aairam do O O , ~  
legio da villa d e  8. Vicenw, no prinoipio do ma. dn Ja- 

, neiro do anno de 1554, trem ou qtutarse jesaitir, .e per 
iaperíor delles o padre 'Ilbsnuel de  Psiva, a fundar bm. 

. m a  de  residenciu, em Piratininga, suja' curnpoii por Ira 
adroirave1 e aprecisvd vibta, fertilidade a abnndawia, dar- 
mve o padre mestre 8. de V a i a i n o ~ b s ,  ne Chron. do , 



Brarfl; em uma oasinha ooberts de palha ae celebmna pri- 
meia, missa no dia 25 do mesmo mes de Janeiro, que por 
ier ded~cado ao apoatolo e doutor da8 gentes ficou danda o 
ien nome d tcirn, ohamsndo-a-8. Paulo de P$raiiniogi. 

Leodo-se, oom ouidado, a chroniea de 8imBo de Vas- 
oancsllos, tão minuoioaa e exaota, appr~hende-te, perfeita- 
mente, a histona da capitinia da 8. Vwsnte, e opapelq. 
Martim Affonso de d o n ~ a  desempenh TI como fundador de 
povouç6es. 

8imUú de Vaaooncellos 6 completo em unas narrativa8 
e, depoia de haver dencriptg a subida da sena e oi cam- 
po~, qne rnereoem o nome de elpior, amm conta a funda- 
qUo do oollegio, mai8 tbrde vilia, adide, capitania, proviu- 
oia, Estado de 8 Paulo :- 

.Aqui no maia patente destes campoa, junto a 
um rio, e parto da vivenda doi indios, essolheram 
oa padrea o sitio para o ien collegio, e por bom 
annnncio do futuro, dipssmm nelle a primeira min- 
sa aos 25 de Janeiro, dia da convemto do eagrdo 
aposto10 S. Paulo; de onjo nome qmiiseram todos 
se demminaase o utio, e depois se denominou a 
villa, e tarrito.io todo*. 

Bello, ccmpletc, perfeito, este pequeno trecho de hii- 
br ia  pstria. A i  palavras de BimUo de Vasooncellrs bri- 
lham, num ínlgor tiio intenso, que impossivel se torna a 
peimmenoia de pnalquer sombra de duvida, mesmo muito 
hrnne, a proposito da fundaMo da oidabe. 

* * * 
Martim Affamo de Sonsa, puaarfa chegou a S. Vioente, 

em' 1532, encontrou a JOHO Rsmalho e a Antonio Rodri- 
ea, portngneseh este morador em 8. Vieente, aqneiieem fP" irawnmga, . .  no alto da serra, prinoi io dos ampos,-Borda 

do Campo-Antonio Podrignes oam i o oom a filha de Pi- 
quaoby, Jogo Ramalho com a de Tibiriqk. 

Martim Affonao de Bonsa foi visitar as dominio~ de 
Jo&o Ramalho e esteve am Piratininga; mss, Piratinioga 
ara o nome genarioo de todos a temnas, dos cimpoa, que, 
depoia da Bem, me estendi.m iqnem e al6miTiet6. 

A' margem do Tiet4 morava Tibirig4, o ohefe doa in- 
dioe, pus, primeiro de qnalqner outro povoom -tas pus- 
ge='i. 

Martim Afionu, da Sonsa, na mce @o Rgoro~a daa 
eoiiae, fundou 8 Vioente e mandou fmLr 8anto Andr6da 
Barda do Campo, d e  reiidia JoUo Rnmilho, e, segura- 
manta, em aiten@ío .os grandes servipos qan delle recebeu. 
As demais povoações primitiras I&nhaer> s Bantos j& fo- . ram oriadaa par seris repsn tan tea .  O cebbra doonmentn 



qüe Yartim Affonia de Bonsa arsignon e datou de Pirati- 
ninga n8a aignifim ne elle fondaiae 8. Paulo: iignifica a 
mr estadii no alio 1 a serra, em cana de J O ~ O  Bsmalho, na 
borda do campo, em Piratininga, que lhe soou bem, e, pm- 
vawlmenb, nao querendo datar de caea de Jo8o Bamnlho, 
nem de borda do Campo, datou-o de Piratininga, nome de 
toda a região. Que passaria, enMo pela mente da Martim 
Affonao de Sonaa, joven, fidalgc, corajosr, wm o seu nome 
immortali~adr, tendo desnte de a nm íutruo, anjo horizonte 
era sem limitei ? 

Da cana de Jaãa Ramalho, Martim &uso voltou para 
S. Vicante, n8o esteve na Pusea do Tiet4, nlio pisou ter- 
renos da cidade de 8. Paulo, jamais povoou 8. Paulo. 

E o que elle fez, ap6i 8en regraso a 8. Viaente, foi 
pmhibir que os colonoa subissem a ierra e tivessem oom- 
mereio com os indios de Piratininga. 

Em 1633, Martim Affonao de Sonsa retircn.ce para a 
Europs, foi depois d Indis, e jamais voltou ao Brmil, sendo 
certo que, emqumto viveu, muito se intsreuon pala siia oa- 
pitania de 8. Vicente. 

Anevedo Marqnes aasegura que =em nenhum dos archi- 
voa mais antigos de 8. Paulo, nem nas eiciiptos que at6 
hoje se t%m oecnpado da tnctoria do Braiil, e eipecialmente 
da capitania de S. Vicente, encontramoa innioioa da exinten- 
eia de semelhante villi de Piratininga antes de 1660. E' 
provavelmente a aldeia dos indion existente nos oampos de 
Piratininga a que a s  refere Pedro Lopas da Bouia, a nüa 
ser apooripha esta parte do Diario que se lhe attribue*. 

Mas, o Diario da viagem de Martim Affonao de Souaa 
i, terras do Brasil, escripto por seu irm8o Pedro Lopes de 
&um, não deve ser taxado de iposripho, porquanto 6 cla- 
ro, pnoiso, e pó3 t emo a toda controversia sobre este caso 
da fnndaqão da cidade. 

Que se b leia com ittenplo e em confronto eom 6s ci- 
t a ~ " ~  e tramcri~ções feitas : 

-No dia 22 .de Janeiro de 1582 desembarcou 
Martim Affdnao em 8. Vicente ; a todas ncs ~ aw- 

d! oau tHo bem elta terra qoe o capiaa ahi ster-. 
minou de a povoar e deu a todos os homev t e r  
r n  pam fazarem fasenda, fez vil18 na ilbs de 8. 
V i a n t .  e cmu HOVI IEGUAB DEWEO PIM BLSd0 

., qnm am mau P~smmiluea, e repartiu a gente 
nestas d a r  a i b  e fez nellai officiaei e paz ,.indo 
em boa ordem de jnstiqa.. , . 

A outra villa que foi fundada dentro pdo isrtao, ler- 
tão que s e  o h m a  Yimtininga, e não uills, que se chama 



Piratiningr, 6 a de Santo Andr6 da Borda do Campo, onde 
morava Jobo Bamalho. 

E fez em S. Vicente e B ~ r d a  do Campo, Santo Andr6, 
affioiaes e por tudo em boa ordem de justiça. 

A histaria trouxe at6 ao presente, os nomes dos officiaes 
das villas de S. Vioente e S i m  Andr6, nomeados por Mar- 
tim Affonso de Souza entre elles figora, comulado de dis- 
tincoi3er, o benemerito Jollo Ramalho. 

E porque não no8 trouxe os nomes do8 o5ciaes de Pi- 
ratinloga ? Porque Pero Lopes de Bonia nol-o diz :-Mar- 
tim Aff~njo de Sonsa fnndou B Vicente e Banto Andr6. 

Berá, pois, temeridade o affirmar;se que Martim Affon- 
io de Sonm j6maia povoou, an sequer fundon, ou mesmo 
esteve, no sitio, na ald8s, no acampamento, no rancho do 
Tibiriçb, que acampava, segundo uns b margem do TietB 
on do Piratininga (Tamanduateby?) e segnndo cntroa no 
logir em que agora eitllo o largo e o mosteiro de S. Ben- 
to ? BorA temeridade? 

Parece que não. 
Portanto, não se póde dixe*, sem provocar energioos 

protestos, que a actual cilade de S. Paub  aeja a primitiva 
vilh de Piratininga, fnndadn por Martim Affonao de Souza. 
Eate jhmais eiteve na taba de Tibiriç6, em Piratinings, e 
i 6  fnndou duas villas :-E. Vioente e Banto AndrB. 

&ta foi twra~ads e desapparea de todo, completamente 
- a  nelli entra sgora em nova phass. de prograsro. Martlm 
A 'i ,uso de Souza esteve em Piratininga, mas em oasa de 
João Bamalho, no8 campor, no territorio, na extensão de 
terras, oonhecidaa por esse nome generico, que tanto agii-  
dou, por sua sonoridade. ao capitão donatario. 

Vinte e um aonos apóa a retirada de Martim Aff~nso 
de Bouva, o padre Msnuel da Nobrega resolve a fandaçáo' 
do collegio de S. Paulo. 

Xurtim A5~nso de Bouea jb era do paasadr, jb a sua 
acç8o social no Brasil era nulla, pois as padres e B r a  
Cubas, aqnelle com os aens trabalhqa em tadoi os povoados, 
ente cam a sua oidade de Bantor, maravilhasamecte bem si- 
tuada. e com o seu horpitsl de miaeriaordis, eram os donos 
da ~ ~ ~ i t s n i a .  

O oacique Tibyriçd, alliado doa jesnitai, e convertido 
ao christianiamo, fora baptiiado oom o nome de Martim 
Affonio Tibyri(6, e era mais conhecido echamado pelos dois 
primeiras nomes. JA ngo se aonhecie, em 8. Vicent~,  em 
8ant~r .  em Banto Andrh, em 8. Paulo. outro Murtim Affonso. 

D;Z o padre Simíb de Vasconcelloe, narrando os epi- 
sadias da funda~ão de S. Pbu10:-.Dos primeiros qne alli 
principiaram, e a erfeiçoaram suas ald8is1, as doia pnncipaes 
foram Msrtim A 2 9nso TibyriçB e Joüa Cai Ubyw. 



E mais adiante:-c0 meimo foi de Martim Affonso, 
como depois veremos :-e a exemplo destes famosos indios 
desceram tantos doi seus sertões. que nlo cabiam j6 em a 
aldba,. (Chronica, anuo de 1554, pag. 91, 1." v.) 

Jli i e  fala de Tibyriqil, dizendo simplesmente-Martim 
Aff8nso.-(E segundo muitos refsrem, a v. de S. Bento ae 
cbamtu de-Martim Affonso,-náo em homenagem ao dona- 
tudo, mas a Tibyri$. Ha ainda ontro exemplo: 

cSimão de Vasooncellos, chronica, adno oe 1568, pag. 
74, v. 2.':-.Era seu nome, qnando gentio Ararigbrya, de- 
pois de  baptisado foi-Mari~m Affonio de Sauar.* 

E' mais ontro Martim Affonso. 
Na Revista do Instituía Hintorioo, de 0. Paulo, v. 3, 

1898, pags i50 :-.Um doi que obraram maiores finezas 
em nossa ajuda foi aqualle famoao indio chamado Martim 
Affonso e antei Tibyriqli, que em o principal de Pirati- 
ninga.. .s 

Esta citag8o 8 extraida de um muito antigo documen- 
to, apre~entado ao Inbtituto pelo arndoio dr. Antonio Piaa. 

Neste megmo do:nmento, qnando 10 dil conta da morte 
de Tibyripi, ocaarrida em dia de natal, se di5:-.Maitim 
Aff onao Tibyriqil*. 

E ainda: .O que mais faz desanimar o inimigo f o i  
a morte do iobrinho de Martim Aff,ngo, que i e  ohamou por 
valentia-Jagoanhsr6-, que quer dizer-cilo bravo. 

Não 8, ~ o i r ,  ausadia o diier.se que de 1551, em dian. 
te, escrever Martim Affonso, em coisaa do Braiil, 6 o meamo 
que eaorever Mattim Affanao Tibyriqil. 

Todai ils veiei que, em docnmentoi, officios e outros 
papeis, se tiveiie de escrever o nome de Msitim Affonso 
de Siusi, se o determinava, olarameute, com 08 isns titulo8 
de governo. 

A carta de Eoora, divulgada, ha largas aonos na Re- 
uiata do Inatitu'o Hiatorico, ao Bio, 6 do padre Mannel da 
Nobrega, eacripta de 0. Vicente, e,  embora não tenha datu, 
querem ne neja de 1554. 

~ e n % o a .  peroebe-as, ciaramentq q?e a v<lla de Santo 
Andrd foi a primeira povoailo de cbriitloi, criada ao t e m  
po de Martim Affdnso de Honia, e que todos d l i  (em Santo 
Andi6) queriam ir viver, i e  lhes deasem lfosn~a. 

Admittindo que a reprodncp80 da oarta de Nobrega, en. 
contrada em Evcra, seja perfeita:-aeitil principiada uma 
casa na povaaqão de S. Vicente, onde ae recolhenm algum 
orohams da terra e filboi do aeutio : e do mar dei lceuaa. 

cuco mais ou menoi duas legusi de uma pcvoaçllo derolo  
fhnalho.  aue se chama Piratinings, onde Martim Affonso 
de Sonsa, -primeiro povotu., Bforqoio concordar, que o 



Dimio de Pero Iiopes de Souaa e a carta de Nobrega, a 6  
Iiarmc ninam,. e .  destroem, por inteiro,. a auppoai@o de que 
Martim Affanso de Sonsa, seja o fondador de S. Panlo- 
Veja ie : 

Est&i principiada uma casa na povoagão de S. 
Vicents (villa fundada por Martim Atarnso, que- 
alli. desembarcou em 22 de Janeiro de 16Y2) onde 
se iemlheram alguns orphams da terra e filhos do. 
gentio ; e do mar dez leguas,.pouco mais ou me- 
nos duas leguas de uma povoagllo de João Rama-. 
lho (a villa do iertiio de Piratiniuga, Borda do 
Campo, Santo Andr4, de que fala o D i a ~ i o  de Pero 
Lopes) que se chama Piratinings (lugar em que 
Martim Affbnio a~aignou e datou o docameuto de. 
Outubro de 1532,casa de João Ramalho, depoia 
Banto Andi6) onde Martim Aftbnso de Sonsa, pri- 
meiro povoou (isto é, fez villa e nomeou offioiaes, 
pando tudo em ordem de justiçs). 

Aqui se tem, numa carta de Noh.egr e no Diario de. 
Fero Iio e#, a confirmagllo de que Martim Affonu, de Banza B fandou nas villas, s6mente, a de 6. Vicente e a de S m t o  
Anr?rB, onde Jc8o Ramalho se aohwa, e que 6 a villa de.  
iertão dentro, a que se refere o Dla~io. .  

Parece, em concltiaiio, que a actnal cidade de S .  Paulo 
não 6 a resultante de nenhuma outra povoagllo fundada por 
portuguezas, que vie~sern com Martim Affonso, ou que an- 
.teri delle aqui ne achaasem. 

S. Paulo 6 fundado pelos padres jesnitas; e o Martim 
Affonso que primeiro a povoou 6 o indio Tibyrigb, que ti- 
nha seu acampamento em Piratininga, ti margem do Tiet6,. 
ou no sitio, em que est.4 o mosteiro de S. Bento. 

A principal virtude nos estudas de historia 6 a since 
ridade. Todos os antores citados estiio accordes que 880 
Paulo nada tem que ver. quanto B sua funda~ão, com Mar-. 
tim A8anso de Sonsa. Todcs. a80 unanimes em affirmar 
que fbram os padcea jeauitaa que a fundaram em 1554. 

E deste eatndo, se alguma wisa reaulta, 6 o ficar de. 
monstrado que a carta do Evora e -o mario de Pero Lopar. 
Iie harmoniaam e so completam. 

Os fundadoiea de S. Paulo 880 os miaaionarios. manda. 
das por Nobrega aos cumpos de Piratininga. 
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((DE -24 DE DEZEMBRO A 7 DE SETEMBRO) 



O IPIRANGA 

Jos6 Bonifacio e Martim Francisco residiam neitu Ca- 
pital, em 1821, no bairro de 8snt1Anna, no meamo predio 
em que hoje existe um quartel de tropa feder.1. Foi nes- 
se cmarito, agora mal cuidado e quasi em minas, que os 
dois grandes pauliitss elaboraram os termos da aelebre re- 
preieutagllo, redigida pelo primeiro, e endereçada a D. 
Pedro I, entao prinoipe regcnte, pedindo-lhe, om nome do 
governo e do povo paulista, que tirasse no Brasil. 

Chegara a 8. Paulo a .(fazeti= ex~raordinaria da Rio 
de Janeiro, e nella o deoreto das Cortes Portngueiia man- 
dando que D Pedro se retirasse do Rio para ir viajar in- 
aognito pela Heipanba, França e Inglaterra 

Foi fremente de indignaçllo o movimento de hoatilida- 
de, que i e  operou no seio do governo, das anotosidades e do 
povo desta capital, contra aa medidas tomadas pelo governo 
portnguen. Tuda a gente oomprehendeu que a retirada de 
D. Pedro retardaria, immenaamsnte, a viotoria do partido 
braiilioo, que queria a independeooia; e oomprshendaram, 
egoslrnente, ou politicaa habilissimoa daquella Bpoaa, que 
era mister provooar e animsr uma formal detobedienoia do 
princips para precipitar a emancipaqb, ou melhor a iepa- 
raplo definitiva do Brasil de Portugal 

Reuniu-ie. poitanto, em aessllo extnordinada de 21 de 
Deiembro de 1821, o governo pmvlorio da provineb de 8. 
Psnlo. que fuucoionava na Casa da Camira, i o  Iirga de 8. 
Gonçalo, onde agora trihalbam oi dois ramoa da asiambl4a 
legislativa 

Estiveram presentei: Jogo Carlos Auguito de Oeynhau- 
sen (depois marques de Araoaty) preridentq; JoaB BOPifwio 
de Andrade e Silva, vioe-presidnnte; Martim Frpnoitoo Ri- 
beiro de Andrade. Lanaro Jçs6 Gonealvar, Mimei JOIB de 
Oltveira Pinto, ;ecretarion do interior e f r i eüb ,  guerra e 
muinh. ; Manuel Rodriguea JordUo ; Daniel Pedro Miiller ; 
Antonio Maiia Qnartim; Francisco Ignioio de &wi Queiros; 
Jogo Ferreira do Oliveira Bueno ; AndrB da Silva Gomes ; 
Francisco de Panla e Oliveira; Antonio Leite Pereira da 
Gama Lobo. 

Resolveu-ae unrnhnemente eiorever ao priuoipe e ra 
Ihe rogar eauipenda i axeougllo dos deoretoi da 11 de Ou- 
t n b m ,  .emqnamo n& forem cbegndoi 6 cbrte do ]&i0 de 
Janeiro os deputadoi do governo de S. Piolo, que sobre 





qumto antes levar 6 sua angnstn pra~snps noitoi ardentes 
derejoa e firmes reaoluçõsr, dignando-ne scolhel-08 e onvil-os 
cpm o amor e attengão que lhe devemmsrecer os padataa. 

A angnsta pessoa de v. a .  r. guarde Dens mnitoi annoi .~ 
Enta representag80 chegou As mãos do principa q e n t a  

no dia primeira de Janeiro de 1822, e no dia 4, .jA o gvverno 
do Rio aviava ao de 8. Punir, qae aquella representailo 
tinha rido recebida e jA atava viajando para Liaboa abordo 
do navio correio .Infante D. 8ebasti?io.. 

A camira mnn:cipal de 8. Paulo, por aaa ver ~ecmdou 
os esforçou do governo proviuoric., e em officio de 2 de Ja* 
neiro de 1822, =sim se eiprimin: - -A Camsra tem a honra 
de psrtioipar a vv e m .  (membros do governo) que tendo 
tornado em oonaideragllo ai  nosvis rnelindroaas circumitanciae, 
e desejando ast i t iser  ao# votos do Pnblioo em ooaperar com 
vv. eras. em todaa as unas medidar, e remlnqües, renolveu, 
par srcordam livrado em 22 do psasado me. de desembro, 
enviar tambem nms deput@o a a. a. S. ao mecmo fim de 
rogar.lhe que niío doaampare a este reino. Para esta com- 
miisão foram nomeados os ermos. m. coiuelheiroa JosB Boni- 
faoio de Andrada e Silvs, coronel Antanio Leite Paraim da 
Gama Lobo, e maiechal 3086 Amnohe de Toledo Reodon.~ 

Com este officio, tmaioripto aqui em pequena parte, foi 
mesente ao eoverno não 86 c o ~ i a  do tetmo do recordam da 
Bsreanqa, como o inteiro ta6r d'a represenuigb endeiepada ao 
priiicips, representa(ão iaignada pelo8 vereadores, ouvidor, 
iu~s ,  provedir e ,eiccivão, a por maii duzentas e sensents e 
sste penoas. 

Iiiiia a Can?sn em vibrantaa phrasea prtriotiou que: 
-.as hsroioaa riroeias dos uernambncdnos DOI e:oaco de iete 
annoli contra ueins cyrannos ínvasora 01 hoiiande;ei; ol glo. 
riosos e felizes enforpos doa bahianon, flaminentes e oiitm 
pivoo, repellindo pgr veles aggrai6es ertrangeiisr, não 
exemplos que as& evidenciam qaaato o8 portngneni iuuordoi 
no Branil pieiaram sempre a sua independencu, ainda quando 
agcilhwdoa pelo barbam despotismo. Em impoisivel, poir, 
-1 snnhor, que os bnsilsima de hojr, herdeiroi do. nobrea 
lentimentoa e valor dcs mos antapaaudou, e illnstmdoi pdM 
lusas do seculo nlo viveisem pounidw do arnai da glorii, 
e csda vez mrir inflammados no deaejo de ver livra e in- 
dependente o mn pais natal. 

Oa oanliitia, ~ m 5 m  não oodendo por mais tempo disfamac 
seu jnit;i*imo reientimento,'s& o. primeiro, qae'onam ie- 
vinUr ma vm, e protestar oon tia sons aotos iocoiutit0aionaes 
eom que ae prstsüde illudir, e ercnvunr um povo ligrstorib 
jo arime B h v e r  dnda demrsiado aredito a wi pmmeuar 
s deem p lavr i i .  

i . . .  . . . . . . % . . . . i .  

E ~ u  medida a ntaii irnpolitios, (a retimda do princips w) q u e  o sipinto humano podii diobtu, kamdn iern a 



eonsnltar os rep:escntantes do Brasil, 4 o maior iuanlto que 
se podia atirar aoa seus habitantaa; e a sna execnção, nOs 
o ousamos diner, ser& o primeiro signal da desunião e da 
diacordia; ser& o principio da8 desgraças incalculaveir, que 
tem de arruinar a ambos os reinos. A ameapidora perape- 
ctiva de tantos males convenceu 08 habitantes desta oapitnl 
da neoeasidade de se rennirem para obrarem de eommnm 
aceõrdo, e tratarem das medidas, que as cimnmtancias exi- 
gem a bem da Pa t r ia~ .  

a . . . . . . . . . . . . . . .  a .  

E depois de ooncitarcm o principe a que não abando- 
qe o Braail, a qne não vá para a Europa e a qne desobede- 
ga as cortes de Lisboa. asaim terminam os representsntea : - 'Pra~a aos c6ns que v. a. r ,  aheio de prndencia e ia- 
bsdoria, annna soa nosaos votos, pois, de outra sorte rios de 
pangue t%m de innundar eitebello pai., que de certo n8o 
merege a sorte que se lhe pretende destinar.. 

Os habitantes e auctoridades do Rio, S. Pado e Minar, 
por suas representaç6ea e depntag6e8, obtiveram do principe 
o celebre - Fico.- 'Como B para bem de todos e feliei- 
dade geral da Nação, eu nHo hesito. Diga ao p ~ v o  qne fico,. 

I,to a nove de Janeiro de 1822. A onie as tro as 
portugnetas paradaa no Rio indiciplinam-ae, sáem aos  
quarteis, occnpam o morro do Caitello, e ameapam a anoto- 
iidade .do principe regeuta. 

D. Pcdro no dia seguinte, 12, eacreve, de seu pw- 
prio punho, ao governo de 8. Panlo, o seguinte: -=Eu 
Principe Bogentc, voa envio muito mandar. Acontecendo 
qne a tropa de Portngal pegasse em armas, e egualmente 
a desta cidade, por m4ra deiconfianpa. Dei todai as pm- 
videnoias posaiveir, e convenaionaram os de Portugal passar 
para a outra banda do Rio at4 embarcarem para Portugal; 
e como por elta medida ficasse a cidade sem a tropa neoes- 
saria para a sua guatniçíío, e mesmo sem com que se d e f a -  
da no caso de ser atacada; Exijo de vòi, que sois asgura- 
mente amigos do Brasil, d s  ordem, da oniíío de ambos os 
hemispherios, e da tianqnillidade publica, Me manaeis forpa 
armada em quantidade qne não de~falcando a vosra pro- 
vincia ajude esta, e se consiga o fim por 'Mim, e por vós 
ta0 desejado, e Exijo oom nrgencia. Papo, dose de Janeiro 
de mil oitocentos e vinte e dois ; 6s seta horas e meia da 
noite. - 'Prinaipe Regentes. i 

Eata ordem antogripha (oartn r4gia ) chegau a S. 
Paulo no dia 17, as lii 9 horaa da noite, tnaida pelo Cn- 
pia0 Quintilhano JoiB de Monra; P, nessa mesma noite 
renninse o governo de 8. Panlo, qne reaolven declarar-@e 
em aeasllo permanente, at4cnmprir a ordem do prinoipe re- 
gente e marchar h tMpa exigida. 

Deram-se todaa as ordeas para qne no dia 23 de J a -  
neiro partiiie nma primeira devislu de mil e cem- homena, 



composta ,de Um batalbao de cnçadores de primeira Iiuha, 
outro de infantaria de .segonda linha. e doii esqnadlües de 
oavallaria, sob o oommando em chefe do c3ronel Laasro 
Joa6 Qonçalver, secretario daguerra, nuriliado peloa 6iciaes 
Joa6 Joaquim Cesar de Cerqueira L m e ,  Bernardo Jos6 
Pinto de OaviUo e Joaquim Jas6 de bforaei e Abreu. 

A eolndna marchou para Q Rio. Tal foi a impreaillo 
que este acontecimento causou, tal o enthusiasmo com que 
foi acolhido este rasgo de patriotismo paulistb, que o go- 
verno de 0 .  Paulo recebia a seguinte bellisiima carta rdgia, 
dsctads de 30 de Janeiro de 1882: - .Qoveroo provisorio 
da Provinoia de S. Paulo. Amigo Eu. o principe rigente, 
vos envio muito saudar. Teu60 Me-Bido presente c voeao 
088,io de 17 do corrente mei, em que Me communicaes a 
desagradavel impresi80, que em vosso animo cansou a na- 
tioia de haver pegado em armas a tropa &e Portugal, aqui 
destacada, conatitnindo-vos, por isso, em governo perma- 
nente, emquanton8o aouberdea que eitn côrte se acha res- 
titnida ao iocego, e em, tudo respeitada a Minha Auotcrida- 
de, aisegurando-Me ao meimo tempo a prompta e imme- 
diatn murcha Dara esta oôrte. de ama devia80 composta de 
mil e cem pr&s; E u  n8o ioaao deixar de patentear-voa 
quanto Meu Real Corspuo ficou penetrado de Batisfaop~o 
por os novos e irrefragaveis testemunhos, que acabaes de 
Dar-mn e ao Nondo, e ' a  firme e ioabalaval adhesan a mi- 
nha Real Pessoa, e do enthusiasmo veidadoiramsnte hero~co 
que courtuntemante voi anima por a gloria e bem geral 
da NagUo 

TBo nobres como dignos sentimentos de patriotismo e 
fidelidade nuo podiam deirar de hpparecer qom toda a una 
energia em um tão brioso quanto respeitavel prvo, que em 
todos os tempos tsm feito deiaes prinoipios o timbre do seu 
carapter, tornando-se por tko diitinatai virtudes digno de 
gloria immortsl 

Acceitae pois em juats retribuiflo, os cordiaes agrade- 
cimentos e Iouvorw qne voidir~jo, airegnraudo-vos a eipe- 
oial conaideragllo e estim,.que por tantoi tituloi me mere- 
ceii, Escripta no Palacio Beal da Qainta du Boa Vista, aos 
trinta dias do me. de Janeiro de 1822. Ptincipe &gente>. 

No dia 5 de março, foi expedida esta cartr r6gia: 
-*Tendo sabido a augusta presençs do Principe Regente 
o &cio que lhe dirigi0 o goveln? proviiodo da provinoia 
de S Paulo, na dacb  de 9 de fevereiro p. p , de que foi 
portador o coronel Laiaro J o d  Qonçalvea, membro do re- 
ferido govsrne parblcipando a manha para eita Côrte, sob 
o commando do, dicto ccmnel, da brigada de leaes paulista- 
UOB, cornposti do meimo namero de praws jli anteriormen- 
te annaiciado. e com aoneilas ~ei iueiaa  aiteracôei. nuica- --- 
mente, que pireceram msis con~eoientei. h¶.~?; o Principe 
B e ~ e n t e .   ela Bearebr~a do Estado doi Neaocios da Guerra, 
ps6icipar'ao mesmo governo, para sua iütalligenoia e sa- 



tbfncciio, n8o 86, que effectivamente chegou a esta Corte, 
parta da sobredita brigada, mas kmbem que 13. A. R. 
principia a divisar ji, naquella briosa tropa, as recommen- 
daveis qualidades que a tornam digna da reputapão e ore- 
dito que sempre goion; eaperando, por isso, que jamais 
deixarb de oorresponder 6 alta confiiangs que ella lhe me- 
rece. Por esta occaaião manda S. A. R. repekirao sobre- 
dito governo os sena agradecimentos e louvores pela dis- 
tinots maneira com que se tem ihavido neite importante 
negocio. 

A colnmna psuli6ta partira Dara o Bio. em defesa do 
prinoipe regente,-na8 meihcres &sposiçôes de eapirito e. de 
corapão. Animava-os o mais aaendrsdo pntriotiimo brasilairo, 
e dava-lhes brio excepoional o facto d i  marcharem orentes 
de que se Um bater em ptÓ1 da causa aa independeiicia, 
cauia que era de todos, mas pela qual pelejavam os pau- 
liitas, na primeira luiha, tendo ti frente, a junto do factun, 
impeiador, o inolvidavel JoaB Bonifroio, que daqui partira 
para encaminhar as grandes conseguencias que reanltariam 
do Fico. A conscqueoca maxima foi o 7 de ietembro, foi 
o grito de Independenaia ou Morte I 

A tropa ~ o b  o commando geral de Laiaro Qonçslves 
formara em ordem de marchs no Iareo de 8. Qonoalo, e 
onvirs de Martirn Franciioo esta calo&ai proclamaplo :..Uol- 
dados 1 A luta de diveraoa partidoi,.inimigoi da felicidade 
do Brasil, a nossa patria commnm, a intriga, a discordia e 
todas as paix6ea hrdiondas e corrosivas, que de ordinaiio 
apparecem nas mudanpa politioas dos povos, produiiram, 
na CBrte do Rio de Janeiro, aa acontecimentos a s  noite de 
11 pura 12 do mez roximo passado : o melhor dos prinoi- 
pei, o ,primogenito g o benefioo fundador deste reino, e nelle 
immediato representante do seu poder, quer tropui paalia- 
tanaa qus atalhem eatea mnles, guarnecendo e defendendo 
aonella capital, contra oa inimigos da ordem e socego pu- 
blico ; e vós marchaes : - vbs, a quem como as tropas na- 
cionaes, compete mais privativamente esta glorioba tarefa, 
por terdes familias que proteger, fortunas que oonservar, 
lares an3 defender. e direitos ane seourar. Nada esfrie o 
v o w  Llor, ou modere vosso ~u thu , i~ imo:  os pezarea de 
vosso8 paes, 06 abraqo* de vosiai conaortes, as lagrimas de 
vos801 filhos, todas este8 lagos de sangue, de fam>lia, e de 
amisade, que c stumam prender, ou ciroumaerever o homem 
ao estreito territorio que O VIU n ~ c n r ,  nenhum effeito fepam 
nobre vossas corações ; nelles i 6  falem hoje os sentimento8 
generosos do amor da patria, do dever, e dn honra nacional i 
e vba fatais coisii iiignri de vbs, da patrq, e do governo, 
e a historia perpetuar6 vossos altos feitos, e vos eollocarAa 
par de vossos antepaiardoi. Msrchae, poia,filhos da patria, 
trilhae nfenos a vereda da gloria, que se vos offerece e, 
chegsndo d Corte, convencei a seus habitantes, pur vossa 
u ~ i l o ,  força e coragem, e pela constante pratica de todas 



as virtudea, que n8o sabeis separar o dever do cidadiío, da 
vida de soldado; e quando, restabelecida a ranquillidade 
publica, e aocegados os animos. com a oerteaa de permanente 
conservagiío de S. A .  R. no Brasil, e de uma canatituição 
fundada na reciproca egualdade de interesses, direitos, be- 
neficenoias, vossos trabalhes se tornarem deanecessarios na- 
quclla capital, voltae ao seio das vossas familias, aonde re- 
ceberei~ o premio de vossas honrosas fadigas : - não o vil 
metal une oubicam as almas venaee, e mercenarias:- mas 
os agrbdecimentoa, e beniams de vo;sos ooncidadãos; moeda 
que o tempo niío enferruja, que tem cnrao em todas as edades, 
ónja Irgsnaa t5 sempre décifiavel por aquelles que ambicio- 
nam ter entrada no templo da immorsalidc.de. Soldados l 
Amigos ! Compatriotas ! ide merecer seta tAo aubida reoom- 
uenaa. Adeus ! Parti.. - 

Martim Francisco falara em nome do governo paulista 
e applauaos cíbriram soas palavras. Rufaram os tambores, 
ouiiri;sm.se os toques do# clarins, os commandantes doscor- 
pos asmmiram as respectivas postos. Deram-se vivas, aa 
bandeiras agitiramae. A grande colomoade paulistas pos- 
ae em movimerito. derceu a kdeira do Carmo. tomou a di- 
recgáo da Penha 'e penetrou na entrada de MO,& das Cruaes. 

A cidade de S. Ptulo estava em festas, o enihoaiasmo 
era cera1 : e os an~lausoa da nonniaoao B coraeem da colamoa 
p a u l ~ t a  Que ia &batituir os's~ldad& portugÜezer. eomman- 
dados por Jorge de Avilaz, deram a este acontecimento me- 
morovil o espiendor de uma crtupenda vietariasobre asini- 
migoa da separapão. 

Nunca se havia visto, em terra pauliata, movimento de 
tropas ta0 extraordinario, nem tão prompto, nem tão eapcn- 
taneo. 

Mover, em 1822, em tAo poucos dias, uma divisão de  
mil e cem homens, a m  ordem de marcha, foi por certo, 
commettimento de alevantada signifloapiío. 8. Paulo, attrahia 
sobre si todas as attenqõss do Brasil, e a victoria dos,se- 
paratiatas e dos que queriam a independencia do Braail sffi- 
gurava.se proxima, desde que contasse, como contava, com 
o apoio, com a animação, com o exemplo, com o eaforço 
decidido, com a energia dos descendentes deisea tradicionaes 
sertanistas que nas deram a immeniidade de nasFas terras e 
i va~t idão de nossas mattaa; e que, com soa antigos eapar- 
trnoi. e os ante~assudos dos paulistas, seus imitlldores. nre- 
feririm sempre s s  marchas, oi combates e todoa 08 esirci- 
oios da guerra, As doçuras da ociosidade e da moleza que 
euerva 6 cospoa s contamina a3 almas*. 

Afastado o perigo da levante das tropas portuguesas, 
defendido o =FICO* por todos o8 bruileiroe e por todos os 
iniigos do Braail, acmarim celeres os factorea que nos de- 
viam dar o I de letembro. O 9 de janeiro esthlara em L i .  
b á  eomo uma maldi*; e as medidas oppreeiora, r6 podiam 

"pkodusir, ocmo sempre proilusem, o ietemperamento dar 





&s 8 horas da noite, chegava ao Rio e era entregue ao 
principe eis8 mesma representapeo, que, no dia seguinte, 2, 
foi, acompanhada de carta de d .  Pedro I a seu pae d. 
João VI, enviada para Linbôs, afim de que o rei e as c8r- 
teu soubeesem e conhecessem as inten(ões dos paulistas. 

Muitas cópias mmnuiariptas da celebre repreaentaçllo 
~ a u l i s t a  oircularam no Rio. antes de ser ella imvreiaa e 
Xonhscida officialmente. Dadas as ciroumstancias do mo- 
mento, e a disposi@o dos animas, cs acouteoimentos preci- 
pikaram-se, e Ü representaflo paulista 'teve a glorca in- 
contestavel de acelerar o ncve da janeiro.. O .Ficar 6 obra 
de S. Paulo. O 7 de setembro 6 da noisa capital. 6 dos 
nossos antepassados, 6 do Ipiranga, 6 de Jos6 Bonifacio, 6 
absolntamente paulista 

E ag6ra que 8. Paulo est.4 empenhado em novns lutas 
democraticas em bem de grandeia do Brasil, com o intuito 
de  impedir que a nossa civiliaaptío retrogtade, 6 reaonfor- 
tanta e cheio de ensinamentos proveitosos o exemplo que 
nos legaram os antigos paulistas, os quaes, aem unia heai- 
taplo e sem o menor desfall~cimentc, trabalharam, tenar- 
mente, nesse curtr, mas brilhnntiasimo periodo, que vae de 
24 de desrmbro de 1821 a 7 de aetembro de 1822, em pr61 
do nome, do futuro e da grandeza da Patria. 

8. Paulo foi sempre o iacrario das grandes tradicg6es 
uicionaes. 8. Paulo enteve sempre na vanguarda de todrs 
os nossas progressos materiaes e intellectuaes . S. Paulo 
repelliu sempre o obsoursutismo e a tyrannia em todas as 
suaa manifestagões degradantes. E' a liqao irmspondivel da 
historia. 

Para recobrar novo alento, revigorar energias desper- 
tadas an eurijar a coragem decidi& (que nunoa deve abri- ~ 

donar os pioneiros das avançadas), baitarh i n v o ~ r .  as som- 
bras paulistas immortaes para que aomintam que sempre 
brilhe, com egual folgar, a lns oSuscante do Ipiranga; bas- 
tar& pedir aos c6us que esae mesmo sol de 7 de setembro, 
que 6 tso nosao, nunca deixe de illuminar e de guiar os 
naaaoa destinos de povo livre e altivo, que jsmais esque- 
c911 t s  seno nobres id6aes de pas e de progresso, nem 180 
pouoo sl conquistas da democracia e da oivilira@o. 
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A C S ~ O  D A S  B A N D E I R A S  

A noticia da descoberta da America, em 12 de Outubro 
de 1492, foi motivo de srapendimento para D. JoUo IIpor 
haver desattendido a Ch.ristovam Colombo, como o foi de 
enthu~iasmo e de alegria para Fernando I, rei da Heapanha, 
pela ventura de o ter auxiliado. 

Prevalecendo-se das vantagena decorrentes do auxilio 
que preitara ao grande *geriavez, Fernando reoorren logo ao 
Papa Alexandre VI, e elle, por uma bulla de 4 de Maio de 
1493, concedeu-lhe o dominio de todas as tarres descobertas 
ou nbo, situadas ao occidente de uma linha imaginaria, que, 
dividindo o mundo em duns partea eguaes, pastasse a cem 
legnaa dns ilhas dos A98res e Cabo Verde. 

Contra esta bulla, que tanto prejudicava os iutereaaes 
de Portugal, protestou I). Jo&o I1 e chegou meamo a equi- 
par uma poderoia esquadra para hoatilizar a Heapanha. A 
paa neo foi, porem, alteradi: e as duac côttea rivaes, cbe- 
gando a um aoc8rd0, celebraram em 7 de Junho de 1494 
um tratado em Tordesilhas, em que diipunham que a linha 
imaginaria correria a tresentar e aeatenta legnaa fara  o 
oocideute daa ilhas de Cabo Verde, cabendo este hemisphe- 
rio a Heipanhn e o do oriente a Portugal. 

Eis a linha divisoria, a que se deveriam circumscrever 
em suaa descobertas a# duaa nag6e.s oontrachiutea, quando 
em 22 de Abril de 1500 foi descoberto o Brasil. 

Todavia o tratado, embora tiveaaa em 24 de Janeiro de 
1906 a coniirmadio do Paoa Julio 11. nunca cbeacu a #e 
exeoatar, porque' noval deicobertas psrturbaram lo& a sua 
demarcngílo, e a tornaram tão impratioavel como a Unha 
tragada por Alexandre VI (I). 

Indecisa e vagq a linha do tratado de Tordeailhas tor- 
nou-ae objecto de wntroversias, de que surgiram mnltlplas 

sestões geographioas e diplomaticar, difficnltando a aolu~ão' 10 problema negando os grbw de latitude e longitude. 

( i )  Abnn e Llma, E4rlorií do Ihodl, noto d png. T U  do voL I.  



Assim,. de .facto, nullo estava o tratado de Ttudeailliaa 
aom a falta de fixidez de sua linha dioiioria de que surgiram. 
entre Hespanha e Portugal sangninolentae luctaa . 

* 
X 1 

I) 

A. histaria, porem, aasipnala uma providencia, aom que. 
ae resolve o ~robiema 6th entao iniolavel: e ao destino,-o 
wmplexa de $aotos e de conseqnencias inevibveis-, aprouve 
nos dar antepaisados, que ierviram. de faotores deoirrivorr ns 
íormaglla desia grande-patria. 

Refiro-me & bandeiras, esse episodio Bpico da historia 
territoria1 do Btazil, em qnerebrilhaa actividade patriotica 
de oueudos aventureirw na dilatap8o do noro territorio, em 
e.np de indios e desaoberta de minas. 

A presa de indica, atravez de iuhospitaa paragens, foi a 
mais andaoiosa aventura dos Bandeirantes, p e ,  antes do. 
meiado do seculo XVII, comegaram a se internar em das- 
oonhecidos sertães, substituindit-se a metropole na formagllo 
de nosso territorio. E, assim, nem os rios caudalosos, n e m  
as %<restas emmaranhailas, nem os rumos incertos, nem oc, 
animaes bravios, nem as intemperies,. nem os perigcs a cada 
passo, nada os demoven do oumprimento, embora inconscien- 
te, de seu destino histocico. 

Diz Ayrea de Casal que os pauliataa, vendo os heipa- 
nhoas *desprezar .w fecundas terras que ficam ao meio dia 
e ao poente do rio Paraguay, e virem approximando-se 8i 
sua capital pelo centro do c ntinnnts, fundando uma oolo- 
nia alem de outra cvlonia, do c f i m m p  e particular accordo 
disporeram nma.secrata campauha em 1631 para transtorn>ar- 
lhe0 o progresso. (2) 

Entretanto, no8 primeiros tempos da occrip~~ilo defini- 
tiva do Brazil, as. donatarios e o governo impediam que 0% 
wl' nos se afastassem muito ds costa para o interior, salvo 
licerça especial para o caso (3)~. E, quando comeparam a 
oirrular noticias de grandes jazidas mineraes no centro do. 
paiz, expedia instrncpõca o gviirno aos aventureiros, re- 
wmmendando-lhes n$o entrartm muito para o interior, afim 
de n %  invadirem a i  po8seaaões hespinholas, cuja yrozimi-. 
dade presumia (4). 

Cc.natituiam-se a i  bmdeiras com um indsterminado 
numero ,.e pe&onq, oommandadas.por um ou mais chefes e 
~rovidaa de armas. munições e meios de subsistencia, tendo. 

ar 6m cnptioar indios, corubntel-c%, reoonhscer o interior. 80 pais a descobrir minas (6)). 



'Eram ,corpoi de guerra. di~ciplinados, ,dispostos para 
lataqne e defeaa e recmhecidoi pelo governo, sob as ordens 
'de um ahefe anjo des?ripcioriario poder, em ,commmdo, o 
'tornava nm soberano durante a $ornada ou no reainto de 
,*us. latifundios (6;. 

Oomo os prticnlares, tinha o gcvverno as snai bandei- 
iaa. anando havia emurea de ordem ~ub1ica.-e se oomuunha 
de pêssml recrntado por ina iniciativi, sob o oommaÜdo de 
nm chefe e de offia aes %com patentma por dile ssaignadaa. 

Easea corpos, organinados aomo ii fosiem para guerra, 
tinham aomo symbolo a sua bsndeira que era do rei, com 
entrega solenne ao governador ou respectivb ohdfe, em unjas 
illimitadaa attnboipóea havia o direito de vida e morte sobre 
nena aommandadoa (7) 

Tambem hevia bandeiras nlo reaonhecidas pelo govbr- 
no, e eram as de avenbureiroi, que fasiama caça de indioa, 
por conta pmpria, oom toleranoia dai autoridades. 

Nas primeiras incnrnõer desoubrirarn-se rioaa miiw de 
ouro e diamantes. one dwoe&aram a ambicllo doi serbnisr 
%as e oa impelllram~a novis deacobertas pek interior do pais, 
ainda nunaa d'antes devassado. A minera@o oomewn a 
sednair os eipiritm temando as proporq3ea de um delirio, de 
que, iem ezçepçiío de classes, participavam todos por nma 
espeoie de oontagio. 

Una animados pela adblbiglo de riquezas e ontroa sedu- 
zidos por favores e honras com que lhes aoenava o governq, 
todos ae dispnnham ao saori6oio de suas vidas e bens, in- 
ternando-ae, d mero8 do aoaso, por florestm virgens B ser- 
tóes inhospitos, em procura de ambicionadas minas. ii Li- 
voura e as demaii indnstrias 'haviam chegado ao ertramo 
deolinio, pois a mineraçiío fasoinava OB e i  iritoi, emqnanto P o governo, alem de animal-a, opprimia a gumas induatrha 
com medidas prohibitivas, favoreoendo o gmauoio~o fiiao. 

Habitado o interior do pais por i n n n m e ~  tribni 181- 
vagens, que aos garimpeixoe e explorsdores dispntavam o 
passo na d e f m  propria, arganiaaram-se então essas ban- 
de i r a~  com o fim de xedmil-or a oonquist.. E, como jamais 
*ariam a explorsg8o dar precioiiddei do solo sem levarem 
de  vencida esses habitadores dac lelvts, tomaram ellas o 
b rbaro  alvitre de fmel-os desappaieaer a ferro e a fogodr 
mperüaie da ena pmpria 'terrh 

Aa idehcl eram, wr isao, dertmidn e a, lelvimlaii, eu- 
oiwi da fnria ,do. 'handeiranter. refnzhvam-re nai mais 
I&~ditsl  .aoreitait onde tãa ondadai Üverrt@~oi, i f f e i t ~  
r vencer diatanoiar e affcçntrr perigoa, iam de nwo perae- - - 
.guil-os com deihumana fnria. 



Entilo on se davam por vencidos e se resignavam 6 
escravidio, on eram na defeza do !ar e da liberdade aferro 
e a fogo extarminados, qnando nio os victimava o mais 
terrivel dos crptiveiros. 

A inexecnçio do tratado de Tordeailhas na America do 
Sul muito favoreceu os interesses portngnezee, com a justi- 
ficativa dessas invaeões pelo interior do paiz, a par da 
conaeqnente conquista de vastissimos territorios para o alar- 
gamento de nosaas fronteiras. 

A fraqueza de Portugal e o poder da Heapanha oon- 
correram para o mallogro da fixação de sena limites nesta 
parte da America. Alimentando o ambioioso proposito de  
alrrrzar sena dominioa, a Heapaoha lhas difficnltava a de- 
mar&tiio: e qualquer linha -imaginaria serviria apenas de 
pretexto para controversia e lnctas á mBo armada. 

Durante a dominago hespanhola, em que os dous povos 
convencionaram rdupeito reciproco as suas colonias. d t o  
resolveram a questiío de limites na Amcrica do Bnl, consi- 
derada então de pouca importanaia. 

Ainda em 1640, qnando a Hespanha reconheoia a in- 
de endenoia de Portngal, respeiton-lbe as possessões adqui- B ri as. com excepgo unica de Canta. Houve, porem, a mais 
completa reserva pobre as colonias americanas, . cnja indiri- 
são, em seguida a essa era de paz, despertou a delongada 
contenda de limitea em que se debitaram aecnlarmente as 
daas metropoles. 

As riva'ldades. com que na Europa se distinguiram os 
dons povos, ainda se reproduziam na America, e os faziam 
encontrar-se face a face como potoncias competidoras a ae 
degladiar na conquista do solo. 

Ha em tudo ama providencia que nos protege nos 
afflictivoa momentas de eventualidade historics.. E, si entio 
houvesse accordo, talvez a Hespanha tirasse vantagem de 
qualquer linha divinoria para caber-lbe uma grande parte 
do territrrio que hoje nos pertence. Assim permittia a 
falta de limites qne se lançaasem posses B vontade: e, en- 
quanto os jesnitas hespanhoes oartiam de Santa Crnz e do 
Perú e fundavam seus-eatabeleÔimentoa em direcção do cen- 
tro do oontinente, os paulistas e mineiros avangarem para o 
mesmo ponto, occnpando antea de qualqusr disones8o a e  li- 
mites o terrilorio disputado (8). 

Reaultou que .os bandeirantes, caminhando no seqtido 
da longitude, ramo de oeste. oonsegniram conquistar para o 
Brasil eaaa amplissimn r8de hydrogrsphica, une fez a Ame- 
riou do Sul voltar as vistas para o oooidente,via Atlantico, 
emqnanto a America do Norte visa o oriente, via P a -  
cifioo.. . a (9). 

(81 Roberto Baotbey iiialarla do Brasil dt., so1, V p g .  SiB-878.  
(9) Anhnr Orlmdu, 8. h.10 o c r w  Alezmdrs VI, pap. I& 



Nessa epioa aventura, emquanto 08 hsspanh7e~ ie per- 
diam no meio de florestas virgens e de rios invadeaveis, 
aorrendo em v80 atraz do Eldorado, rioas minas desoobriram 
os bandeirantes noi inhospitos sertiies de Qoyas e Mato 
Grosso. 

.Foi no coraçüo mesmo da Amerioa do Sul que o pan- 
lista Pascho~l  Moreira Cabra1 descobriu as minas de Cnyab&, 
minas que desde muito estariam nai milos dos haspanhdes 
do Paraguay, ou de Santa Crus, si honvesiem ellen pomnido 
metade do genio emprehendedor e actividade dos brazilei- 
roi. 110). 

O Óuro e o indio fonm os conductores deiiaes temera- 
rios sertanistai a desconliecidas paragens, cnja descoberta 
constitne a maior dai eoooeiam dé u r i  novo nascente, que, 
a s i  mesmo entregue, a&&nsntava e detendia o territoriida 
p t r i a .  E, assim, não ri6 dnscobdram minas e captivaram 
indios, como fiaeram a oonqnista de immensos teritorios r 
oeste e sul, oom que se engrandece a maior das patriaa 
desbe continente. 

* * * 
Exerceu a acçüo dai bandeiras nma decisiva influencia, 

economica e polit ia,  na fdrrnaçRo do Brasil: e, alem da con. 
qnista aos bespanhoes de vastissimoa territorios, levou-se 
uma popnlação brasileira 6s mais reconditns paragens do 
interior do paiz. 

A conquista de territorios, a desooberta de minas, a 
oonatitnigão de posees em t lo  remotas paragens e o conse- 

uente povoamento do solo, tudo assignalon as bases da 
!ormaçilo de nossa grandeza. 

A paralyaapilo das incipientes indnstrias pastoril 6 agri. 
cola fui oompensada pelo angmeuto de tecritorio e popnlsgtio 
e por grande0 f ~ n t e s  de prosperidade para a fortuna par- 
ticular e pmblioa. 

O esoirito de naoionalidade. ane entiío iureiu oelo con. - .  
jnncto d e ' e s f ~ r ~ o s  e pela comminf~ao de intsreasei para nm 
5m commnm, foi a causa inspiradora dersei pitrioticos feitos 
une a hiatoria reeistra oira homa'de seus üntores e admi- 
r h o  dos vindouks. A 

O sentimento da patria commrim, agindo afinal como 
farpa consciente, determinon easai patrioticas aventurai, 
quando resolveram essas almas livres a conatitaiçüo de um 
centro de oonvergencia de esforgos em proi. do bem-estar 
colleotivo. 

Formada eitiva ~ i i m  a Patria, a qns prestavam o mais 
dedicado ooncmo oom o angmento e defesa deste immenia 
territorio, qne jb lhei pertenoia como campo de actividade 
fhotsl, sooial e juridioa. 

- 



N b  miis o Brasil o grande pais de hojo, i & lha  
pileum o decisivo ooncarso dor bandwuides na fo- d a  
i6 temitorio indivino. --- 

~a bandehi  em nr inonraõei detinham oihespanhoei 
na ioa tendenaia de maroha para 880 Panlo e ontros p o n h  
inmnteatadoi . E, sempra qni, os jesnibs hsspuiho& iam 
fundando estabsleoimenta IM dimegIo de leste e pelo pUI 
a dintra, fransa h stflidrde &ar isovim 00 p ~ d b t a i  pa 
considenrem como amrnios w terrenos em aua daioobrium .- - 
minu e cagavam iodiii. 

E' facto que, sem a deitemida intervenpno dos bandei- 
rantes, a Hesp'anha tsrir inoorpaado a ieas dominios pelo 
menos a aoata do B n d  ao d ae Puana& i1Am &i 
minas de Uoyas e Mair Qmm (11). 

A ao@o daa bsndeirai ~ i i g d o u - w ,  em fim, eia des- 
a?' aobert. e sonquists do Brsril oentrd e mendion , ahmn- 

gendo os territorioioi dos actmaw estados de Minai, Qoyaa, 
Nato Grosso, Parsnb. Santa C a t h s r i ~  e Rio Q m d e  do 
Sul, o oeste de &o Paulo e parta dos limitsi do Amazonas, 
Acre, Par& MarauMo e at6 da Bahia. 

Em meio dos mais arrojados pioneirosda patriotica obra 
de formn@n de nosso t3rritorio. ha em destaque os nomes 
de Pslohod brein Cabnl, Mamel Correia, Femmdo Paei 
de Barros, Antonio Pires de Damp~,Bartkolomeu Bueno àr 
Silva, (o Adnhanguera), Bartholomsu Baeno da Silva, filho, 
Fernando Diai Pae~ ,  Antonio Diis, k o e l  Borbr &to e 
outros muitos sertmistas. 

E' 1egW o numero destes incompraveis oonquistadorea 
de temtorios. 

Deve-ae ao arrojo indomito desses g lor io~s  a ~ n t u m i m ,  
talvzs, uma terça parte do territorio, que serve 6 na- 
brazileira de campo de actividsde. 

Que seria hoje o Brazil #em a sq&o doi bindeirantss e 
a defeza de sens filhos na phue da formapb de seu terri- 
torio ? 

Feita abatraccb do predominio hollander em grande 
parte do norte, seria uma longa faixa de t e m  h mugem do 
Athntico sem desenvolvimento para a regulo oentrd, onde 
jas o systema hydrographico bmzileim. 

Berh uma longa f r h  de terra: e n b  eite immenso 
territorio, que ie sitende por entre is Goyansi e o Uruguay 
de nm lado, o Atkntico e M imrnediagilei dos Andes de um 
outro, formando a mais ext3asa e belh parte da America d~ 
801. 

Em concluiPo, .ii nllo fosiem a temeridade e a bravura 
inauaita dcs 6lhoi de S. Paulo, fnraudo a linha de demar- 
~ g i o  de Alexandre VI, mesmo modifiaada pelo tratado de 
Tordesilhss, o Bramil teria fiardo reduaidp a um pa'i &e. 



faohada: niio neria o ooloao que hoje 8, tendo a oabepa re. 
ooatada nos Andes, os bravos, grandes como o Amazonai e 
o Prata. a abrapar o Atiantioo. (12). 

Tal seria o Brasil segundo o tratado de Tordesilhas, 
onja linha diviaoria foi ultrapassada pelas oontinuaa incur- 
a6es dos bandeirantes. 

Esta mperfiaie immensa, que faz do Brasil o maiorpaiz 
da America e nm dos maiores do mundo. 6. o>is. em mande : .. . 
parte obra exolusiva desses intrepidos pioneiros, auj&ogíio 
p~ovidenoial oompensou a indifferenpa e a t~aquexa da me- - - 
tropole. 

Esses territorios aonquistados vieram oompensar as per- 
daa de Capena, da oolonia do Baaramento e fazer do Brasil 
o oentro de gravidade da olitioa sul americana. 

As bandeiras tiveram !i e completar, p.imm, a ana fun- 
oçPo economioa e politiai, e encerraram o meu periodo hia- 
torico de brilhantes aventuras, qnando lhes faltou a oauaa 
que lhe6 deu ongem. E' que a falta de indios a prear e 
de minas a demoabrir poz um termo a essa ornsada, a que 
se  deve s expansiio do nosso territorio. 

A ccnheoida estrada de Anlranguera, aberta pai Bar- 
tholomeu Bneno da Silva, filh?, em busoa dascelebres minaa 
dos M rlyrios, B o lampejn ultimo da gloriosa epopeia das 
bandairas, com qne ae immortalizcu o genio paulista. 

E' o enoerramento do cyoia deasa ingentn arueada, com 
ne se engrandeceu a naaoente patriapslo valoroso ooncurso 

%e abnegados filhos. 
E' o termino da gloriosa phase da formaçllo de nasao 

territorio. em meio da0 contingenoias do mais premente de 
nossos momentos hintoriaos. 

E' a via luminosa, aberta e perluitrada por onsados 
pioneiros, em desempenho da pitriotica mirsao de incoipPrar 
vasiisiimos tentorios ao dominio 

A oonqniits aos hespanhóes gtr&tos e tiío extenaoi 
territorior, oom que se dilataram as limites do Biaiil, forma, 
de oerto, a maior gloria deises aventureiros patriotas, a 
quem a posteridade agradecida vai rendendo o memaido 
preito. 

O ouro e o india-a providente miragem-que oi is- 
dunia atravez de tPo temerada jornada, t8im apenai um in- 
significante valor em f ~ r m s  de apagada figura no quadro 
da formação de noano territorio. 

A ina mdor imp~rtanoia foi servirem de guia para a 
grandiom oonquiata deases immenv s territorics, que feriem 
do Brasil um pais de iituag8o excellente e u n i a  no oonti- 
nente amerioano. 

Eis s influencia da aceo  dai bandeiras na formapllo 
territoriai de noma pakia, 



A primeira lei de liberdade dos indios do Brazil 
(Iai 30 DE JüLBO DE 1609) 
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A ]rimaira lai b %&à! b.hiios l o  Brazii 
(EM 30 DE JULHO DE 1609) 

- 
B~emsasilgSe aa +&ee&4staasie 

(Trabalho lido na seasao do Instituto Historiw e Geo- 
graphioo de 8. Paulo, a 5 de agosto de 1309) 

' O modo amistoso por que Cabral foi recebido, oi pie- 
ientes que Ihea trouxeram, as dansna e festas que organiza- 
ram para soa rewp*, e a saa aitadia por mais de um 
me5 entre as indios de Porto Begnro, moitram. o osnoter 
francamente hospitaleiro, a indole paoifica e sociavel dos in- 
dios que ahi habitavam. 

Depois de Cabral experimentaram ainda deisa hospiti- 
lidade em ontma pontes do paiz, Vei ncio, Gonpslo Coelho, 
J a b  Dias de Bolii, Pinnon, Affonao i e Albnqaerqne, Fer- 
não de Noronha, Rny Fallero e Rodrigaes alcnnha que, em 
exploraçõei sinpnlares ou repetidas, viajaram por toda a 
ooita do B m d ,  ao mesmo tempo que navegadores franceaei 
j A  eitabeleciam relaç8es smiabosai e mantinham oom elles 
nm franoo eommercio. 

Vinkn e ~onco i  annos dewii da deaooberta. Christovim 
Jacqnes funhva  a feitoria ~ ~ ' I ~ U W ~ O A  e a i  'hanoeaei a 
de Iauiç6, oonfinnsndo wiim qae a indo10 paaifica era nEo 
s6 pira os que de pucilgem ocm ellei trata&, mas que 
aproveitava aos que no seu pai5 iam morar. 

Con5rmaçBa mil frisnds de reo6ppllo amintoio, foi o 
acolhimento de individnos que ficando iiokdos ne ien meio, 
co enves de ioflrerem hortilidade, fomm reoebidoi com pm- 
VIU de di.tin*o. 

Jolio Ramalho e Antonio Rodrigna8 caundo oom as 
i m s  pcincezis e predominando sobre TiayriqA e Piqueroby 
e o lniuhiuel de UananBa diapondo oom gmnde aicendmoía 
dos indim em oujo meio vivia, 860 factoa incononsaos e de- 
monitrativos da nyii fiawa h >apitalidade. 

O caio da companheiros de Diogo Alvarei que dgú.oc 
oboniatas diío corno úmidos pelos indioi do rio Vermeiho - aiils negàdo p l o i  que oontestim a mtbropo h r g h  408 
flidioi do Brasil - dhm de ara faato idado, p&i, melhor 
Iistqninado, h s e r  o n t n i  expl.ca@ei m o  o da .~ggrewüo 
@h eaiopans que em r e ~ 1 ~  Pmam mortdi peles selvugeni. 



Em todo o caso eaaa impreasBo 6 destruida pelo modo 
por que tratavam o Caramuiú, elevando-o á categoria de 
seu chefe com amor e dedicaçiio que elle mal soube com- 
prehender, mas que Parsgoasaú bem sentiu quando a nado 
foi juntar-se ao companheiro que fugia. 

E, qpaudo mesmo entre oi indiod houvoase a convic@o 
de que ja niio era pars comqpercio ou exploragõei que O 
navio europeu demandava oa seu# portos, mas que trazia o 
designio de conquistar o terreno, a sui  relutancia era ven- 
cida, seu arco era abaixado Bs primeiras demonstragões de 
paz que o invasor fszia. 

Martim Affonso ao aoortsr em S. Viceute 6 recebido 
festivamente pelas tribus' que, ao principio confederadas 
para re~elil-o, obedecem B susaestao de Jogo Itsmalho e 
Zran u<am lhe a enwada no $5. 

$rancisoo Pereira Coutinho desembarca tsmbem em paz 
com os indios, lsnps os alicerces de Villa Velha na Bahh  
e, na maia franca amizide com elles, faa rogas de msnti- 
menios e funda doia engenhos. 

Estavam rntiío lançadas as bases, no norte e no sul, 
das povoaçõpa que no futuro se teriam de estabelecer no 
pais. 

NBo foi, porAm, duradiura esia amigade. O invasor USO 
tivera a habilidade oreciea para faner perdurar a par com 
que fbra recebidg. Queb1.u-a o europeu nem medir as con- 
sequenoiqa que teriam de advir. O que no inicio foi sem 
custo. torn~ù-rla no ~roseeuimento diffioil. 

A facilidade d â  o ~ o ~ ~ a p ã o  desapysrecia, qnbatitnida 
pela reiiatencia tsuaa. abstinada e ccnstsnte offerecida por 
Üm grupo enorme de homens de intelligencia e habitas iu. 
dimentsres que, tendo cedido ao invasor seu lar, sua fami- 
lia, seu Deus, defendia, parbm, com ardor e vslentia a sua 
liberdade que queria ser. tolhida por outro grupo menos nu- 
meroso mas melhor agusrrido, com armas de ago e de fogo, 
manejando machinas de guerra e que pretendia a posse in- 
condicional das terras, das coisas c dos homens. 

E assim os Tamoyos na capitania de S. Viaente e os 
TnpinambAs na da Bahia iniciam, logo nos primei108 annoa 
da funde@o, a s6rie da porfiada luta e continua guerra que 
no decurso de seculoa e at6 hoje ainda se travam entre os 
brancos e os selvagens. 

Na primeira capitania os Tamoyos ora atacam ora s&o 
atroados e por mais d e  trinta annos insteutam ta0 encarni- 

guerra e triumpham Is  veses de tal modo sobre os 
Vicantistaa que Nobrega se persuadin que Deus pugnava 
por ellea, que a justiça estava do seu lado ; porque os por- 
tngnezei quebravam a paz, captivavam os iudios e os ,  en- 
tregavam $0 hordar inimigas para serem mortos p o r  ellas. 

Na Villa Velha os portuguczei, depois de oito annos 
de estadia, matam um do1 principaes Tapinumbia. Esne 
roto teve como repulaa a declara@o da guerra .em que ellei 



arrasaram as bemfeitorias, mataram grande numero de por- 
tugueses, entre os qnaes se achava um filho basiardo do 
governador. 

Este mesmo, forçado r fugir para IlhBos, naufraga em 
caminho e 6 captivado e depois morto bem como siria com- 
panheims, pelos Top:nambBa. 

kntretanto era quasi sD com elles qne poderiam contar 
os douatarios para os penosos trabalhos que iam iniciar nai 
capihnui  e para atstentar a luta oontra os indios rebeldes. 

A expedigBo do primeiro donatario deifaloara-ie da 
grande nnmero de pessoas que a compunham, de modo que 
a snbatituiflo teria de se faaer com'gente do pais. 

Da altura da Bahia despaahAra para Liaboa a Joiio de 
Sonsa para dar conta do apresameuto das nBoa francesas. 

E ~ s e  desfalque tinha de ser compensado com nnmero 
mnitissimo maior de nataiaes do pais, emquanto qne os 
europeus reitantes tomar-se-iam cada nm de per si diri- 
gentes dos indios nos diversos trabalhos inherentei b forti- 
ficaviio da costa e fondaçíío da cidade. 

Appellou-se e n t b  para o concurso dos indior, cujo tra- 
balho foi a o  copioso e proficuo que, quando ibr t im Af- 
fenso tornou de Piiatinwga, admirou-se do progresso da 
povoagão. 

E uíío eram r 8  dessa ordem cs trabalhos que dellea 
exigiam. O proprio donatario, ao regreasar a Portugal em 
1633, mandlra urganisar com auxilio dos indios vicentiitas 
uma bandeira para vingar noa Carijóa o massaore dos er- 

edicionsrioa ao rio de Elolia, como ponco depois W b e m  
gonv lo  Monteiro reuniu o grosso dos indios para deialojar 
de Igruipe c s  hespanh6e1 que, repellidae pelos Guerundis 
do rio a a  Prata, do forte do Espirito Banto, ahi insistiam 
em continuar. 

Esae acto que obrigou a repnlaa de Mosquera, que h 
frente dos Oarijbs vem atacar S. Viaante, &moa o pmca- 
dente já eitabelecido por Martim Aflonso - ue o indio aer- 
via tambem para com elle se atsoar cutro in%io. 

E' asaim que oom o concnrio dos Tupiniqains atacam 
em 1542 o grosso doa Tamoyos e snatentam com essa trihn 
iuni gueria que dura annos, e em que ellea ora atacam as 
suas aldeias, ora siio atacado# em sua povoaqiio. 

Entretanto a corrupptio doa costumes dos portuguezes 
servia de exemplo aoi indios qne com elles se viciavam, 
assim tomo do mliu trato que aquelles Ihes davam re~ulta- 
vam nctnraea aitritos entre aa duas raqas. 

Meamo ~ s i m  n h  se opF6em a continuar com o seu 
concurso em ajudar os portugnerei a latar oom os Tamoyoe, 
amigos alliados dos frsncenec e rancorosos ioimigoa dos 
portiigneees. 

E  sim os indioi da capitania de lbrtim Affonao niio 
se negam M trsbalho e A guema. Ajndim a desalojar os 
frauaasea do Rio de Janeiro wm tal denodo a boa von- 



tade que do faito paaaa para a historia o nome de Amri- 
boys, premiado com ianqu e habito de Christo pelo governo 
da Metropole. 

Mais de 20 annos snpportam em Piratiniuga o. trabn- 
Ihoil, ar lutat guerreiras e a esoravidlo, at6 que g u d e #  
pelos jeinitss resolvem sair daa raias da povoaqllo ripa- 
Ihando-se pelas 7 &Id&a qae fundaram em mdor de  Pirs- 
tininga, mas donde mesmo eram traiidos para oonitilnirem 
as bandeiras que iam em busca aas tribos mais rebeldes on 
para defenderem os po~tugueses dou ataques doi Tamr yos. 

E isso dura at8 1562, 6 p c u  em que. desesperados pelos 
m6us tratos e verdndeirm tortnrns que Ihes infligiam os 

ortugneses, resolveram deixar ,a allianpe e vir atacar o 
%trono na sua propria Piratininga. Ahi 6 ainda o iudi- 
gena que o salva, mesmo que keja a lutar contra irmãos. 

TibyrioB, impondo a pus energia de chefe, arregimenta 
a faoçuo que lhe ficara fiel, une-se aos branoos, deniinoia- 
Ihes a tactica indigena, acomçôa os portogueaes desanima- 
dos e triumphn afinal da rebeldia doa ataoantes. 

E emquanto no sul os Tupis mrvism os portnguezss e 
o. Tamogos os francezes, no norte, na Bahin, os Tnbriyarsi, 
e os Potigunras oullocavam-se ao lado dor portogasrea, em- 
quanto que em Olinba Piragib6 e Ithgib.4 6 frente das anas 
tribns davam aos portugueses .inoondicronal spoio imitando 
sisim oa Tapinamblrs que antes os tinbsm abandonado para 
se alliirem 6 gente do governador Duarte da Uoatn. E' 
com o seu concufio que oi jssuitss hndam as aldêas do 
rio Vermelho, 8. Sebaatillo, Espirito Santo e S. JoBo, oomo 
6 tnmbem com o concurso dos Temimidn que se funda Porb 
&guro. 

Em 1663 e 1664 aopportnm na Bahia os estragos d a  
peste que dizimou trea quartas partes da sna gente e sof- 
&em com grande resigna~llo os hcrroies da fome que no 
ultimo anuo os assaltou sem oomtudo abandonarem os por- 
tuguezes. 

Egiuil heroismo tiveram no anuo seguinte em Eapirito 
Santo e de que i e  aproveitaram os portnguexüü para oam- 
prarem em trooa de nm prato de feriuha Em indio ou um8 
peiaoa da sua fnmilin. 

E asaim em todos ou periodos de goern on de pas, nas 
bandeiras ou nos povoados, como soldado ou oomo operario, 
tinham a oarte mais oesada ds emDmu: numa tinbsm de  
avsnqar p;i&eiro ara' affrontar o itÔpetokais forte, M outra a em o derribador e mata. o amsnhadar do terreno, o o a p  
dor, o remador, o encarregado emfim do peu, do trabnlho, 
Bmquauto que ao europeu ficava reservado o poato de  ga- 
p i a  ou de feitor. 

Neaaes Cabalhoi tinham de aguentar toda a orneldsde 
oom que estes o tratavam, toda a aspereu de quem, nco8- 
filmado ao trato de trabalhador civiliuido, revoltava-se 



sontn c0 pd. #eu hibii., Mel1 genaia e coatume nk 
estavam a ~ z t o s  a trabnlhos rolongados. 

A prineigo, p i a  EiItsPu o u  d i o i  montra S. tenden- 
uiu doc soinica com m f e m e ú  r sna liberdade que j4 de- 
terminava pc nenas rnagas na colonia, d e t a m i m  Manim 
&fbnsa prohL$r o oommsicio àcs bmncoi com os indios 
mm liuingl dor capitlíei-mores ou looo-tenentes que r6 a 
luirio a' pesaai  morigemdn. Eau disposi@o, porhm, pa im 
tempo durou por ter sido revogada por d. Anua Pimentd, 
que ãe uma pennada dertmin a pnsúente h m i n q ü o  do 
ini muido. 

Com o decorrer doi annoi, & ~ i o ~ o m ã o  mie os lert8ai 
ie iam davendando ou que as poio&õ& te ?armavam, ln- 
w mais acosntiedai M iam ~ i g n a h d o .  . 

Ao principio era um typo imhdo que se revolpta, 
depois nm pequeno agrupamento, mais tude  uma a l d h  in- 
teira e finalmente ama on mau tribns que, i&inhis on mn- 
federadrs, animavam-se a ir tirar dmform nas pmpriaa for- 

tifias8%eim o i  tnmoyoi, valeutas, apar idov  s ouja imfa- 
tenaia na lot. inctmmodon por muitos annoi os vicentiaws; 
de ois os tnpini aina em E8 irito Banto, ao principio iio- I a lagos e mais tar e confedera oa com outras tribns do aer180, 
assaltam ss engenhos e fazendaa e matam a d. Jorge e 
Sim80 Caitello Bmnco e eipalbam de tal modo o terror 
pue os moradoras abandonam a vills. 

Em 1666, os caet8s maiam o bispo d. Pedro Fernan- 
dei  Sardinha e diveisas pessoas que tinham nanfragado nas 
ooitas de Alsgoai, entre os rios S. Francisao e Curnripe. 

Timbam a i  temiminór, qne se foram juntar aos portu- 
g w w s  em Porto Seguro, devido a mhn tn to  que de1Ie1 re- 
cebem, nsolvem denistir dos beneficiou da ei~ilizagllo e 
voltar para o sertão, onde continuariam 4 0  selvagens e tão 
falisei oomo eram antei delia. 

Os timoyoi, trmbem jh niío :e oingem wmente aos ata- 
ques no litoral; resolvem atacar ui  vioenti~tai no seu 
impraticaael caminho de Piratininga para 8. Vioente. 

E a r e ~ u l j .  desses actoi dos itlvagema era continnr- 
m t n  feiiã pelos portugueses, 41 vemafiom osidadeiri. b 
olibnhm da indios, e que mais ssrvism pdic aaceadar o 
odio do que para snbmettel-os. 

Um r i q i e s  motivo bastava, tis veees, p u a  iortidai em 
tqiie osnboua de aldbss emm rednzidaa pelo fogo e Htna 
moradorei morçoi on arerspiardos. 

O wooricr 116sm de 8L a onem os chionittmi a b  una- 
nimes a'm ;ui+ o ~ n ó  adm~niittrtivo e uma grande 
*de, n8o trepidou em dar rt,iltos q w  eram verdadeiras 
eunÍ6oiiai  em pus parmiam itlngena aom oentennei. 

e6 ptr ouvir d i a  que CwnpBbi ialava mal do8 por- 
t o m \  iaos croi fogo ir &um aldeias e a tim de ucsr  



buzes aprisiona os moradores quando b noite tranquillamen- 
te dormiam. 

Ataca e destróe eerca de 300 aldeias drs iudios do rio 
Paraguassii só pelo facto de algnus delles terem morto tres 
indios aldeados. 

Doia annrs depois, ataca e quasi extermina pelo fogo, 
pelo arcabus e pelas sguaa do mar, os Aymores de Porto 
Seguro e Ilheos que tra~iam em correrias as aldaas fuuda- 
daü pelos jesuitss; 

Mais tarde, auxiliado por Estacic de Sh, espalha de tal 
modo a morte e o extarmiuio que em muitas dai suas guer- 
ras cs ribeirões, chegam a t e  tingir de vermelho I 

E se a t 8  euao  eaaai lntss se originavam dos maus tratos 
e da aliisnqa incondicional aos franceses ou como repuiea a 
actos anteriores, dahi por diante tinham um fim mais jns- 
tificavel, a cansa era mais santa, se di6nia francamente em 
defesa da liberdade. 

De um lado o portuguez, contra as regras da hospitalida- 
de, dos habitos e costumes indígenas e em coutroversia com 
o direito natural, empenhava-se em escravizar o homem que 
vivis no paii ideal das liberdade8 - a selva virgem onde 
8s feras se degladiam; - do outro, o indigena que fazia 
cesW de todos os bens materiaes e at6 dos iffectivos, das 
suas terras, do seu lar, dos seus habitos, da sua mulher, da 
sua filha mas que pugnava com ardor, valentia e persiaten- 
cia pela sua liberdade. 

Nunca, por8m, puderam entender-se, Nenhum cedia ; e 
no correr dos tempos succediam-se as gerações, maa a de- 
fesa da id6a em sempre a mesma. 

Debalde o esforço doa jesuitas tentava conciliar as duas 
partes, debslde sua iutelligencia trabalhara na realizagão das 
aldêaa onde o iudio se pudesse isolar da cubiça portuguesa, 
debalde em falta de leis conseguira ebnllas. cnjos termos 
acautelavam a sorte dos indios; debalde o seu prestigio ante 
a Corte Portuguesa se impusera com todo o ardor; o inte- 
reise do colonisador ,era ruper i~r  ao seu esforço ; destrnia 
totalmente o seu trabalho. 

Os filhoa de Loyola os levaram para as aldaas onde os 
catechisavam com carinho e piedade; ahi meemo os iu bus- 
car o eolouieador ara organizar bandairas, com que aprisia- 
nariam as tribns {o sertáo para irem trabalhar nas suas 
lavonras. 

E quando viam que <tom despeitos e sophismas eram 
violadai as leis sobre a liberdade, iam a Roma os jesuitas 
e de 18. traziam bullas condemnatorias desses actos. 

Mas o colonizador importava-se tanto com a excommu- 
nh8o como se importava eom a inobservanaia das leia. 

Vejamos, por8m, em face da legislapão, qual era q con- 
d i * ~  do selvagem do Branil. Eram leis mais ou menoi 
couciliadoras, nUo de intesessea ma8 de pesioas; emquauto o 
v m o  fingia aproveitar aos indios e contentar os jesnitaq, a 



reverso abria a porta aos portugnezes para continuarem na 
conquista. 

Foi eisa tibieza em firmar doutrina, esse medo de offen- 
der as interesses dos oolonos qne deu origem A maior parte 
das lutas entre as iaças conquistadoras e conquistadas, en- 
tre cs jeauitaa e os pntugneaer, e impediu em grande parte 
o desenvolvimento do Brwail. Ao envee de se ocunparem 
dellas no percurso de mais de 200 auüos, exterminando mi- 
lhares de indios, poderiam com maior proveito empregar 
melhor o tempo. 

Na catta regia, a Martim Affocao de Sauna, de 28 de 
setembio de 1532, d. Jaiio I11 lhe confere a faculdade de 
cultiv8r os gentios e de os mandar vender em Lirbf a, livres 
de ciza. Desaa faculdade elle te .aproveitca, concedendo a 
Pedro de Oosa, em 3 de marpo de 1533, lioença para .mau- 
dar para Portugal, nas n8os d'El-Rei, dezeaete pegas- de 
ercravos indigeoas. (a). 

Apanar deste aoto ser, pelos termos da licença,um facto 
indircutivel de ercravidáo. comtado ha a presumpqão de que 
eiaes indios tenham iido lavados A Portugal mais para aa- 
tiafazer a ourioaidade da corte de Liaboa do que para ser- 
virem de eicravas. 

Era c-ntinuacáo do habito de cada explorador levar um 
indio ; assim fizeram Colombo, Cabra1 e Gongalo Coelho. 

Não oonsta que at8 1648 houvesse ontrs lei aI8m do 
regulamento expedido a ThomB de Souza e em que se fala 
no captiveiro do gentio por direitosde vonoedor. 

Depoia d'ella appsrecem dnaa cartas regian, uma a Mem 
de  86, em 1668, recommendando.lhe tods a protec@o aos 
jeauitas na conveisiio dos indios, e outra B camara de 8. 
Salvador, recomendando identico apoio e determinando que 
aos oonvertidos se tratassem bem, n8o forsem vexadoi, nem 
re lhe  tomassem as terras, porque, aldm de aer de raeáo e 
d e  jnstiçu, iato serviria de exemplo a ontroa gentios (b). 

A primeira lei que apparaoe com todos os earacteristi- 
aos juridicos 8 a de 1667, que determina sejam os caeibi e 
toda a soa deacendencia wndderados wmo escravas. 

Essa lei era emanada oomo castigo aa assassinato do 
bispo d. ,Pedra Fernandes Sardinha e foi, a inatancia doi 
jeiuitar modificada em parte para salvarem aquelles que vi. 
viam em suas ald8aa. 

Eram excluidos da erc~avidão oi indios que i e  rednsis 
sem b igreja, onde havia csieciamo de fB. 
, Não frnctifihn, por8m, essa modificag~io. Os caet8s n8o 
i e  apresentavam aenslo em pequeno numero Ba igrejas e de 
18 mesmo eram tirados e escravizados peloa portuguezea (c). 

Posteriormente, em 1564 appnrecen uma lei qua capeou 
o abuso mais clamoroso que a historia da escraviduo regista. 

a Uaehado de bliveira - Quadro Ai3torico. 
b] Perdigão Ilalhelro - Esoravldlio no Braall. 
C) Bimão de Vaaooncellos - Chmnica da Companhia de Jesue. 



Em 156S.foi a Bahia- a s ~ l a d a  por um* peste que di- 
simori tres partes da popnla@o . i'ndigeni,. de modo que o 
trabdho rwalieise aimo foi quasi nnllo. Ao anno seguinte 
manife~tou-se horrivel oarwtia de -+*veres 0.08 generoa foram' 
elevados a. um prepo exaggerado. 

O8 indios, como nada poaadaaem oom qun pndsssem 
aompral-oi .levadoi de aperto, obegavam a venler-ie a ?i 
meimoi por ooisas d<aomer.= 'Uns entregavam a . s w  11- 
berdade For um&, cuúi de farinha ;. outros m alugavam para- 
aervir toda vida, on parte della ; outros venderam seu6 6- 
lhos ou que pelo meoos diaum ser. despovoando ae3im-. 
aldéas de Tapipitanga, Taperago6 e Jbgoaribe (d). . 

Desisi aomprai os mais con~eieuciosoi appellsram para 
Iiiiboa ao Tribunal da Mera da ConsUenoia, que declarou:: 
.Que o pae podia.em direito vender o &lho em caso de 
apertada necasaidede; e que qualquer podia vender a si 
mesmo pars goaar do prep.. 

Para oombinarem sobre essa deciaUo, se reuniram na c i - ~  
dade da Bshia o bispo d.. Pedro Leitllo. o governador Mem 
da 81, o onvidor geral Bras Fragoio e opadre provinud 
Lnia: de Oram. 

Como, por&m, na Bahia e em toda. a coata havia muitos 
weravos com~rados a tias, irmlos e ~ a r e n t w  ane n io  eram 
habais pais iendel-os, remlversm qui  estes toâsem avisados 
da sua liberdade, mas que dervissem Aquelles que res-taram 
iuas vidas, e que os p&suidores cs não podiam vender, dar 
trocar ooleval-os f6ra do Braiil! 

Dis, pordm, o chronista 5. Vasoonoellos que estas con- 
diç6ei nio se gnardarsm e ainda serviram para mais- indias 
serem captivadw . 

Seis annoa depoia outra lei, a de 20 demarço de 1570,. 
estabelece os oaaos em que ee pode dar a eae?avidão, mas 
pelos seus termos ella se refere a todos os indioa. do Brazil. 
.Defendo e mando que daqui em diante se n%o nae nas ditas 
partes do Brasil dos modos que se at6 ora niou 'em fazer 
captivos os ditos indios nem se passam captivar por modo 
nem maneira alguma, salvo quando ellea forem tomados em 
guerra justa que os portugema fiserem aa dito gentio, aom 
autoridade e licença minha ou do meu govetnador i a s  ditas 
parte6 on aquelles que ooitumam .aalte&rm 08 portiignores e .  
a outrus eentios vara os comerem: aasim como a&o os ane 
se ohamak dym&8s e outros se&elh.ntea.s eB as pess8ae 
que pelas ditas maneiras lieitis captivaram o dito gentio 
ier&õ obrigadas dentro de dois meies primeiros seRÜintes, 
que se comegirao do tempo em que os capGivarem, fazerem 
samever os ditoi gentiw csptivoe no# Livros das pmve- 
doriai das ditus Dartas Dars se oader ver e aaber aoasc-aio 
os que lioitsmeite foram capkvos.* 'E niio o cnrapiindo 
assim no dito tempo de dois m e ~ e s ;  hei ppr bem qne.per- 



eam a aoqüo dai ditou eaptivos e senhorios *E os gentios 
porqual w outm modo e maneira forem captivos nas 

rtai p r t e i  L a r o  por lwreq e qne as peasou que os oa- 
ptivamm n h  tedhim nellei direito nem ienhorio algam * 

Aperu decia lei abrir a porta para sophiimas de ,que o 
kd io  oaptivado o fora em repnlss de embhacadas (csalteari) 
a portaguaea, levantou wmtudo oerto clamor que lfes que 
e l k  fome poaoo depois modifioada para fioar .em vigencia s 
lei em que se permittiam os *resgates * 

Fiearam portanto em vigor os cmos eatahelecido~ por 
MM lei se reputando tambem .legitimamente aaptivo o in- 
dio que m i o r  de 21 annos e escravo de ontrra iadios pre- 
feriue ser escravo de ehrii0llos.m O mrgate não seria ap- 
~ l i e a v e l  ao indio matuo. sdivo oi onioi oaceoiaes.'como n& 

8 ;ariam validon sem lióenqa dos gover~doraai Cominava 
W b r m  penas de apcutw, maltas e degredo# aos iufractorem. 

Eramais  outra porta que se escrnvnrava para a esara. 
vidão. Eitimulava-ae o indio para ir aprisionar autm indio 
e iendel-o depoie aos parmpuenei. 

E m  22 de agosto de 1587 6 expedida entra Ieitqae, pre- 
tendendo malhonu a i  condrgõss criadaa pela lei do mrgate, 
determina que 01 ùidios qne trabalhasiem nai fasendac nlo 
rpodsrum ier  ooniideradoa como aioravos. 

Algum tempo depois os jeiuitda consegniram da côrte 
de Midrid onba lei em 11 de novembm de 1595 e a pro- 
vis80 de 86 de iuiho de 1596 reaulando niio r6 aa condi- 
&si pn qne 8Ó snteudtaae jnstã a guerra ao gentio e aou- 
wgnintamente, nmie caso uoico, legal o eaptiveiro, ma8 um- 
b o i  a maneira por que os padroa a, haveriam com eu mec- 
mol e os tntariam. M mris ,justa a quema mindsda faier 
tp pmrkóm ansignadas do Beal Punho (e). 

A c a u n  da liberdde no domimo hespanhol de Pottd- . ganham torreno M libemiiid.de em que te iam eIa- 
orando u Isis. As pmviióm de 1695 e 1696 'a eram mah .r1 

da etanvidb.  
i d i i n t a d r  ; eram leia que adnvam mab da li erdade que 

Enast.mdo da um ou.b1,qr fnnouadnte lihertsdor, m 
svidenau a pmvisllo de 5 da ijanho de 1605 a 4 de mib 
da 1608 e em que dli saingb w p.rpwc do goveriudor 
Diago Bobalbo .'de i r  bunar on indion maia0 oosgidoi )um 
trabalhsrem nas faiendas.. 

A rmpoita foi negativa e *nella i e  dedar* que em ne- 
'&um a u o  -se deviam captivar on indion. Ean rwLiro 
ainda 6 ampliada, um inno depoii, pela lei de 80 ij&o 
d e  1809. -. - 

Eai. lei a& integra vem*na Golhagáa de Ooimbn e 408 
díwrar c q i m  de Pdi iAo  k[.lheim, lioro que ni wits 
t j r i l i a a  orbntoi  moiio tn*ilho - mabnra de ves cem a 
wav id l l o  dos indiom. *Na primeira puQI18.n - qae pin 



re atalharem os grandes excessos qne poderá haver, se o 
captiveiro em algnm caso se permittir, e para de todo se 
cerrar a porta a isto, declaram.se todos os gentios daqnellas 
partes do Brasil pcr livres. Canforme a Direito e seu nss- 
cimento natural, assim os que ja forem baptiiados e rednei- 
dos B noasa Santa FB Catholica, como os qne ainda vierem 
oomo gentios, conforme a seus ntoi e ceremonias ; os qnaes 
todos serão tratados e havidos por pessras livrea, como são 
e nHo serao conetrangidos a serviços, nem a çonsa alguma, 
contra sua livre vontade; e as pessoas qne delles se servi- 
rem n?a suas fazendas Ibes pagarão seu trabalho, assim e da 
msneira que 880 obiigadoa a pagar a todas as mais pessoas 
livres, de qne se servem; podendo ontroiim os ditos gentios com 
liberdade e segurar8çr poasnir sua taaenda e' propriedade, e 
morar e commerciar com as moradores das Capitanias.- Na 8 

segunda parte dispoz a lei sobre a civiliaaçUo e catechese 
dos mesmos, que coufiou aos jesuitas - pelos muitos conhe. 
cimentos e exercicio que desta materia t8m, e pelo credito 
e conóanpa que os gentios delles faaem; - aos qnaes egnal. 
mente confirmou o protectorado dos indioa, devendo com elles 
entender-se o governador sobre os aldeamentoa. distribuiqão 
de terrai, entrega de indios para o servipo publico on par- 
ticular, não podendo outros sen$o ellea ir ao eertão bnical- 
os ; prohibin, ontroaim, que os indios fossem contra a sua 
vontade transferidoi das Capitanias, que aoffreisem tributo 
algnm real ou pasaoal; que aobre ellss exercessem mais jn- 
riadic@o e poder do que fosse conferido pelos regimentos 
sobre a@ pessoas livres. Em falia do Onvidor, deveria o radar nomear juis especial, que conhecesse das causas 
os indios, dispensando todo u favor compativel com a jnstipa ; 

assim como designar por cnrador para na iaas cansas um 
chriatao velho e de confiança, que de accordo com os re- 
ligiosos requeressem a bem dos mesmos. - Na terceira parte, 
olhando ao preterito, e reconheoendo abnsos no captivar as 
indios. ordenon aue foisem restituidos 4 liherdade todos os 
que firam eacravis'ados contra Direito. nho ohatante titnlos de 
venda e mesmo sentanSas em. contrario, que foram dealarados 
nnllos. - Na quarta, finalmente, impoi-ac penai dai orde- 
nagôea e de Direito Commnm aos que trouxesiem do sertão 
e tivessem por escravos cs gentios, em contravenção ao que 
ficava decretado., 

O esforço dos jesuitas em conseguir da corte de Madrid 
a deoretação da lei de 1609 nlio compensava o tempo que 
durou una exeoucUo. 

O deaenvol~imento da colonia, conseguido li forqa do 
braço indigenn, estava em termo de decaia Faltavam os braqoi 
p a  os meüores t tab~lhoi  qne se qnieessem executar, de modo 
que ama imperiota necessidade se oppos & execuqllo. Levan- 
taram-se representações e c'amores que tiveram oomo se- 
qnencia a decretapio da lei de 10 de setembro de 1611, 
que, apeaar de em these rewnheoer o direito de liberdade, 



estabelecia comtudo o modo em queae podiam escravizar os 
indios. 

86 poderiam aer escravimados quando presos em guerra 
justa ou resgatados de outros indios quando condemnadoa li 
morte. 

Prohibia dar-se guerra ao# indios, ma8 peimittia hze1.a 
quando atacados por estes. Esta lei destruis todos os esfor- 
ços empregados para a decretaçíío das leis anteriorei e dei- 
xava o campo aberto para grande colheita. 

Jd que na paz lhes era vedado fazer presos para o ca. 
ptiveiro, tratava-se de removel-a com o impecilho dos seus 
actos. Quebravam-n'a a todo o instants para provocar ag- 
gressões, em ouja repulsa e nos termos da lei fariam suas 
conquistas. 

E .ie algum mais consoiencioso era impedido neises sens 
impetos pelos jesuitas, lanpsvam mSo doreoarso de os fazer 
trabalhar cbmo fossem livres, mas a q3iem davam todos os 
tratos de escravos. 

Dahi para diante decorrem auuos, pslsam-me tempos, 
promulgam-se leis ora liberaei, ora reboactivas, mas a vida 
normal do pais era de lutas. 

Quebrava-se a pai para fazer a guerra, fazii.se a guer- 
ra para esoravisar indios, at6 que finalmente appareoeu para 
os escudsr contra todas os iophismas e todas as pretenções 
dos brancos a lei de 6 de junho de 1755, que deolarava li- 
vres os indios do Brazll. 

L. .  . ~. ,~. 
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Reino do Brazil 

Nioolau Pereira de Cam os Vergneiro 
Antonio Carlos Ribeiro ge Andrada Machado e Silva 
Diogo Antonio Feijó 
Jos6 Feliciano Fernandes Pinheiro (Visconde de SBo 

Leopoldo) (1) 
Joa6 Riaardo da Costa de Agniar de Andrada 
Antonio Manuel da Silva Bueno 
Antonio Paes de Barros (depoia Barão de Piracicaba) 
Franciico de Paula Souza e Mello. 

O sexto e o setimo tomaram asaento como snpplentes: 
o ultimo não tomou assento. 

Por Decreto de 4 de Junho ae 1822 o prinoipe regente 
D. Pedra manifestou ter assenzado oonvocar nma arnembléa 
constituinte e legislativa oomposta dos dliputadoi dai pro- 
vinoias do Braul em subititnição B aisembl4a dos procura- 
dores, reunida a 2 do mebmo me5 e anuo e disaolvlda pelo 
&to dos deputado8 haverem faltado 6 convocapão (excapciio 
feita dos de Montevideo e Rio de Janeiro) A 19 de Junho 
de 1822 foram expedidia initrnoq6es para as eleiçõ s ; o 
povo dn parochias devia, em dia designado, eleger eleitores ; 
entes, um me. depois, reunindo:ie em collegios vot6riam no 
numero de deputados correipondentes a cada uma das pro- 
e o l a a  segundo a sua popula@o oalcuhda. A's oamaras das 
ap i t a s i  wrnpetia a apura@o dos votas doi aollegio#, pro- 
olrmaç80 doi deputados a quem deviam paisar os diplomas 
oompetentes. 

As cortes de Lisboa prohibiram ao prinoipe a exeen$ão 
deitas dispoaip6es negando ao Brasil o direito de ter parla- 
mento pmprio. 

- 
( i )  Assignoo s jumu a conatftui@.o poltuguers votsda pehs o8ltea 

Z i  de [istembro da 18% 



Imperio do Brazil 
A S S E M B L E A  C O N S T I T U I N T E  

Systema Indirecto ou EleiqUo de doas gr6os. Aherts 
iolennemente a 8 de Maio de 1823; disiolvida por decreto 
de 12 de Novembro de 1823. 

Deputados que tomaram assento: 

Antonio Carlos Ribeiro de Andrirda Machado e Silva 
Antonio Bodrignei Velloso de Oliveira Desembargador 
Franciaco de Paul. Sonsa e Mello 
JosB Bonifacio de Andrada e Siiva 
Tenente General JoaB Aroache de Toledo Rendon 
Desembargador JorB Bicardo da Costa Aguiar de An- 

drada 
Jos6 Coma Pachbco e Silva, bacharel em direito (1) 
Nicolau Pereira de Campos Vergaeiro, mais tarde 

senadnr e regente (2) 
Manoel Joaquim de Orneilei, bacharel em direita (3) 

A 11 de Demembro de 1823 deu o conselho de estado 
por findos oi trabalhos relativos B conatituipão que na baseava 
i o  prcjecto jti apresentado 6 aisembl6~. 

- 

A 25 de M~IQO de 1824 foi solennemente jurada a 
conititnigüo. 

A 26 de M a m  de 1824 foram expedidia imtrno~õei  
p.ra a i  elag6ei 6 1: Legiilatara da Asaemblh Legiilativa 
do Imperio do Brasil, iendo a eleipão por pmvincuw, ayo- 
tema indirecto oa de dona Aos. Begmdo estas instruooõei r na procedeu 4 elei* &i epaedoa á I.', 2:. 3:, L.*, 6.. 
e 6.. Legiaktara, e 6 wmrn duwlvih  em 1842. 

(1) Substihiiu a deputado eliectho Diogo da Toledo L M  a (hdonW 
9118 nüo tomou assento. 

(2) Tomou aasento a 1.0 de Julho tendo aido ai&, entio, subatituido 
pdo Tenente Qenerd Msnoel Nsrtlro do Cauto Re18. 

(a) ~ o b s t i m  a d ~ w a o  iamm ~tbeim de que 
t o m i a  BIIBento Pelo Rio de Janelro. 



S E N A D O  - 
Ora ra  a conatitnigão de 25 de Março de 18240 tenado, 

c a m r a  vitslicia de cincoenta membros. cada qual de livre 
escolha da Oorlla, dentro de rimalista de tres nomes conati- 
tuida pelos candidatos mais vbtados nas eleiçoas reiliiadas 
orno para a camara doa Depatados. 

A 22 de Janeiro de 1826 foram escolhidos por D Pedro I 
OB primeiros senadores. 

Teve a provincia de SHo Panlo qaam I u g m i  na 
camara vitslicia, contando ao todo dezeieis aenadoms no 
periodo de 1826 a 1889. 

Qnando se deu a revclngáo repnbiianm de 16 de No- 
vembro havia uma vaga na represenu@o panliit.,b da 
Conselheiro Rodrigo Angnito da Bilvn, $llacido em 1889. 
Occnpavum aa trea ontroi cntnes o BarBo de Sonsa Quei- 
me, nomeado em 1848, o Dr. Joaquim Floriano de Godoy, 
nomeado em 1872 e o Conselheiro Antonio da Silva Prado, 
nomeado em 1887. - 

0 s  senadores escolhidos por D. Pedro I em 1826, s 
22 de Janeiro, foram os aegnintes : 

1) D. Joa4 Caetano da Silva Coutinho, Biapo da Rio de 
Janeiro, Capellila mdr; portognen, naaoido .em 1767, doutor 
em canonea, Arcebisbo titular de Cranganor, Bispo do Rio 
de Janeiro em 1804, presidente da AsmmblBr Conntitninte, 
presidente do sedado nas ssssóes de 1847 a 1631; faiiscido 
a 27 de Janeiro de 1838. 

2) D. F ra~Msw de A a i ~  e Mas~arenh&s, marques de 
Suo Ja ib  da Palmr: portnguea, da casa dos oondes de Obidos, 
Sabugal e Palma, naacido em Liabaa a 30 de Setembro de 
1779, oapitlio general de Ooy8.a. de 1804 a 1808, de Matio 
Qrosso, de 1808 a 1812; mude da Palma neste anuo; oa- 
pitão general de S h  Panlo de 1814 a 1818, da Babia de 
1818 a 1821; Qri  cru5 de C$rnM, prenidente do Deiem- 
hargo do Papo, regedor da jnotiça; eonmlheiro de estado; 
em 1817 mnson o vics-reinado da India Em 1822 adherin 
b independencia do Braeil ; foi condsthvel do Imperio, mar- 
domo mdr, marqnez de Pdma (1822). Palleeeu no Rio de 
Janeiro a 6 de Marqo de 1848. 

3) Joi6 Felioiano Ferunndes Pinheiro, viaconde de 8. 
Leapoldo, naioen em Elantaa, a 9 de Maio de 1774, bscha- 
rel em oanoner por Coimbra (1798), magistrado, depntado 
em 1821 A i  eorbs de Lisboa; primeiro presidente do Rim 
Grande do 8n1 (1834-1826), deputado par São Paulo ti  
1.' legiilatwa, nuniatro do uuperio no gahidete de 21 de 
Janeiro de 1826 e no gobinete do 15 de Janeiro de 1827, 
ocmselheiro de eiôndo eihtivo em 1827 3 demisiio&o mais 
i a d e  e honorario, fillsoido a 6 de Junho de 1847. 



1 4) Ludas Antonio Nonteiro de Barroi, Visconde de 
i Cougouhas de Campo, narcido a 18 de Outubro de 1765; 

I doutor em direito ; msgistrado, Ouvidor em Ouro Preto, In- 
tendente do Ouro em 1812. desemhargador do Paço, derutado 

i por Minas Geraes A i  Côrtes portuguesas e A Asaembl6a 
aonstituinte, primeiro presidente de SBo Paulo, de 1 de Abril 
de 1824 a 19 de Novembro de 1827; primeiro presidente 
do Supremo Tribunal de Juptiça. Falleceu a 10 de Outubro 
de 1851. 

A cadeira de D. JoaB Caetano da Silva Coutinho foi 
ocaupada pelos seguintes aeuadcrea: 

5) Francisco de Paula Souza e Mello, nomeado a 27 
de Julbo de 1833, nascido em Y t b ,  a 5 de Janeiro de 
1791, eleito deputado supplente 6s Côrtes, deputado 5 con- 
stituinte, B 1.' e 2." legislatoos ; ministro do Imperio 
no gabinete de 22 de Maio de 1847 (Alves Branco) pre- 
sidente do conselho e ministro da fa~euda no gabinete de 
31 de Maio de 1848 ;' conselheiro de estado em 1845. 
Falleceu a 16 de Agosto de 1851. 

6) João José Vieira Ramalho; monseuhor, nomeado a 
19 de Abril de 1853: portuguez, nascido no seculo XVIII. 

Deputado por 9x0 Paulo k 8.' legislatara e 6 9.. Fal- 
leoeu a 26 de Junho de 1853. 

7) JoaB Manuel da Fonseca, proprietario, nomeado a 
28 de Junho de 1854; nascido a 5 de Abril de 1809, em 
São Paulo. baaharel em leis oela Universidade de Coimbm. 
funcalonario publico, deputa& á 5: leg slatura, fallecido i 
10 de Março de 1871. 

8) Joaauim Floriano de Qodov. mediao. nomeado a 20 
de ~ b r i l  de-1872, nasceu a 4 de fáneiro 6; 18'37 em São 
Paulo; presidiu Minas Qeraes (1812-1873); deputado b 14." 
legislatura pelo 2.O diatrioto de Bão Paulo; fallecido a 20 
de Novembro de 1902 

Ao marques de São JoBo da Palma substituiram: 
9) JosB Ceiario de Miranda Ribeiro, Visoaude de Ube- 

raba, nomeado a 22 de Fevereiro de le44. 
Presidiu Minas Qeraes (1837-1838) e Siío Paulo (1836- 
1836); deputado por Minas Qeraea B 1.' Legislatura, 2: 
4.; k camara dissolvidaem 1842 e k 5.' legiilatura, conse- 
lheiro de Batado (1842). 

Falleceu a 7 de Kaio de 1856. 
1 Carlos Carneiro de Campos, Virconde de Caravellas, 

nomeado a 22 de Abril de 1857; nasceu na provincia da 
Bahis, a 1.' de N~vembro de 1806, a principio militar, for- 
mou-se depois em direito, na universidade de Parin, lente 
da Faculdade de Direito de 880 Paulo em 1828; preii- 
dente de Minas em 1842 e de 1857 a 1860; ministro de 
estrangeiros no gabinete de 24 de Maio de 1862 (Zaobarias 
de Gbes), no gabinete de 31 de Agosto de 1864 (Furtado) 
e no gabinete de 7 de Março de 1871 (Rio Branco). Em 
1869 foi nomeado oonaelheiro de eatado extraordinario e em 



1875 ordinario; em 1872 recebeu o titulo de Visconde de 
Caravallas ; repreaenton 8ll0 Panlo na camara das deputadrs na 
4.' legislatura, na 5.' e na 9.'; fallecido a 28 de Abril de'1878, 

11) Joa6 Bonifacio de Andrada e Silva, nomeado a 19 de 
Ap.csto de 1879: leute de direito : uascido a 8 de Novembro de 
1827, em ~lordeanx, deputado ll?, 12.. e 13: legislataras 
(1 .O  districto) e 17:. ministro da marinha no gabinete de 
24 de Maio de 1862 (Zacharias de Góes) e do imperio no 
gabinete de 15 de Janeiro da 1864 (Zacharias de QRec). 
Falleceu a 26 de Outnbro de 1886. 

12) Antonio da Silvo Prado, baoharel em direito, nomea- 
do a 9 de Marco de 1887 ; nascido a 25 de Fevereiro de 1841, 
deputado A 14.' e 16.' legislatnras (3.0 districto), A 19.' 20.. 
(1.O districtob ministro da agricultnra no gabinete de 20 de 
Agosto de 1 85 (Cotegipe); de estrangeiros e da agrionl- 

I tara no gabinete de 10 dn Março de 1888 (João Alfcedo). 
Ao Visconde de Bão Leopolilo succeden: - 
13) Francisco Antonio de 8onr.a Queiroa, Barllo de Souia 

Queircz, nascido em São Paalo.a 8 de Deiembro de 1807; depu. 
tado a camara dissolvida em 1842 e A mexta legialatnrn; no- 
meado a 29 de Janeiro de 1848, fallecido a 4 de Julho de 1891. 

Ao Viaoonde de Conganhas do Campo subatituiram : 
14) J068 Antonio Pimenta Bueno, marquei de são 

Vicente, nomeado a 19 de Abril de 1853; naacido a 4 de 
Denembro de 1803, na oidade de 8&0 Pinlo, baoharel em 
direito, magistrado aposentado com haura8 de ministro do 
Supremo Tribunal de Jnstiqa ; presidiu o Rio Grande do 
Bul em 1850 e Matto Grosso de 1836 a 1838, depnti- 
do por 690 Panlo, & sexta legialatura; ministro dos es- 
trangeiros e interino do imperio no gabinete de 2% de 
Maio de  1847 (Alve8 Branco), da justiça no gabinete de 8 
de Marqo de 1848 (Macahd) ; ministro de eatrangeiroa e 
presidente do contelho no gabinete de 29 de Betambro de 
1870; conselheiro de estado em Agosto de 1859, vicconde 
de  8. Vioente em 1867, marque. do mesmo titdio em 1872. 
Di  lomata em missllo especial no P a n g w y  de 1844 a 1846. S F a  leceu e 20 de Fevereirq de 1878. 

15) João da Silva Carrão, nomeado a 9 de Dezembro 
de 1879; nascen em Cur tiba a 14  de Maio de 1814, lente 
de  direito. Bresidiu o $sri (1857-1868) e São Panlo 
(1865-1866); deputado por São Panlo A camara diasolvida 
em 1842, 4 sexta legislatiira, setima, deoima, (1P diitricto), 
dnodeoima (i.' diritricto) decima teroaira e decima oitava, mi- 
nistro da fanenda no gabinets de 12 de Maio de 1865, preui- 
dido pelo Marqnem de Olinda. FsUeoen a 4 de Junho de 1888. 

16) Bodrigo Angnato da Silva, bichaiel em direito, 
nomeado a 17  de Setembro de 1888, nascido a 7 de De- 
mmbro de 1834. Deputado A 10.' legiqlatura (snpplente 
do ,2.0 districto) ; 20.' (4.. diat~icto); 11.' (1.'. dlstricto); 
14:' (1.O diatricto) ; lb.. (2P districto) ; 16.: 19.. (4P dis. 



Moto) '20.' (4P di~trieto) mini~trn da ~gticultnm no gabi- 
nata de 20 de Agoato de 1885 (Cotpgipe) e da agriooltnra 
e doi ne@&s eatrangairoi no gabinete de 10 de M a r p  de  
18% ( J a b  Alfredo. Falleceu a 18 de Outubro de 1889. 

CAMARA DOS DEPUTADOS 

JaaB Ricardo da Costa Aguiar de Andrada (1) 
Manuel Joaquim de Ornellas 
FranBieco de Panla Bouea e Mello 
Marechal de oampo Ffanoiaoo da. Chagas Bantoa 
JosB Carreia Paoheao e Silva 
Padr'e Jolo Chryaostomo de Oliveira Salgado (2) 
Dicgo Antonio 'eij6 (3) 
Nicolau Pereira de Campos Vergueiro (4) 
Jos6 Arouche de Toledo Bendon (6) 

2.' LEOIBLATURA (1830 - 1833) 

Francisco de Panla tloum e Mello 
Coronel Joaquim Floriano do Toledo (6) 
Rodrigo Antonio Manteiro de Barros, (magistrado, depois 

desembargador) 
Brigadeiro Rspheal Tobiai de Aguiar (7) 
Diogo Antonio Feijó 
JosQ Correia Paoheco e Bilva 
Lourenço Pinto de 88  Ribas 
Manoel. Joaquim de Ornellaa (e) 
Antonio Paes de Barros, depois BsrBo de Piraoíoaba - 
(1) Díats tarde membro do Suprema Trlbunal de ,lnrtiça. 
(21 Tomou assenta como aupplente do deputado Jos4 da Coata Cer- 

valho Imais arde msrquee de Yante Alegre) que optara pele provinela da 
azhi,,. 

y ~ w ; y ~ ~ P ~ l e n t e  do Visconde de S. Leogoldo, no. 
-. 

3) l'"li.0" sa 
meado ,.nadi.r %ui totu 

(4 Ycimcsdo aeiisdor. tm Nslo de 1828, fol $tilirnmido na sessao <I< 
18% pclu deseiiitnryador Jolo de Nedtlrus c..>mea. 

(*I) Sao lonio~i assento e ILL nuLalltiild<* yr.0 I,iigndeiio IgiladL<t JUS( 
.o "e -.,. -" .- "- A 
(8) Toeiaii assento como supplente do deputado Joq6 dn Costa Caiva 
lepois msrques de Monw Alegre queoptara pela Bahla 
(7) N R ~  nem688 de i8a2 e iam foi subatituido pela padre Valerio d< 
BngS Perreinr. 
(81 Faliecendo, 8nbslltuiu.o na8 aessóes de 1832 o padre Pmnciaeo dt 
81rnOeB. 



D. Josb Antenie doa ReL, b ipo  de Cuyabb (1) 
Padre L*Psago Ivbmndei de 86 
P& V&e ds Ahuengn Ferreira 
F r a n n i s s  A h r e a  Mwlobdo de Varcwceilre, medico 
Manntl  dia^ da Tdeh lente de diraita maia t a r l e  

con~elheirc. 
Capitão-nór Lourerço Pinto de 64 R i h ~  (2) 
J o s  nim Floriano de TaWe L Bap e1 T t b h a  de A&r (3) 
JotB Correia Pachcco e Silva (4) 

Fraocirco Alva e> Machado de Vanoncelloa 
Joaqn m Floriano de Toledo 
Joaquim JtrB rachem, magirtrndo, depois dewrnbsrga- 

dor honnririo 
D. JosB Autoaio WRa+ 
Antonio Carlos Ribeiro de Andrads. Manbado e 
Martim Frucisoo Riheii.o de Andrada (5) 
Rodrigq Antonio Múnteiro de Bmrm 
Carlos Carneiro de Campus, :ente de direito 
Jor& da Cclt. Carvalho, depoii Marque. rk 

Alegis (6) 

Silva 

Monb 

Camara dis801mmda a I.' de Marp b 1842 

Deputados recox hecidci atb erta dr t i :  
A n h i e  C u l w  R~h: ro  de k d r a d .  Mmha4o e 0'dva 

* P t a o k c o  Ahmes lbchdo de Vusanariioa 
Jciío da Silva Canlo, lente de direito 
ma-i &a !K'dsd. 
Joiqmim B h r k n  ila To* 
rutim P ~ X I & ~ O  bhsiicr Ic Andnd. 
Bmsei.0. k b a o i o  de &lisa @OWP, P.L tarbe Brrb 

de Eonz. Qneiroz. 
Pad.e Dr. Manoel Joaquim do Ama~al Qnrgel, lenta de 

direi*. -. . --- 
~ ~ 

. . . .  .- . . . . . , . .  

- ,  
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6.' LEQISLATURA (1843 - 1844) 

Jos6 Alves dos Santos, bacharel em direito 
Joaquim Firmino Pereira Jorge, magistrado 
Fernando Pachec~ JordHo, magistrado, desembargador 
Joa6 Manuel da Fonseca, b:charel em direito 
Joaquim Octrvio Nebiaa, magistrado 
Rodrigo Antonio Monteiro de Barros (1) 
Joaquim Jos6 i'acheco 
Carlos Carneiro de Campos 
Jos6 Carlos Pereira de Almeida Torres, depoi~ Viiconde 

de Macah6 (2) 

Bupplentes : 
1 JoHo Evangalista Negreiros de 8ayH9 Lobato, (mais 

t u d e  Viiaonde de Sabarll) 
2 Bailo de Caxias 
3 Antonio Marianno de Azevedo Marques. 

6.' LEQISLATURA (1845 - 1847) 

Coronel JoaB Joaquim Machado de Oliveira 
JoaB Antonio Pimenta Bueno, depois Marques de SHo 

Vioente (3) 
- - 

Beruardo JoaB Pinto Qavillo Peixoto, brigndeiro 
Coronel Franciac> Antonio de Sonsa Qaeiros 
Antonio Manuel de Cam~os Mello. bacharel em direito 

depois conselheiro (4) 
Antonio Carloa Ribeiro de Andrada Maohado e Silva, (5) 
Eaphael Tobiis de Agniar 
Franciaoo Alares  Machado de Vaicon~l los  (6) 
Qabriel Joa6 Bodrignes de Resende,lente de direito 

As in~trucg6ea de 26 de Margo de 1824 que regnlavam o 
systems eleitoral, foram substituidas pela lei n. 357 de 10 
de Agosto de 1846 que manteve a eleigllo por provinaia se 
o ryitema indirecto on eleigfío de dons grlliis e a Iegialatnra 
triennal. 

(i) Falkeiido 101 chamado para substlluto na sess.40 de 1844 o sup- 
r>iente Antonio ~ar ieôna  de Azevedo MBIPU~I que nüo C ~ ~ O U  a tomar 8emnm. 

(2, Nomeado senador em unho de 1815 foi sulrtltuldo, em julho deste 
Mno.De1o beohamL JOBO B V R ~ L I B ~ B U  de NemItos %v& Lobato Ivlaconde de 
Sabar6). 

. 

(8) E%1 subautuldo na primeira sessm de 1846 pelo bacharel JolB 
Chdstleno UWBO Stookler na de 18411 at6 28 ds Julho pelo Dr. João da 
Silva CsrrU a d'ahi em d18nte ate fU de Junho de i847, pelo bachsml F e  
liclo Plnto Coelho de ~ e n d o n &  e Osstro. 

(4) Boi ~ub~t i tu ido  deade 21 de ulho de i847 st6 29 do meamo me. e 
enno or Fùiolo Pinto Coelho de ~ e n d o n w  e Castro. 

?6) Nomeado senador a 14 de ma10 do 1845,Loi iubstltuldo pelo bacha- 
rel Jos4 Ohdstlsno UWU ktaokler. 

(6) Fallecendo?m i846. fot aubatituldo neste anuo pelo Dr. Jom d s  
SOVE CarrBo. 
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7.. LEOISLATURA (1848) 

Antcnio Manuel de Campo# Mello, bioharel em direito (1) 
Antonio Clemente dos Bantos 
Brigadeiro Antonio Msnnel de Mello 
Commendador Felicio Pinto Coelho de Mendonça e Castio. 
Jo lo  da Bilva Carrllo 
Tristlo de Abreu Range1 
Oabriel Joa6 Rodrignes dos Bantos 
Bernnrdo J o 4  Pinto G~viiío Peixcto 
Raphael Tobias de Aguiar 

8.' LEOIBLATURB (1850 - 1852) 

Joaqnim Ootavio Nebias 
Joaquim Jos4 Pacheco 
Monsenhor Jolo Jos6 Vieira Bamalho 
Jo84 Manoel da Silva, depois Bsrlo do Tietê 
Francisco de Asiis Peixoto Oomide, bscharel em di- 

reito (2) 
Joaquim Firmino Pereira Jorge 
Jos6 Igoacio Silveira da Motta, lente de direito, depois 

c,nselheiro 
Oarlos Carneiro de Campos 
JosB bíathiar Ferreira de Abreu Janior, baobirel em direito 

9: LEQI3LATURA (1853 - 1856) 

Joaquim Octavio Nebiss (3) 
Hippolyt? JonB Bosres de Sonsa, bacharel em direito 
Joaquim Firmino Pereira Jorge (4) 
Fernando Paoheoo JordHo 
JoaB Ignacio Silveiri da Motti '(5) 
Garloi Carneiro de Campas (6) 
Jogo JotB Vieira Bamalho (7) 
JosB Mathiss Ferreiri de Abren Junior 
Antonio Oongalves Barbosa da Cunha, bioharel em direito. - 
(i) Tomou uilemto aomo aupplente do coronel Finclsao bntonlo de 

SOU= Qneiro~ nomeado senador em anelro de 1848. 
(2) m ~ l ~ o i d o  em 1850, foi subst\tuldo pelo Di.. üabrfel Jos6 BodrlgaeO 

dos Santos que tomou assento de 1851. 
(8) doi aubstituido n& seasão de 1868 pelo Dr. M u t b  Fmcfsco Ribeira 

de Andrada. 
(4) Foi ~lmb~tihlido na aasswde 1865oela Dr. Martim Franclaco Ribeiro- 

de Aiáreds e de 14 de m i o  a 2 de julhõ de I856 pelo Dr. Joáo Dabney 
A* .%.*,,a. m.h+a.A e."..w. 

(5) Fol subatituido na i c o # ~  de 1854, ate 25 de mal0 pelo asilembnigs- 
dor Joaquim Joae Paonao i e iendo nomeado senador e& abrU de 1865 101 
mbstltuido a 9 de malo iegolnte pelo meimo deeembii dai - (a) Foi subatituido na aeaãa de $858 desde o de ~ 8 0 ,  'eio aeiembsrga- 
dor Joa uim Jose Paoheco, e nade 1856, ate 19 de Meio, pela &. Marfim m n .  
oliioo R I  de Andrada. 

(7) Nomeado senador em Abril de 1859 101 subptituido pelo bpchsie 
Pnnotaoo Jose de Idms e, por impedimento dLab occopono seu lugai. d sd8  
fi de ~ g o s t .  at6 o üm da. aea- daqueiie anno.8 ar. araaim m o t s c o  ai- 
beiro de Andrsda. 



A lei numero 84P <4i 19 de Setenbra de 1856. modifi- 
cou o regimeu eleitoral brhileiro, conservrndo o syatama 
i+eolo ou elei@.o dn , dear grSus, mas introduziu a eleiç&o 
por districto de um r 6  deputado, eom snpplente. 

. 

1.O Districto: JoBo da Silva Carriío ( i )  
Supplente Bodrigo Augusto da Silva, bacharel em direito 
2.' Uistricto : Antt nio Gonçalves Barbosa da Cunha, 

bacharel i m  direito 
Supplente Coronel Francisco de Parla Machado 
3.O Districto : Monscr h31 Ignaeio Marcondes de Oliveira 

CabrnI 121 . - . . . .. . 
snpiíente Manrel Maraonde8 <e Moura e costa, ha- 

charel em direito 
4 Dlstricto : Joaquim Jos6 Parheco 
Supplente Joiío de Aaevedo Caineiro iüsia, b h a r e l  

em direito 
50 Diitrioto : Bqhae l  'i'rbias de Aguiar ,(3) 
Supplente Antonio de Aguiar Barrns, baaharel em direito 
6P Dirtricto : Joaquim Octsvio Nebiss 
Supplmte Fidencio Nepomuceno Pratei 
7.. Diitricto : Bernsrdo Avelino Gavião Peíxc.to, megis- 

trado, drsembugador honorario (4) 
Supplente Antonio Luis Pereira da Cuohs 
8 Diitricto: Ctabriel Joa8 Rodrieues dos Ssntrs (5) 
Supplente .Felipl e Xavier da Boorhs, bacharel em direito* 
9 . O  Districto : 'Antonio da Costa Pinto e Silva, bacharel 

em d~reito 
Sapplents Joiío Nepomuceno de Bonza Freire, bioharel 

em direito. 
A lei n. 1082 de 18 da Agoito de 1860 veio novamente 

modificar o syatema eleitoral introdna:ndo a eleiglo por cir- 
c* da ties depntsdot,.co~crvando-ae pm6m i eleiçllo iu- 
direota ou de dbua graus. 

~~ - 
h provimeiade Bio hol. foi diviaid. atnw distnctoo 

$e trai depnisdor. c& , . um. . .  

~. 
(I) De 8 a 12 da Maio de 1851, de 8 de Maio e 26 ae Julho de 1EQ & 

ed+ibhrPdeJa+& 19Us~bbitulu~ss~ppIBOt.r 
. - -  m Fel iaBsrthii& m rea&de f@W @e r8apsmro- wppleã.. 

0) E a l l d o  so üm dr sea& t867 tleou auwbrido iubae- 
&4ei se&? w b  reswetivo suppielrk. 

(41. Foi substltuldo dwde 1,' de Agqsto de iüüü sdB o l k  65 semie e! Wo -em mpptente. 
- C5Y F & w o  m>.prlncipia ds i e s m  ds ia@; foi mbibitttiitdo peb rar 

*6tT?o sopplenbe. , 



1.' DI.978 OTO 

Ridt ieo Augnsto da Bilva, bacharel em direito 
dm6 Bm&io de Aodraii e &lvs lenta de dícerto (1) 
J<&o da Biva CarrBo, lente de $imito. 

Baráo da Belia V~sta, frzeadeiro 
FLnrLio Augnrtu do Nasciumto Lei-, bicbird em 

direito 
Martim Feuicirco abe i ro  de Andrrdí lente da dkeito. 

Anfonio da Ccsia Pinio e Bilva, hsebarel em direito 
Antonio Gonqalves Birboia da Cunha, baabarel sm 

direito 
Jacqaim Octavio Nebísa, magintndo. 

12.: LEQISLATURA (1864 - lS66) 

Antonio Francisco de Panla Souai, medioo (2) 
Jo%o ria Bilva CsnBo (3) 
Jdi Bnniíaoie da &duda s &I-. {4) 

Antonio Moreira da Costa Quimaráea 
Franciacn Gomes d~ &.&r Lpea, bacharel em direito 
Msrtim Fra~c i sco  Ribeiro de Andrada. 

Antonio da C< ata PinM e Silva 
BarEo de B&o Jc&n do Claro, fazendeiro 
Joaquim Ockvio Nebias. 

( i )  sendo naieadn mlob!m si& manldbi, a 24 da I&# de iW2, 101 
meleita deoutado D#O 1.. WahlQI as 880 Zaulo. Domeido swento a SI de 
lulho de lB02 - 

(2) Sendo nomsado minfdm &. MriDoltlir. . 12 de m o  Ile 'w~?Z 
'mel& doputado pelL €%ml?+ is E& Rl i ( L I W o  m n t a  & *? a)=*ELi mhllh. .(II tsb í w- >L -.si+ 
-6gpo "10 i.' m ta. do S M  . P W ,  " - l.bs S* 

'IW n h  8e procedeu a rBe1dCM P ~ C  Ui Undm3~ i -. 



Americo Brasiliense de Almeida e Mello, doutor em 
direito 

Jcs6 Bonifacio de Andrads e Bilva, lente de direito 
Jogo da Silva CarrUo. (I) 

9.' nrsTaraTo 

Bernardo Avelino Qaviiío Peixoto, magistrado 
Franciaco Ignacio Marcondes Homem de Mello, lente 

de direito 
Martim Francisco Ribeiro de Andrada, lente de direito. 

3.' oI8TRIOTO 

Antonio Carlos Biheiro (e Andrada f ichado e Silva, 
lente de direito 

Jollo Chriapiniano Scnrea, lente de direito 
Olegario Heraulrno de Aquino e Castro, magistrado. 
Por decrato n. 4226 de I8 de Jnlho de 1868 foi dis- 

aolvida a camara doa depntadoa e convocada outra para 3 
de Maio de 1869. 

14.' LEGISLATUBA (1869 - 1872) 

1." DIBTUIOTO 

Antonio Joaquim Roaa, depois Baráo de Piratininga, 
fazendeiro 

Jollu õbendea de Almeida, bacharel em direito 
R:drigo Aognsto da Silva, bacharel em direito. 

2.' DIBTBIOTO 

Francisco de Panla Tnledo, baaharel em direito 
Joaquim Floriano de Gadi. y, medico 
Manoel Antonio Dnarte de Aaevedo, lente de diieito. (2) 

3.' DIsTBIOTO 

Antonio da Coata Pinto e Silva, bacharel em direito. 
Antonio da Silva Prado, biobarel em direito 
Joaquim Octavio Nebiia, magistrado. (3) 

i) Nao tamau aiaento nesta legislatura. 
2) Bendo nomeado ministro da marinha a 7 de %o de 1811 i01 re- 

eleito deputado pela provlnofs de $60 Paulo (2.0 distrieto) tomando p sento 
a 12 de Maio de 1810. 

(3) Sendo nomeado ministro da joatiça a 1 0  de Janeiro de i870 foi 
reeleito de utado pela provinoia de 860 PauIo(3.. dlstrloto) tomundo aasento 
Ii 2 de )bl& de 1810. 



Barao de  Piratininga 
Jcão Mendes de Almeida 
Bodrigo Augnsto da Silva. 

Francisco de Panla de Oliveira Borges 
Josqnim Lopei Chaves, bacharel em direito 
Manuel Antonio Dnarte de Aaevedo. 

Antonio da Silva Prado 
Barao de 8110 Joáa do Rio Claro (1) 
Delfino Pinheiro de Ulhoi Cintra, dontor em disaito. 

Mais uma r e i  se modificon o ragiaan eleitoral, pela 
lei n. 2875, de 20 de outubro de 1875, chamada =do terw 
oa da reprwentaçiío dai minoriai* oonservhndo-me ainda, 
porBm, o systemi indireoto. 

Antonio da Coita Pinto e Filva (2) 
Delfioo Pinheiro de Ulhca Cintra 
Esteváa Bibeiro de Souza Reiende, depois Baríío de 

Besende, bacharel em direito 
J O ~ O  Mendes de  Almeida 
JorB Alves dos Santos 
Jot8 Lnir de Almeida Nogueira. dontor em direito 
~ a n o e l  Antonio Duarte d e  r revedo 
Maitim Franciioo Ribeiro de Andrada 
Rodrigo Augnato da Silva 
Por decreto n. 6e80 de 11 de Abril de 1878, foi dis- 

solvida previamente a oamara dos deputados e convooada 
outra para 16 de deiemb:~ do meamo anuo. 

(i) Fallwendo a 81 de Apodo de IglS, subatitolu-o Sol6 Nve8 doi 
Wbm, bacharel em diielto, que tomou saienb a I8 de julho de i874. 

(2) Nomeado ministro do Imperio, em 15 de fevweim de i877, foi 
ieaie*o deputado por 8ão pau10 e tomoo amenia n 10 de Abiil do mesmo 
anuo. 



Antonio Carloa Bibeim de Audrada Machido e Silva 
Anknio Mireira de Barros. baoharel em direitl (I) 
Barlio Homem de Mello (2) 
Bernardo Avalino Gavilio Peixoh 
Carloa Leonoio de Girvalho, ltnte da di i i to -  
Jollo da 8.lra Carrlio (3) 
JosB Bonifacin de Andrada 'e Bilva (4) 
Martim Fnnaisoo Ribeiro de Audrada 
Olegarin Haronlano d J Aquino e C ~ t r o ,  mag:strado. 

Sob a presidancl do mniebo  de miníahr, 6. Cen3e- 
Iheiro JosB Antonio Baraim, promnig~u na i lai n. 3829, de 
9 de Jaieiro de 1881. que modificavi oompletamente o an-  
tigo regime1 eleitor81 do Brasil, pois abolia a elei*~ de 
dons g.ans, substituindo-a p 10 sntf.agio dircotr, em dii- 
trictoa de Jrn s6 deputaio, s3ndo nece3sario a maioria abao- 
luta de votos para que o oaudidsb 8s cua ib rasm aiaito e 
iost't iiodo se dou6 eimtioios  p - a  r doi@ n na* liqnidaa 
no primsim. i rsv.sh b oorpe aiaitecal, atsbels-  
oendo-ie o ocn o alto de votantri e a legislatnn de 4 annos ; 
prnAed.a-is 6 e(aiplio am Oolo p e a d ,  a 31 da o 6 0  da 
188 , wode a emara d i m l a i h  311 a o  fim da legislam 

i3 èo Bstegbm de 1884 p-k decreta i. SlTO do ~isln 
me. e auno, preiidindo entllo e gdhete (G E de 31n1ho 
de 1884) o oonselhiiro Mrnoel Pint3 de b o m  Dantas. Foi 
a Provincia de Sgo Paul), para a i  elsiç6es de 1881, divi- 
d ida  em 9 aktrict.8. 

1. Diatrioto Lmrinlo Abdardo de Brito. baeharjt em 
direito esorutinio); lib3ral 

2.' Uistrieto Antonio Moreira di, Burm; h i e n l  
3." Diatrioto JoiB Luiz de AfmMda FTo@n, eanasr- 

vador 
4 "is'rioto Bento Framítoo da P i u h  Bmsa, bahare l  

e m  direito (2.O e~cmtinio), l ibenl (5) 

( l i  Nomeado rnlnlsho de LuItrmSeiros i 4 de junho as 1878, 101 melelto 
deputado por SHO Paom. 

(2) Nomeado minisho do Mperi0.a 28 de rnargo 1880,101 reeieito depu- 
+-A- "". na" Da..,- .-" p-. -"-. -"." 

(3) SHu.tomou srsenu> e tendo sido namendo rcnslur <lu imper!o por 
Si,) Pd.110. por cana Imperl~I de G de dez~iiibro ile i878. r i i l i ~ l l l u l n ~  Um& 
Bapllrta d4 Cruz Tamandire, bacharel em direlM 

ia! 3- - & - M o  por 8b P r l o  por- Impa(al de8 
d e  Qeiembrs de sul8 submauLusMIi  PFldbP -4s - FOL.. 
vm.ehre1 ahm. 

ys) --iwaar--a&a-&*PLiPlrrniars 
e m  2.' LuIorutinio, tomando ursenta a i 2  de sbril do mesmo &uno. 



5 t o m  FrawEsca Biheiro de Anira 'a Filho, 
libiral, h o r d n i o )  

6 W c b  fb.tio F r ~ ~ i s c o  Rib3iro de Bdrada,  
l ibsn l  

7: Dirtrict i Francisco Antonio de SJ-n Q niros Filho, 
bm~hcrsl a m  clíreitv, Iibanl 

8 . O  Di,tricto Antoni~ di Ccsh Pieto e Bilva, coam-  
valm. 

9.* Dintricto Ant n i o  Pinheiro de Uihoa Cinu* d o a ,  
~conservrdor. 

Proaedcm-w i eleipHo em 1P de dezembro de 188% e 
%i diriolril. a camua r 26 & 8atembro 1885 ppr 
.decrecb n. 9500 do -o mos e a=, em varkie  da 6s- 
oens9o ao poder do partido oonssrvndor, aom o gabineta de 
20 de Agaae, prwilido pala BrrM de Cotegipa. Oonvo- 
con-se aatra camua pr. 3 de Maio de 1886. 

1 0  Di.t&a d i o  da BiLwa Piado (2 O esmtinio) 
con~ervidor (I )  

2.O D.rtriato AnLntoni. Yoiain de B u m i  
3 . O  Districicto W e i a o o  de P.nls 3driga.a Alosi, ba- 

charel em direitr, mamvaicu 
4.O D.ntriato Bdrigo Augutro da Silva, constrvador 

(ZP eionu*pio) 
6.O Districto Manoel Antonio Duarte de Asev .do 12 

escrutinio) o~nservedor 
6.O Districto Martim Fnnc:soo Bibeiro de Audrada, 

liberal, (2.0 eacrutini~.) 
7.O Diswicto H a a ~ e l  Fnms de Campos 8alle*, bachuel 

em dimitr, repnbli ano, (2'.vaern~%1i~) 
8.O Dnt- P d e n g  Jo B b M<LMI k o * ,  LMharel 

e m  dimit t, repbi+na. (%.O barPfinio) , . ' ,  ; 
90 Distriòw Delfino Pinhfflro deulho. Cintm, aonser- 

vsdor, (2.0 eaorntinio). ~, 

Proosdem-re i e l e i i a  e a  15 dè k n e k  de 1886 e fu 
8 e- dimlsùla  r 17 de de 1889 por deareto n. 
10.251. do mpimo'.mai.a n m ,  w d o  eonvoada <aIy ex- 
traordinaiirmnnte, para 80 da Novembro de 188'. 

1.0 Dirtrieto Anton'o da Bilva Prido (2) . 
. . a0 DUtricte . Ice4 ImU da Almeul..Nog& ?me:- 
.* . .  . . . 

. , 
.. , 
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3.0 Distrioto Franoisoo de Paula Rodrigues Alves 
4.0 Diatricto Antonio Bodrigo da Silva (1) 
6.0 Districto Msnoel Antonio Duarte de A~evedo 
6O Distri~to Ignacio Wallaoe da Gama Cocbrane, enge- 

nheiro, conservador 
7.0 Districto Martim Franciioo Ribeiro de Andrada Ma- 

chado e Silva (2 * esorutinio) (2) 
8.O Diatrioto Virconde do Pinbal, agricultor, liberal (2.' 

eaarutinio) 
S." Districto Delfino Pinheiro de UlhBa Cintra. 

21.' LEGISLATURA 

Desta legislatara apenas houve sessões ~ p a r a t o r i a a  
pois a revolução repnblioana de 15 de Novem ro de 1889 
veio dissolver a oamara. cuias eleioões se haviam realiaado . " 
a 31 de Ago~to. 

1P Distrioto Angnsto de Souza Qaeircz, liberal 
2: Distriato Antonio Moreira de Barros, liberal 
3." Districto Theophilo JoaB Antunes Brsgs, liberal (3) 
4.' Districtg Antonio Jos6 Ferreiva Braga, liberal (8) 
5.. Distrioto Rodrigo Lobsto Maroondos Maobadc, liberal 
6." Districto Antonio Oandido Rodrigues, liberal 
7.O Districto Joaquim Pinto da Silveira Cintrs, hbersl(3) 
8." Districto Conde do Pinhal, (3) liberal 
9 "  Distdcto DelGno Pinheiro de Ulhôa Cintra (3) oon- 

servadot. 

Quadro synoptico dos representantes de S. Paulo 
ás Côrtes Portuguezas, Assemblea Consti- 
tuinte do Imperio do Brazil, Senado e 
Camara Imperiaes. 

Americo Brssilienre de Almeida e Mello. doutor em 
direito ; 13.' legislaturs, 1.O districto. Prebidiu a Parahyba 
do Norte (1866-1867) e o Rio de Janeiro (1868). 

Antonio Candido Bodrignes, engenheiro ; legislatnra 
dissolvida a 15 de novembro de lP89, 6.O districto. 



Antonio Carlos de Arrnda Botellio, Visconde e Ccnde 
do Pinhal; 20: leginlatura 8.0 dirtiicto, 2.' eacrutinio ; legis - 
latura diiiolvida a 15 de novembro de 1889; 2.O eacrutinio. 

Antanio Carlçs Rkbeiro de Andrada e Silva, Córtea, Con- 
stituinte, 4.' legislatura, csmara dissolvida em 1842;. 6,' 
legislatura; nomeado senador por Pernambnco, em maio de 
1845; fallecidn no mesmo m n o ;  ministro do imperio no 
gabinete de 24 de jnlho de 1840. 

Antonio Carlos Ribeira de Andrada e Bilva, lente de 
direito 13 ', 3 o districto ; 17'. 

Antonio Clemente dos Santos, 7; legislatura. 
Antonio da Coatn Pinto e Bilva, bacharel em direito. 

10.' legislatura, 9 a diitricto; 11.' (8.. districto) 12.' $3.' dia- 
tricto) 14 * (8." districto), 16.' ; 18.' (8: distrioto, 2. sacra- 
tinio) na 16.' rendo nomeado ministro do imperio foi reeleito. 
Presidente da Parabyba do Norte (1885-1887) do Rio Grande 
do Sul (1868-1869) de Bão Paulo (1870-1871) e do Rio de 
Janeiro (1886). 

Ministro do imperio no gabinete de 25 de jnlho de 1875 
(Canas). 

Antonio da Bilva Prido, baeharel em direito. 16.' legis- 
latura, 3.O districto; 15.: 3.' districto, 19.. 1.0 diatricto. 

Nomeado senador por São Panlo em marpo de 1887 

Antcnio de Aguiar Batrw, b .charel em direito. (10: le- 
giilatura, aupplente no 5.O districto). 

Antanio Franoiico de Panla Banza. medioo: 12'. 1.O 
districto; f o i  reeleito pcr t3r sido nomeido ministro da 
sgricultura no gabinete de 12 de maio de 1865 (Olinda). 

Antonia Qongalvea Barbosa da Cunha, bacharel em di- 
mito, 9.' e 10  (2 O distrioto) 11.' (3.O districto). 

Antonio Jaa6 Ferreira Btaga, bacharel em direito, 20.' 
le 'alacura; (2: ercrutiniq 4: distncto) legislatura dis- 
so f' vida a 15 de novembro (4.. districto; 2.' escrutinio). Pre- 
iidiu o Parti (1889). 

Antonio Laiz Pereira da Cunha, bacharel em direito 
(10: legislatura mpplente no 7.0 districto). 

Antonio Manuel da Bilva Bueno, anpplente 4s Cbrte~. 
Antonio Manuel de Campos Mello, bacharel em direito, 

(6.. 7.' legiilatura como su plante do coronel F n n o i ~ c e  An- 
tonio de Bouza Queiros). {residiu Alagoas (1845-1847) e 
o MaranbEo. (1862-1863); miniitro da justiga no gabinete 
de 31 de Maio de 1648 (Paulr Bonea). 

Brigadeiro Antonio Manuel de Mello, 7.. legislatura. 
Ministro da gnsrra nos gabinetes de 22 de Maio de 1847 
(Alvea Branco) e 30 de m i o  de 1862 (Olinda). 

Antanio Diarianno de Azevedo Marques ; 5.. legislatnra; 
n b  tomou assento, ~nbstituto de Rodngo Antonio Monteiro 
de Barros. 

Antonio Moreira da Corta QuimarlLes (12.' leginlatura, 
2.0 districto). 



Antonio Moreiu de  &~roi,  bacharel em direitm. 17.. 
lmeklatma (nomeildo axinutra $e ~ t r ~ ~ g e i r o .  foi meMt >) 
18' (29 distrjcbo). 19.' (2.O dtst.Rc@). P m a m  A i g k s  
(I%?-1968): minmka & e a t r a n g m a o  gabinete de 5 de 
jlinsitJ da 1878 @h&) W d i u  a aama,i dos depn-kai 
M 3.' aoao & 18.' Isgialtnn (1884) e na aesrlo erkaem- 
dlnarb da 19. legiihtrca (LBbi5). Psrtancea i 1egislrF.a 
dissolvido a 16 de novemhr A ' dubiew). !i. ' b b n j o  Pam ds Birros [ .d.& Paaeieabt) iapplente 
ái Carier, 2.' Irgislatura. 

Antoniii &h& & I J h  Cmtm. Bulo  de Jignara, 
o a d k  (&A' k&ai&wr, 9.. d i a t r i h  ZP ero<otiaio). 

Dsmmbydor A-io hlrignea Veiloso de QMi,  
Ooatitnmte. 

Angnsto ds  Baiur Qmiw, b&rel am direito; li&- 
I.fan dimlrndi a 15 & aorenbm de 1889 ; primam dia- 
triote. 

Barlio da Bella Vista, mais tarde Visoond* dm A g u k  
Toiado, ( J d  de Agoùr Tokdo) fasudeiro; (11.. iegmla- 
tara, 2P districto). 

b k  de Cuiea, Lpiz Alvea da licoa e Brhi, mnis 
tarda ao& e d q s e  de Cnrüas; ~nppbnb r á. 
Iegialatam. 

Barao de Piratininga Antonio Jcspuim da Berri, 14: Is- 
giilatnia e 161 (1.O ailnictr). 

Bnrao de Sã0 JoHo do gio saro, h d o r  &odrig.ss 
Zle Laenda Jardw, m l t o r ;  (22.' legiekmrs, 3.O dueicto; 
25 ' 3 J  dwtrioto). 

Bsn* Esmnctreo de P a d a  b&ml em *, 
(18.. legimls(sra, rdaitn ai 2.. emrmtuiio p s  lcc r i b  oo- 
meado rninstn da muinha oo +neta du 31 de jPnw 
de 18B2Q (Matanha Campa) Pmiilu Mstta arosao. 

B e d o  bvslion IhviSo Paixnta. mgi&ado. (7P t) 
trmto, 13' 2P dimiatoto); ~6." Pre~ulin u Rio da Jresin 
(1882-18e3). 

Bripdeiío h a r d o  Zoa8 Pinb G a d o  Peixoto. (6.' 
legislatura. 7.') prwidia Me Panlo (1836 -1838 

Csrloa Carneiro de  Oaspor, Lwta da ; (l.* hgis- 
latw, 5.'. 9.') Pnsaídia Yiiua Qeriee dnm veiss (1842); 
(lâ5.i-iW) {vd. .enahiiJiiJ 
WM h a i o h o  de C a d a ,  lenta dedts>14a, (17." Ir#- 

Istan, minirtm d. h p &  IR pLUs$e da 5 de janeiro d e  
1878 (GinirnbU). 

aapfuoe Piibsno de U b  Cia- i,* ai. direito 
WL" hgt*.tra, 3.' diuriaw 16 ' 19.. (9.0 d i ~ t n o w )  $O: 
(9.' diatrioto). h g i b a  d i u d r i d s  r 15 de -h 18 
18W: (SSD drtriePo Sn eiurtiaio). PmGhnLLnti Cicbr ina  
(15i%?-1873). 

Diogo Antonio Feijó, Cartei ; 1.. L e g i s l a t a  (aoma 
sngBbi>s da V h d a  m %LoLupol(o, 2:. aado uaador 

,pelo 310 de Janeiro em 1833; regente du I@& fi 



&e -#atnbL. de 1835 a t B  da setembro & 1833 fallecido 
em 1ô43. '. ' 

Y i n i h o  do impsrio oe g ~ h e t e  de 16 de julho de 
1Wl; da JmSiça me gabineto de 16 de julbc de 1831. 

Blian Ansmía Paehwa Chave$ bacharel em direito, 30.'; 
auhntitdo de Autonio da &lva Pndo. 

EatevH~ Ribeiro de Baaa Bexende (bacharel em díreito 
(Bale t e  RsisnòP) 16.. legisbatiros. 

Pelicin P h t o  Omlho de Mendon(a e Csstro, 6.' 7.' le. 
@islatnn 

Felippe Oahriel ila Rocha, bschsrelem direito (10.' ia- 
gãibtura) supp l e i t~  

Fernando Paoheeo Jordlir, nigislndo; (5.' IegirI.,9is) . . FúIeneio Nepimnceuo Pra<e; (10: Ieg~girh~uti, wpplsnte 
no 6.0 diptricto) - Pkmioio Antonio & Nsmiinmiti h; b h a r d  ao 
direito (11.' legislatura, 2P districto) 

Pnnaisaa Illvmes Ysi h8do de Vaie>neelloi, medo > ; 
(3: legislatura, 4 ', oamsra diiaolvida em 1842: 6.' l r g i ~ l e  
t6., fnikendo no dacor~sr dasts) presidiii o Rio Grande do 
Bal (I840 - 1841) 

Ooronel Fraeci.co Aotoaie de i31 usa Qaeimr, depoir 
Berão de 8onma Qmeiros; ( C L B U ~  desiolvkln em ieAe, 6.' 
legialatura) nomeado aenador por 8. Paillo em JanmL. de 
1648: faBe&e an 1891 

Franciic, Antonio de Bouaa Qu&ss Filho, b i a h i i d  
em Bireito, (18.. l eg i ih tm,  7 . O  diakicto, 2: ercintioio) 

Marechal de Qniepo Fmmcbee das i h w a ~  Binta (1: 
)egRiatnm) Prwidta o Bio O m d e  do Buk (1831) 

D. Franciico de Assis e Masc*rerhns, mirgaeí de BHa 
J a b  da Pillm, moador por 8. Paulo em 18116, falkecido em 
1843 (vd. a~ordrrea) 

Fraocinco de Assia Peixoto Oornide (8.. legial&wa, fel- 
keeoèa ia : deemrsr Isita) 

C o d  Fmceirco la P a J l  Mmchadr, (ia' LegisLlura, 
iilpphnta d e  S.@ distrião) ; 

Fransiioo de Paulb O l iveh  Bornn: mcUbulo 1S.' - .  - 
h@latara) 

Praaenca de  Bmk Wgua 11l.4 bu&arsl em di- 
fiic., (1%- IsgitlaR1ra 3 . O  dutneto) (20-  3.- litriOtO);~p-? 
iidiu Sã0 Paulo (1887-1888) . . . ,  

~ d i s  fin- ~ a ) c  ~ádn, '(*.i &iam wb . 
stitato do ar. III.rarl J r &  de OnuU.s\ 

~ s a a ~ k  do B.ph &&a e ~ & u ,  eapgbrt6 brC6rtea; 
M<rmtr, 1: h&ht.rs, s 9 rcaiuh rwadm or. ,E em Iô33; PJírei e a  2-1, +iu a c ~ s m a  b. 

depntaioi na 1 . Iegislrtnra (vd. iemdores) 
Pms:rçi de P& TIL&, Easbanl eu& &ire& (14.' 

l v r r a  % O  dblricto) 7 . 
Smnefsio ~ a i o l s i r p .  ~ioto.Lqca, bebv21isa 61seito: 

(12.' legialatwp, 2 Q 'dihtrieta)' , ' : . , , .. 
, . 

, , . .. 



Francisco Iguacio Marcondei Homem de Mello, doutor 
em direito (BsrBo Homem de Mello) (13.' 2.O dirtricta, 17.. 
sendonomesdo ministro do imperio, foi rseleito). Preaidiu o 
Cear& (1865 - 1866) o Bio Qrinde do Eu\ (1867 - 1868) 
880 Paulo (1864) e a Bsbia (1878 - 1879); ministro do 
Impsrio no gabinete de 28 de Margo de 1880 (Saraiva) 

Franciaoo Joi6 de Lima, bacharel em direito 9: legia- 
1alu.a (tubatituindo Monseohor João Jos6 Vieira Rimalho) 

Frederico Dibney de Avellar Brotero, lente de direito, 
9.' legislatnra (ocmo subetitnto do dr. Joaquim Firmino Pe- 
reira Jorge) 

Gebriel JorB Bodrigoes dos Santos, lents de direito; (6.. 
7.' le islatnra, 8. 10.' filleceu no decorrer deitn) 

C&raldo Ribeiro de 0ou.a Bezende, barao Geraldo de 
Rezende, agricultor, (20.' legislatara, eleito no 7.O distdcto 
na vaga do conselheiro Martim Francisco Bibeiro de An- 
drada Machado e Bilva) 

Hippolito Joi6 Boarea de Souza, bacharel em direito 
(9.' l?giilatnra) 

Brigndeiro Igoaolo JosBVichnte da Fonteca; (1.. leg's- 
latnra como rubatituto do tenente-gmenl Jos6 Arouohe de  
Toleda Rendon) Prenid'n Bergip, (1828 - 1831) 

Monaenhor Igoario Mawndes de Oliveira Cabral, (10.' 
legicllatam, 8 districto) 

Ignacio Willace da Gama Cocbrane, engenheiro; (20.. 
Isgialatnta. 6 ' distrioto) 

Jollo Chriipiniano Soares, lente de direito, (18.' legin- 
latnra, 3: diatrioto) PresidinRio de Janeiro (1864) 8. Panio 
(1864 - 1865) Matto Grosio (1847) - 1848) e Minar.Geraes 
(1863 - 1864) 

Padre João Cryrormmo de Oliveira Salgado, (I.' l6gis- 
latnra como snppleut3 de JosB da Coab Carvalho, Marquei 
de Monte Alegre) 

- 
JoAo da Bilva Carrllo lente de Direito: fcamara dis- . .... ~ ~ -...... . 

~ --- 

solvida em 1842, 6 .  legislatnra snbatituindo Francirc, 81- 
varei Machado de Varctnoellor: 7.". 10.' lZO Diatrioto>, 11.' 
(1.0 districto) 12.' (1: diatriito; ' foi rieleito por tér sido 
nomeado ministro da fnienda; 13.' d o  tomou aiiento nesta 
legislatara) 18: ; eicolhido senador em 1878 por RBo P&ulo ; 
morreu em 1888. Preaidiu 8110 Panlo (1866 - 1866) e O Par& 
(1867 - 1858) (vd. senadores) 

João de Azevedo Carneiro Maia. bacbarel em direito. 
(10.' legislatura com, inpplente no 4.0 diitrioto) 

Joiio Evangelista Negreiros de Ssyão Lobato (visconde 
de Sabarl) 15 .legislatiira, snb3tituto do Virconde de Maoah6; 
magiitrado, terminou ministro do Supmmo Tribunal de Joi- 
ti*. 

Monsenhor Jcllo Joi6 Vieira Barnalho, (8.. legislatura, 
9.') nomeaao senador por &o Panlo em abril de 1853 ; 

João Mendes de Almeida. bacharel em direito (14.' le- 
giektura 1P diitrioto; 15:, 1.' dirtrioto, 16.7 



Joíío Nepomuoeuo de SsuaaFreira, bacharel em direito 
(10.. legislatura supplente no 9.0 diitdcto) 

Joaquim Firmin3 Pereira Jorge; magistrado ; (5.' le- 
gitlalu'a, 8: 9.7 

Joaquim Florian, de G~doy, madioo (14.. legislatura, 2.O 
diitrioto) nomeado senador or 880 Paulo em 1872, falleoido 
em 190.. ; presidiu Miusi 'r8ei (1822 - 1873) 

Coioael Joaquim Floriano de Toledo, (2,. legiilatrua 
aupplente de JoaB da Costa Carqalbo, 3.', 4 , mamara dia- 
solvida em (1842) 

Joaquim Joa6 Pachoco, msgietrado; (4 ' legislatura, 5,', 
8.. 9: como inbatituto do dr. Jor6 Ignaoio Silveira da 
Motta e do dr. Carlos Carneiro de Campos, 10.. (4: diitri- 
c t l l  Preiidiu Sereioe 1839) 
' Joaquim L O ~ ;  chave;; (15.. legislatura, 2.1) diitriato) 

Joaquim 0c:avio Nebiis, magistrado ; (6.' legislrtura 8.: 
9.'. 10.' 1G.O diatriatol 11.' 13.O distrietol 12.. 13.' diitriotol. 
14.~ (8.0 histrioto, reileito por ter aido ÚomeadÒ minttro dk 
justiça) Preiidiu 8110 Paulo (1852 - 1853) Ministro da 
Justipa no gabinete de 16 de Julho de 1868 (Itnborahy) 
Presidiu a camara doa deputados no 1.' anno da 14:' legis- 
Iatura (1869) 

Joaquim Pinto da Silveira Cintra, bruharel em direito, 
(lepislatura dissolvida a 15 de Novembro da 1889,7.O diatrioto, 
2.'eiarutinio) 

Joi4 Alvei doi Santoi, baobarel em direito ; (5:legii- 
latura) 

Jos6 Alvei doi Santos, bacharel em direito; (15.. aub- 
stituia o BarUo de N o  k 8 o  do Rio Claro 16.') 

Joa4 Antonio Pimenta Bueno, depois Marques de 880 
Vicente ; (6.' legiilatura) nomeado ienador por 880 Paulo em 
1863 e falleoido em 1878. Presidiu Matto Grosso (1836 - 
1838 e o Pio Grande do 8111 (1850) (vd senadores) 

bom Jos6 Antonio doa Beii, bispo de Onyahh, (3.1 legii- 
latura, 4.') 

Tenente-Gneral Joi6 Arouche de Toldo Bendou, Con- 
stituinte, I.' legiilatura (nlo tgmou ausento) 

3084 Bonifaoio de Andrada e Silvs, Couitituintei mi- 
niitro do im~er io  e de estrangeiroi no gabhete de 16 de 
Janeiro de 1822 ; presidente di Ctnstitriinte (Julbo de 1828) 

Jm6 Bonifaoio de Andrada e Silva, lente de direito; 
(11.. legiihtura; 1.' diitricto, reeleito por ter iido no- 
meado ministro da marinha; Ia0, 1.O diitriato, iendo 10s- 
leito por haver sido nomeado ministro do imperio), 18.' (1: 
diitricto); I?.*; nomeado #*nadorpor Slio Paulo em Dasem- 
bro de 1818; (vd. ienadorei) 

D. JoiB Caetano da Silva, Coutinho, Biipo do Bio de 
Janeiro e Caoellão M6r. ienador Dor Blo Paulo em 1826 
(vd senadoresj 

* 

Jos6 Carloi Pereira de Almeida Torrei, (visoonde de 
Y a d 4 )  5 .  legiilatura, nomeado em 1843 ienirdor pela Ba- 



bis ; fallesea sia 1850. Prenidh SiloPrale. durs wzts (1829 - 1831) e (1842 - 1843); conse hsim :do a ' a a o  (1842). 
minntrs do imperio no gabinete de 2 da Fevereiro de 1844 ; 
do imperio a da ju3tipa no grbinete Le 2 de Maie da ,3846; 
p n i i d m b  do coaiòlho e minivtra .da ioperia no gabinete de 
8 de Marp  t+e 1848 

Jot6 Caario de Mirandi ~ ibe i i r ,  Vimnde d a  Ubsish 
wnador por SIo R n l o  e m  tM4, fiIleci&o em 1856 

Jes6 Chiiatnno QarqM> Stoekla, (6.' legisla ura 
subatituto de Jaa6 Antonio Pimei t i  Bneua) 

JM k m i a  Paehceo e Silva. Bacharel em direito ; 
mbstitmn na CemTtunte o drpntado dr. Diogo d e  Toletla 
i m a  e Orddnber ; acnIu na 1 ' lfgislatnra 2:, 3 ., fu le- 
oendo no decorrer desta. 

Jbs6 da Gntta G8rv&lbo, marques de Monte A l e p ;  4." 
I&akrtnm; wlasido senador par Bs.g:pe em 1839 ;. memb:o 
da 2.' rcgencia irira (1831 - 1836) aonselheimde estado 
em 1849. Presidente do conse!ho e ministro do impmfa w 
gabinete da 29 de Ssteabíode 1848 orm a retirada do Via- 
conde de Olinda - Presid u a r8aa.a na 1.' e 2." l rgk-  
ht81a 

Jos6 Fmliciano Fernandes Pinheiro, V i s d  de 81)0 
Le~p' ldc,  Cbrtsr; senador de Ab i1 de 1826 s 1842 - Pre- 
n d i ~  o Rio &ande l o  Fnl (1824 - 1820) (vd. asoador~a) 

Jos6 Ignacio Silveira da kíotta, lente de aimito, 8.' 1s 
girbtni* S..; romeido # d o r  por Qoyas em 1855; 

Corontl Joa6 Joaquim Machado da Oliveira : 6.' lera- 
taburs; Presidin O Psrb (18EI%), AIgcw (1884- 1836) O EP- 
pirito Bar t a  (1840 - 1841) e S. Catkrina f 837) 

drad I n i s  de A b i d .  Nrguei~i,  lente direito (16.' 
%#atura, 18.3 3." distriob); (40:, %.O diltnoto] 

Jor6 Manuel da F o n ~ c a ,  bacharelem dimitc, 5.' Ir* 
Ietora; nameado searda  pcr S. Panlo rm 1864 (vd. rcna- 
h i ) .  

Jos6 Msnotl da Silxa. bar80 de Tiet8, 8.' 1 ~ . & s M a  
JocB ãartins Pamirs  de  Abreo Joak, bhsobsrel rm 

direito (9.' I~girlatnra e 10:) 
Dmeiob~rgador J c d  Ricaida d i  Ctsta A@= &a hndrada, 

C6rtfs, Conatitdnla; l.LIeBiifelnra 4.; come sabstitnDc t e  
Xmrtim Frarictco R. da AndraQiL 

- 
leeea no desrrret da nItimm. 

%mn Antonio Monteino da Bincs, Viaconls b Coe- 
gonhss do Cmpo, ressder por Püo PI d o ,  nomado em 1826; 
preeidio 8Po Paulo (1824-1827.). 

Banoel Anbonio Duarte $8 Asevedo, lente de direito; 
14.' legislatara, (2.O disrricto ; reele ti por ter lido m meado 
ministro da matinbs, 15.' (2.' dibtrioto), 16.' ; 19 '(5.' din- 
t into);  20.: (5.' distrieto) Presidia oHunby (18t0-1861) e 
o W r i  (1861-1862h aonialhim da aitado e i tnord izum 



2889b ministra da tuntipi e da mwinha no gabinete de 7 
e ?&arco de 5871 (Rio Brinco) 

Yancsl BaptUta da Crua Tamaodird, (17.. Icgislatuis, 
e a a o  siitst tuto do ~ n s e l h s i r o  Jot6 &nifacio de Andrsaa 
e &Ira) 

M a a n l  Dias da Toledu, lente de dizuitc, 8 e 4.' le- 
&I.tans (colw iabtt&oto do Xaiqw.  do M w t e  Alegre) 
Camir i  diuolrida em 1842 Prstidiu Mitus Gemes (1835- 

Mana1 Ferram de C a m p  Bailes, b~eáarel  em direite, 
19.. Iegíalutrrn, (7P diakicta) 2? escntinio 

Hancei Jwqnim de Onellar, harhuwl em d i t o ,  (Con- 
stituinte; subst i tu :~ nesta assembl4a Martim F r u á a c o  3. 
de Aadrada; lerviu inr I.' leg3filatum) 2.'; állecando no  
dawmer derk)  

Padre Manotl Josquim do Amara1 Qnrgel, 8.6 b i s -  
h l o r a  {como scbrtitato de Leurengo Pinti  de 86, R i h s  ; 
cammra dimulvids. em 1842) 

Manoel M a r o n d ~ a  de Miura e Cista,~bacharel em di'- 
reito, 10; legislatura, rupplenre no 1: districtd) 

1Y[anoel Maitins de CcuW Bsk, t e m n b  general. Con- 
stituinte (rukstituln w m  impedimeobo a Niaoih Vergu&o) 

Martim Francisco Bibtiro de Andrada, (3.' legirlatura 
wmo sbbstituto do dr.  Jcs6 Correia Pacheco e Bilva, 4; 
camaia dissolvida em 1842, mini tro da fazenda no gsbi- 
nete de 16 de Janeiro de 1822, minibtro da fbz~nda no 
gabinete de 24 de Julho de 1810. Presidiu a constituinte 
em Ontubro de 1823, A camara dos deputados durante s 
1.' legislatuia, as sert6as pieparatorias da crmara dissolvida 
em 42. 

Martim Frsncisco Ilibeiro de Andrads, Iente de direito 
9.' legislatara, como subititub do dr. Josquim Firniuo 
Pereira Jotge 11.' legislatura (2.O distrio:n) ia:, (a 0 dii- 
tiicto) 18: (2." districto) 16.', li.', 18.. (6 ' dirtricto) 19.. 
(6.O dislrictt) 20: (7.'-dnttictoj; conselheiro de estado 
(1879); ministro de estringeiros e da justiga no gab.nete 
de  3 de Agosio de 1866 (Z~<harias  de Q6es) Preiidiu a 
otmara dos deputados no l.Oanno da 18'legsbturs (lr8Q. 

Msrtim Franoisoo Ejbairo de Andrada Filho. ba<hare) 
em direito, 17.' legislatnra (snbitituindo o ,oonselheiro JosB 
Bonifaoio de Andrada e Filva) 18' (5." dietricto 2,'etcruti- 
ni~)iPresidiu o Espirito Santo (1882-1881) 

Nioolhn Pereira de Campos Vergneiro, Côtter, Canati- 
tuint*; escolhido sensdor por Mirias (fetaes em 1828 re- 
gente do imperio em lE3l. 

Ministro do Imperio e da Faaenda no gabinete de 1% 
de  eetembro de 1832; do jmperio e de justiça no gabinete 
de  22 de Maio de 1847 (Alves Branco). 

O:egaiio Herculano de Aquino e Caitio, magistrado 
(13.*.legislatura, 5.' diatricto; 17 4 Presidiu Minas Q e r a ~ s  
(1884-1885). Conrelheiro da estado extraardiio (1869). 



, Piudente J o ~ é  de Moraea Barroa, b:cbarel em direito, 
(19.' legislatura, 2."eaciutinio, 8.O districto) 

Brigadeiro Raphael Tobiaa de Aguiar, 2.. legisletura, 
3 ', 6.", 7:, 10.; falleoendo no aeoorrer deats ultima. Pre- 
sidiu Sao Paulo por dnaa veses 1831-1835) ; (18iO-1841). 

Rodrigo Antonio Monteiro 6 a Barros, magistrado, 2: 
legiilatura, 3.' (oomo supplente do Brigadeiro R%phael Tobias 
de Aguiar), 4.', 5:, falleceudo no decorrer da ultima. 

Rodrigo Augusto da Silva, 10.. legislrtura; (supplente 
do 1.O distrioto) 11.' (2.O districto), 14: 1.' distrioto), 15.. 
(I.' distrioto) 160; 19: (4.0 diatrioto, 2.0 esorntinio) 20.. 
40 distriato) escolhido senador em 1888 e falleoido em 1889 
(Vid. aenadores). 

Rudrig I L?bato Marcondes Malhsdo, bslbarel em di- 
reito, legiilatura diss~lvida a 15 de Novembro de 1889;. 
(5." distrioto). 

Teophilo José Autuuei Brsga, bacharel em direito, 
legialatura disaolvida a 15 de Novembro de 188); (3.O.dis- 
trioto). 

Tristáo d e  Ab ,eu Rrngel, 7 Isgisl&t~ra. 
Padre Valerio de Alvarenga Ferreira, 2.. legislatura 

(oomo supplente do Brigadeiro Rsphael Tobiai de Aguiar) ; 3 '. 
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O CALEHDARIO MEXICAYO 

O actnal Mexico era chamado pelos sem an t iga  br- 
bitrntfa Anohuac, isto 6, terra pua esid entreos agwas, 
vido a ser esse pa'z banhdo por mnr de doir hdos. 

Dentre t-das as uaçõrs que p o m n m  o sntigo Mexi- 
00, f o n m  os tolteca~, palavra que signifioa homens artiftoea 
e sabios, os que maior g 6n de civiReagBo alcanvuam om 
todos os ramo* da aotivit!ada humana, 

Fundiam o ouro, a prata e o nobre, lapidavam a pedrn~ 
linas, oultivbvam as Cenas, oonheaiam a tecelagem visto 
que do algotão co l thvam temam CI sem vastidts wa 
q u s w  lambam s a g m  tingir de varias tBrss e eram hsbd, 
arohitetoa pois deiraram monumautos qm pmdumm 8t6 
nonos dias e bem assim sabiam a arte ?e decorar #em tem- 
pbs e pa1ao;os. 

A rdlgi8a dePea e-a cheia de dòwa e poeah, vhto 
que  nnuca aos aens deuaei ~ffereceram as entranhas de sem 
temelbauter. mas sim tuctoa e fl6nr. 

Emfim para Paaer nosn a phraae de um illnatra arohsolo- 
80, e n m  os toltecas--soa atheniemea do contiuenb ameri- 
oanom. A civilimofio adiantada e aurprahwbmhr snu aa 

I hmpanbrea encaa&arrn me Mexico, q k d o  1prnbuik pela 
plsin v=, ersobrn &Ps, visto qm t in ta  os eí;ichimaca# 
ame os astecrui conqmvialirt* das idtecw, am ver de k 
m a  civil iuqlo e reiis metmnea, p n f a i ~ a m  ar dom 
wnc*dOn. 

t s toltwas possoum geaa~lyphes e ~ymbolw M q-a, 
~ g i m i s a d o u  %um meibelo, alada hoje peanrnli  ela psHi8 
de animaas prr dles  c&idai  e 5em esom em papel por 
ellei fahrcadoi de folhas da ~almerrai e da outras u h t a i .  

&sai insc ip* e gma~iypima pavadas e Brcriptoi 
em varias cêrei oonutiUin a sii. hntoiia chamada uapobdt-  
W i n .  qns gaar dizer couia dos ruccssros. 

4 arte de iuterprater avara geraglyphts pôde ss, ao- 
d e c i d a  pe.ic. pdpieta!+ caatsibamofi qua .pottuamú temi 
do Mexico dato o w  a i  an+cs msxioanoi. apyiisl piu 
eram ricor, m d w a m  -I fi has apreDdbZ a lntBLptP 
@safa geroplyphos doa toltocas e, portanto, pu&nm ellai ea- 
.ip.r ao, heipJlosl. 

Deua  forma, poii ,  o a g  uros  eriw p 6 d u ~ y  o~ 
ror. h*ta&ciwn i s u t i n i s  pwe. * r ,  4s- 
do nPliso pak Anakup. 



Acreditavam elles num Deus supremo, creador do c8u 
e da terra, ao qual chamavam Iloquenahuaque, isto 6 ,  wea- 
dor de todas as couaas. Costnmavam, sempre que olama- 
vam pelo seu Deus, levantar os olhos ao c6n. Acreditavam 
que esse stu Deus tinha criado um homem e uma mu!her 
e que os tinha posto em nm jardim ameno. 

Entre seus gerog:yphos existe nm que repreaenca uma 
arvore no trono) da qual_ se enrola n u a  cobra com cabeça 
de malhw, com cartees a serpente de que nos fala a Bihlia, 
JI qual tentou o primeiro homem-Addo-ao peccado origi- 
nal. Essa cobra era conhecida com o nome d e  oxom!eco, 
isto 6, a gravida gulosz e tambem pelo nome de cohilatlahue- 
le'lcc que signifiia cobra denmnio. 

Dessa forma, p ~ i s ,  tendo elles a id6a da oreação do 
mundo pelo seu Dena Ucquenahuaque, e bem assim do pri- 
.meiro homem, coneqaram a numerar suas epjcas desde o 
anuo da oreação do mundo. 

Depois de 33 seculos dos toltecaa, os qnaes tinham 52 
annos cada um, e, p.rtanto, no anuo 1716 da creaçllo do 
mnndr, houve um grande flagello, pais quo, chovendo de-. 
masiadamente, toda a Terra ficou snbmergida, morrendo 
dessa forma todo o genero humano. Desse dilnvio escapa- 
ram r6mente oito peasas~, no meio das qnaes estava Coxcox 
o seu Nod, e isso dentro de um tlaptlipetlaoalhi que signi- 
fica mais ou mencs arca. 

Mais tarde, multipliõando-ae o genero humano e te- 
mendo os homens outro dilnvio, deram comego z i  eontrncção 
de uma grande torre, á qual cbamamm taouali e que deve 
ser a lorre de babel, de que fsla s Biblia. 

Passados 8 secnlos, e portanto 416 annoa depois do di- 
Invio, visto gne o secnlo das tclteeas, coma j.4 reterimos, 
tinha 52 annos cada um, e assim sendo no anuo 2133 da 
creaq8.o do mundo, deu se a confnsllo das lingcas entre o 
povo que edificava a torre aaouali e desea fbrma, não po- 
dendo levar avante o seu intento, eaae povo dividiu-se em 
familiias que emigraram para diveraas partes do mundo, 
sendo que referencia similbante faz o livro Cfeuesis. 

Dentre esae povo que emigrou, sete familiaa que fala- 
vam com oertera a lingnaviahail, t! maram talves a direcçiio 
da America e depoia de tertm andado dois aeculos dus seus, 
coriespondendo a 104 annos doa nassoa, atrav6s de montes, 
a que f'aem refe.enoia seni geropllyph~,~, chegaram a nm 
pais on malhar logar, ao qual chamaram de Tlapalhan! que 

8 uer diser uermtlho, nome dado antigamente ao mar ritna- 
o entre as costas orientaeu da actual California e a occi- 

den'al do Mexio~. 
No inno 2237 da creapllo do mundo Ianaaram a base 

da fnndapllo da primeira cidade que tambem chamaram 
TIapalhan, iito 6. Vermelho e que os caatelhanos traduziram 
por Colorado, nome esse que ainda hoje 6 dado a esse lo- 



gar, qno conatitne o Eitado do Colorado da Republtca dcs 
Eatadoa Unidos d a  America do Norte. 

Depois de decorrido 312 annos da fnndrpão desta ci- 
dads, e, portantr, no anuo da oreação do mondo 2669, di- 
ziam os tollccaa que o 801 parcn por cspaço de nm dia, 
rendo que o livro de Josu6 no cspildo X faz egnal refe- 
rencia. 

Depois do dilnvio 1715 aonos, diziam que s~ffceram 
elles uma segunda cslamidad~, pois que um furaciio me- 
donho derrubou casas, aivores e fez rolar ffiuitaa pedras dos 
montes, as quaes mataram moita gsnte e que, slguni dias 
a16a essa calamidade, as pes 8as ue se salvarsm escondidas 
em f ~ r n n s  sairam de seus escon erijas e enoontraram toda 
a terra coberta de macacos. 

1 
Passado algum tempo depois do segundo ílagello, maii 

on mencs 158 aonos, e, portanto, no anuo i3591 da creaçPo 
do mando, hruve nm teroeiro que conaton de nm terrivel 
terremoto, o qual fe. snbmergir uma grande ilha niio mui- 
to distante,-talvez a celebre Atbntida de que noi fala 
PlaiHo,-e bem aaiim ocoasionon a morte de todo um POVO 
giganto chamado Quinametais viainho dos toltaoar, o qual 
t s traxia em conetante sobresalto 

Duran, eicriptor do se~u lo  XVI, que viveu e morreu 
no Mexico,-buctor de uma tbra de valor-Historia de hs 
Indias de Nueva Es'spfia, 6 de opinião que, pelas tradiçaes 
que t%m oi Mtxicanoi da creaçáo do mundo, do dilnvio, de 
uma torre eensl A de Babe1 e de moitas cntias conras.eiie 
poso 6 o constitnido pelai dez tiibni de Israel, que SalmaÚaiar 
rei dos Aieyrios conquistou e que Hoatas, fen sncceasor, 
transporton Para as payxes de Hakh, facto esie referido no 
livro I1 dos Beiv, eapitnlo XVII. 

Na noiia ovinião, formada oom a Isitnra de alguns livros 
sobre ease assniptr ,  oi antigoi habitantes do pai; Anahuuo 
eram povoi de origem a~iaticr, emigradom, devido a qnalquer 

rincipalmente por terra, viito qnen$o se encontra 
motivo# geroglyp i o qne prove a.vinda de qnalqner povo por via 
maritima. 

A doutrina. èehndida por muita gente, - <e que existem 
eomnte i  maritimas entre a i  contas do Japlo e as do Pei6 
e Mexioo, poder& ser verdade. E' mesmo pocsivel que eiiaa 
cortentei numa eDoea remota tenham arrastado, a contra- 

oato doi aens trrpdantes, embarcag6ei siiatiou i s  costas 
8a Amerim; poidm emai embaroaq6cs arrastada, seriam em 
tão pequeno Ünmsro, que abiolntaffierte nlo  ae ~ 6 d e  jnibi- 
6 m r  o povoamento to tn l  do ntsao continente por via mari- 
tima, mbrmenta tendo em vista a i  dimenr6es densas ernhar- 
aaçaes, que eram peqasnai, podendo no maximo trsmportar 
200 pessoas cada uma. 

Os geroglyphos at6 hoje encontrados reterem que or 
a n t i p s  mexiobncs vieram sempre do norte por t ana  para o 
sul; e irsim lendo, porque nlio aooeitar a opinulomsi8fan- 



damentida que dia ter rindo da Anii, pele edtreito le Br 
riog, os povoa ameriosaoi ~ W m b  amt. m h & Plio- 
c a i o  quando a Amerian &da em unida á A-ia, ou meamo 
em epoa  po~teuar  a eui? 

Pw64 vo1trm)a a?   um anumpto e & m r u  pr 
rlguem mais oompetente que nóa o d e ~ u t i r  a origem doi 
antigos pov a americanos. 

Com i morte doa g:gsnttai, c u p  migem deixamos de  
diicatii prr ser um tuito duvidona, ficaram ar T d t 8 . w  ao- 
n h ) i e ~  de toda a regiie qoe habitavam. aomqmde eu* a 
dedicar &e oam muar aotividada ao cnliivo da tena s i 
úbrrva* doa a&oa. 

Ve:iBcando então elles que o anuo comsçsva justasenta 
quando o campi principiava a oobrir-as de hwva e que 
vegetnçlo mautinha o seti rsidor at8 a viu l i  de  ir& que 
ar destruis, e h3m assim qu3. pariado o inverno. t o r u u a  
o campo a revwtir lb  de nova berra, f i~aram a exteoaaa da 
anno de UIM a outra vegetwão e deram ao anuo o n o u  
üe Xabuill que q iec d i a a  Earm Nuva. 

Observand, s Lu* podsnn notar que el'a mudava da 
f rma  e w w  mudsnpn ou, melhor, pbaaea da Lua emti- 
tnirarn 03 seus ~rimitivas mesas. 

Pasradm 9 'mmloi dspoil dm oiladdade, - que aowistiu 
em fu m, e, wltantn, n? anuo da u e a ~ A o  da mando 3901, 
h w v j  em Bòrehue Tlapalan, &;fade f rmua e popn im & 
naçie lolteca, uma grande j m t r  de ncrologol para k s m  
a mneqüo d ealenfsrio e Bem assim rafurmsr sais dakti - q w s  reeooheciam errrdag. Coaeorreram n& i 6  .s mui ta  
s.bioi a~trologes eristaat,e n ~ q u 4 l s  eidid, oom, rnnitm 
outros que vieram das damais aidaiem visiuhas. 

Essa juita dividiu a dnra*o do rnmdo em q u a t m g r a r  
das psriodor, tomando por brue os quatro elemnitos da na- 
twina. 

Deide a omaç8o do mundo atB o Diluvio erao primeira 
ps r ido  chamado por ellea Atonat i~h q13  tmduaido 6 &! a 
Agua a que interpro'ado quer diser Periodo de t e m p  qm 
a ~ a h ~ u  com o aoua. 

Dede o ~ 3 u v i o  ate o furac%o, ito 4 o segun 10 periodo, 
chamuan E'ieeatmutiuh que signlfiok 802 a Ar e que i u t e b  
p e t u i o  6 Espago de tem& $2 acabou c,m o a-, Ôtr nrellbr 
a t a  o cento. 

O wrceiro per ida  que correrpondin dmde o faracão .M 
o t rirem< t ,  chamaram llaciubnal&uri q18 traiuzido 6 Sd 
.e Twro e que interpretado que# dizer, Penodo. de tem- 
qm te*minou com a dsrrd, ou par3 aze'ao. d w ~ g  coni tsrrs- 
no& 

Ao quuto e nlb~mo per.od9 chunarsm de Tldor%üuh 
q ~ e  quer diesr Si1 e Bogo e que signrfca i L 9 p ~ >  de 
que taminaviu com fogo. 

Da palavra T o n a t d ,  q w  quer d i z  801, ietvirim-w 
ãE T ~ l t e c a ~  para deligoar o dia, de maneira que. o o n i i r m  



tantos dias quantos ~ 6 9 s ~  sendo qus 16 mais taede 6 qne in- 
ventaram a palavra Zlacalli para m a r e m  o dia. 

A mesma aonia deu-se com s pdavra XihniU qne qner 
dizer Rerca Nova 'e que nsaram pua de:ignaro uino e bem 
ass:m aom o terml ou melhor palavra Ue&Ui que eignifica 
L u a  para nomearem o mos. 

PorBm, como tinhamos referido, feita adivisllo da exia- 
tencia do mundo em qusho grand!s pariadoa, eplrtnajnnta 
a emendar snas datas e a corrigir mo ca'enlsrio, dividindo 
os periodoa em eras, as eras em aecnloi,oi aeonlosmpmios, 
0s annos em mene , os meses em semlus, i a  sema- em 
dias, e os diaa em partei ignaea. 

Para designar a Bra chamaram Euehuet~lictli, que qner 
diicr D n r q ã ,  velhz e aooitava de doia secu?oa. 

Ao seonlo ohamaram Xiuhmolpia que qner dizer B&M 
de annus R constava como j.4 dissemos de 59  annos. 

Aos feixes de annoa, os q n a ~  tinbam 13 annol d a  um, 
ahamaram de Illalpithi que q'ier diser Nd, Feiae ou Ata- 
dura.  

Ao anno designlram cjm a palavra X?huitl e que como 
j.4 sabemos, queria diier Herva Nova e oonrtava de 18 meses. 

Ao mas obama?am Metsl2i qnecomo tambem jP refotimos 
queria significar Lua  e t u b a  20 diaa. 

No fim do nltimn mez do anuo aupmentivem 5 diaa 
qu ,  chamavrm de Nenonlemi que tradusido B Aeiqoa, fi- 
cando assim o anuo com 365 dias como B o nosso. 

De quatro em quatro annos aigmentãvam a!8m doa 5 
dias aziagos, mais um, e dewa forma poiiniam tambam o 
anuo bissexto. 

Toda a bsse de  cslendario res'dia n% mpatigüa onnti- 
nnbda dos qlatro symbok cn gerogly&as queriroi6mvam - - 
oa quatro eiementoa dd sabnmá o éhm: 

1 Tecpatl- pederneira e e igs ihnn i  Fogo 
2 Calhi - aasa e significava I- 
3 Zuehtli-coelboe * Ar 
4 Acatl- oanna e m Llgua 
Numeravam cim esses gelogl~phos os a n n r ,  rep tiodo 

por ordem sem admittir j mais v d a q ã s  nem altera<& i a não 
ser angmentando o algarismo de um ata traia e d ~ s a  forma 
assignalavam Fe feitamente e sem erri l  fados ea amos de 
d e  nm sec 10. 

Tambem eom esses syabolos maroavamos q-atio hixea 
de  13 annos crda um, q r, rwaidos, constitnism o seou11 
delles, sendo qne ao primeiro feixe chamanm Psepat4 pe- 
derneira, ao sagnndo calh~ MSO, a+ tsreeirn TacbUi eeelb@, 
e w quarto e da &xe Awtl use. 

Cvntavwn o noma L or)i anue do f ire, p a i t i d o  da 
waa doam fa*rs a Up p* o pziwim i e b  9w ara ZeepCI 
"phmaia, -inm f i n d o  d a  p d r v u  - pedemeira - e  
di*am assim : 

1: anuo - 1 pelernain  



2.' anuo - 2 OaiU8 
3.0 anuo - 3 coelhos 
4: anuo - 4 cannas 
6: aono - 6 pederneiras 
6.' anuo -6 oaaas 
7 O anuo.- sete coelhos 
8." anuo - oito oannaa 
9.' anuo - nove pederneiras 

10.0 anuo - dez oasai 
11.' anuo -ouse coelho9 
12.' anuo - dose canoas 
13.0 anuo - trem pederneiras. 
O segundo TLAPILHI, on molhor o segundo feixe de 

18 annas, contavam partindo do segundo geroglypho e di- 
.iam agsim : 

1.' anuo - uma capa 
2.0 anuo - doia coelhos 
3? anuo - trea cannao. 
4.0 anuo - quatro pederneiras 
5.0 anuo - cinco ousas 
6.0 anuo - seis ooelhcs 
7.P aono - sete adnnas 
8.O anuo - oito pederneiras 
9.0 anno - nove casas 

1 0 . O  anuo - der coelhos 
11 anuo - onze cannas 
12." aono - dose pederneiras 
13.0 anuo - trere ousas 
O terceiro fcixe, representado pelo geroglypho TOCHTLI 

que quer disar como sabemos COELHO, contavam partindo 
do terceiro agmbolo e asrim digiam : 

1.0 anuo - um ooelho 
2.0 anuo - duas canas 
3.' anuo - trem pederneiras 
4.O anuo - quatro casas 
6 0 snno - cinco aoelhca 
6.O anuo - seis canoas 
7: aono - sete pederneiras 
8.' aono - oito aasu 
9."nno - nove coelhos 

10.O anuo - dei  a n u a s  
11.. anno - onse pederneiras 
12.O anuo - dom casas. 
1ô.O anuo - trem coelhos 
Finalmente ao nltimo feixe, t n  ultimo TLALPILBI 

que tinha oomo symbolo o geroglypho ACATL, isto 8 ,  
CANNA, oomeaavim a contar por este mesmo symbolo oomo 
faziam otm c i  feixes anteriores e diziam da seguinte maneira: 

1 . O  anuo - uma canna 
2.O anuo - duas pederneiras 



3." anuo - tiea casas 
4. .O anuo '- quatro coelhos 
5 e anuo - cinco cannas 
6.' nnno - reis pederneires 
7 . O  aono - sete casas 
8.' anuo - oito coelhos 
9.O anoo - nova cannas 

10." anuo - dez pec'erneirai 
1l.O anuo - onm casas 
12.* anuo - doze coelhos 
13.' anuo - treze oannas 
Assim dessa forma contavam os annos do srcnlo sem 

errar, GCmO temcs visto. 
Agora vamos ver o modo de ctntar cs meaes, e bem 

assim a signifioapllo delles como tambem a rolagao que ti- 
nham com os nossoa. 

Segundo Botur,ni, archeolrgo de nomeada no arsumpto 
que ora tratamos. eram estes ta nomes dos 18 mes<e : 

1 Atlcahurlo - rntenqáo das sguas-(de 1 a 20 de 
margo). 

2 Tlaeaxipepualtstli - derolagUo de gente (21 de mar- 
90 a 9 de abril). 

3 2osoeiuntli - jejum pcqneno - (10 de abril a 29 
mesmo men). 

4 Hueitoaostli - jejum grande - (80 de tbril a 19 
de maio). 

5 Ioscatl - esforgo - (20 Se maio a 8 de junho). 
6 Etzalcualiztli - comida de Tejoootes - (9 de junho 

a 26 do melmo). 
7 Zecuylhuilsintli - feita pequena do Senhor - (59 

de junho s 18 de julho). 
8 HueytecuylhuiU - festa do grands Senhor - (19 

de julho a 7 agoito). 
9 Iluxochima~o - etteira de flôres - (8 de agosto a 

27 do mesmo mea). 
10 Xocotluhuelsi - madurem dai fruotas - (28 de 

agosto a 16 de setembro) 
11 Ochpcniztli - tempo de varrer - (17 de setembro 

a 6 de outubro). 
12 Taokclo - chegada dos Dewea (7 de outubro a 

26 do meimo mem). . 
i3 Teperlhdtl - feita dos montei (27 de ouiubro a 

16 de uovemb<). 
14 Quecholhi - pavlo (16 de novembro a 5 de de- 

nembro). 
. 

16 Panquetsaliatli - p l u w  (6 de driembro a 14 de 
janeiro). 

17 Titil1 - ventre (15 de janeiro a 8 de fevereiro). 
18 Yfacalhi - quando volta a herva (4 de feveiairo 

r 23 do mesmo mea). 



Cada men constava de vinte dias, qye tambem tinham 
o i  teus nomes e rymbolor, dúrpotacs de formatalque aabiam 
em quatro divisões de ciuoo dias osda uma, reprersntada 
cada divisão palos qoatroa gemglyphoa prioe:paal j4 refe- 
ridos: Pderneira, Ccsa, Co4ho e Cama, lendo q n s  esaas 
quatro diviaaes de c.nco dia8 *iam as iemanai dos Tdtecas. 

Em todo o oalendario mextcaaa a rstfonomia raprasen- 
ttva papel raliente, visto que N msioiia dos iymb,tm dos 
diai provi1 hsm das nomes e fá rms  de mal oonctsHq3es. 

O mes thhn  20 dias os qoaes eram os wgnintm: 
1 lecytal-Pederneira 
2 Quiyshniti-Ghnvs 
3 Xriohitl-Flôr 
4 Ciprctli-Cabra Navalhi 
5 Ehecatl -Vento 
6 Ca!hi C da 
7 Cuazpalhin-Lagartixa 
8 Cohnatl- obra 
9 Miouizli-Morte 

10 Masatl-Veado 
11 Tochtli-Coelho 
t Z  Atl-Agua 
13 Itiqainili-Cachorro 
14 Oz~matki-Mono .~ 
16 Malinalhi-Trança 
16 Acatl-Cirnna 
17 Ooelotl-Tigre 
18 Auanhtli-&guia 
19 Caacaquanhtli - Ave. 
20 Olhin - Movimento. 
Pdis ben, esses eram os dias domes; mar, oomo jB dis- 

semos e pdernrs obeer~sr, sendo o numero de menes 18 e 
tendo cada mes 20 dias, o anuo fio+ rónente com 360 
dias. 

Assim, para que o anno fasse ceito era neieasario ter 
365 &as, o que elles conseguiam augmeatando depois do 
ultimo dia dos 36", oinoo dias, para o nuno comrnum e seis 
para 0 .anuo biraextci, que c h a m a m ,  aomto j8 referimoa, 
nenontemi, que tradusido quer d i ~ e r  asiagos ou fataes. 

Etles fariam da reguinte fama  aiw lugmenb. Si era 
n primeiro anno, e, portanto, o anuo tecpabl ou melhor ps- 
dernewa, augmentavm oc eincoe dias oh.saramdo a ordem 
dos dias dntante o mrz ; e partindo, assim do w m q e  dar- 
a essa oinwe dias iugmentdos o nomes doa da pri- 
meira semana do mes e diziam: 

1 T m a l k  - PadnrneM. 
2 ~ u i i a h u i t l  - Chuva. 
3 XechitE - FMr. 
4 CipwtE - Oohra navalhn. 
6 Eheca;l - Vento. 



Si era o segmado aono e, prtui to ,  o a i51 caW, in- 
hqrstado w, cllei augmentivam M &eol dia ,  seinpre 
obrv+ndo a ordem d a s d i s  durauim o me., e davam a eraos 
riasos di i i  si dcr d a i  da ieguoda wmanr, contada 
da ssgnint I f6rma: 

1 Ca!hi - Caau 
2 O a s ~ p i l h i  - Lagartixa. 
3 Cohustl - Foina 
4 Mianistli - Masta. 
b Maaatl - Veado. 
Sendo o temeiro anno, o asno toclilli, iatu il,coclho, 

procediam do mesmo modo, dando a wsei d i a  mgmenaidoa 
ca nomes doi dias da terceira remara e oontavam da art- 
guinte maneira : 

V 1 Toohtli - Ccolho. 
2 A t l  - Agna. 
3 I tzqnlntli - Cachorro. 
4 053mrth - Nano. 
5 iüalinilhi - ' k i n p .  
Qoand.., emfim, ara o qnsrto anue qne cliamava-se 

aeaU e pne traduzido 6 canna, o qual era o biessato, obde- 
oiam d regia usada pata os annm antariores, e con'bavanc 
asses diss com os mesmoi nomea drs diss da ultima #emana 
do mtz e diniam alsfm: 

1 Aeetl - Cmna.  
'J Ocelotl - Tigre. 
3 Qntuhtli - &gula. 
4 Coscaquauhtli - Ave. 
5 Olhin - Muvimritn. 
6 Teaputl - Pederneira. 
A'grina s~eheologoa e '  histatirdores dizem tambcia que, 

em ves de partir do geraglypho aoaW, no augmento dos seis. 
dts pau a organiza$üo do annn bissexto os merlcsnos par. 
tum do dia do niez chamado Maliralhi e otntavam da se- 
gninta forma: 

1 Malinslhi - Trança. 
2 Aoatl - Oanna. 
3 Oceiatl -Tigre.  
4 Quaõhtli - agnii. 
5 uoserquariEt'i - Ave. 

, 6 Ofhin - Movimmto. 
Twts v i ~ 0 g a s 9 i  talia diyirõaa e s u b - d i r i t k  do ca- 

.lendano mefi@am>," 8iltsnd~-irct sdmonte ma referelptes a o  
dia e noite, que eram as seguinão.: 

> . 1qzci.m t o w l i w W  - E a t d  o nnw lo Bel e a meio dia. 
V e p a n t l a  lainti'd - 4 n ú a e m s i .  diae o' de* da 801, 

Oncqui t ~ n a t n i h  - IOatre o deikdoSde a cmii aoita. 
Yohlmpada itenatid - iihse: a rsei. &t, e o-. 

-r & 8 1 .  
X - * *  



Deiss f6:ma, cjmo scabamcs de erpôr, era organizido 
o calenEario mexicano que, certe estamoa, aerá rcconhocido 
por todos, como a prova mais brilhante da adiantada eivi- 
liaaqiío desse mysterioao povo da America longe do contacto 
ds  culta Earopa. 

Termiuandr, pois, este modest,) tiabslhn, na0 ~6demos . 
deixar de censurar o modo barbaro que os heapanhoei pnze. 
iam sm pratica para, dizem ellea, civilizar cs povos da A- 
merica, inolusive os antigos mexioanos e os filhos do legen- 
dario Imperio dos Incaa 

Quando os aveutareiros caitelhanos aportaram em tertal 
do gloritso pais - Anahuac - encontraram ehi um vasto 
Imperio perfeitamente orgsriizado com uma população com 
quasi 30 milhoas de habitantes, viato que esse pais esten- 
dia-se para o norte at6 o Colorado e a Calif-rnia de hoje, 
e para o sul at8 &a repnblicas actuaes da America Oentral- 

A capital dos mexicanos tinha pertl de 300 mil almas 
e, portanto, era uma cidade como 6 hoje, mais ou menos,o 
nosso S. Paulo, aervida de sgna encanada e tendo p:edios 
feitos de pedras apparelbadrs, com mais de um andar. 

Pos.uiam outras cidades populosai como Texcoco cim 
160.000 habltante~, Tlaxcalhan oom 125.000. Chololhin, Xo- 
chimiloo, Bscapotialco aom 100.000 pcanôas cada uma e, 
emfim, Huexotniuco com 60.000 almas. 

O Imoerio Mexicabo era uma federaciío de tree nrandes 
reinos que' sc chamavam :- ~enochtit lan, '~ezcmo e Tacnba, 
quando os hespanhoea abi cheg~ram no começ, do saculo 
XVI. 

Ao Imperador cabia o poder legislativo e executim; o 
~ o d e r  iudiciario era soberano e o mesmo Imperador niío 
podia cóntrariar a i  suas decis6ea. 

A 

Eristia um sgatema de correios que permitia manter em 
constante commuuicap$o todo o vasto Imperio. Conatava de 
edificag6es feitaa nos caminhos, de certa em certa distincis; 
os seus moradores, recsbida uma noticia on ordem, a com- 
municavam ao seu visinho immediato, o qual, por sua vei, 
passava adiante a ordem ou noticia, e aisim por deante, 
at6 ao destino desejado. Eaae syatema de correios servia 
tsmbem para transportar, do litoral ao interior, isto 8, A 
Capital, peixes freacos para o Imperador. 

Pois bem, toda eisa prova patente de oivilimçiío e pro' 
grasno derse povo, era toldada pela avidez do onro e pelo 
fanatismo religio~o que via nsquelle que nio era chrisüio a 
figura de um demonio ou fera. 

E tanto isso 6 verdade, que o propdo Papa teve que 
ba in r  uma bnlla, declarando que esre povo era gente, e 
niío animaei irraoionaer, como auppnnham. 

Alimentavamos heipaohoes seus olles com si camcs dos 
chmadm selvageni, abriam com auai afiadai empadas, pen- 
didn B ilharga para a defen do christianimo, os ventres 



de inermes e indefesas mulheres, para oom ellas morrerem 
os frnatos de aeus amores; arranosvam innocentes oreaturas 
dos bragos de suas mties para torcerem-lhes o pesoaço on 
jogarem-n'as de encontro aos roohedos para se espedaqsrem, 
queimavam vivos, quses infames inqnisitores, aqnelles que 
ntio obedeciam seus instintos malvados ; emfim, usavam de 
toda a malvadez e mentira para aonsegnirem o ouro, oomo 
acaso tivesse sido dessa maneira infame, que esse povo a- 
juntou o aen thesonro. A morte do inoa Atahnslpa e de 
outros muitos que a historia refere, 6 nada mais nada me- 
nos, ue o resultado da ganancia oastelhana, 

Jmfim, para fanermos nossas as palavras insnipeitaa do 
padre La Casas, contemporaneo desses aventureiras hespa- 
nhoes - cersm oa osatelhanos l o b ~ s  famintos e os antiga8 
americanos indefesas ovelhaam. 

S. Panlo, 5 de abril de 1911. 
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O CORONEL CHURCH 
O Institnto Historico de 8. Paulo acaba i e  eleger 8en 

socio correipondenteo ooionel Qeorge EarlChnrch, seguindo-se 
immediatamente a votaçb B propoita, com honrosa dispensa 
das formalidades regulamentares e demoras nsoaes (1). Pouoos 
entre o publico raber8o no entanto a que penonalidade i ~ .  
teresaante, em toda a extengilo do termo, oorrerponde tal 
nome, posto ae aclie elle intimamente ligado a uma mallo- 
grada obw nacional do engenharia, ou melhor um empre- 
hendimento muito falado de viaç&o internacional iul amen- 
cana, qual a estrada de ferro do Madeira-Msmor6, eniaiada 
em 1878 e a cuja final erecuçilo o Branil se obrigou pelo 
tratado de Petropolis, que legslinon n polue do Acre. 

O coronel Churoh foi o concessionario daquella via 
ferrea na qual os governos branileiro e boliviano punham 
grande empenho, oomo egnalmente nella punha o commercio 
newyorkino. 81 a tentativa falhcu, aculpa n b  coube cer- 
tsmsnte a negligencia ou indolencia do roveoto americano, 
cuja vida tem sido toda ells uma licão i e  energiaede per- 
sevetanga, sim a aircnnitancii espeoiaer topographicas, oii- 
materioas, finanoeiras e juridicss que fiseram ftaoasiar a 
explorapilo, cuja historia se fecha com uma lista de 221 
obitos e começou por uma serie de pleitos no6 tribunaea 
fngleiea. 

A narrativa da infelii expediflo ds cabeceiras do Ma- 
deira e do projecto entM aventrdo e gorado, foi justamente 
feita o anuo pairado numa obra editada em Philadelphia 
e escripta Dor Neville B. Crais, um dos iobreviventei da 
turma Pne-em 1878 ie  interno< pelo agitema bydmgrsphioo 
amaionico para a veiifica~ilo do pleno que agora revivea e 
i e  trata de-realizar DOI viitnde de um oõnvenlo didomatioo. 
como uma inadiavel isoeaidade eoonomioa pn .expan& 
boliviana em dirscpllo ao Atlantico do Nortee o maior pro- 
greiiu de quanto & relaciona com a grande arteria tluoirl 
braiileiri. 

A mencionada turma alilis oada auno i e  reune, onda 
v05 mais escassa naturalmente., num doa hoteir da capital 
da Penuaylvania, reoordando oom tanto menos awrrgor u 
decepç6ea e agruras daqnelle pairado, qumnto todos oi q n ~  

' ZJ) O ooronel Chuich. delto soclo correspondente da instltutoElatodno 
de S. Puulo em 6 de marw de l808. meoen em Iiondm~ nwi olhei dlss do 
anno seminte, da IWO. N. da B. 
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do Potomro; tomou pmte na oampanba final de Juarez, 

'.contra Mizimiliano, indo ao* serrrs aexicanos na qualidade 
de correspondente do *Ntw Yo k Hera d.. levando porven 
tnra um8 rniis%o ernfidencial do generbl Grant, mas sendo 
afinal o eaplrito di3igente da ultima lhase da guerra que 
culminou em Queretaro c u j ~  trsge ia pretendeu comtudo 
evitar, recolhendo d pressa, entre cem perigos, a Washington 
e movendo o governo fe!eral a intervir ponto que infinoti. 
farsaente e a  favor do desgraçado 1m;~erador; assistiu mesmo 
as ultimas peripecias de drama do Paraguay, encerrado com 
a morte do dictador, oecorrendo ellas por orcasi8o das res- 
pctivaa viagens que,por motivo da ouuoensão da nua estrada 
de ferro que primeiro f6.a de um canal no leito do rio agitado 
gelas corredciras e cachoeiras, foi oomliellido a fazer d Bolivia 
e ao Biaeil. 

Ninguem, sem que haja lido a respaotiva bistoria, cal- 
oulard bem s cópia de contrariedades, de desgoitos, de ve- 
xames, de arr,hnlcções que abrange essa concea~iio da Madeira 
Mamoré no tempo que durou sua tentativa de apylica@r, 
de 1868 a 1878, com todas ,seus abundantes litigios de di- 
nheiro e anas intrineadas questõda pnEiiionaes. Foram dt5 
annoe essas que devem contar mais do que dobrado, porque 
representam mais que os de guerra na vida de um homem: 
todavia o cosonel Ghurch ahegcu d sua actual edade quasi 
sem rugas na sua pelle fesoa e rasada, com o mesmo andar 
seguro, a mesma presença juvenil, o mesmo brilho nos seus 
olhos muito rzues nos quaes se rtflwte toda a sympathia 
humena de sua alma e cuja sarrenidade diifarça uma viva- 
cidade de imaginação, dessas que se conveio denominar meri- 
dionas S. 

Porque eate homem que lutou e soffreu 6, justamente 
por ias" - quando entretanto coincide com a bondade - 
um homem que possue a faculdade de interesiar-se pelou 
actos dos seus semelhantes, a!6ra o dom de nutrir preoc- 
cupa(6es puramente inte lnotoaes. Sua soberba bibli, theca, 
inoomparavel no que dia raspedo a livros sobre a Amerioa 
Latina a partir du seculo XVI, alcanpados nas livrarias da 
Eoropa e tambem traeidca das suas peregcinsçõea 4 Bolivia, 
ao Equador, ao Paraguug, d America Central, ao Mexico- 
quando neisas terras ainda se encontravam taes preciosidades 
-foi a distracç8o maxima, o refugio do seu espirito ator- 
mentado, mas nAo abatido, o conaolo do seu coraçllo mor- 
tificado maa niío sucoumbidc, pode quani dimr-as nalgun~ 
momentcs a razão de ser da sua existencia. 

Della emerg.u preparado para novcs conüiotos, disposto 
a novos tentamens, em que foi msis afortunado, e nella se 
abriga sempre e todo o tempo que lhe B possivel, emprei- 
tando-lhe eada dia maior participaçíío na sua vida. Abi 
acolhe com fidalguia os que o baaoam e iobrethdo os que 
oomo elle prezam o# livros, e nenhumpraier eguala o sru 
d e  axhibir-lhei as riqueeas de sur oolleçiío. 
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Nem pela sua velha empresa, nlo 6 mais licito dizer 

sua chimera, deixou elle de empenhar-se moralmente : que 
outrcs realisem o que elle planeou, t io  ouro lhe foi a tão 
caro lhe ou tou, 6 a sua aapiraçiío. Sua satiafacgáo foi in- 
teum quando lhe disse, hs  algumas aemanse, que a conatrnc. 
cáo da Madeira-Mamo16 estava iniciada, porquanto elle cou. 
t inia a ci8r, máu grado id6iai que tem ido surgindo qua, 
se a ligsçáo do sul da Bolivia ccm o systeml ferroviario 
argentino poderh desviar do Pacifico para o Atlantico a 
produoção de Omro e de Potosi, e mesmo se a prodnoq8o de 
Santa Cruz, Chuquisaca e Tarija tomir, como B natural, a 
direc~áo da .Noroeste. braaileira, cujo trapado o ar. Euolldes 
da Cunha h s  pcuco explicava luminoeamente no .Joinaldo 
Commercio. a sbida da vaata região do Beni, do noits e da 
metade da sacpão orientsl da Bolivia muito melhor se f a d  
pelo oaminho dos affluentes do Madeira. 

Com o triumpho dos outroa elle ao cabo tsmbem trium- 
ohrrb e com mais razão ainda oois aue nineuem. como elln. - ' = .  
perdeu tanto, anuas e ganhou iantas con~umipJes na per i  
seauio&o daauelle ideal de trafico internioioual que devia 
dar désafigõ economico a uma naçáo e drenar oo&mercial- 
mente uma enorme e inexploravel região. O castigr doi  
egoistas estb em que Ihes cão reourados semelhantes jubilou. 

Bruxellse, abril de 1908. 



Actas das sessóes de 1909 



SESSAO SQLENNE 
da inauguraçáo do edificio do Instituto Historico 

e Geographico de São Paulo e de . 
installacáo dos trabalhos do anil0 de 1909 

Aos 25 dias do mrs de j,jneiro de 1909, li 1 e meia 
h.ra da tarde, no elificio da rua Benjamin Conrtant n. 20, 
constiuid 8 pel , Instituto Hiatórlco e Geographico de 8Bo 
Psul i  para sua s6de social, iob a preeidencia do exm). ar. 
c:neelheiro Manoel AotanioDusit9 de Aeevedo. tento como 
primeiro aecre'ario o dr,- J o ~  Torrei de 01i%eira e como 
rieaundo u dr. Jos6 Bon fAcio de Ol~veira Coutinho, foc de- 
clarada aberta a sessao de inatallaçáo dos trabalhei do cor- 
ren':e aono e de inau:araç8o do edificio social. 

A esae act )  compareceram o dr. Vlsdemiro do Amaral. 
representando o SI. dr. Presidente do Estado; o dr. Candido 
Rodrigues, seere'ario da rgiicnltu a ;  c mmend dor Tibar- 
tino Mondim Pestana, repreientrndo o sr. dr. eecret:xio da 

.justiça e segu*inça publico; conaelhelro dr. Antonio da 
Silva Prado, prefeito municipal ; drs. Gerqueira Ceeer e 
Lula Piea, renadorea estadoaes; dr. O1 veira Courinho, de- 
p u t a ' ~  e>taloal; d r .  Rocha Ase-redo e Joi6 Oswaldo No- 
gaeira de Andrade, vereadnrei munic~paes ; s*. Jacques Du- 
m.. c nsnl da Franca : Achillea Isel a. contul dn Suissa : 
d r . ' ~ a o ~  Ido de ~ r e i t b ,  c niul da Qhtemala e rep.eren- 
tando tambem o ar. c~mmendador Daniel Monteiro de Abreu, 
cons1.1 do Paraeuav e interino de Portuesl: dr.;. Manosi 
Pereira ~u'ma&es.e A tbur Vant er, rdnp%&amente vice- 
pr~sidont i  e thesoureiro do 1nat:tuto; dr. Alfredo de To- 
iedo, p l r  si e repr~sentsndo o sr Bar80 do Rio Branco, 
.preaidande do Institutq Hi,t<rico e Geogrsph c 1. Bra~ileiro ; 
.Jo&o L ~ l i i a  Vieira, por si e pela Bociedade Humanitaribdoi 
.Empregadca do Commerclo ; drs. Qnstavo E i w d  e Jul6 
.Arnsndio Sobal,  pela 8 ciedadn Eci~ntiüoa da 8. Paulo; 
ar. Fernando ldartins Boailha, pela Are~cia@o Beneficente 
.do Prafesmorada Pnbllco ; . ar Laiare Grnmhach, pela t io- 
aiedade Beneficente 14. de Julho; Hentiqne Vanorden ; ar. 

"dngu to de ,Siqueir& Osrdoso ; d r .  Adolpho Angasto l'into ; 
dr. Aranjo Cintra ; dr.J?ranckro,Iguaoio de Anais  Koprd; 
m n e l  Henriqne de Aiaujo Mac do i dnmmbargador h s 6  
;MUia do Valle ; dr. Pinto dp Tokdo, .jub da 1 .'. rrm4 oi- 
- 1 3  dr. Engdnio Vautier e frmiba; .&.Jolo, belho Go- 



mes Ribeiro e familia; dr. Hermann von Ibering, director 
do Museu Paulista, e familia; dr. Pedro Ticente de Aae- 
vedo ; 3086 Vicente Sobrinho ; Eduardo Carlos Pereira ; dr. 
Eduardo Loachi, autor da planta do edifioio; Barnardo Mo- 
i ; r L i  Arthor Varella, 1.0 Procurador Fiscal da 
Faaenda do Estado ; Francisco Nicolan Barnel, Jollo Wetter, 
dr. Eugnnio Egas, dr. Gentil Moura, dr. Moreira de Tuledo, 
dr. Domingos JoiB Nogueira Jaguaribe, professor Arthur 
Cfoulart, Francisco Gaspar da Bilveira Msitins, dr Manoel 
Dias de Aquino e Castro, Juia Federal ; Othoniel Mr tta, dr. 
Constante Affonso Coelho, JoSo VamprB; dr. Ignacio Co- 
ckrane, director da Directoiia de Obras Publicas; dr. JosB 
Chrynostomo de Paiva, Jogo Netter, representantes da im- 
prensa e outraa peasoas. Enviaram exeusas de oHo com- 
parecimento, por meio de carta e telegrammas, os srs. Julio 
Conceiçllo, professor JoiB Feliciano de Oliveirs, dr Cle- 
meutido de Sonaa e Castrr, Juiz da 2.' vara de orphams, dr. 
Rafael Bampsio, orador do Instituto, dr,  Rodolpho von 
Ihering, 1.O supplente dos sec:etarios do Instituto; e outros 
sooios e convidados. 

Ao assumir a cadeira da presidencia, o ar. conselheiro 
Duarte de Avevedo oonvidtu para tomarem assento B meas, 
B ma direita o dr. Antonio Candido Rodrigu.?, seoretario 
da ugricultura e 4 s m  eeqnerda o ar cons ;lheiro Antonio 
Piado, prefeito mnnic'pll Tambem tomon assento B meaa 
o iccio ar. Lellia Vieirs, que devia proferir o discurso of- 
ficial, na aosencia do orador do Inatitnto. 

Abrindo a aesago o sr presidente proferia, mais cu 
menos, as seguintes palavras : A preeente aetaiío inaugaral 
tem um duplo fim: em primeiro lugar, reencetarmos os tra- 
balhos brdinarios do Instituto no p r w n t e  anuo scientifico ; 
em segundo lugar, darm.,s por inaugurada esta caea desti- 
nada ais trabalhos do Instituto. A reapeito do primeiro fim 
da presente aeaaAo, poucas palavras vos direi. Todos co- 
nhecem a historia do Instit~ito Historico e Gsog-aphico de 
S. Pnnlo. Fnndado em 1 . O  de Novembro de 1894 por um 
homem cuja memoria representa uma saudade viva da ad- 
minirtraqiio de S .  Pauln, o Inatituto tem v vido em con- 
stante tiabalbo e ha publicadc, como testemunho de aeus 
eaforços, 12 volumes de sun Revisto, que siio o mais vasto 
repositorio da Hiatoiia e da Cfeogrsphia do Estado de São 
Paulo. Quanto ao segando fim, eu vos direi que esta casa 
nAo se fe. b custa a6mente doa esforpos dos membros do Ina- 
tituto, mas com o concurso de outraa pessóas, sendo todavia 
dignos de memoria c s  eaforços dos ex-thesoureinoa drs. Do- 
mingos Jsgoaribe e Carlos Reis, assim como os dos membros 
da meaa do Instituto e de outros da cirpiraçiio. Consigna- 
remar, por isso, um voto de agradecimento s todos as pes- 
#nau que concorreram rara a ed~ficagBo deste predio -pese 
moas essas que niio podiam mauifeatar de modo mais pratico 
o seu elevado penaamento da que conseguindo a conatrnoqão 



de um templo que ora B o nnico que exiite am o onlto da 
sciencia hiakorica e geographica do Estado 1 e 8. Paulo. 

Temos a intençAo de franquear a nosse bibliotheoa a 
todas os estudiosos da histaria e da gaographia do Estado 
de 8. Paulo. Podemos tsmbem ceder a nonaa casa da as- 
sociações congeneres que aqui quiserem trabalhar, conoor- 
rendo eom @s seu esforgos para desenvolver os conheeimen- 
toe da nos68 histoda e geogriphia e de todas rs sciencias 
qoe possam ter certa relagAo com a natuteaa dos noisos 
trab.Ihca. 

Em seguida o aecretario, dr. Torres de Oliveira, leu o 
relatorio dos tr~b.lhos e occunencias do Initituto durante 
o anno dn 1908, o qual ficou sobre a mess, para o exame 
dos ara. consocias. 

Dipoie, foi dada a palavra ao orador ad hac d i  aolen- 
nidade ar Jogo Lellis Vieira. 8 S. aomap direndo queo 
ar dr. Rafsel Ssmpaio 6 o orador official do Iost,tuto e que 
com muito brilbantismo tem sempre desempenhado o seu 
cargo. Mas, por motivossupervenientes, o dr. Bafael Sam- 
paio nllo podia naquelle instsnte dirigir a palavra ao au- 
ditorio. Foi, então, convidado r a r a  orador o eminente dr. 
Oomes Ribsiro, que, egualmente, por motivos iudepandentea 
da tua vontade, nPo pudera accnpar o logar que f8ra daao 
immer~cidsrnente ao orador. O orador sente nAo poder fa- 
zer um cstudo amplo da vida do Initituto Historico, por- 
que a ina (bra 4 grande deeais para o teu ap ucado in- 
tellect 1 e obscnraa aptidões. 

Todos sabem que o Instituto Historioo 6 a mais elevada 
corvorag8o ccientifioa do Estado de S. Paulo e oonstitue o 
meu- mais bsllo repositorio de materia hiatoria5 e geographica. 

Se daqui a muitos annoi um hist<riographo qniier tirar 
os traços @inoipaea da norsa historia, -irA encontrar nas 
actas e na Revista do In~titnto a maio farta mesae de factos 
e de acontec mentos do Estado de S. Paulo. 

Não era a mim, diz o orador, que oomp*tia, neate mo- 
mento, dirigir-vos offioialmente a palavra. No entanto, 
C L ~ J  me no instante essa hqnroui e udna  incnmbencia. 

O Insiitutl Historico de 8. Paulo 6 a expresilo viva 
do escol do nosao intellectualiimn, e iito comprova ainda 
maii a superioridade intellectiva de nosia zaga. 

ti hiitaria 6 o eatudo da tradiclio de nm povo e do 
heroiimo daa suas grandes individnaiidadea. 

NA0 f8ra 8. Panlo a terra doa bandeirantes, um oentro 
sativo de energia moral e material, e por oerto nllo teria- 
moi Faia honrar esta ~olennidade a inangnraflo deste snm- 
ptuoso edi6cio. 

Aggremiaqüo como eits, continda r orador, - fundada 
modesta e obscursmente ha 16 annoi pelor eminente# Wn- 
ielheiro Dnarte de Asevedo, lhering, Boutroal e oatros, 

ode diier que o 1011 paiiado B um amplo sitrad.1 do lustw. 
bepoir, r aspirito fulgurante de Edwrdo P1d4 a meniali- . 



dade jurista de J<&o Monteiro e a elevada sciencia de Mi- 
rauda Aeevedr. ainda mais a enalteceram e ainda mais a 
dignificaram. 

Nos nosros dias, p a p a  ao esforpo ingente do denodado 
bstalhador Alfrwdo de Taledo. secundado velo estudioso ar. ~. 
lhering, Pereira ~uim&Ü& e o itcaosavef Arthnr Vantier, 
diz o orador, temos a ventura de nos reunirm.8 na nossa 
magoifica tBde, que 6 nm attestadovivo de quanto puderam 
s tenacidade, a dedicaaiío e a abnegaqiío desses socios do 
Instltot?. 

Podemos mostrar ao povo de S Paulo, desasiombrado 
e brilhantemente, que o Instituto Historico synthetiaa a 
nosso largo adiaufaoento intellrctual, que 6 o escudo va- 
loroso e o mais bello trolhéo de um povo que se prBm de 
cultivar com brilho os priocipios da rivilizaqo. 

Asaim teiminou o ar. Lellis Vieira a bua hella oraçlo, 
que foi applsudida com uma salva de palmrs. 

O s r  prelidsnte encerrando a nasiao, aggradeceu a 
tudaa as pessoas presentes, eipscialmertte aos maubros da 
administrsqso do E3tado e dn nuoicipir, dar dum casas do 
Congnsso e exmar. Iamilias, a graça do seu cmpaecimento 
6 festa. 

Disse que &ora em deaoteoInstitutr, mais do que an- 
teriormente, receber6 u m  prazer a todai 8s p ssoaa que de- 
sejarem arsiitir tis suas searõee, que se realizrm nos dias 5 
e 20 de cada mel. 

Ha qustorze annos que o Instituto nHo deixou de rea- 
lipar sempre as ruas se*rões ardinarias, prova de que a seus 
reep8ctivoa soc'ia se esforçam para o seu regular tuncciona- 
manto. Podem tambem frequentar as seatõaa as t x m a  se- 
nhora~. O Iostitut,~ tem a moior sati~faq89 de ver em sua 
s6de social as nossas gentis patriciss. 

Ainda o sono passsd , uma nossa illu8tre patricia mma 
Oliveira Lina esposa do actual min:stro do Braeil na Bel- 
gicg, assirtiu a uma das sessões do Instituto, onde foi ato- 
Ihida geotilmeiite, es;ando ali com a maior familiaridade e 
retirando-ee m~goi6csmente inprersionada. 

Agradece mais uma vem n gentileaa do compareclmento 
de todis as prsa<aa presentes, e-declsra officislmente inau- 
guradi) o edificio do Inhtituto Hiatwico e @eugraphico de S. 
Paulo. 

A aersiío f 4 encerrada 4s 3 horas da tarde, mostrando 
depois o ar. preridente a todcs 03 aa8oc1adoa a medalha de 
nnra e o diploma de honra coi feridos pela commiasao execu- 
tiva da Expo~iqBo Iuternaaionsl de S. L n i ~  ao Instituto, 
pelos seus trabalhas ali expostos. 

Antes de retirarem-IP, as perscaapresentei percorreram 
todo o edifioio do Instituto, manifeatrndo exce1len:e impres- 
tiío qner quanto ao plano quer quanto 6 execuç4io da obra. 
O e~iifioio rstava ornamentado oom lnxaaaos rapoiteiros e 
bauiisimoa arbustos naturaer, tocrndo, MI inteivallos da 



aessslo, n banda da mnsicn ds  forpa policial, gentilmente ce. 
dida pelo sr. dr. seoretario da juitiva. 

Do qu9 para constar, eu, Joa6 Torres de Oli~eira,  2.' 
secretario eff$otivo, lavrei a presente seta, que ser% assi- 
gnada pela mesa depois de devidamente sppovada. 

Primeira sessso ordinaris, em 20 de Ievereiro 

Aos 20 dias do me* de fevereiro de 1909, em sua nova 
a6de social, d rua Benjamim C<nstmt n. 20, 6s 7 112 horas 
da noite, resliaon o Inatituto Historiw e Geographioo a 
ana primeira resta? ordinaria, s:ib a prelidencia do ar. dr. 
Mancel Pereira GuimarZLe~, tendo como secretarias os 01s. 
drs. Diuamerico Bsngel e Torres de Oliveira, preientes os 
aonaocioa nomeados e mais os 81s. drs Domingos Jaguaribe, 
Hermsnn vou Ihering, Erneato Goulart Penteaio, Gentil 
Moura, deiembargsdor J1s4 Msria do Valla, Rafael GortBa 
de Sampaio, cmego Ezeobias Qalvão-da Footcura e JoAo 
Wetter. 

Lidas e approvadaa ai aotas das seaste3 anfe:iorre. pas  
8on.se ao expediente, no qual foi s c c u t d ~ ,  pelo ) . O  secre- 
tario, o recebimento de virios livros, folhot,>s, revirtu e 
jornaer, a s  quaea o i r  presidente e s  nome do Institnto, a- 
gradece aos offartanles. Continuando o expadiente foram li- 
doô: offioioi do Uirector da Bepattipho de Estatistica do 
Eatado, enviando um questionario para ser reipnndido e do 
Director da Directoria Qersl de E~~a t i s t i ca  do Urngiia', pe. 
dindo a permuta de yublicqiki; cartas dos s n .  dn. Frm- 
eiaco Herboso, ministro do Chile, Henrique Boitens e (36- 
ran Bj6rkman, agradecendo soa admisrao coma s d o i  do 
Inatituto ; carta do sr. Manoel Bernardea fazendo c8ert.n do 
seu livro El Braail. 

O er. presidente fsr saiente a mia de que o preiidente 
effectivo do Instituto, ir. oon#elheiro Dnarte de Asevado, 
& i  ti asiociaq110 a veliosa offert. de urna coIecçM) de livros 
de su l  bibliotheca juridica e de um Diccioogrio iammia, 
e que o i r  Alfredo Augnsto Martias âambsm cffereoeu ao 
luctitato varioi livroa e jornaes antigis, dgnrwdo eatrs as 
offertas um boletim do Farol Pduliatano annune~nudo ia le i -  
9% da rrgancia *iria. 

Nu pnimeira parte da ordem do dia, o sr. de. Hemaan  
von Ihering, ao discutir-te o rektorio inna t l  dos trabalhos 
do Inatitato, relativo ao anuo de 1908. reclamou por que 
fosse snbstitnida a denomiiaç80 de um seu trabilho. lido 
nesae mw, parq<lanh? iniicnlb-$a elle 01 indim.d@.Braail 
Meridional e nào A casa doi nossos indior, ctmo consta do 
umirnarelatorio. %si wkmwlbe. foi -a%u&, depois de 
?ma çrplieapko dada pie-dr. T o m d a .  Olirdra, elaborador 
hrshtorie; , ,  , ,. .. . 



Em segnids, o ar. Gentil Honra offerece b aasocia~ão, 
depois de taaer algumas considerações, um esplendido Mappa 
do Bul do Brasil por elle oonfeccionado, em grande eyala. 

f!áq lida~propoatas admittindo como socios do Inatit.nto 
08 snr. dia. Eugenio de Andnde Egas e Msitim Francisco 
Filho, aquelle na categoria de tflectivo e este na de hono- 
rario. Disyenaadas e~sas  propoatss, a requerimento dos 
proponente#, do parecer e do interatioioregimental, iáo ellas 
approvadai e proclamados socios do Instituto t s novos p o -  
postos. 

Os ira. drs. Domingos Jaguarib3 e Ilsfael Samyaio 
requereram, e o Instituto apprni.cn unanimemente, qne se 
consignasse napresente actn um voto de pesar pelo faleci- 
mento dos rrs. dra. Carmo Cintra, general Francisco Maria 
da Cunha e marechsl Eneas Galváo. 

O ar. dr. Torrei de Oliveira, segundo ~ecretario, tendo 
de ausentar-sa temp~rariamente em viagem para o extran- 
geiro, requer e a casa lhe concede dois menea de licenqa; 
pelo que o sr. presideote determinou que fcsm couvocado o 
primeiro enplente para subatitni.10 durante o seu impadi- 
mento. 

Pnsmdo-ie ti srgnnda parte da ordem do dia, o sr. 
dr. Domingoi Jagnaribe 18 uma biogrsphia, annotada, de 
JosB Banifacio, e termina pro ondo que o Iartitnto nomeie E uma commisa'ão de cinco mem ros encarregada de dirigirm 
aos governos de todos os Estados e mnnicipioj solicitando 
recursos para desapropriar-se o local onde repouram os 103-  
tos mortces do Patiiarcha da Inde,endencia e montar-se ahi 
condigno monumento. 

O trabalho do dr. Jagnaribe, offereoido em impressos ds 
pesaoai presentes, vai d CommissHo deHiatoria do Instituto, 
pira dar parecer. 

Ao encerrar.ae a resráo, o ar. presidente nomeia uma 
commissão oompoata dos srs. dra. Domingos Jagnaribe e 
Dinamerico Range1 para, em nome do Iustitnto, visitar o 
dr. Carloa Reia, que se aaha enfermr, e apresentar-lhe ari 
demonstraqões de sympathia da associação e os votoi deita 
pelo sau completo restabelecimento. 

A's 9 horas e meia da noite levanta-sa a seis&@, sendo 
marcada a seguinte para o dia 5 de marqo, na f6rma dcs 
Estatutos 

Do que para constar, en Jos6 Torres de Oliveira, 2.' 
aecietirio, lavrei a presente acia, que, depoie de approvsda, 
aerb devidamente nrsignada pela mesa. 

- 
Segunda sessão ordinaria, e m  5 de marqo 

Aos 6 dias do mes de marpo de 1909. nesta cidade de  
S. Paulo, d roa Benjamin Coustant n. 20, ds 7 1/2 horas 
da noite, presentes os oonsocios ir#. dri. Dinamerico Bsngel, 



Alfredo de Toledo, Bodolpho von Ihering, Doming.8 Ja- 
gunribe, Gent 1 Moura, Theodom Sampaic, Hermann vou 
Ihering, Edmuodo Ktug, Jorge Miia, dezsmbargador Joi6 
Maria do Valle, Joaquim Jos6 de Carvalho, Rafael Corrês 
Sampaio, Jolo  Wetter, Eogenio Eqaa e Jollo C. GomeiRi- 
bsiro, celebrou o Institnto Historico e Geographioo de 8. 
Paulo a sua segunda aessão ordinaria deste sono, assumindo 
a preiidcncin o 1 seoretario dr. Dinamerioo R~oga l ,  na 
falta dts srs. presidente e vlel presidente que não compa- 
receram, e servindo de secretarios o dr. Rodolpho Ihering. 
como iupplente, e o dr. AlRedo de Toledo, convidado ad 
hoc pelo i r  preaidente. 

Na0 houve leitura da acta da iessih anterior, por nlo  
eatar a meima ainda lavrada. 

Lido o expediente constante devarios at8cios e ~ffertas, 
O ar. dr. Alfrtido de Toledo tbtem a pilama e offereee ao 
Instituto, em nome do senador eitadual dr. Jos6 Luis de 
Almeida Nogueira, as cinco ieries publicadas da9 I radi~ões  
a Reminiacencias da Academia de 9. Paulo, da lavra deite 
pnbliciita; em nome do professor Joa6 Feliciano de Oliveira, 
u'n exemplar do seu reosnte trabalho ABandaira Nacional, 
e em nome do dr. Nelson de Benna anas  interessante^ me- 
morias Os indios do Braail e Um futuru munitipio mineiro. 

O ar. preaidente agraieceu as valioias cEartui. 
Eatsudo na sala contigua o novo consocio dr. Enganio 

Egas, foi nomeada ums aommiii%o loo'>rnp*ita do dr. Domin. 
gos Jaguaribe e de~embargador JoaB bfaria do Valle para 
introdusi-10 no recinto daa seis6~s, o que foi feito, sendo o 
novo consccio recebido com as formalidadei do eai 10. Pe- 
dindo, entgc, a ppalavrs, proferiu o dr. Engenio E gas um 
bem elaborado diecurso, no qual estudou, oom sym athia e 
jaitiaa, a perionalidade do sr. conselheiro Dnarts $e Am- - .  
vedo, preàidente do Instituto ; e agradeceu ina admisiso oomo 
iocio do Instituto. 

Em elaquente allocnpllo reiponden o ar. presidente da 
isiiiio farendo ver o acerto da eioalha e o quinto tem o 
Initituto a esperar dai laies, capacidade e amor ao trabalho 
do rreipiendario. 

Em ieguida c s  srs drs. Domingoi Jagmribe e Dina- 
merico Range1 commnnicam ter deiempenliado a commledo 
que lhe fbra dada de visitar o diitint, couciocio ir. Dar108 
Reii, acresoentando qce eite i e  acha qnasi restabelecido e 
fican muito grato pela atten* do Inatitntg. 

Patsando-ie h primeira parte da ordem do dia foram 
lidas propoetai para admiaillo de iooioi: oomo hrnwario o 
dr .  Joi6 Luis de Almsida Nogueira; oomo effactivn~ os in. 
Hombeato de  Qneiros a dr. Antoniu Deleitino Bouei ; o 
eomo eoneipondentaii oa ira. Viotor Orbm, Baráo de Ma- 
ritiba e dr. Celeatino Bounonl. E u a i  propoitu foram i 
m p a a t i v r  oommiaslo para dar parecer. 



Em regnida pede a- palavra o dr. Domingos Jsgead-  
be e requer que a soa proposta, apresentada na seseao an- 
terior, relativa ao projectado monumento a JasB Banifscio, 
seja submettids A di cna:L e votaflo na primeira reuniao, 
quer tenha, quer n8o tenha sido npreaentado o parecer da 
Gommisalo s que foi a m e s a  propost. enviada. 

O sr. presidenbe prometmn pmvidenciar a respeito. 
Na segunda psrte da ordem do dia pede a palavra 

o dr. Josqaim Joa8 de Carvalho e propae um vota de aon-. 
eratnlxeõea oelo restrbelesimento do eminente oonaocio dr. 
~ h e o d o k  8;iupaio, agora novamente presente ao8 tratalhoa 
do Instituto. Em visia dos inequivoeoa signaes de appm- 
va@o i a  casa, O sr. presidenta aeu a profista por apliro- 
vads, independente de vctaqan. 

O dr. Hermann vou Ihering p i e ,  em se oida, a v- f lavra e aommunioa ao Instihito ren plano e esthbeleci- 
manto de u n  p r q n e  nacionsl no Alto da Serra e que jL 
rstb em começo de exeou@o, acrescentando o orador que 
tem jb obtido a approvaç80 das aItai autoridades do Estado 
e o anxilio de diversos pattianlares, mas que ainda ba mni- 
tna difficuldsíbs a vencer para levar a cabo seu emprehen- 
dimonto. 

Obtendo novamente a palavra o dr. Joaquim Jor.3 de 
Carvalho vronunoia um dircurso felicit.n&.se por hbver 
oonhecido' esaoslmeute o dr. Eugenio Egar e por t t r  ou- 
vido as !a f avras do dr. Hermann vou Ihering. 

Em seguida o dr. Joao C. Gomei Bibeiro I &  um inte- 
ressante trabalho de sua lavra pobre o thema: Quaes os 
hd$genas que habitavam as cosias de S. Ftcente e cs cam- 
poe de Pzratinenfla, nos ternpcs da conqzliula? 

O dertuvolvimento dado e esta debatida there ptlo dr. 
U m e s  Ribeiro foi muito apreciado, e a reipeito do asrnm- 
pto d i t ~ e  tarim, a seguir, os drs. Hermann von Ihering e 
Joaquim J. de Csivslho. 

Ningu~m msis pedindo a palavra, o ar. presidente en- 
oerra a sessão As 9 112 horas da noite, commnnioando que 
aoham-he inaotiptoa para ler trabalhos na proxima seaaiLi 
os ara. JoSo Wdtter e Gentil de Assis Moora. 

Do qre  para orinatai, eu, Jos.3 Torres de Oliveira, 2.. 
secretario effictivo, lavrei a presente acta, segando as notas 
fornecidas pelo meu nabatituto. 

Tereeiir semão crdinrrin, em 20 de mrrgo 

Aos 10 dias do mea de marpo de 1900, nesta aidada 
de 8. Paulo, em sua abde m i a l ,  B rua Benjamim Constrnt 
n. 20, h3 7 112 homs da noite, presente8 or sonencbs dm. 
Maaos1 Pereim Glnimarft~s, João Baptistn de Morues, Dina- 
merico Rtngel, conego Esecbiw Qalv& da Fontaura, dr. 



J. P. Silveira Cintrs, Alberto Lõfgren, Ctentil Monra, Jogo 
Wetter, drs. D~mingoi  Jagnaribq S. C. Gomei Ribeiro, 

JciB de Carvalho, Thlodoro Bampaio, Ernes!o Gou- 
m. Franoiaco de Panls Teixeira, drs. Ed- 

Rwb Kvng, Qlfieda de Toledo e Rafael Correia Sampsii., 
reslizon o Institnto Historico e Geograpkioo a sua 3 ien- 
ata edinaiia, nob a aresidencia do dr. Manoel Pereira Gni. 
mnriím, nc&riado -ploa drs. Dinauetino Rangel. 1.O 8.3- 
-io &e&o, e Einmto (fodart Pentesdo, 2O secretr- 
rio nomeado ad hoc pelo ar. presidente. 

BPo havendo acta lavrada para aei lida, o dr. 1.' se- 
omtarie paasou a dar conta do expeaient,. qrie constou da 
leitura de varioi cffimos rucebidoa e da reJagAo de livror,for 
lbetos, opnianios e' jmrnn~s offdreeidos. 

O bc. Alfredo be Tuledo, pedindo e obtendo a pala- 
vra. aommnnicoa ao Inntitnto que o sr. conselheiro Duarte 
à e  Aievedo deixava de aompamcer i pretende aesr8o por 
seu estado de sande im~edir  que ao expuzesse ao ar frio 
da noite, e que s. era., partindo na proxima semana para 
o R'ic, onde vai' passar o iaverno, incumbiu o orador d s  
apresentar em aen nome ao Inati tnt~ nu81 despedida0 e de 
participar que naquella aapitsl ella receber8 com praser as 
ordens du associaçAo e de oada nm de seus membros em 
portiaalar. 

Aproveitmbo o enseji o dr. ToIedo cffmcan a o  In- 
atitmo um cxem lar do interesasnte eiboça biograph'e, e 
librario do dr. hanoel de Oliveira Lima pelo illnitre ea- 
criptar belga Ir. Victar Orban. 

6 ar. prwide.nte agradeceu a <i3 ata dimndo que ella 
era recebida com'especial agrado, e aoreioenton que o In- 
stituto fazia votos pela felii ertrda do si. conselheiro Dnar- 
te de Arevedo no R.o. -. .- 

Passando-se i 1.' parte da ordem do dia, foram lidas 
propostas apresentanda par. aocioa os ah. dra.. *oetavo 
Edwel, Mario de Asais Monra, M6ysBa Marcondes e Beliza- 
rio 8oirea d a  Soaaa, o primeiro oamo effectiio e ma mais 
somo oorraapondantes. Foi tnmbeih Iid. uma proposta kan- 
itarindo da categoria &e somo eorreap~ndente para a d e  
eáectivo o ar. dr. Vieente de Cruvalho. 

EWIM propostas, na forma dos.Bstatuka; fsam reme* 
&I 6 oommiebo c mpebnts para dar parco? 

Em ~eguidn, padmdo e obtendo a palavra, O dr. Joa- 
puim. &ote de C a r + i ~ o  requereu, e foi unanimemente a 
provado, que ae ooniigaq~te na presente aota um voto 

&o& penar psio parmeuto  doi illuatma mbios b d -  
dr. J. Barbosa Bodrigoes e f ioonde  ds Baboii. 

- .  
Na aegnnda parte da ordem do dia, o dr. Jogo Baptis- 

h da .Moraei, como um dos membm da CommMaAo de His- 
ter*, pn~&dsn & Ieitnrn do preoer que el+or,oa a resppito 

p-po8t.  do &.  Dqrjiingoi +@sribe, rehtíva 6 e n 8 ~ 8 o  



de um monumento nacional a JosB Bonifac'o. concluindo --  

pe!a approvaqão da proposta. 
O sr. presidente mandou iubmotfer o parecer ao estudo 

e aoreoiaeíío doi demais membros da Commiasiio de Hiato- 
ria,'para, 'depois de ~ubacripto, ser anbmettido & discussão 
e ap rovaçto da aaia. 6 ar. Theodoro Bampaio leu, em regulas, um interei- 
sante trabalho de ius livra sobre a these : Quias os in- 
dige18.i~ que habitaram os campos de Piratininga no tempo 
da  íonqukta. 

O sr. rofessor Joâo Wetter, de aonformidade com a 
insoripgáo Peita na sessão passada, prooedeu B leitura de  
uma intereaaante memoria sobre O uiajanfe sueco Guslavo 
Be~eyer a a Zabrica de Pem-O do Ipanema. 

Tanto o pareoer elaborado yalo dr. Jollo Moraes como 
os trabalhos dos illustres cona<cioa dr. Thaodoro Sampaio e 
professqr J. Wetter foram ouvidos com a mnxims atten@o 
e agrado, sendo, no fim, muito applaudidos. 

Bando dez horas da noite o sr. preaidente declaron 
que ia encerrar n sess80, oontinuando ioscripto psra f d a r  
ua seasbo de 5 de abril o dr. Qantil Monra. Declarou mais 
o ar. preaidente que existindo duag vagas, ama definitiva, 
na CommiisM de Histwia, determinada pelo falecimento 
do dr. Xiranda Asevedo, e outra, temporarir, na Commis- 
siío de Admissiío de Soeios, determinada pela rasenoia do 
dr. Torres de Oliveira, nomeava, para preenoher a primei- 
ra, o sr. arcipreste Ezechias Qalviío da Fontoura, e a se- 
gunda, o dr. Qoulart Penteado. 

Do que para constar eu, JocB Torres de Oliveirr, 2.O 
secretario effeativo, lavrei a presente aotp, aegnndo notai 
fornecidas pelo meu sabatituto. 

Q u a r t a  sorshe ordinnria, em 2Ode abrll 

Aos 20 &as do me5 de abril da 1909, nesta oidsde de 
S. Paolo, 6 rua Benjamin Constant n. 20, Ba 7 113 horas da 
naite, presentes os socioa do Instituto drs. Dinamerioo Aa- 
gasto do Rego Rangel, Domingos Jagnaribe, Alfredo de 
Toledo, Asgasto de Si ueira Cardoso, João Uoelho Gomes 
Bibeiro, prafesaor ~ o a o h e t t e r ,  conego Esechias Qalvllo da 
Fontoura, Qentil Moura e Edmundo iirug, iasumiu a preai- 
denoia o dr. Dinamerico Rirngel, que convidou para servi- 
rem de l." e 2.. aeoretarios, reapeotivamente, os drs. Edmnn 
do i irug e Qomea Ribeiro, na falta doa seoretarios efiectivos 
e seus su plentes e declarou aberta a iesifto. 

Níío ouve leitura da acts da aessiío anterior, por ain- 
da n8o ter sido a mesma lavrada. 

Annunciado o expediente, foi acousado pelo Sr. 1.0 se- 
ore'ario o recebimento de variou opuscnl(s, revistas, boletinr, 
e periodiooi, e lida uma oaita em que o sr. dr. Manoel Pe. 



reira GuimarUes, vime presidente do Instituto, oommunicava 
b r  enviado, em nome do Institutr, um telegramrna ao ar. 
Bar60 do Rio Branco, presidente honorario do Inatituto, con. 
grtulando-re com i. excia. pelo seu anniversario natalicio. 

Na primeira parte da ordem do dia communica o dr. 
Jaguaribe ter sido nomeado delegado do Primeiro Congresso 
Brasileiro de  Gaographis a se fff~utuar no Bio em setembro 
do corrente annr, e pede aos ais. socioa presentes se iuecre. 
verem no mesmo. O sr. presidente da sea8Ho congratula-ie 
com o Instituto por tão acertada escolha do distinto con- 
sacio e exalta o oommettimento da Sociedada de Geogra- 
phia do Rio de Janeiro. 

Em seguida, pedindo a palavra o dr. J. C. Gomes Ri- 
beiro oecu a.se demondamente da individnalidade do ermo. 
sr. Baiíio ao Rio Branor, presidente honorario do Instituto, 
cujo aniversario natalicio então as passava, e propõe que se 
dirija urna mensagem ao Coogrerso Federal pedindo que ae 
denomine o Territono do Acre - Territorio Rio Branco -, 
em homenagem aos relevantes aervipoa prestados ti patria 
por esse grande vulto brasileiro, e quo se af6cie ao sr. Can. 
dido Mata para que ie digne apresentar e advogar perante 
o Congresso a approvag8o desa  ideia, decretmdo-se o aoto 
legislativo competenle. 

Posta em diacuiaíío esta propoats e não havendo quem 
pediste a palavra foi ella nnanimemente approvada. 

Em additarnento o dr. Domingos Jsguaribe, prorõe, e 
6 lambem approvado, que se officie ao s a  Baríío do Rio 
Brauoo oommunicando a S. excia. a resolug80 do Instituto. 

Aohando.ee sobre a meia, a proponta do dr. Domingo8 
Jsguaribe relstivn a erecqíio de um monumento nacional a 
Jos6 Ronifacie, Patriaroha da Independenoia, e o parecer fa- 
voravel da CommirsBo de Hiutoria, asnignada por todos os 
membros da meima Commia~íin, o sr. presidente snbmette a 
proposta e o pareoer d discuicJio e votaqür, e n&o havendo 
quem pedisse a palavra e iendo a proyoata e o pareoer 
ananimente approvados, nomeou para oompolem a oommirab 
de oinco membros de que trats a mesma proposta o8 m. 
conselheiro Dnarte de Aievedr, drr. Domingos Jagnaribe, 
Alfredo de Tolado, Nartim Ftancisco e sr. Julio Canceiglo. 

Estando a hora adiantada o ar. presidenta enoenon a 
sessão declarando que fioavam inioriptoa para falarem na 
prcxima sesdlo os ur. drs. Qentil Mousa e Qomes Ribeiro, o 
1.. sobre O ~;rimefro caminho para as m i m  de Cuyabd, e 
o 2.O nobre Costumas s Itadigats Indigenas. 

Do que para wnitar eu, Joi6 Tomei de Oliveira, 2; 
~eoretar io  eiieotivo, lavrei a presente &<ti, iegundo no tu  
fomeoidaa pelo meu substituto. 



Quinta s~saáe ordinarla, em 9 de maio 

Aos 5 dias do mea de maio de 1909, nesta cidade de  
S. Panlo, B roa Beojtmin Conatant n 40, s6de do Initituta 
Historico e Oeogrephic~ de S. Paulo, AR 7 112 horas da 
noite, piesenta oa conaooioa dis. Msnoel Pe.eira Guimariíes 
vice-presidente em exercicio, Dinamerico Hing-l e JcsB 
Tcries de Ol?veita, I.* e 2.O secretarios, constituindo a miau; 
Dommgoi Japna ibt., Ernnrto Goulart Penteado, Alfredo de  
Toledo, Sola> Coelbo Gi mpa Ribeiro, J. P. da Silveira Cin- 
trs, Rafael Cotrêr Bampaio, Jorge Main, Edmnndo Krng, 
Engenio Egas, Gentil Mauia, Jráo Wctter e Joaquim JosB 
de Carvalho, 4 aberta a sesbFíc. 

ti&o lidas e approvadar, sem debate, as actaa das 4 aes  
tõe8 anteriores. 

Pastando-se an expediente, foram lidos: um officio d<r 
ir. B:riío Hrmem de Mello, cammnni~ando ter crmparecid<r 
4s festas em homenagem ao ar. Bsriío do Branco, pq r dcle- 

a@o especial do Instituto ; u n  t-legramma do ar Barão do. 
8 io  Branco, agradtceodo as felicitações que lhe foram diri- 
gidas pell Instituto,. por motivo de aeu aunivais~rio untali- 
oio; um oartho da directoria da 8ociedade de Qeograph a do 
Rio de Janeiro apresentando ti direct~ria do Instituto seu 
illastre consooio dr. Soa6 Mnria Moreira Qoimariíer, major; 
um oflicio do ~rofeaior Saburnino Ba boar. de Say tos. cffe- 
recendo um eximplar de seu livro intitnlado - Poema-trans. 
eendenta - o qual 4 remettido a mmmissáo de littsratura, 
para emittir parecer. 

O sr. 1 . O  iecretario acousa mais o reeebimtnto de varios 
livros, folhet~ s, opnacuior, jornaes e resvitss, i ff 9recidoa 4 as - 
nociacão, cs quaea todos o sr. presidentrn sgradecn 

Anonnciada a primeira parte da ordem do dla, pediu a 
palavra o dr. Dcmingoa Jagnaiihe, e propae nm voto de 
oongratulagb~a pelo regrerso do sr. dr. Torres de Oliveira, 
ictnal iegundo aeoi etario. 

O sr. preaidente disse que, penpsudo interpretsr o s e h  
timento de todo o Instituto, mandava ccnsignar un anta o. 
roto proposto, independente de diwnsráo e v+taqllo. 

E' lido. s fica nobre a meai para ser votado na segniu- 
ta aewko, na forma do8 Estatutos, o pareoer fsvoravel, 8 
trinsferencia dos aocios, dr. Vicente de Carvalho, de cories 
pondente para effectivo, e dr. Jotd Carlos Rodrignes, de  
oorrespondente para houorario ; e 4 aimis880, armo socios 
honorarios, doa ara. dr. Joa4 Luia de Atmeita Nrgneira e 
Barao de Jacegnay ; como effactivov, doa ar. Homherto de Qnei- 
ror, drs. A,utonio Celestinn Soarea e Qustnvo Edwslf ; e como 
correspoudsutea, dos ara Belieario Augusto Soares de Bouaa, 
Victor Orbu ,  Mario de Aaiis Moura, Caleitino Bourroul, 
Bariío do Muritibae MogzBa Msroondes de Oliveira e 84. 

Em seguida par propost,a do dr. Domingoa Jaguaribe, 
approvnds pela maioria dcs socios presentes, foi a meaa do 



Instituto a u t o r i d ,  em f.pe da d~q+&o no urt. 62 dos 
Estatntos. a náo tomu sosheaimeoto de sniiananer incidentes 

I lsvantad& a propoaito de publioaç6es ' a  qÜe o mesmo 
[nutitato 4 ex$ranho, as quaea poiaam deteraioar ou tenham 
determinado polenii~as &Ia imprensa, qnestõrs lesniaes on 
disohnaõe~ politioas an religioiau. 

Pulando-se a w u d i  rir te da ordem do dia, 6 da& 
a palavra ao primeiro coniaeio inscripto, dr. Oentil &nr*, 
que  procede & leitura de um interessante trabalho de soa 
lavra intitulcdo - Primeiro caminho para at mhas de 
Cuuabá. 

O orador foi muito appluudidn ao termina?, sendo o s:n 
gabalho enviado B Commissiío de Redacpllo, tara ser pnbli- 
oado na Revtata do Inatituto. 

Em seguida o sr. Jogo Coelbo Qnmes Ribeiro leu um 
seu intereseantissimo trabalho nobrn Coatumes e Tradipóss 
dos Indigenas da capitania de 8. Vicente, capitulo ioedito, 
dedicado ao Instituto, da sua belliasima Historia de S. Pado 
s m  vias de publioiç~r. 

Uma prolongada uilva de palma8 coroou as paiavrai do 
distinetn orador. 

F a l ~ a ,  a aeguir, sobie o mesmo assnmpto, oom a 
rewuhe'ifa eru&çi&o e talent,~. o dr. Joaquim 30x6 de 
Carvalho. 

Ninguem mais pedindo n palavra, o sr. presidente en- 
oerra a setsgo As 10 haras da noite, cou,idrndo as srr. con- 
.aocios para a pmxima sessiío, que dever8 ter 1qgar no dia 
19 do corrente por ier santificado o dia 20. 

Do que para constar, eu, JorB Torns de Oliveira, 2P 
aeort tsrio, lavrei a presente reta. 

Eexta sessão ordiniria, 5 de junha 

Aos 5 dias do me5 de junho de 1909. nesta cidade de 
S. Paulo, A i u r  Benjamin Constaut n. 40, Aa 7 e meia ho- 
ras da noite, sob a presidenaia do ir. dr. Yanoel Persirs 
Quimarâe~, serv~ndo de secretarios os srs. ara. $008 Torrea 
d e  Oliveira e Gentil Monrs, foi dec1u.d. aberta a wsallo, 
eaíando pmsanter, al4m dw msmb o i  da memr, ~i iegainlsil 
msocio*:  Fmneiaoo Qaspar da Bilveira Mastini, arme@ 
&e$nias & M e  da Fonteum, deiembwgadoa 3 d  40 
Valh,  monmhor dr. Carnillo Pasralaqua, ooramd L a d g m ~  
de Castro, dr. Alfredo de Tdadr ,h .  Theodom Ba@, de. 
João Moraaa, &. JorB Pinto da Silvaira Cintri, dr. b e a t o  
Qoulart Penteado, pni+swic &&a Weues, &- Jcão Coalho 
&meu R b ~ o ,  dr. Jmqnim Jos6 de Garvnlho, Frauuiioo de  
P a n b  Teiieira, Edmando &UR; e algdos'niitintea. 

Lida e approvada a a ~ t a  da ieisão anterior, p a m ~ i e  
ao expediente em ue foram aoousadas as íffeitas de livros, 
revistas e jornaes, 8 estaanudots; dentre ellss, a i  seguintes: 



Album de lu Reptíblica de1 Uruguay, offerta do consocio ir. 
Antonio Carlos Madeira; Oonfermcias, feitaa em Lonvain e 
em Vienna, pelo nosao conaocio dr. Oliveira Lima; Dicoio- 
nario Chorographico. Hstorice e Estalistico de Pernambuco, 
por Sebastiáo de Vaaconcellus QelsBo ; Leopordi, traduaçZio 
inedita de Victor Orbao, offtrta do consooio dr. Alfaeio de 
Toledo, e os livros aobre Eleoforo Ebanos e os Limites de 
8anta Catharina, offirta do sr. d a  Ermelino A. de Ltgo. 

Em seeuida foi lido um officio do aocio bmamerito sr. 
Jnlio ~ o n c & ~ o ,  de Bantoe, communicando acsitar a incum 
bsncia que o Inatituto Ihs delegou, e parti~ipando que a 
commis;ão de que fai parte e incarregáda de pramker a 
ereoçiio de uma estatoa a Jos6 Bonifacio, i& iniciou ssus 
trabalhos. 

Na primeira pa te da ordem do dia, lido o p a i e m  da 
c~rnuissán de ajmia~iio de aocior, o qual ti&% ficado para 
ser vctado nesta sasnPo, e, pcsto elle em disouii8o e a votos, 
foi approvado, sendo, em conaequencia, eleitoa e proclamados 
socios tonorarias os sr. Barao da Jaoeguay, dr. JotB Carloa 
Rodrigues e JoiB Luiz de Almeida Nogueira; socios efte- 
ctivos os dra. Qustavo Edwdll, Antonio Celestino Soarea e 
Humberto de Queira.; e socios correapondentea cs an. Vi- 
ctor Oiban, dri. Nario de Assis Mrnra, Moyadi Marcondes 
de Oliveira e Bd, Bariío de Muritibi, Celestino Bonrroul e 
Beliaario Augusto Soares de Sonsa. 

Foi egnslmente approvada a transferenoia do dr. Vi- 
cznte de Carvalho da categoria de aocio correspondente para 
a de effectivo. 

Passando-se ti segunda parte da ordem do dia, pediu a 
palavra o monsenhor dr. Camillo Paaaalacqua e, depois de 
justifiair una longa auaentla do Instituto por motivo de mo- 
tivo de moleatis e de viagem para f6:a do pais, acreacsnton 
que o Instituto lhe era muito caro e nunca foi  por i. excia. 
e~quecido, tanto assim que estando em Rama pensou em 
trazer para as collecções do Instituto urna das medalhas 
oammemorativan do jubileu aaoerdotal de Pio X, a qual t i -  
nha o prsier de ifferecer. 

O #r. oreaidente anradeceu a delicada lembranca do 
illus&e cons;cio, afirmando que o Instituto o recebia' com 
especial agrado, e congratnl.u.se oom sua exoia. pelo res- 
tabelecimento de sua saode, fasendo votos para que s. excia. 
continuasse a honrar o Instituto com sua presença e com as 
produç6es de seu esclarecido engenho. 

~ a d a  main havendo a tratar foi snspeusa a sssslo e 
convocada outra para o dia 21 do corrente. 

Do que para constar, eu, JosB Torras de Oliveira, 2 .O  
secretario, k m e i  a p:eiente acta. 



Ao3 vinte e um diai do mez de junho de 1909, nesta 
cidade de S. Paulo, d rua Benjamin Constant, 4s 8 horas 
da noit,, reunidos os aonsocios dr. Maloel Pereira Qnima- 
rilei, vice-p:esidente em exe-cicio, dr. Dinamerico Rangel, 
1.P se~retario, dr. Alf%do de Toledo, conego Ezequ'as Qal- 
v lo  da Fontoura, dr. Joa6 Pinto do Carmo Cintra, Edmun- 
do Krng e Theodoro Sampaio, B declarada abwta a sesaão, 
oonvidando o ar. presidente para aervir de 2.' aecretario 
ad hoc o dr. Edmnndo Krug. 

E' lida e approvada sem debate a aota da seseão anterior. 
O ar. 1.O aecretario db conta do expediente accnsando o 

renebimento do varioi livrcs, jornaes, revisias, opurcoloi e 
folhetos. afferecidos ao Inititnto. destacanda.se entre as of- 
fertas o' livro No meio do oominho, do dar. Alcibiader Furtado, 
e o trabalho do sr. dr. Edmnndo K r u ~ .  iobre a Histmico 
de Iporanga na Ribmía de Iguape. 

- 
Na primeira p ~ r t e  da ordem do dia, obteve a palavra 

o ar. conego Eseohias OalvUo da Fontonra e faz o elogio 
funebie dor sra. dr. Affmao Angnato Moreira Penna, pre- 
sidente da Bepnbliea, e monrenhor Manuel Vicente da Silva. 
Hintoriando a vida e ou feitos patrioticoa daquelle beneme- 
rito brruiletro, cujo eapirito profandamente catholico enalte- 
con, e lamrntando o paiaamento destg aaoerdote, grande no 
genio, no iaber e na virtude, terminou reqnerendo que, 
wmo justa homenagem aos eminentes patrioias, e aoompa- 
n h ~ n d o  o luto nanional e o pesar dos homeni de Letras de 
S. Paulo, fosse suspensa a sessão. 

Pedindo a palavra o dr. Theodaro Sampaio, manifes- 
t o u - ~ e  de ac8:do com a proposta anterior, e requereu que 
egual h~menagem de pesar f aise prestada 6 memoria do 
dr. Alfredo de Brito, ex-direotor e lente da Faculdade de 
Madioina da Bahk, sooio honorario do Inltiiuto, espirito 
Inc'do e extremamente o emso, que encheu a literatura 
medica nacional de baba f' hoi de real merecimento. 

O sr. presidente, abundando n i i  consideragõca feitas 
psloa oradorei preoedentes e declarando intsrpratar o senti- 
mentu do Inititnto, mandou consignar na prewnte aota 06 
vot l i  de perar propoitai, e, em seguida, in~penden a ieiilo. 

Do que para constar, eu, JosB Torrei de Obveira, 2.' 
ieorebrio effectivo, lavrei a preaente ncta iegundo n o b i  
fornecidai pelo ir. 2.O secretario ad hoc. - 

Oitava seisãs ordinaria, em 5 de julho 

Aos 5 dias do msr  de julho de 1909, nesta oidade de 
S. Paulo, em ina i8de toohl, d rua Benjamin Conitant n.  
40, L 8 honn da nmb,  rorente8 oi consooioi dn. Luis 
Pisa,, denambargador Jos f Matir do Vallq dr. Alfredo de 



Tol* de. J. P. d a  i3dveia Cintn, c a a d  Lulgpn de 
Castro, dr. Theodoro Sampaio, d a  Gentil Monra, dr. Diria- 
morico A. R. Bkngel, dr. E d m a a b  H%, &. Fmaaiioo 
Ignssio X%v;sr de Asiii Mona, erronsl Emrique AR- 
de Acmnjo Maosdo, dr. A n b n h  de A ' h u g ~ y m  Piabs'i 
&. Mmmi Pereira Qainurka s dr. Jed Toum le 0u- 
vsia, sob u. prssiaaieia 40 s~ dr. Para r i  Q n i r n ~ h  a stx. 
viado de iau&rioil w dre.. D i ~ m e r i s o  B-1 e Jod 
T m ,  6 bolmnda abcrba a uw&o. 

E' lida. a spprvada, aern debabe, 4 ictu dr & u- 
torior 

~ e k t m d e  o erpedienbe, o sr. 1.O ~scaetuio, e n  primeiro 
IORLT, natua o iwaeaiaonto de varloi tinos, fdlh3t~a e m- 
ri-- qa 9 o sr. preaidenta, em nome do h t i tn to ,  rgClil.aL 
ao8 cfierMntei; em mgegnodo lugar, 18 um offiuo ta er. tb- 
m i m ,  mrmttendo o bslancete da & e deyens  A- 
ti- r o  segundo semestre do corrante ouno, o qmd d en- 
v i d o  & aomnissllo de o o h i  pura dar ?arme; ar bmvim 
lagar, 18 um tslegcarnma do general Thramitwgo de  Ame. 
d a ,  preeidei'e da Cemminio O r g m h i o n  do Oagtesco 
da Oeognphia i redisu.ne no Rio de  Janeiro, mliaidinb 
o cmcarso do Instatato pani o aalhor eth do msimo Dse 
geaaq tende a i r .  presideate dabsrmiuaio que o uurrppw 
de& mlegrammn f o w  discatidn na primeia- p u l o  d a  oic 
dsm do du .  

E m  iegnib,  são lidia propostas spraaentrudo para #o- 
&: effnctno3, oa ir3. d n .  Da rcleciano Bodrigaei Bei4g 
Garios Cyrillo Jaoior, 8pe lcsr Vampi6, Bnjoiw VetQpnd, 
sr. Carloa Qerko, coronel Aethm D i s k i e h s s i  e NaYertor 
R iagol Paituia; c ~ r r a p w d e  itoa, oi ara. J e a p i a  dr Abreu 
Lmrds ,  major dr. J d  M &dra Gnimuries, Bmilio le 
Magalhaas, Masoel Cimm Peregriun da Bilvs, uwbdlmi* 
Erneeto Julio de C ~ v d h o  e Viaoonoeho, Frmoim & 
Cunha e dr. Ermelino Agoatinbo &e Lsão; henourie, a 
si. dr. Diogo L. A. P. de  Vb.aoneel1.m. 

Jáo tmbem lidai ro@n de $randerenda ddoi m- 
enintea M C ~ E  : dt.  ~ e i r o  A-qtO Carmim L u ( I ~ ,  d. 4- - 
bet:w p a n  hnomrio ; ewoos? Hmrigw Affoaco & Amlje 
Maosdo, de f aadador e6Eeetivo p u i f  iudsia h w r a d  ; o m -  
&ira Manuel Antoùe Ouirte de  Asado.  h fudadcr 
effactiro pua Ean&&c bensme&o; ir. bIYp de Rsande ,  
de eorr~pemient.  pmrr bbasnerito. 

Pele a palavra pnia ordem ie u. oirossl Arasi. 
caio, e ooml aignaturio da respeotiva propmta, 1% nma ex- 
posiqiío, aaompauh~da de docnmenta, jaatificativa da apm- 
sentrgio hi m i e  do #c. I r .  DsodeQio BsdPglil Sei183 
para aooio effectivo. 

Tmde to& as pmpartu d o  ;swiud.s pdi r. 'arosi- 
dsnbe 6 r s ipes t in  ommiariít pe. smitQL psreac, >p. a 
+ora, pala orden, o sr. deIes lbs igak Jod fim d4 
Valle, mn dos membai ds anmmisiis de  .dpjpL A LB - 



eioi, e requer dispenia de ps-emr e interatkio, para uwm 
as  proposta3 votadaa nesla m m a  sesello, por vensrem e k  
&obre pessan cnjoi meritm &o muito conbeoidos. A c b r a b r ,  
presenrsa oa ouhos membros da commisnio, d r c  Lnie Pira 
e JoaB Torrei, e tendo estes concordado, aob consnltr da 

, ir. presidente, com o requerimento nnteriur, o u. presidente 
iubmette ss propostas .i dieca~~&o da cmia. 

Pedindo a palavra o ar. dr. Lnia Pies, oocnpa se, sia 
brilnanta diacorso, da notavel individualidade da sr. oonsb 
Iheiro Dnute de Amido ,  o mwtre venerado e qneride le 
todor, o jurirconsulto cxcrlao, o litemta fino, o hgmem deli. 
-do, affectiwo e carinhaso. une o Institnti 6.m a honra Je 
v6: collocado os  soa presi'de&ia. prertamdalhe. dcrde moi- 
ta a! noa, m mnis asaignùuioi nrvipaa. 

Begntn se-lhe c o m i  palavra o #r. dr. Albnqneq~a 
Pinheiro, que t.&m juo t ibn  a pmpelta relativn ao eo- 
nhecido historiador e pnbliciat8 minei,o ar. dr. Diogo de 
Vasconcellos. 

Appp ovadsc, sem mais &bates, pw nnanimidrde de  
vatos, tuais as pmpostae, aio pwckmados os novos c~ns s -  
cios do lostitnto. 

Achaodo. se na enta.sala o8 novos coosocios, srs. drs. 
Estavam L F ~ O  Bonrronl e Diogo de Vasconcallos e w. 
Hamberto de Queiros e Benedicti Calixta de Jesus, o ar. 
presidente aomi!a, para recebela, uma oorpeisslo c-omportr 
dos sr.. drs. Aifredo de Toledo, Lu s Piw Thucdaro aUP- 
paio e coronel Aranjo ~aoodo. Intmduidos BQ Moinu 
das sessõei, siaignam o livro de presença e tomam amento. 

Por proposta do dr. Dinsm~iioo Rmgel, o ar. p&- 
dente dd a palavra w ir. dr. Theo'ioro Sampaio para som- 
dar o novo consocio boaorario dr. Diogo de VanoonotrWsr. 
A mndse$o do dr. Thwdoro Sampaio B curta, mau i ~ i s i v a  
e vbrante, e a ella responde o dr. Vasconcellos em phnsaa 
elsvadas de penhor e gratidiív da gentil-LU le que era 
alvo. 

Tomando. em seeaida. a oalavra o novo consocio sr. 
Humberto de'Qn.iroi, I& Ém 'dis,urao, agradecendo a sna 
aiaic%o, eoaltemndo o meritv de varias aonsocios, principal- 
mente t'olaadorei, e co.gtimlíid.-te coa 0 Imtituto pelo 
g r h  da proiperidade a que tem attingido. 

O ri. presidente, dep i 0  de justifioar a masnoia do 
coniocio sr. conego Eeeohias Qalvlio da Fontonre, iamentr, 
em seutidas phrases, o passameuto do sooio fonaador effa- 
ativo ar. akxmdodre Riedel, pmpõs que me consigne n8 
prasente aeti  um vow de prtfuodo pesar e que ae officie 
4 farnilia do aadoas 6nad0, enviando-lhe aioceras condoi 
ltncias. 

Ar propostas são numaimemente rpprrivadas 
Em aegnida, tqmando o Institnto conhiioimeeto do t e l b  

gnmma do general Thaumiturgo &e Aaevedo, a que jjX 
nos reierimoi, depois de umas explioagars dadas pelo sr. 



presidente e de uma pequena discusiáo em que tomam 
parte os srs. drs. Alfiedo de Toledo, Theodoro Sampaio e 
Albuqoerque Pinheiro, raaolre autorizar a Directorla a de- 
liberar sobre o modo por que o Inatituto deve ae faeer re- 
presentar no projectado Congreiso de Qeographia. 

Passando.ce 6 iegonia parte da ordem do dir, pede a 
palavra o ar. coronel Ararijo .Macedo, e I8 uma expositto 
jnrt'ficando ama proptsta, que 6 approvaden, para que o 
Instituto afficie ao (r. major Pedro Diia  de Campos agra- 
decendo a offerta do ren l i v r ~  - Eduooldc do Soldado. 

8eguindo.se-lhe orm a palavra o sr. profasaor Bene- 
dlcto Calixto, que, depois de agradeoer a sua admisrãg como 
socio, deolara offerecer ao Instituto um P T O ~ U W  da fortaleza 
historica de Cabedello, objecto de um das aeus quadros actual- 
mente em expasigiío nesta cidade e a respeito da qual 18 
uma interessante memoria de sua lavra, que 6 muito apre- 
ciada e an~laudida. 

O ar.'hr. Dinamerieo Range1 congratula se crm o Iu-  
atituto pelo brilhantismo da premente sessiío, a que aeacham 
praaentes consocioi de tiío alio vshr,  e saude ógrande  ar- 
tista nacional Benedicto Calixto pela leitura de sua impor- 
tante memaria, euja publieaq80 requer qua seja feita na 
Revista do Inatituto. 

O sr. preiidente, abundando nas meamai oonaideraqõea 
do aesociado que o recedeu, declara que niio r0 a memoria P oomo o croquis da ortaleea de Cabedello serão publioadoa 
na Revista do 1nrt:tuto. 

Ninguem maia pedindo a palavra, o #r. presidentecon- 
gratrila-re oom o Initituto pela admiai8o das novoi conao- 
oicn, n cujos meritoi, talentos e trabalhos se refere enao- 
miasticamente, e encerra a ~eas%o, ocnvidando os srs. con- 
sooios para a prcximq que deveiá ter I n ~ a r  no dia 20 do 
corrente. 

Do que para constar, eu, JarB Torres de Oliveira, 2.0 
seoretario, lavrei a prsment3 acta. 

Nona sessão ardinaria, em 20 de julho 

Aos 20 dias do me5 de julho de 1909, nesta cidade 
de S. Paulo, em sns aPde itcial, B rua Bejsmin Conatant 
n .  40, 8s 8 horai da noite, presentes os coniooios doIuati- 
tnto srs. coronel Henrique Affonso de Araujo Masedo, Frau- 
clioo Ignacio Xsrvier ae  Assii Monra, Manael PereinGlni- 
marlias, Dinamerico Rangel, oonego Ezechias Q s l v b  da 
Fontours, drs. Edmnndo Rmg,  Gentil Mou.a, professor 
A-thur Qonlart, dra. Alfredo de Toledo, Luiz Pisa e Joa4 
Torres de Oliveira, Q declarada aberta a sessllo, iob a pre- 
sidencia do ar. Manoel Pereira Qaimaráes, secretariada pelos 
sm. drs.Dinametioo Rlngel e Jos6 Torres. 



Achando-se na sala immediata cs oonsocios dra. Deoole- 
oiano Bodrigues Seixas e Carlcs Cyrillo Junior, o sr. pre- 
sidente nom8a uma commissão com~oata dos srs. coronel 
Araujo Macedo e dr. Lniz Piea pariintrodueil-os no recinto 
das seaa6as. Os novos connooios sasignam o livro de pie. 
aenpa e t m a m  assento. 

Em seguida, é lida e approvada, sem debate, a acti  da 
.seisíío anterior. 

No erpeiiente, é acousada pelo sr. 1.' aecretario e 
agradecida palo sr. presidente, a cffarta de livloa, folhetos, 
jornaes, revistas etc. 

São tambem lidos os seguintes offi~ios: do msjor dr. 
Joeé Maria Moreira Guimarães, agredecendo sua sdmiasiío 
como socio cnreipondente; do dr. Pedro Lesra sgradacendo 
sua traniferenoia de efftctivo para honoiario; do Centro 
de &ieneias, Letras e Artes de Campinas, apoiando a 
iniciativa do 1nst.tuto de se erigir um monumento a Jaa6 
Bonifacio na cidade de Bantor, e offereoendo sua acopera~lo 
para esse fim. E' lida tambem uma carta do coniooio effa- 
ctivo do Instituto, monsenhor Gamillo Patialsqua, juntifi- 
cando um pedido de oonoisíío do ialáo nobre do Inititnto, 
para a ariembMa geral das Damas de Ca~aFOdade,arealisar-se 
no dia 25 do corrente A recueito do aasumpt~ destacarta. 
o ar. preiidente declsra que, tèndo ouvido c; outros mem- 
bros da Directoria, deliberon attender ao pedido, e pede 
que a casa i e  pronu~oie a respeito. 

. . 

Pedindo a palavra o ar. dr. Luie Pies, aprelenton e 
justificou uma pioponta, que foi approvada, para que a casa 
nao a6 aDprovaiie o aoto do ar. oreaidente. como sue o 
autor isani~ a deliberar, ou por si 86 ou oonj'nntamentè oom 
a meia, nobre toda a materia de expediente, principalmente 
nos iutetvallos das resa5ei, de modõ que a &ama' materia 
niío fioaaso prejndioadb. 

Depois de umas explioig6es dadas pelo ir. residente P e I." ieoretsrio sobre o obiecto dessa aroDosts, de0 ara o ir.  
presidente que para repreientarem o In~iitlitó no proximo 
Congres~o de Oeographia do Bio de Janeiro, nomeava oi 
soaioi honorarioa 8x1. Bariío de Paruiaoiaoaba e Buã, Homem 
de Mello e eonselheiru Duarte de Akedo .  

Sobre a remessa de mappas ant g~a,  solioitsaa palas 
orginiiadorea do Congresso, o ir. presidente ooniulki um 
dos membros da oommis~iío de geographia que ae aebva  
predente, dr-. Edmando Krag; e tendo este rs manikshd~  
oontrario a easa remesia, DOI motivos aue expo.. o ar. me- 
sidente de'ibe:a adiar a. ioluglo deess ponto 'pua a pro&nu 
muniíío, depoii de ouvidoi c8 ouhoi membroi da meuni 
oommissiío. 

Passando-ma li primeira p u t e  da ordem do dia, p:ds 
a palavi. o ir. oorowl Annj, Mrcedo e 16 a m n  uodiylo 
.o oonnooio reoipenhrlo dr. Deoolecisno Bodrigueo Beinir. 
Eate I6 um discario de agradeoimenth üe~aiii-M-lhe com 



a palavra o dr. Cyr 110 Juuior qee tambem agraleiso sua 
admisniio. 

, O  pre~ideate c~mmunica que o Instituto fei-se repre- 
sentar nas exequiai em homenagem ao dr. Affanae Pennq 
preride? te da Republica, promovidas pelo Governo do Er 
tado, por uma commis~ão composta k s  h. Artbur Vauliar 
e JosB Torres de Oliveira. 

NHo havendo nenhum socio inscripto para falar na se- 
gunda parte da ordem do dia, o sr. pre~idente encerra a 
tea-30, depoic de dirigir eloqutnte siuda@o ioa socioi ze- 
cipiendarioa. 

Do que ptra cmatar eu JosB Torre3 de Oliveira lavrei 
a presente acta. - 

Dcoirna sessae erdinaria, em 5 d e  Ago ,to 

Aos 5 dus  do me5 de agortq de 19:9, nente cidade b 
8. Paulo, em sua s6de i:cisl, praseutea os ioaioa do I n ~ t i -  
tuto srs. denembargador JosB Maria do Vdlr, JoHo Wetter, 
dri. Alfredo de Toleio, J. P. da Bilveira Cintra, Diua- 
meiioo Raogcl, b tevam L?Eo Boamul, Deocleoiano P- 
Beiras, Hurnberto de kueiroz, Luis Pisa, üomi~gos  J8gnr 
ribe, Qentil Moura. Jogo VamprB, Cyriilo Junior, J. C. 
Gomes Ribeim e JFBB Torrea de bl~veira 118~111118 a preii- 
dencia o dr. Dinsmerico Raogel, I.." ceeietatio, naf6lta h 
(in. presidente e vice-presidentf, e abre a seas&@, convi- 
dando para servir t e  2.O iecretario nesta seisão, M imps- 
dimento deste uer~entuaiio, que, na forma dos E s t o t W ,  
assumiu o logsr de 1 . O  aeeratario, o dr. AlDedo de Toledo. 

Achandc-se na ante-sala os novos consucioa ara. com- 
mendador JtBo Manoel Alfaia Bodr'gues e dr. Guitivo 
Eiwsll, o sr. presidente nomeia para introduril- on nora- 
ainto uma c~~mrnisião composta doi ma. drs. Eltevam Leiio 
Bourraul, Luia Pila, Domiugoi Jiguaribe e dezsmbargadar 
Vall,. 

Os novos con8oaios assignrm o livro de prebeup, é 
tomam assento. 

Em seguida, B lida e a p p v a d a ,  sem debate, a 
da sesa&o anterior. 

0 91. 1.' ~ t~ te t ( l r io  Dkltla 8 d~ COUtl) do B X D B ~ ~ .  
accU8ando o reet bhen to  ke vario' Livt08, rnvi8taa,'boletiu; 
e j>rnaes, e procede b leilura de officios dc6  srs. eonielhein 
Duatte de Amoedo. Bar& de Besende. Nsator Eaneol Pa-  
ta=, Joaquim de Ábreu Lacerdn, AIoy~éo ~aroondes  e Oa- 
Iatino B~arwul ,  nos qnrw 06 doU primeiros agrrQioem rima 
transferencias para a categ~ria de socios benemeritor, e ol 
outros sua admissb como wcioe. 

E' tambem lido um telegramma puanado pelo presidentn 
do Cuugresso Braziltiro de Eitudantes, ha pouiioo 4 e d a  
neita erpital, communicando que o m i m o  Congmso haviiL 



a rolado, p t r  nnanimidade de votoa, uma moção de ap- 
Fusos ti iniciativa do Inititnto de farer e:igir, na oidade 
$e Bantor, um monamento commemorativo doe irmaos An- 
dradaa. 

Pede a pslsvra o dr. Enlevam Lello Bomroul e off?rece 
a, Institnto am exemplar do livra do eacriptor argentino 
Juan Vucetioh La voliria era Rud-America 

O dr ~eoelecisno de Beixas tambem <ff~rece,em nome 
do autor, um exemplar da Uewraphia do Estado de S. Paulo, 
do sr. Affioao Ant';nio de FréitÜs. 

O ar. preiideite declara qne todas as oflartai i lo  re. 
ae6:dsa com especial agrado. 

880 lidos mais os segnintes r fficios: do sr. Arthur Rie- 
del, sg-adecendo, em nome de sua familis, o voto de peaar 

Jangada na acta e o5zio d e  uvndolenciaa do Inrtituto. a 
proposito do f.lecimento de ieu illuarre progenitor a-. Ale- 
xandre Biedel, aocio f,.ndador do mesmo Instituto; d.1 con- 
aocio ar. Benedicto Calixto, arompsnhsndo a tela que 08:- 
recera ao 1, stituto-A For&Ztea da Cabedel1,-, de ana 
oompoaiç8o; do consocio mons. dr. Cemillo Pastalaqua, di- 
reator o fundador da Asaooiação das Damas. de Caridade de 
-8. Paulo, agradecendo, em seu ncme e no da Aasociacão 

ue represtnt., a gentileaa do Instituto ceder do seu salão 
%e h nra pais que nelte realiaasae a referida Ass:cia$ío 
aua a*emblba geral a 25 de julho p. passado. 

E' prerrnte tambem B sere& um oart8o do ar. conse- 
lheiro D arte de Aitvedo, acrmpanhando uma carta eu- 
viada de Londrra por moos. Fergo O'oonnor de Camargo 
Dauntre, na qual este con~oeio commuuioa offetesnr li Bi- 
Hiotheca da laatituto,, por iutermedio do mesma SI. conae- 
lheiro, trea nameros do limes, de summa irnportancia hii- 
torics: o de 9 de nGv mbro de 179à, o de 3 de outubro de  
1798 e o de 22 de junho de 1815. 

A este propoaito dsclar& o nr. p~eaiilente da se!~iío que 
puecia-lhe que infeliamrnts a valioaa affarta se tiuba ex- 
travlado, pcii at6 rgosa não tinha chcgsd> ao seu destino. 

Annuaciada a primeira parte da ordem do din, o &r. 
.presidente aommnnica n%o pidrr compsreoer B presente sei- 
iiíe, por ne achar anrente em oapital, P wtimado consaoi~ 
rn.. conrgo Eaechiis Qa!vllo dn Fontcura. 

E m  seguida, a& lidas propostus apresentando pa a io- 
c fo i  do 11 sbiftito cs an.  Jnan Vucetioh, bffm Antonio de 
Pieitaa e mjr r P d  o Dias de Caiirpoa, o primeir o ns  ca- 
tegoria de correspondenta e cs dois mtms as de eff:ctivo#. 
Comedida &.penaa de.pareeer e intarticio, a requerimento- 
do dr. Deoo1:aiano Banxas e depola de ouvi&as ai membro& 
da aomrnisallo de admiseá? de nocios. os ouaes se r c h r v ~ s i  -- -- 
prcasnten s conccrdsrrm etm o pedido, {oram rpprovadrs 
a prcpmtss, sem discanáo, e, em oonwqasniia, pr(o1ama~ 
dcs 1ocias a i ~ e s  ara&&tos r p m n U d o ~  



Em seguida,, passando a presidencia ao aubstitntolegal, 
1.3 o dr. Dinamerico Bangel uma vibrante e eloqnente ex- 
posição juitificativa da proposta que far rara que fique 
constando do livro de actas das sesiaes do Instituto, osbens 
elaborados considerandoa do decreto com que o sr; ,Preai- 
dente da Repoblioa restituiu ao aetnal Qymnssio Naoioual a 
soa antica deucminrc8o de Colleeio Pedro 11. 

Es ta  proposta B Únanimementi approvads, asiim como nm 
additivo do dr. Lnia Piza para que dos Annaes do Institnto 
isto 6, da sua Revista ficasse tambem constando a brilhanta 
espnsiqão cam que fôra fundamentada a proposta. 

Em consequencia desias drliberqões, vai a integra do 
referido decreto tranacripta no final da presente aota. 

Ccntinuando a primeira parte da ordem do dia, o dr. 
Domingos Jagnaribe crmmndca ter, em companhia dos on- 
tros membros da rerpjctiva commiisÍío, drs. Alfredo de Tc- 
ledo, Mattim Fraoc aco e Julio Conceipbo, aasirtido a uma 
conferencia realizada em Bant s pelo senador federal dr. 
Ca~tro  Pinti, a qual teye a alta dguificaqáo de applauacs 6 
iniciativa do Institut) de elevar naquella cidade rim monu- 
mento aos Andradas, 

O dr. Ueotil Mi ura, em palavras ctncisis e feliata, 
faz um discurso de receyçtio ao dr. QustavoEdwall esiudan- 
do a individualidade do novo crns,cio s.ib ruas diveraas 
frces. 

Ontro tafito fsa o dr. Cyrillo Junior em rilaqito ao er. 
commendador Alfaia Rodrigoea, acanturndo a sua esclartci- 
da acgão patriotica tantas v e m  revelada e ainda nltima- 
mente posta em evidencia no levantamento da estatur de 
Bras Gnhas na cidade de Santos. 

O sr. commeudador Alfaia Bodrígues rgradrca sua elei- 
@o, a benevolencia do orador qus o rec:beu, e: referindo- 
i e  aos seus trabalhva de inveaiigação feitos l i r a  anhivos da 
Torre do Tombo de LisbBa e em Coimbra sobre o padre 
Baithjlomeu Lou enço de Gusmtio, lembra que no dia 8 do 
corrente se passa o segundo centensrio da aecancão reali- 
zada em Lisbôa pblo mesmo padre no aeroatato de que foi 
o inventor e no que, incontestavelmente, precedeu os irmiíos 
Monigulfier. e propõe que o Jnatitoto mande colli cnr no, 
predio em que naceu o notavel santista uma lapide com- 
memorativa, correndo toda8 as de)peras por conta do pro- 
ponente. 

Sendo esta proposta unanimemente spprovada, o ar. 
presidente agradece a generosa cfferta do ilhstre ~[nsccio ,  
nomea.0 de'eeado do Iusti$uto vara todos as actos preoam- 
torios da af6ia9&o da lapide, davendo opportnnamen~e.ar 
nameada uma c~mmiss8o para iepresentar o Inrtituto no acto 
solemne da inawgurrqiío. ' 

Paaaando.se ti segunda parte da ordem do dis, tem a 
palavra o dr. Gentil Maura qne 18 um intereasant siimo 
trabalho de rua lavra sobre A Liherdade dos Indios no 



BraaiZ,commemorando, For esta forma, o terceiro cen'enario 
da lei de 30 de ju h s  de 1609. 

Eegue-ie. lhe com a palavra o dr. JoHo Coelho G.omes 
Ribeiro que 1% uma apreoiagllo erudita sobre o recente laudo 
atbitral da Republica Argentina na quatão Perii versns 
Bolivia. 

Ambos cs oradores foram muito applaudidos, ditsimi- 
nando o rr. presidente que os seus ttabaihos fossem reme- 
tidos ti  Commiaeão de Redacgllo da Revista para a devida 
p u b l i ~ a ~ a ~ .  

Nada mais havando a tratar, o sr. presidente encerra a 
scnsllo, depris de dirigir algamas palavras de reudagao aos 
socios reciyiendarios, com cujaa lumes e oooperagBo conta o 
Inititnto pare s íu  progresso e obtençHo de seus fins. 

Decreto a qce sertferea proposta do constcio dr. Di- 
namerico Rrngel : 

=O Preridsnte da Re~ublicr doa Estados Unidos do 
Branil : 

ConsiZerando que os iegimens palit'caa das na~õea rlio 
fórmas de sua evoluçiío stcial e todas se prendem entie si 
como 610s da mrsma continuidade hirtorioa; 

considerando que B devar das geraqha proclamar e 
commemorar os servipcs dos seai maiores e que ausesauer 
que sejamos regimens politioas a que esbs t&ha& seriido 
deuem nee aprerentados B Na~bo stb os aspectoi caracterirti- 
cos de rua v i la ;  

considerando que eias passado B um elemento de tra- 
di~lio nacional, que todos oi povos, cits:s de sua hiatoria, 
t8m o dever de conreivar ; 

conriderando que o finado' imperador ir .  d. Pedro 11, 
contribnia sempre com denelo ara o desenvolviireuto da 
iostrngllo yublioa e tu'tora da8 \ellas letras; 

considarando que o oollegio Pedro 11, hoje Q p w i o  
Naoional, lhe mereaeu erpeoial solioi:ude e realmente a essa 
instituido se acha ligado o seu nome: 

corhiderando que, no regimem axtincte, ao0 aoto. oa- 
pitaes de cada reinado esta0 sempre aswciados nomes de e* 
tadiitar, que representaram no parlamento e na adrniniitracII@. . , 
o ientime'nto Üãcional de sue, 'eptca ; 

considerando que entre eiaes nanbnm foi mais notrvel 
em toda a delicada pbase hictoriaa em que figurou que 
Bernardo Pereira de Vatconoello~, ministro do imperio que 
organiiou o oollegio; 

Resolve aus o externato e internato do Qvmnanio Na- 
oionnl sejam~respectimmtnte denominados l&tarnab Na- 
cional Pedra I1 u Iatmnrta Nacional Bernavdo de Vascon. 
~tl los. .  

Do que para oon8t.r eu, JoiB Torres de Oliveira, 2: 
secretario effeotivc, lavrei a presente ao!@ que ser8 
subsoripta depois de approvada. 



Docima prlmeira sess&e ordinarla, em 30 
de agosto 

Aos 20 dias do mea de agosto de 19L9. Ba 7. 112  hora^ 
da noite, preaecterr os consocios ~ I I .  Joüo Weiter, d e z e m h r  
gador Jo.6 Maria do Valfe, Deocleciano Rodrignea Sn;x*r, 
Eltevarn Leão B, nrrcul, Humbertode Queircr, Car1.s Rsis, 
Msncel Pereira Gnimarãeu Domingos Jaguariàr, A;fredo de 
Toledo, Lniz Fim, JoaB G t d i o  Monteirr, Carloa Cyrillo 
Jonior, Rafael CorrBa Bsnpiio. Cellis Vieirs, J. C. Gomes 
B~be i?~ ,  Edmnado Krng, JosB Torres de Oliveira e Dina- 
merico Rsr gal, aa~ume a preiidsocia o vice prkidente dr. 
Mmoel Pereira Qnim\rhei, aeoretariado pelo* un. Diname- 
riw Rangel e Jo.8 Torres, e decla a aberta a sesrão 

E' li& e approvrda, sem debate, a a c h  da sesrão an- ~. 
terior. 

O expediente constou de affertrs de livro., fulhetos, jor- 
naes, revistas etc. Entre as offertas notamse as segnintes : 
Catologo Geral Illustrado da Expo8içã.i Naciollal de 1908, 
relativo ao a t a d o  de 8. Paulo, pelo dr. Antonio de Barras 
Barreto; No &tremo Oiiente e Jogo de Guerra, por sco 
autor. mtjm tiri Moreira Ou~marbn ; A Lingua Portugueza 
no Seculo XIX, pelo Viscondede Boaventnra; Boletim da 
O@na Intwnacaonal das Republicas Americanas. 

O dr. Estevam L. Bourr~ui, em nome do conancio ir. 
Julio Oonceiç$lo, offerece: a antiga Constitui$ao do Imperio. 
offioialmente distvibnida entre as autoridadea em 1831. e a 
Conetitiqdo de 24 de favern'ro de 1891, tambsm offinirl, 
com o fao simile das assignaLuraa do6 cong:essiatss de e n W  
ambas essas puòl.caçi3es em enoadnroa~Ho de luxn, mandado 
confeccionar exoreaaments peln tffattanta. 

O dr. Raphael Bam~ajo offerece treznumemi do D i o ~ b  
Oficial do Jnzpjrio: o 9 de m a q o  de 184P, o da 7 de de. 
mmbro de 1866 e o de 24 de outubro de 1889. 

O ar. presidente declaia que todas as iffertas sao re- 
cebidms com ecpacial rgr~do.  devendo se mandar offic,os d a  
agradeeimentn das acima nomesdss. 

&o trmbem lidni os iegninte, offioioi: do ir. R. L. 
Lomba, da Direcção Qerd de Eatasriticad*,Urugoay, agra- 
h m d o  a remessa da colleopao da Remata,; do ar. Olivio 
Peixoto, ,da Franca, pedindo ao Insticuco parecer sobre a 
data precisa da pr meira asceneiio do padre Baithulomcu de 
Quamão em ien aeroktsto, o qual 6 enviado &Commiar80 d e  
Emtorir de 8. Paulo pma sttendtr: do conmio dr. Qenti1 
Maira, datado de &tatuei, commnnioando n& I pjdar ccmpa- 
raos. a algumrs 6eirões. por mot~vo de auamcicia. 

O dr. Alfredo de Toledo, p ~ r  iuoumbencia do contosio 
dr. Joiro Moraea, commúniea q ~ e  rate deixi de kompar. cer 
A presente spnllo p6r mqtivo de torCs maior. 

Em seguida, B lida uma prcpuata ipremntando para 
stoio effectivo do 1uetituto.o sr. dr. Uibaoo Barcondes d e  



Monra. Dispense da < e  pareoer e iurt+rsticio, a requerimen. 
to do sr. d r .  Dinamerioo Rangel, 8 esta proposta nnanime. 
mente approvada, sem debate, e, em consequrnois, B pro- 
olamado socio o oandidato apresentado. 

Paiiando-10 a primeira parte da ordem do dia, ptd9 a 
paiavra o i r .  dr.  Carlos Reis e, depois decommuniear estar 
iestnbeleoido de seus inoomm~dos e agradecer ao Inrtitnto 
a gentilesa de mandar fsier.lhe n u a  visitadurante suaen- 
fermidade, refere-%e, em sentidas phrnsts, L tragica morto 
do grande eleriptor e patriota dr. Enclydes Cunha, e ao 
passamento dos srs. BaiUo de Resende e Henty White, to- 
das oonrocios do Iostituto, e requer que ae lancem na acta 
votos de peiar ;  que se o5oiasre 4s respectioasfamilias das 
finados dando pesames, que se afficiaise L A<ademia Bra- 
fileira de Letras enviando condolenoias em rels@o ao pri- 
meiro nomeado e que ae suspendesse a aeseiío em homena- 
gem a todos. 

Pedem em seguida a palavra aa aonsccios srs. Einmberto 
de  Qneiros, que l ê  um bem elaborado dircnrso de enoomio 
ao talento, ao raber e ao carscter de Enclydes da Cunha, 
de quem o orador justamente asvangloria de ter sido amigo 

. inMmó, msnifeitando-se irlidario com o orador que o pie- 
cedeu; e hr. Dinamerico Rangel, qae ae pronuncia na 
m a m o  sentido. 

Appravida noanimrmenta a proposta apresentada, o ar. 
residente wnipends a essa8o, e ncmeia para iepresentar o 

fnstitnto nas exeqnias que se devem celebrar na 88 Caths 
dml no di i  21 do corrente em hnnensgem ao dr. Enclydes 
da Cunha, uma ocmmia~iio composta do srs Dinamerico Han. 
gol, Luis P i i a  e Joa8 Torrei de Oliveira. 

Do que p a n  constar, en, Jor8 Torres de Oliveira, 2? 
secretario, lavrei a presente aota. 

Aai n n t e  di i i  do mei de re imbm'de 1909, Li 8 hia 
da noite, precentcr os canaoaici wn. dr. biuod Pereirb G d  
marlee, ooronel Lsdgero de Caatro, dr. bntonio Albngaprqne 
Pimbeiro, dr. D8oakewo Bcdr ig~w b i sas ,  dr. Diwamerteo 
&irgel, crrtnel Bsnriqne Affooan de Araajo Mace&, ar. 
Edmuodo Krug, dr .  Alfredo de Toledo, di. %eadoro &lh- 

ir sanego Biochki  Qalviío d~ Pr ntonn, &. &fiel C( ri 6a 
aio, e so la  ~ t * ,  *i aberta i wub.  rob a p m i a ~ l i  

e* !o ir. dr. Ysaael Pit#)n Gnimiilisc, i s v i d o ,  r i a p s -  
kivmtnte,  de  1 o e 2' ucmtuioi  os dn. Dinamerics B a ~ g e l  

Atbiqnerane P inheb .  a t e  opnrièado ad bc velert.me- 
nidemte;porier dciaado & e ~ ~ a r e e e r  o 2.' iaoretario r&cbw. 

Aohucb-ce na ante-rala o novo aonsesio ir. Aflonm 
AmtriUo de Freitis, t c n i  posse &e iea logar  som u r'eviba 



FormaliZades, sendo introdnaido no rec in t~  das sessões por 
uma oomrnitsllo comvosta dos 81s. d a  Rafael Bamaaio e coronel 
Araujo Macedo. * 

Lida e spprovada, sem debate, a saia da sesalio anterior, 
o #r. 1P ~ewetario deu conta do expediente, accusrndo o 
recebimento de livras, jornais, revistas, folhetos etr; e mais 
dos ieguintes papeis: 

carta do ar. comm~ndadcr Nsnnel R. Pimenta da Cnnba, 
agradecendo os pca%mei qu9 lhe foram enviados palo Insti- 
tut), por motivo do falecimento de seu filh ,, sr. dr. Enclydea 
da Cunha; 

affioio da erma. ara. Baroneea de Rezeude sgrsde:endo 
cs testemunhos de pezar que o Instituto lhe t iamnit ia  por 
motivo do falec'meít, de seu marido; 

oartaa doe ere. Victor Orban, Franci co da Cunha e 
Manoel Cicero Peregrino da Bilvs agradecendo á sua admis- 
sllo cimo socics correspondentes ; 

officio do ar. dr. E:tsvam LeBo Bonrronl escusando-se 
de nlio comparecer i sesslio e n&o poder, assim, Iêr o seu tra- 
balha hiatorico sobre o Bar& de Serra Negra e o Barlio de 
Beiende. 

Pelo sr. residente foi c:mmunicado que, aproveitando 
a ida do sr. ir. Blhupuerque Pinheiro para tomar parte no 
Primeiro Congresso Braeile~ro de Oeographla, que ~ c a b a ~ s  
de realizar-se no Ri9 de Janeiro, havia-o incumbido de 
reprcsentar o Instituto na falta cu impedime~to da com- 
miieBo oppo:tunamente nomsada e que as ccmpunhi dos 
sn.  canselheiro Durite de Airvedo, Barno de Parauapixcaha 
e BarBo Homem de Mello. 

Paasando.se ti 1: parte da ordem do dia, pediu a pa- 
lavra o rr. coronel Ludgero de Castro e 1Bn as seguintes 
propoi tas : 

I 

Attendendo a que a illustre Commissiio Orgenieadora 
do Primeiro Congresso Brazileiro de Qeographia, na Ca- 
pital Federal, recebeu com o maior cariubo e elevada dis- 
tinpxo ca congceasirtss representantes do Estado de S. Paulo, 
principalmente oi membros deste Instituto; 

atteudendo a que a mesma CommisiBo, em todos oe 
aatca do grande certameu scienti6c0, effectivameite honr8ra 
sobremodo 0 9  membr~s dbrte I ~ ~ t . t u t o  com arsento nrquella 
illastre assemblda ; 

attendendo ainda a qua a me55 do Primeiro Congre8ao 
Brazileiro de Geographia, eu~areoendo mais 06 servigm que 
pre,ttirn ao nosao In tituto e quiq8 ao Estado de S. Paulo, 
adaptou a proposta do fsst~jado homem de' letras general 
dr. Thaumatug, de Aeeveio, proposta que a aiaembl6a 
unanime approvou, afim de realisar-se nesta Capital o @e- 
gundo Congresso, o que nos 6 nimiamente hcnroso, e no- 
meou directores da CommiaeHo Organinadora o nosao que- 



rido presidente aonaelbeiro Hsnoel Antonio Dnarte de Aze- 
vedo, drs. Domingos Jagaaribe, Alfredo de Toledo, Joga 
Pedro Cardoso, í3ent.l de Mours, Edmundo King e Ludgero 
de Castro, membros deste Instituto; 

atteodendo mais a que os membroi daquells commissiío 
do Primeito Congresso rão brazileir+s de excepoional mere- 
cimento nas letras e ns  ~c'encia, e thn tqdos importantes 
serviços prestados ao yaii; 

propomos que, como gratidão e homensgem ao merito, 
sejam admit~idoa ccmo socics correspondentes deste Inati- 
tuto cs ars. gen ral dr. Tbaumstnrga do Azevedo, almirante 
Antonio Alves Camara, d.6. Antonio Olympio Viveiros de 
Castro, Carlos Valente da Navaes, Jor6 Maria Moreira 
GnimarSes, Joaquim de Oliveira Botelhu, Bariío de Alenair 
e JoaB Arthnr Boitenx, pastando a iucio honoraiio aquelle 
que jtí pertencer ao Instituto ; 

propomcs mais que se rfficie ao vrnerando Marqnez 
de Paranagutí agradecendo o modo hcnroso e fidalgo com que 
acolheu os representantes deste Instituto e do Eatado de 
8, Panlo, e, ao mstmo tempo, fel citsndo o egregio brrsi- 
leiro pelo crito que alean(cu o Primviro Cungrssao Oeo- 
graphico de nossa patria. 

Ludgero da C a t r o  -Dcmingos Jaguartbe. - Antonio 
Albupusrque Pillheiro. 

Considerando q r e  o Estado de S. Panlo assumiu ~ o -  
riqSo ralients e br i lh~nte  no Primeiro Congresso Brszileiro 
t e  Geographia, reunido na capital da Republica; 

ocnsidorardo mais que para ta0 falia c'esidwatum con- 
correram e5oazmente o aslo, dedica(80, competencia e cri- 
teiio doa dia. Domingas Jsgnarike e Alfredo de Toledo, 
conskieuos membros deate Intitoto ; 

proponho qne na aota de nossaa se~siies fique ccnsignado 
um voto de grstidao e lcnvor aos referidos consocio. pala 
intrlligencia, rclividade e esf~t$oa, ue destn.uolveram para 
a conquista de ta0 lisonjeiro resulta 3 o. 

Ludgero de Castro. 

Sulmettidss B disonsrUo e a votos, foram a i  propostas 
unanimemente approvadai, sem debata, na paite ieferente 
aos votos de  louvor e ao offieio de agradecimento. Qosnto 
B-admi:sllo de soolos, tendo o ir. presidente lembrado a .  
oonveoiercia de serem na proposta3 f ~ t m n l i d ~  de acoardo 
com cs estylos da csas, ctm tcdaa os esclrreoimanttn pre- 
oia<c, foram apresentadas e remettidan & reipectiva aom- 
miariío, para dar areeer, as megnintes proposta#; 

transferindo i a  oategaria de carlespon!entea para a de 
honorarios on oonao:ios drs. generrl Ihaumaturgo de Age- 



vedo, Jose Maria Moreira Qnimaraea e Jose Arthur Boiteur ; 
admittindo oomo socita houorarioa os r n .  drs. d. Julio 

Feroandes, Oarlts Valente de Novses e almirante Antonio 
Aives Camara; effectivo o sr. Oiosr Pereira da Silva; e 
correspondentes, os ars. Soa6 Verirrimo, Amerlco W. Brrail, 
dri. E meraldino Bandeira. Antonio Cailos Simoens da Sil- 
va, Artbur Oelando, Jrão Pereira de Caitro Pinto, Joaquim 
de Oliveira Botelho, BarZlo de Alenoar e An~onio Olvmpio " - 
Viveiros de Castro. 

Continnando a primeira parte da ordcm do dis, pediu 
a palavra o Sr. ooronel Aranjo Macedo e saudou o novo 
oonsocio sr, Affonro Antbnio de Freitas. 

O sr. presidente, em nome do Instituto, dirigiu tambem 
uma saudaçlio ao contocio reoipiendario, elogiando seus tra- 
balhos e merecimentos. 

Tendo o dr. Manoel Pereira Guimarães feita doação ao 
Instituto de um m v,l de grande lavor artistico e de no- - 
tavrl merecimento a rchec l i~g .~~ ,  o dr, Dinamerico Kangel 
m8nif:ston os agradecimnntcs do Intituto rela valiosa ~ f f l r t a .  
Aproveitando aópportunidade de estar com a palavra, lem- 
brou o dr. Dinamerico a convenienaia de, quando se fisesae 
nm reforma nos estatutos, erear-se o lugar de bibliothecado ; 
e, finnlmente, propós que se offieiaaae ao Preailente do Pa- 
raná pedindo a sua interuenc8o para que se ohsiasae aoat-  
nificioa dos indios naquelle Estado. 

Tendo sido approvada esta ultima proposta, foi o mwmo 
ar. 1.' secretario encarregado de redigir o competente cfficio, 

O ar. coronel Araujo Macedo, tomando a pnlavrs, de- 
alara. em s n nome e no de teus filbnr. aue faz doacão ao  . A 
~nztiiuto, para seu patrimouio, doa totrenos que, oomo vo- 
Iuntario da patrir, vai reoeber do Governo, e nomedra seu 
procurador ;ara legalizar esta doagão o dr Deooleciano d e  
Seixaa. 

Em seguida o ar. coronel Ludgero de Caatrr, tomando 
tsmbem a palavra, declara que, sendo possuidor de nmlivro 
de notas do extincto cartorio da antiga comarca de Para- 
nahvba, o anel contem oreciosos dados h sturicos da ant'ea " .  . - 
provincia, o offrrecia ao' Instituto, 

O sr. presidente. em nome do Ioitituto, cgradecen ar 
generosas cffertas dos illustrea consocioa. 

Em seguida disse o ar. presidente que, achando-re em 
moonctrucç80 a sgreja do convento do Cnrmo, desta oidade, 
onde havia pintnris e telas da lavra do padre Jeaoino do 
h t e  Carmello, achava conveniente a nomeaçao de nmcl 

.commisai%o de membms do Institu~o quo fosse entender-me 
com os aotaaei fradea do convento, no sentido deniío serem 
deatruidaa eiras preciosidade* 

O ir. conego Eseohias fes algumas ooniideraqõom a 
proposito, lembrando que essa providencia se ertnndesse & 
egreja de 8ants Thereia, onde o finado e aelebre padre 
tambem deixou notaveis pinturae 



Em conseqnencia, o ir. presidente, com approvsç80 da 
aaaa, nomeou para cr~mporem essa cowmisaão cs are. conego 
Eiecbiai  Gslvão da Ftntonra e drs. Theadoro de Carvalho 
0 Bempaio Vianna. 

O novo conaooio sr. Aff,n;o de Frei!as offereceu b meia 
do Instituto nm exemplar de nma folha desta capital, onde 
vem pnblicadaa duas provisões, uma de 1597 e ontra de 
1601, afim de serem reprodusidas na Rtvisfa. 

O ar. presidente determinou que se fizesse a devida 
Pemesaa, para o fim expoato, d Commissão de Redagão da 
.Revista,  lembrando que em seasiío de 5 de retembro de 
1905 tfferectâra ao Instituto os originaes desaes documentos. 

Bando 10 horas da noite, o sr. p~esidente enoenou a 
seasao, oonvccrndo os s n .  oonsocioa para a proxioa, que 
deverá ter logsr no dia 5 dr outubro. 

Do que para constar eu, J, sB Torres de Oliveira, 2.O 
aeoretario, lavrei a presenta aota aeguudo notar deixadas 
pelo meu subatituto ad hgc. 

- 
Decimr temeira seseao erdinaria 

Aos cinco diaa do me5 de outubro de 1909, 8s 8 horas 
d a  noite, em sua ahde social, li IUU Bejamim Conataut n. 
40, neste aidade de 8. Paulc, sob a presidencia do ar. dr. 
Manonl Pereira UuimarUei e servindo de secretariou os 81s. 
drs. Dinamerico Range1 e Tones de Oliveira, realizou o 
Instituto Hiitorioo Geogrsphico a 13.. seeslo ordinaria do 
corrente aono, schsndo-me preaentea, alam dos membroa da 
m e s ~ .  n a s  os seguintes conr<ieirs: dr Luiz Pira, coronel 
Henriqle Affonso de Aranjo Macedo, profeisor Affonsn A. 
de Freitas, dr. Alfredo de Tuledo, dr. Gentil de Assis Moura, 
coronel Luigero de Castrr, coronel Francisco Qnspar, JoHo 
Wettjr, Edmuodo Krng, Domingos Jaguaribe, Assia Mcura, 
Estevsm Laao Bourroul, Deocleciano Rodriguea Beixas e Leon- 
aio do Amara1 Qnrgel. 

Achando. se na ante-inla o novo comocio ir. major 
Pedro Dias de Campos. B introduzido no recinto das iemõe~ 
por uma oommiiiiío wmposm doa sn. eomnel Aranjo Ma- 
aedo a dr. Utmingos Jaguaribe, tomando aiali to com ac 
formalidades regimantaes. 

E' lida e appmvada a a a b  da sessão anbrior. 
Ante.s do expediente, por prnpoitd do dr. Domingos Ja- 

maribe,  B invertida a.ordem do dia, sendo l i d a  as p u e -  
cerea relativoi> b uimir~%a de sotiw. Dispensado o initetrti- 
aw. a requerimento do mamo oonucio, e appmvados os p i r  
receres, ,&o piwlaaadoa tocica do Inuituto M as.  k r  
Pereira da Silva, iu categoria de eíTectivo; dre. d. Julio 
Fernrndsl, Carlol Vaiente de NOVM, e bhirtmte Aabnia 
Aivw íhmm. LU de  bnorriica; Jod Veriaaba, Aae.riao 
W. B i a n i l ,  dra. Esmenldino Bruidein, An&& Cirfom Si- 
~ I U  d r  Bilva, Arthnt Orhnl., J& de Outm 



Pinto, Joaquim de Oliveira Botelhr, BarXo de Alencar e 
Antonio Olympio Vivsiros do Cajtro, c 8  de aorreepcndentes. 
080 prla meema forma transferidos da cat 'goria de correa- 
pondente~ psra a Le h.norarics os ara. dr. Thau- 
matnrgu da Anevedc, major JoaB Maria Moieira Guimarlíes 
e J o r B  Arthnr Boitbnx. 

Tendo comparecido nebte acto onbvo conaccio ir. Owar 
Pereira da Rilva, toma parse de sua cadeira, send ,  intro- 
duzido nas tala das seeaaes por nmr commisslío nomeada 
pelo ar. presidente e composta dos rrs. dr. Luis Piza e 
corinel Araajo Micedo. 

Passando-se ao expediente, o ir. 1.' aec:etsrio procede 
B leitura do balanret? do sr. iheeonreiro, relativo ao ultimo 
trimestrr, o qu;l fica sob:e a mena para exame doa ,ia. 
conaocios. 

Em seguida 880 :idos officios do sr. Marqurx de Pa- 
ranieuh. presidente do Primeiro Crneresio Brasileiro de . . 
Cieogralibis, agraisceiido c o  applaafosldo lartituto aos tra- 
balhos do Congretso, o t:arsmitt'nio s rrrprsta. a;iprovada, 
refercnte Q. 6xs~80 do : u m r  e data do Segundo C.uuresw,e 
nomeagllo da ~ e ; ~ e c t i v a  commis,tio Orgar&adorn ; ~fficio  do^ 
61s. BarHo de Paranayiacaba e BarBo H m3m de Mello, 
dando conta da m:s ão que Ihes f*i dsda de repreaentar o 
Inatituto naqnelle Congreiso de Geographia; officio do pre- 
sidente da eonmieeSo de orgaoi%gSo do XVII Ccngreaio 
lnteinacitnal dcs American~stas. enviindo os Drostectcs do 
proximo congresso, quo dsver4 realizsr.~e emBnênos Airea 
em 1910, com a denominapãl de =Congresso do Centsnarion, e 
convidando o Institntoa adherir aomesmoCongiesso. Iotei- 
rado do contaudo de todra as officici, fionn o Instituto de 
resolver opyortnnanreuta sobre o convite cmstaute do ul- - - 
timn. 

E' tambem aocnsado e agradecido o recebimente de 
livros, revlatas, boletini, relatorios, jornaea, etc. 

P~siando-se B primeira parte da ordemdo din, são lidas 
e, em seguida, enviadas S. respectiva oommissãr, para dar 
parecer, propcstas para serem admittidcs como ~ocios do 
Instituto rs seguintes ara. Francisco de Toledo Piss e Al- 
meida, na categoria de effectivo; Paul Walle, Lniz a s a -  
bons e C. Pallu de Ia BarrA:e, na de correspondentes. 

Em seguida obtendo a palavra, o ar. coronel A r ~ u j o  
Macedo sanda t s socios recipiendarios srs. Ornar Pereira da 
Bilva a major Pedro Dias de Campos. Secundando-o, o ar,. 
presidente, dirige uma calorosa saudação aos meemos conso- 
cios, c n0itando.a~ a prestarem ao Instituto a valiosa cao- 
peraqAo de snns tllo conheoidas e espeoiaea aptidaes. 

Antes de pasear B aegnnda parte da rrdem do dia, o ar. 
presidente l e n b a  o jnfsnato a prematuro prslamento de 
Hyppolito da Silva, o imperterrito patiiota e briibaute ho- 
mem de letras, que iHo luminosoa trapos de rua pnsasgdm 
deirira na imprensa, na tribuna e em publicaç6es avalassi 



padenlo se destacar c ~ m o  uma das mais hellis manif~staçõea 
da ieu taltnto a notavel orapao proferida neste Instituto na 
seisiio anniversaria de 1 de novembro de 1907, a qual vem 
publicada no volume XII da Revisto. Julgando intar reter 
o sentimento de todo o Instituto, mandou o sr. presfdente 
consignar na prermte acta um voto de yrtfuudo pesar e 
ofíici~r B familia do finado, dando pezames. 

Pedindo d palavra o dr. Jsguarihe, recorda as princi- 
paer phasfs da vi?a dq extincto, prinolpalment~ a da cam- 
psnha ab)licionilta, e lembrando que o finado foi socio fun- ! dador do Iostituto, propõe quo se suspenda a sessUo. 

Esta propoita 6 unanimemente spprcvsda, juntamente 
com um addend~  doi srs. coronel Mscedo e dr. Alfredo de 
Toledo para que Pgaaes hnmenagens fossem prestadas ao 
venarsnda b,azileiro Ba-ão de Itaipii, h.ntem tslecido. 

Do que para constar, eu, Jos4 Torres de Oliveira, ?e- 
gnndo seiretario, lavrei a presente acta, que ser& suhaciipta 
dep?is de approvada. 

- 

Deeima quarta wessfo ordinaria 

Aos vinte dias do me5 de out,ubro do snno de 1969, as 8 
horas dn nuite. i m  sua e4dn n rua Eeojamin Ctus ante, 4L, 
nesta oi..a4s de 8. Paulo, i rb  a prcsidencia do rr. dr. Ma- 
noel Pereira Guimarõe~, servindo de recreiarios as are. dia. 
Dinamerico Rangel e Torres de Oliveira, celebrou o Iusti- 
tuto Hirtcrico e Geagrsphico a 14' eessão ordinaria do cor- 
rente anno, achando-se presentes, al4m dos membros da 
rneel, mais cs seguintes assrciadrs: desembargador JniB 
Maria do Valle, Arrii Mcors, Edmundo Erag, Domingos 
Jaguaribe, Alfredo de To'edo, Jo%o Wetter, Pedro Dlas de 
Campos, Aii nso A. de Freitas, Rayhael Cor Ba Sampaio, 
Cyiillo Junior e Leoncio do Amaral Gurgel. 

E' lida, e approvada a aota da arssão anterior. 

Oa srs. dr.. Dinamerico Rangel e Asaia Mcura, jnatlfi- 
cim, rispeativamente, a auaenoia doa are. dis.Eltevam Lcão 
Bourroul e Qentil de Assis Moura. 

E' lida uma aarte do coronel Araujo Maoedo ctmmuni. 
oando niio poder comparecer A presente aes~ilo por moti. 
vo de moleatia 

São lidos olficioa doa srs. drs, Arthar O.Jando, JcsBVe- 
risiimo, general Thaumaturgo de Anevedo, JoeB Yarir Mo- 
relra QuimarSes, Joü.0 Pereira de Oliatro Pinto, Antonio C. 
Bimoens da Silva Aug6ato 0 .  Viveiros de Castro e Ameii- 
co W. Bra~ i l ,  agradecendo sua admisab como soeios db 



E' lido tsmbem nm cartilo do conwoio ar. Carlos Beie, 
pedindo rscoaas de nHo comparecer e offòre~end~ em nome 
do sacio honorario sr. Bar% Homem de Mello, um exemplar 
do rAtlas do Braailr. 

E' accnsado o recebimento de vario8 livros; revistas, 
opuacnlos, jornnee, eta. 

Pelo dr. Domingos Jagosribe 6 offarecido o oripinal 
manascripto do 16inerrarw de huma vingern exploradorapelos 
Rios Verde, Itarard, Paranapanema, parte do P a r a d  e os 
sertões oircumjacentes, mandado fazer pelo Exmo. #r. Bardo 
de Antonina no anlio de 1846. 

O sr. preridente agndecen em nome do Instituto todas 
as offartas, especialme~ts aa dou 81s. Barao Eomem de Mo110 
e Dornineaa Jaeuaribe. mandando auanto aesta ultima, une 
seja repridnzidi o preÊioao manuao~ipto na Rovisfa do'lna- 
titnto, depois de examina40 e devidament, apreoiado pelou 

Bimmra parte: - E' lido o pareaer da oommiaaão de  
admiealio de aaoias, favoravel aos candidatos srs. Frawisco 
de Toledo Pisa e Almeida, C. Palln de Ia BsrrAra, Luis  
Caaabona e Paul Walle. 

Diapensado do interaticio, a reqnerimanto do de. Alfra- 
do de Toledo, 6 o mesmo parecer approvado e são peloi sr. 
presidente proclamadoi os novos consooioa. 

E', em seguida, lida nma propoita apresentando para 
sooio aorrespondente o sr. João Lnoio de Azevedo. A re- 
anerimento -do mesmo dr. Toledo. B eira oromata apomva- 
i a  e proclamado o novo oom dispensa doApa;ecer po;'eicri- 
pto e interiticir, depois de cuvids a oomnissbo de  admbrba 
a e  sooios. a uns1 s é  a thivr  oresenta. . . 

Segunda pmts : NHo tendo compare~ido nenhum dos so- 
cios inscriptcs para leitura de trabalhos, o sr. presidente 
enoarra a -sessHó, depois do approvsdo, a réquerimahto do dc. 
Domingcs Jaganribe, um voto de penar pelo faleciment> de  
Cesar iambroso. 

Levantando a seuaSlo, que 6 a altimn ordiniria da o o r  
rente snno, o ar. pmiidenta oonvidon os 318. wnaoaios para 
a i e s t h  do dia 25 do ootreata, em qne dever& aer enzer- 
rados os trabalhei e eleita a direotoria para o trisnnio d e  
1910 a 1913. 

Do que para conitar, eu, JoiB Torrei de Oliveira, 2.O 
seoretario, lavrei a presente aota que ser4 sabaoripta depoir 
de  approvada. 



Deeima  q u i n t a  sessXo . o r d i n a r i a  

boa 26 dias do mss de outubro de 1909, neita cidade 
de S. Paulo, em sua 16de aooial, A roa Bmjamim Constant, 
n .  40, bs 8 horas da noite, sob a presidenoia do sr. aon- 
selheiro Dnarte de Azevedo, aecretarisdo paloa ara. Dioa- 
merico Rangòl e Torres de  Oliveira, criebrau o Inntitnto 

I Hiatorico e Geogiaphico a 15.. sessbo ordinaria do corrente 
anuo, estando preaantei, al6m dos membros da mel., os se- 
gnintea conaocirs: dea~mbargador Jos6 Maria do Valle, 
drs. Cyiillo Sunior, Asiis Monrs, Manoel Pereira Guimarães, 
Lniz Pim, Ernesto Ctonlart Penteado, Alfrsdo de Toledo, 
wnego Eaechiss GalvHo da Fontours, Domiogos Jaguaribe, 
Couto de Magalbaes, lhlliv de Campas, Arthur Vantier, 
Eatevam Leão Bonrroul, Humbarto de Queiroz, JoBo Wetter, 
Engenio Egas, Gostsvo Eawall, Ludgero de Castro, Alberto 
Penteado, Joaa Lellis Vieira. Deooleoinno Seirus, Jogo Coelho 
Gomes Ribeiro, Edmondo Krug, Frsnoiico Gasjar, Bafael 
Sampaio, Francisoo de Panla Teireira, Mrnoel Marcellino 
de Souza Franco, Pedro Dias de gtmpon, Engenio A. 
Franco, e Leonoio do Amsral (forgel. 

E' lida e approvada, aem debite, a aota da sendo an- 
terior. 

Pasrando-se ao expediente, a o  a cnsadas e agradeoidas 
varias off:rtai, e 6 lida uma ca ta do #r. contra almirante 
Antonio Alvea Camari agradeoando sua admiuabo como sacio 
honorario do Instituto. 

Pedindo a palavra, o sr. dr. Dinamer'co Range1 con- 
r-atula-se aom a sociedade w r  tar voltado aoresidir a s  re- 
cpectivos trabalhos o 01. conÊelheiro Dumte da' Azevedo. 

Este, agradecendo, jastific~u a rua aniencia, determi- 
nada por eifermidade, e prometteu continuar a prestar ao 
Institntn todos os serviqos compative s cim as suas forçmn. 

Pedia, em ieguida, a palavra o ar. conego E lech ia  
Fcntonra e declarou que, em cumprimento da mhdlo que 
lhe fõra dada pelo Inatitnto, prociirAra o Prior do Convento 
do <armo desta eidade, e este, attendendolhe com a maior 
solicitude, dissera que, no retoque que erth fazendo na egreja, 
pretendia resguardar oa tribslhas e pinturas do padre Jasuino 
do Munte Caimello, mas, quando pretenieaea dertrni-loi, - 
nHo mais o faria, em vista do pedido que lhe em ferto pelo 
instituto. 

O ar. pmsidsnte agradeceu o desempenho tlo oibil- 
mente dado pelo illnstre consscio ti missão que relebfua. 

Annunoiado o objeoto especial da sesi&+ que era a 
eleigão da Direeiorii, para o proximo t e m i a ,  tomou a M- 
iar ia  o dr. (fomes Bibeim e pedia exoneng8o & membro 
èr commiiião da d s w l o  da RavUta. 

Neste aoto Iev.nton-a um iwideate a pmp,uto da 
€alW de pnplica@o da BepieLi ao. cb* ah iws  amum, fa- 
h& a respeito e dmdo explicrgDc m m. ta D w i r  



Jaguatibe, Pereira Opimarães e Alfredo de Toledo, tendo 
este ultimn, em uma longa exposiçáo, arredado completamente 
de ai qualquer iucrepv$o que a respeito da niío publicaq80 
da Revista f sue formulada. 

Encerrado o incidente, o Sr. preiidente peliu ao illustre 
consacio demissionario que aguardasse a saluçíi? de seu pa- 
dido para cccaaiiío opportuua. 

Pediu, em seguida, a palavra o dr. Couto de Magalhiíea 
e levantou a preliminar de se e n  ou níio admitiidos votos 
por procuraçáo. 

Depois de pequena discnaaiío, foi pelo a. presidente 
resolvida a prelin~iuar de modo negativo. 

Pediu, entã*, a palavra o dr. Eugenio Egas ereqneren 
que forse conaultads a casa sobre se concordava em que se 
fiaease a alei980 por acclamaçXr, e, no caso affirmativo, em 
aue fosse acolamada a actual Directoria. 

Rqi'itadaa primeira parte daprop~rta, depois de impng- 
nagzo de varias cousocios, e considerada prejudicada a se- 
gunda, pasiou.ae a fazer a eleicao por iscrutinio secreto, 
recolhendo-s, 33 oelnlaa e apurando-rie o seguinte resultado : 
Para presidelate: conselheiro Duarte de Azwedo - 27 votca ; 
dr. Pereira Guimririíer, 3 votos; drs. Eetevam Leão Bour- 
ronl, Tullio de Campos e Dcmingos Jagnsribe - nm voto 
cada um. Para tiice presidente: dr. Domingos .Taguatibq 18 
votos ; dr. Mauoel Pereira Guinarfies, 13 votrs ; dr. Her- 
manu vau Iheting-nrn voto. Para i.' secretario: dr. 
Dinamerico Raugel - 31 vctoa : dr. Alfredo de Toledo = 
um voto ; dr Cout3 de Magalbíiea - um voto. Para 2O se- 
oreiario: dr. JoaB Torres de Oliveira - 31 votcs ; dr. Ed- 
mundo Krug - um voto ; dr. Dinamarico Range1 - um voto. 
Para theaolreiro : dr. Arthur Vaut'e-, 31 votcs ; dr. E a  , 
genio Egas. um voto. Para madcr: dr Rafael Sampaio, 
15 votos; dr. Theodoro Samp;io, 14 votos; d r .  Gomes 
Ribeiro e Luis Pias, um vr t?  cada um. Para supplelites 
do 8 . ~ e c o r l n r i 0 :  commenlador Leoncio do Amara1 Ourgel, 
7 vot?s; dr. Carlcs Villalva, 5 votos; dr. Deocleciano Beires, 
3 votos; (dr. Bodolpho vrn Ihering, 2 votos: drs Cyriilo 
Juuior, Bourroul, e Lcllia Vicim, um vctr cais um. 

Ccuhe:iio o reaullaio da apuraqíio, sáo pelo ar. presi- 
dents proc'amados membros da nova directoria os socios 
mais votados. 

Em seguida sua excia, agradceeu a sua reeleiflo e pro- 
metteu continuar a prestar ao Iastituto seu precioso con- 
curso. 

Tomaudo a palavra, iuc:e:sivamente, agralecem sua 
reeleiç80, mas declaram renunciar os Bens cargos, os srs. 
drs. Arthur Vantier e Rafrel liam pai^. Declarou o primeiro 
que aisim prtodia para ac.impanhir o seu velho e psrticular 
amigo dr. Pereira GuimarHes, a quem ae compromettera a 
snxiliar emquanto fizesse parte da directoria e cujs reeleiç8o 
não fara feita. Declarou o segundo qu? o s.u act )  era di- 



tado por eentiminti de solidariedade com o dr.Vautier e porque 
niío se sentia bem nnm cargo Dara aue acabava da ser eleito 

v .  A 

por tão pequena maioiia. 
Estas deolaraç6es de renuncia foram amplamente dia- 

cutidas e combatida# fazando sentir-se que a n&o recltigllo 
do dr.  Pereira Guimariíes nao importava no desc~ubeoimento 
doi sens servivoa e dos seus meritor, nem podia ser inter. 
prstada como uma t?esconsideraqBo p'essoalfi Instituto, ele. 
gendo aeu vice-presidente o dr. Domingos Jaguaribe, tinha 
simplesmente em vista homenagear o primeiro signatario das 
convites para a fcndaçiio do Instituto, seu antigo socio bene- 
merito, que a graode~, inestimaveis e conetantes servi0 s 
reunia oprestigio da edade, a que sempre ae acham ligadas 
al6m de ontraa virtudes, calma, experienca e prndencia. 
Quanto 4 pequena mioris, a que ae referira o dr. Rafael 
Sampaio, elln explicavase p.r ter tido s. exoia. como emulo 
am orador da es'atura de Theodoro fiampaio. 

Recusados unanimemente os pedidos de renuncis, os 
nobres conaooiva, a oonvite do sr. presidente, declararam 
retirar os setu pedidos, sendo eisa declaraçiío recebida com 
nma salva de palmas. 

O sr. presidente mais nma vee agradeceu, em seu nome 
e no dos demais membros da nova directiria, a lrova de 
confianga que acaba de Ibes ser tributada e convocou todos 
oa assaciados para a s e a b  mmagnr. do dia 1 de novembro 
p. futuro. 

Do que, para conntrr, eu, JoaB Torres de Oliveira, la- 
vrei a preaente actn que aeri snbscripts pela mesa depois 
de devidamente approvada. 

Sesuáo magiia 

Ao primeiro d:n do me5 de novembro de 1910, nesta 
cidade de S. Paulo. em ina s6de social. d rua Benirmim 
Coustaot n 40, 41 8 horas da noite, sob a'presidenciado ar. 
dr. Maocel Paieira Unimarllis, vics-presidente, servindo de 
aenletarics < s  sn.  dr. JoaB Torres ds  Oliveira e oommendador 
Leoncio do Amara1 Gutgel, ~ealizou o Instituto Hirtorios e 
Qeographico a sessllo magna commemorativa do 16.' anuo 
de ias funda@o. 

A eaie acto ofimpareceiam os seguintes coneocioi : dr. 
Arthnr Vaotier, fheaonreiro, dr. Rafael CcriBa Bampaio, 
orador official, dr. Lniz Piea, representando tambem a Bo- 
ciedadc Scientifica de S. Paul,, dr. Braeilio Nachndo, repre. 
sentando a cougregaqíío da Faculdade de Direito. dr. As3i0 
Moura, Jca6 Vicente Sobrilho, Humberto de Queiroe, dr. 
Pedro Angaato Corno3 Cardim, major Pedro Dias de Campos, 
dr. Soa6 Bonifacio de Oliveira Coutinho. dra. Maria Renotte 
e dr. Sergio Meiia. 



Estiveram tambem presentes muitas pessoas convidadas, 
diversas familiaa, os representantes do Centro Academiao 
Onze de Agosto e de outros institutos e sociedades acien- 
tificas da capital, repiesentantes da inprenaa, etc. 

No expidiente o sr. primeiro ae~retario leu um teie- 
gramma rx~edido de Bantos pelo consocio aommendador 
Alfaia Rodrignea congratulando-se aom o Institnto por mo. 
tivo da data que entiio commemorava. 

Passando-se t i  ordem dos trabalhos o ir. presidente da 
seasiio leu um disonno no qual, commemorando a auspi- 
ciosa data que no momento se festejava, apresentou um 
longo e sub~tancioao relatorio da vida do Instituto durante 
os 15 annos decorridos, prestando a devida hiimenagem a 
varias socioa vivos e faleoidos, que B sociedade prestaram as- 
signalados servips, 

Uma salva de palmas acolheu as palavrss do sr. pre- 
sidente, qne, em seguida, deu a palavra ao orador official 
ar. dr. Rsfsel Corri3a Bampsio. 

Ente, assomando 8 tribuna, depois de um exordio cheio 
de imagenr feliuea, dessnvolveu uma briihantissima peça 
oratoria, traçando, com elevado criterio, os prinaipaes actos da 
vida doa nossas ccnsccioi falecidos durante o anno social 
Bndo 

Eaaen soalas, pela ordem chnnologiaa de seus falsoi- 
meutas, ruo os seguintes: dr. Jrr6 Pinto do Carmo 1 intra, 
general Franaiaco Maria da Cnnhs, dr. Barbosa Radrigues, 
dr. Alfredo de Brito, monsenhor conego ivíanoel Vicente da 
Bilva, Alexandre Riedel, Heniy White, BarBo de Reaendq 
Euclydea da Cunha e Hypp Iito da Bilva. 

O discurso do sr. dr. bafael Bampaio foi ouvido com a 
mais profunda attenpão, sendo o orador ao termina 10, muito 
applaudido e ab apado. 

A's 9 112 horas da noite o ar. presidente encerrou a 
sessao, agiadecendo acs cavalheiros e senhoras presentes a 
a honra de seu compareoimento. 

Da que para constar, eu Joe4 Torres de Oliveira, se- 
gando secretario, lavrei a presente acts, que ser8 subecripta 
depoii de approvada. 
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D T S C U n S O  
PROFERIDO PELO ORADOR OARICIAL 

Dr. Raphael Corrêa de Sampaio 
- N A  - 

Sessao anniversaria a I,"e novembro de 1 9 0 9  



Discurso proferido pelo ot.ador official, 
di-. Rapliiiel Corpêa de Sampaio, na 
sessão anniversaria a 1 . O  de novem- 
bro do 1909. 

Ex.mo Snr. Presidente 
Ex."ar Senhoras 
Melu Senhores 

O Instituto Hiatorioo e Geognphioo de S. Paulo, oom- 
memorando o anuiversario de sua fundapão, ordena, pelos 
reua Eitatutos, que o orador faga o e10g:o dos socioi que re 
foram da vida, deixando os companheiros immersos em pro- 
funda magoa, acffrendo a invasãn dominadora da saudade.. . 

No cumprimento rig ramo desse deve., ditrieilimo para 
uem conheca aa agruras da yoriçio, qrie e6 a bsnav*laneia 

%e marcdra, vai o ~rador  deiempenhar-se da sua misfllo, 
traiendo, de par com os seus s~utirnsutoa de profunda e 
innarravel dar, os sdeuses do Iostitnto aos entea queridos 
que dormem tranquillos no seio im censo da Deus. 

Muitisiimo mn1s felisee, talves, do q o  1163, desprende- 
ram-se ellos da ferrea cadeia da vida. para alar o v83 a 
man88o rereoa dos justos, deirando de ana  passagem ras- 
Wos lominoros pelo bem que fii?ram, ragtros que jtimais se 
apagarllo da memoria dos seus pasteros, doi amigos que fi- 
catam esperando a sua vei, deba!eudo.ie ainda no tumulto 
da vida e do p(coado 

Foram-ie, deixnndo.nos a saudade que, no diier do 
Poeta, (I) 6 

. . . gosto amargo da infeliees, 
Delicioso pungir de aceróo espinho, 
Que me estás repassando o intimo peito 
Com d8r que os seios d'alma dilaodra.. , 

Foram-se.. . e' atray81 do tumulo em que se obum- 
braram, n6a ainda os divisamoi e comnosoo a histeria, que 
h6  de recolher os seus feitos e as iuas obras, oomo rttes- 
tado do muito que fiseram em prol da siencia e da huma- 
nidade. * * * 



A 26 de deaembro do anuo pssaado, fnlleceu, nesta 
cspitsl, o doutor Sosb Plnto do Ca mo Cintra, socio tffe- 
ctivo do Instituto. 

Qtande accianista das nossas mafs importantes empre- 
mas ferrovia ria^, dirictor do Bsnco Constructor e Agricola 
de 6 Paulo e ex presidente da Compauhia Estrada de Fer- 
ro Ilatibenae, o dr. Carmo Cintra se desprenlen da vida, 
quando pouco mais cflntnva de 60 annos de precioriaaima 
exiltencia, goisndo na s ciedade em que vivis de alta es- 
tima e diatinota consideraçUo, pelam auns axcellentes quali- 
dades de caracter e pelo empolgante trato que a todos dis- 
pensava De um espirito altam a t ~  empahendedor, o seu 
nome ficru ligado a grandes empreeas, umas que elle creou 
csm a sua tecaida açtividade outras que ajuiou a fun- 
dar e desenvolver, contgibnindo para todas com o arenle  
preetigio do aen nome honrado, eom a tenacidade do seu 
tem~eramento de homem tr~bllhador e progreaa:sta. - - 

Pretidente da antiga ccmp>nhia Ytnana, consagrou 
grande parte da sua vida ao progresso e:onomico de SSo 
Paulo, S sua lavoura, B sua i idustr.a, tornando-se stmpre 
valomsa e fecunda a sua intarvençio nas empresas em que 
se envdlvin. 

Era filho do fallecido birlo de Campioas e, como seu 
velho pae, p r t s t ~ n  tsmb3m B belia cidade do Amparo ser- 
viços inestimaveii, avultrndo dentre elles a funlaçlo do 
grandioso hoipital Annn Cantra, onde o seu nome ha de 
ser para sempre querido, daquelles que ahi vüo ameniiar 
na luas dares e curar as nuas feridas com o balsamo anave 
da ca~idnde... 

Foi um jazto e um bom amigo. 
Que sobre o seu tamulo psaem sdrnente o bem que 

derramou a mãos cheias sobre a terra, e os goivos espalha- 
do8 pelos entes queridos que elle deixou ; que sua alma gose 
da perenne e ineffavel dopora do Parsiso, sAo as votoi que 
faiemos ao exhalar a vos do coração. 

A sorte tambem nos reservou para este anuo a perda 
do soeio eorreapondenb do Instituto, Fraucisco Maria d a  
Cunha, general do exercito portugues e antigo ministro da 
guerra do seu Pair 

O General Cnnhs, q u ~  pertenoia 6 arma de arti- 
Ihsria, naiceta em Angra do Heioiimo a 22 de deaembro 
de 1832. 

Tendo voca$ão deeidida para a vida militnr, assentou 
raça no extincto regimento de infantaria 10, cursando, ao 

Bepois, o Collegio M litar. 
Em 1863 fô:a eleito deputado por Elvis, e tras anuos 

ap6s reprerentava na Camara Macau e Timor. 



Ca sem serviços, como gove~nad(r geral de túcçam- 
bique, em 1878, foram de grande proveito para eisa pro.. 
vimia. O governo portngnes rremiandc-o, quando elle vol- 
bem 6 LirMa., nomeou-o par do reino e em seguida diie- 
aíw do Coliegio Militar, cargo que exerceu cmm rnpmiirr 
oompehsr ia. 

DwempeoLn, tambem, aa fucqóta de goveinador ge- 
mi dai  I d i a i ,  onde prestou casignalados ~rrrviçrs; foi ajo- 
dante de campo honorario do Rei R ornavam-lhe o p a i s  
r& condecoruçõ~s. 

a 10 de janeiro de 1%95 era pmmmido a general db 
òívilio. 

Na  presidencia do general C a p a s  Ballm foi no- 
hrnpde,  na qnakdade de minirtro plenipnksciario de h- 
tngr l ;  e, ipessi  de permanecer pouco hmpo em noaia h- 
Om, daiuou tahvis,  entre os qae o 6csrcm aonhecendo, 
grandes aynps*bias pelo seu temperamento sfiarrel e prb 
M. corteter bondoso. 

Falleeen em List8a no dia 13 de janeiro deste amo, 
e a t a  &a, rnbindo o cdo, levon para aa glonia eiernai 
o peohor iegnm de denas virtudes na terra, a clariaade 
e i n u  e bemIaieja de wni eatrella que i e  foi engaatar mo 
6 - r n  ao. 

NUo pairam aqui, meus aenhores e minlias ienhoras,ar. 
golpes vibrados pela mao negra da marte. 

A'a 3 112 horas da tarde do dia 6 de mar$@, fallacen 
mo Rim de Jsneixo o dr. Jolo Barhoia Ro&gnei, diiector 
do Js&m Botsnico. 

bTascido naqneila capital em 22 de jmbo de l W ,  
cunrw o h s h t u t o  Oonimercial. Sempre distinguido em 
seus estudos e especi4mente em rffioncm a politim, foi m a s  
tarde nomeado s e o r a d o  driie Inibituto e profeiier de de- 
rienho do actigo Col!egio Pedio 11. 

Tedo o<cac&o estccid Dara *i irtnchm de iciencias 
natarair, dedicou-ie &idamente ao de batanica, t t n a y -  
nh!a e anthropolopia, contegnindo cocquistnr o nome ~ e s -  
peitudo de aciinti~ia.  

- 
No antigo regimen foi commitsitnado pelo governo 

mara woosder a esbndoi ~ciuntificos nu psminejhc do Pará 
è snecmlmsnta sobre a i  %alfflciras. -dstoabriado 
elle qoantidide de .sspoiei novas, kferidaa em 
a t r a k l b o  sae xvbiioon com mteceisants haenboa, tla- 
balho sie q u i  &- wpecka  e htnaaimimnn vefsren- 
dr d i  prcfuliitnui oumyena .%a zeconheaido merita e va- 
lw, r w i t e  dos p e i  mll rbrun em w r i n  revhtri b 
obras da aeirndas natnraes. 



aisumpto, applauioa sobre o paciente estudo deaaa subjtan- 
oia vmennsa. 

O Pen alto valir acientifico teve significativa c usa- 
grapiío da Faculdade de Medioina do Rio de Janeiro, p3is 
a CongregapHo o convidou para, na aula de medicina 
legal, dar variar lio(5.s que foram applaudidi~simaa pelos 
lentes e pelos alnmnos, e eaae oonvite mais o rlevou quan- 
to 6 certa nEo tsr faito 6arb:sa Rodtignea o cnrao me- 
dico. 

NBo ficam aqui an homanagena ao ssn a l t ~  rabar e 
grande merito : muitas institoiçGes scientificas da Ame. 
rica do Norte e da Europa, espeoialmcnte a Faculdade de 
Pciencias Physieas e Nnturaea de ~lorenaa, o laurearam, 
tendi em consideraoBo cs acns t abalhos. mnitoa dia anaea 
foram tradn%idos e adaptados nas corporações cxtra~~e ' i raa .  

Dedicou-ae ocm tal aptidQo ao estulo de etnographia. 
qlie a enriqnezsu com grnÍnds porpao de trabalhos o;'igiÜaes, 
al6m dos Contou Notu-no6 e varias romances sobre os noa- 
aos ooitumes. 

E:a membro da Academia Real de Saianaias de Liabaa, 
da Slciedade de Agriaultnra de Mar'elba, da de Botanioa de 
Vienna, e da de Edimburgo; membro effeoriv.~ do lnatitnto 
Historico e Sociedade de Geographia do Rio da Janeiro ; e 
socio honorario do nosso instituto e de qnasi todas as asso- 
ciaç6ss saientificaa do Braail. 

Recebeu tambem varias eondecora$li3s, tanto do Bra- 
sil como do extrangeiro e, entre estas, a da ordem de 
380 Thisgo e de Merito Bcientifico e Literario de Por- 
tugal. 

P d a  narracíio singele dcs feitos do gragde morto, 6.a 
em toda a evideneia a vida p:oveitosa do dr. Rarb~sa Ro- 
drigues, cuja morta o Braiil'inteiro deplora, porque poucos 
aQo aqnellea que, como elle, levaram atrav6s dos ooeanos, 
enaltecendr, õ notra ds Patria querida. 

Os seus despojos jazem no cemiterio de S. Jogo B& 
ptista, na Capital Federal. 

Foi a nnica vez que elle deacanpou ... e descsnpou para 
sempre I 

* * * 
Na Bahia, em maio deste ann?, deixou de existir nm 

outro talento fecundo, um outro batalhador insigne: o dr. 
Alfredo de Brito, accio hcn?rario do noiso Inrti tnt~.  

E morreu miço,. pois a ntsva pouco mais de 43 annos 
de edade tendo nascido em 21 de dezembro de 1866. 

FormBra-ee n r  Faouldade di, Medieina da Bahia, ten- 
do deixado do seu esthdio aoalemico n u  nome brilhantis. 
slmo. 

Quando eatudaritj, conquistou por oonoorso o logur ds 
interno de clinica cirnrg:os daqnella Faculdade, e tal aa. 



pacifade revelhra que, Cuda esiudsnfe, i 6  o conselheiro 
Bamiro Afiouso Monteico, lente da 1" crdeira de clinica 
medica, inflaia no seu espirito para q u ~  concorresse a um 
dcs logares de lente da Faculdade, quaod~  concluisse o ti- 
rooinio academico. E assim foi: pouco depois o'e f~rmado, 
fen concnrso para o logar de adjuncto de clinica medica; 
e, não ab3tsute rtrem tens competidores medicos de grande 
ncmeada, conquistou a olasaihcaqAo em 1.' logar, iecebando 
a merecida nomeapão, quando apenas attingia aos 21 anuas 
de edade. E ccmo e se concurso não lhe dava direito a 
ser csthedratico, d~pois  da refurma da Faculdade de Me- 
dieina inscreveu-ao para a cadeira de clinica pychiatrioa, 

! rprseeutando bllliisima lhase 8,b.e a referida d'sciplina. 
Esse ooncnrso, pordm, foi inierrompido por ordem do mi- 
nistro do Inter~or 

Concorrendo ma% tarde B cadeira de clinica propeden- 
tica, não logrou ir ao 5m do coneorar, pgr ter sido este in- 
terrompido pelo advento do novo regimen ; mia o dr. Al- 
frado d j  Brito, pm decreto, f i nomeado professor daquellr 
disciplina- Cardzometria clini a f. i a disie~iagáo que apre- 
sentou u l  seu ultimo c nturir, e que fesextraordin,rio anc. 
ceaso no mondo modico. 

No eoverno do veneraudn dr. Prudente de M,,raes foi 
o dr. Alfcedo de Brit, ucmeado directqr da Faculdade da 
Bahia, carg? que perlnstrou pe11 diletedo espsço de sete 
annos. Foi nesse periodo qoo um prroroso incandio des- 
truiu o edificio daqu3lla Faeuldaie dspois reconstrnido sob 
a direcqáio de tão illualte soientista, que o dot n de opti- 
mcs gabinetes e Isboratorios. 

Era um medico notavel e de grande clientela, prave- 
cto profesior. terdo fundado na cidade da Babia olnstituto 
Cliuicr, annero a6 Hospital S .  Izabsl, a Maternidade, o Dia- 
pjnsario pira tuberculosoa Collabsroa e fes pmte de re- 
dacgtio da Gozeia Clinica, da Bahia 

Em 1898 v:sitou a Europa em oommiaaão do governo 
d a  Bihia  e, regrenaando, inaugurou um b ~ m  servipo de ra- 
dirlogia medica, n~ capital dsise Estado. 

Eannciar os seus trabilhos 6 mostrar ao Iostitato o 
quant, foi essa existancia, tão cedo roubada 4 
Pat.ia e b Sciencia. 

Eil os: 
Esttcognlamento intirnc-Revista da Beneficencia Aca- 

demica, 1884 
Acção thi rop utica do f rio e reua ctmpostoe-Ibidem. 
A cremaçllo e iuhumação-The e para o dcutorado, 1885, 

1 vol. i n  8.0 grande, 166 pagi. 
Ao olexia hvster:ca-Boletim Geral de Medicina e OLi- 

*urgia: i88'1. - 
Hematidrcsa hystetioa-ffassia Medica du Bahia, 1889. 
E m p p m a  infantil e thorgoentae; orua-Ibidem, 1890. 
Oontribuiqão para o ístudo do bsnbsri-Idem, 1891. 



Endo-epidemia de abaaia elareifome na Bahia-lbi- 
a ~ m .  

Duai observações dn abssia p~alpticn-Ga~eia Mediou 
da Bahia e Brasil Medico, 1891 

Poliomyelite interior snbagnda; aura rapida pelar iu- 
j q ò e s  de B r ~ w a  SBquard-Idem, 1892 

O colomelinos pelos methodos de Nothnagel e de Bca. 
iensio.Bmiru~ff -cffiantini-Idem. 

Contribuiçêo para a estudo da astasia-abaaia noEetado 
da Bahia-1 vnl., 1892. 

Eu aio critian arb e os pincipaes processos de ea,dio- 
n.stria clioioa-These de c,ncarao, 1893, 1 vol. 

Teaitement sp6e fique de l'ankyloetomiass par le thy-- 
mal-Reme medico-chirurgicale du Brisil, Gaseta Mdi .  
ca e Annaes da flociedade de Medicina e Oiru~gia da Ba- 
hia, 1896. 

O b!rit,eri e o melhodo de Fourni~r  psri a descoberta 
da atixia em começo-Gazeta Mcdtca e Annuea da Bookdade. 
d6 Medicina da Brahia, 1895. 

CoutribuiçBo para o estndv da grips.influrnza n a  Ba- 
ifia em 1895-Anm:is da Glciedade de Medicina e Cirur- 
gia e Gazeta Medica da Bahia, 1905; Brasil Medico e !i'ri-, 
Õuna Medica, 1896. 

O thymal como tanifego-Annaes da Bociedade de Me- 
dicina e Cirwgia da B~hia,  1896. 

Le Miib6ri et  Ia mdthods de Fiurnier pour Ia recher- 
she de l'ataxie naissaute-Buletin Mddiml, 1896. 

Os raios X em Medicina e Cirurgia; seu valor cliniao. 
actual-Gazeta Med., Bsh a -  1898. 

Bases para orna reforma do ensino medico Gazeta Me-. 
&a, Bahia-1902. 

Relatoria 8ob.e as aibis do Pndo-1898, 1 vol. 
Aneuris-os da iorta na Bshia, X wlume, 1897. 
Idem-Gazeta Medica da Bahia, 1896 e d n n ~ e s  da 80- 

dsdade de Medicina e Cirurgia da Balda, 1896. 
iúemoria hiatorica da Facalde.de de Madicinn du BaLia- 

1 vdl., 1903. 
A v~ltaisap&o cutanea positiva no trutameuto dos ansu- 

tisma-C?a~ef.u Medica. Bahia, e Brasil hdiw-1903, e- 
Bulletim Medirol-1901. 

Projeato de creapao de Uniseisidades no Brasil 1 va- 
hae-1904, e &.&a Medica, Bahia-1904, 

Fsealdsde de Medicina da Bahia (melhoramuto~o pro- 
@%%aos no u n o  anterior) &wta Medica, Bahia-1903 R- 
1BM. 

Alguns caacs de lyomphaogite fil8citw (emrollab r a p b  
o dr. 8 i l n  Lima)-1 vel.-1899. 
Aneuriamas da aorta. CtmmunicaçHo ao Vi Congresso 

Bnailairo de Medbiar e Cirilrgii. 
Ainda h. ponco mair de bois annos esteve o dr. 81- 

fredo de Brite em 8110 Paulo, represenhado o aen Estado. 



natal nc 6.' Congreaw Brasileiro de Medicina e Cirurgia. 
A sua grande e justa fams de aedioo notam1 e a p e -  
980 que cccupava de Dircctor da Flculdde de B hia, de- 
ram.lhe a presidenoia do Congreim, logar qu9 abrilhanton 
oom os seus dotes de naientiata emerito, de grande tribnno, 
deixandn em sida oongresiiata um enthasiasta admirador, 
nm amigo sinoero, pelo modo habil oomo se houve no de- 
ampsnho de tJo honroia miaslo. 

NHo paramos aqui em nosso infoitnnio. 
Ontro vulto cah.u tombou semelhante ao aeculm je- 

,qnitibA. desraieado pelas tnmve$tades une ai alenmas v- 
Ü ~ ~ i a m ' n a r n a ~ e n t s ' ~ e l s i  frs;içu. farãndo n ;ainem mais 
s e  firmarem no róto, outrai vesm, desapiedadamente, de&- 
bam essas atakiaa das fioreatas. prohdudo um ruido cave 
e nardo condolido pelos ventw .. 

Tt mbou em meio das tormentas do mundo o grande 
.e mndoan bíonasehsr Illauoel V~cente da Silva. 

Onvi mms  ienhorea e minhas wnhoras, quem foi er- 
ae grande vulto, cuja morte encheu de pesar todoa es co- 
rações, humide~ra todoa os olhos pieiosos. premiu todaa es 
almas amigaq &eira& no clero b asileiro um lrgsr vasioa 
insaamsaivsl. 

Monsenhor Manoel Vicanta da Silva, ateio deste Insti- 
kutl, talleceu no dia 20 de junho, na e6ade de 58 i n m .  

Nascido em Antlnina no dia 8 de março de 1851, era 
filho l e g i ~ i e  do upitão Minoel Viotn e da Silva e doiia 
Basebia Pereira da Silva. 

Na sna oidade natal. cursou ou e*tudoi de hnmanida- 
,de*, tendo oomo prsfesaocei o seu t'o Joaqmim Vicents da 
i8ilva Montepekicaoo, de grande talento, e Tiberio Augnato 
,dr Rocha. 

Em 1871 d m l a n - a s  no Bdmirurio Episoopsl, da sn- 
tHo Dioeese de 850 l'aalo, que oomprehendia tambjm a nua 
proviocia natal 

N , i s  tardr, em 18'8, foi roineido p~rksscr  de rhe- 
foxios do seimo Bemnario, snsmindo ahi t a a b ~ n i  gso- 
(graphia, latim, historia e pbilos ph'a E.- mamar d b  
.aipiinmi ensino. no af.mado coliegio do v s a s r d o  dr. Mo- 
r e t o s  hn. 

Quendo minútro do Imperio o Coaaell..iro Bed* 
Silva, seu partiaaiar amigo, o consgo MmwI V ~ l s n b  foi 
aonvidado ara o logar de arcebispo coadjuotor da I h h k  
a r d o  a c e i i p o  b q . d l r  mehidioasle o si*dow W n  Bo- 
auuldn Antosie de B a x s r  

Bm 1878 q u i a  pwm o Ms.roblo, i. qualid8d6 & na- 
aratuia psltioaiai & vimitota a i&i&wl n i s s n l e t s  p- 
lista Don Antcnio Candido de Alvannga, dahi voiolunQ en 
*L879 paya estr capital. sendo e& nwPudo pscbror de 



varias cadtiras no Siminario e vice reitor desee e?t~baleoi- 
mento, cargo em que foi substituido por Monaenh~r Jogo 
Alves Coelho Guimarães. 

Em rgosto de 1885 f,i nomeado ccnsga da cattojral 
de S. Paulo, secre,aio do cabido e ultinazente chantre, 
por fa'leciment> do rereren30 conego Frsnciico Ja:inih, Pe- 
reira Jorge 

Qnsndo foi proclamada a Etpublios, rxe:cia elle o car- 
go da Direotor da Esoola Normal, para o que fui nomeado 
em 18N. 

Com o c:n.go Agncllo de Moraea, dr. Jor6 Fortuoato 
Bnlaao, consnl do Blasil em Antuerpia e o dr. Mario Bul. 
cHoi O conego Hancel Vicente fundou em 1890 o A Lianeu 
Paulista. 

Crm a elevaç80 de Don Joaquim Arcaverde ao a:ce- 
bispado do Rio de daneirr, f >i traraferido para a dioeeie 
de S. Paulo Don t n t ~ n i o  Candido de Alvarenga, biapo do 
MataobHu, e que nomeou para seu vigario garal o nosso 

eonsocio. 
Oa serviços que p:astou fmnm e p~cialmente referidos 

por Dcn Antonio, em honroso dccumento, só conheoido d e  
pois da marte do pranteado b spo. 

Por estes e u.ros rervip>i pre,tadoi ti religião c-tho. 
lica, fci diutinguido pelo papa Leão X I1 com r s  figuras 
de Mon6enh:r protonotario apcstolioo ad instar pari ciran- 
tium, sendo t m b m  nomeado cavalheiro da Ordem do Santo 
Sepulch:~. 

Deu sobejas provas de administrador cansciencirso, ener- 
gico e justo no cargo 20 Vigario Capitular, que exerceu com 
rara drdicag8o e ccmpetencia. na 6Me vacante verifica3a pelo 
fallecimento de Dou Antonio de Alvarenga 

Foi aparentado na cadeira de philosophia do eemins- 
rio EpiscopaJ, por completar mais de 25 anuas de mugiste. 
rio. e deix.u o cargo de Vigario Capitular com a entrada 
aolennn do desafoituaado Dou JosB de Camaigo Barrop, viu. 
do do Paraoti 

Monrenbor Manoel Vicente no jornaliamo, na polemioa 
e na tribuna, sempro visando t s  interesres da religiáo e da 
sooiedade, era inexcedivel, admirado de todos pelos arrcubos 
da sua mentalidade privilegiada. 

Moderto, nno aceeitando a mitra episcopal e muitos 
antros osrgrs de alia distincção, energico sem fereea, bon- 
do80 e de  encantador^ t 0.10, Nancel Vicente deixou o 
convivio do mundo, abrindo para o clero um logar insup- 
privel. 

A elle se p6ie applicar o qu3 disse Latino Coelho (2), 
fazendo o elogio de Frei Franoisco de S. Luis: 

Nada hs  tXo bello e tHo ediflernte r a  vida do cardeal 
como O affeoto e a diligencia com que elle soube conciliar 



a aurteridade da c!ausura com o amor da sua patria, com as 
glorias e as tradip5es da soa terra, e com o culto eincero e 
fervcrrso da lrberdade nacional. 

O habito benedictino, qne lhe santificou a vida, não 
poude nunca mirrar-lhe o oorapLo, nem amesquiohsr lhe o 
espirit?. Debaixo do saia1 do monge vibrou sempre, em ras- 
gon de ardente patriotismo e em vôos de gloria literaria, a 
indole do sabio e a tempera do cidsdiio. 

Paa 6 sun slms, que p6de rep3tir, diante do Supremo 
Juis,  o foi mono verso de Racine: 

Le cie1 n'est pas plua pur que le fond da nzon caur. 

Meus Senhores, 
e Minhas Senhoras : 

Jb voa csncei, cnngado tsmbe.m de lercorrer o Campo 
Banto, em busca dos nossos mortos queridos, 

Ouvi-ne ainda, e com a vossa ciptivsdora attenpiio. 
A nosra peregrtnaqão est6 apenas em meio. . cutrca 

vultos cahiram feridcs e deicuidados no seio da morte. 

No dia 24 de jauho, uma angina pectoris victimava o 
nosso illuatre coniooio Alexandre Riedel, que contava 60 
annos de edade 

Filho do dr. Luin vou Ritdal, sffimado medioo e bo- 
tanico sl'emiio, que para o B:aail veiu explorar a regiíio de 
Cny b&, e de dnna Gnilbermina Hass Riedel -nasoeu no 
Rio de Jaceiio a 14 de março de 1819. 

Bacharelou-se em icienoias e letras no Imperial Colle- 
gio de Dou Pedro 11, pasalnio depois a residir no Recife, 
onde ~ccumulou a profiisiío de fnncoionido da Alfandega 
cüm os arduos abaeres de jornalista. 

De vúlta do Rio, em 1873, redigia a Oaseta da Noite 
e trabalhava em uma casa impoitadora. Dabi paasoa a 
Lorena, onde dirigia o Arauto e a Qaaata de Lorena, e 
ao mesmo tempo trabslhava na propaganda repbiicaua, 
em companhia de Olympio Catão e o ntsso querido Car- 
10s Reis, mautendo act,va corieepondencia com o8 chefes 
repub1ican.s. 

Consorciau.se ne ia cidade, em 27 de aetembro de1884, 
com dina Frinuiaca Teixeiia Maohado, filha do negooiante 
Fano sco Teixoira da Cunha Maohado. 

Fnndcu em Lotena o Cillsgio Alrz: Rirdal, que di- 
rigiu por alguns anuis, vindo depois para erta wpitpitrl em 
1887, e aqui lecciouou vaziai piatetias do antigo exter- 



nat> São Joed, nls eoll.gios Moretzaokn, Asse& aowsr, 
B-que, fiscoh Neutralidade, UoUqia Inglem e outros, 

Com o adventi da repnblich fai  nomeaio officirl 
altes do Senado estadual, e, ao ser amada a Secletaria do 
Iaterior, inltaiiada pslo dr. Vioente de, Carralba, na go- 
ne de C.~r<~nieim Ceasr, foi nomeahs primiim officisi d e a  
repatiç89, logar qne nunca chegou a exercer, poia qee, aa 
ser empossado, psasiu a exercer interinamenti a lagar da 
chefe de secçáo, no qu11 b i  ma e t s r b  effictivadoi 

Nii cirgo de subdelegado de p)lio:a de Smta Ephige- 
nia,. nomedo em 1891, prsatou reieainths aacviçm.. 

Foi chefe de iecçao de contabilidade da mesma Seare- 
taria do ntirior, no gdverno do dr. Campis Bailes, sendo 
secretario o dr D.no Baeno. 

Por fim passou a servir no cargo de subiirector, e no 
qual se consarmm arti d mate.  

Oimpiicu kudadss m- leis e regu'amentos estadosei des- 
de a praclarnaq$o da Repobl ca, trabalho qns aon~ta  de u m  
livco bsatsnts divulgado. AlBm deaae livro, pnbliaon a 
Eduiapão da Hulher e reuniu varios artigoi qus ius!riP 
na Gnzatz da N'ute do Rio, conferencisi literiuias e kclen- 
t i b ,  comediai e folhetins. 

Por a61 M, v8 quão p.ecioaa. f ~ i  sua existeooii pua 
a sooiedade . De um oaractsr puro, temp >raro luto alegre, 
poasnia Alexandre R,edel um vasto circulo de distinetw 
amizndps. 

Deixa vinva e seis filhos. 

No mez segIinb, 25 de jnlhq tallacair n&a oqitd. 
mpentinamente, o estimado savalbeiro, nnean aonsneibHenr~ 
Wo.te 

Natural da Grso-Bretanhs, mmdis ha mnitra mooa a 
Bcasilr 

Lav aior em Capivuey, omdez aomquistna az~a l l an tm 
+õw, tonon grauder interelses p d a ~  oourv msi&r~eq 
chegaldo rneam? a apaixonar-rir psla aama d8 mbolipio, 
ypor d l e  s3rsirr mm enchu~iasmr. B a s  f m u b  e m  o rs- 
kgb dns mimos eaarsrraa paaeguidol, ma ipaaes p r o b g ú  
aarsmbomoenta. 

Vmdo residir maata aspital, wbragdn-as a v& r& 
iea de aotiodade, aendo poa aI8imi nameado oorreotn~ofn- 

e, graogdwdo muita estlrns, foi per vsree e k &  pe- 
los ssoa pares ao logar de presidente da Camars, hly&diid. 
BPib eleito por dnae vez3o g r b  mat re  ndjuiob) d a  iúagl- 
m#in Paaliste, 

Da intslligencia r , b ~ s t i ,  oparoio, de um aaachgSran- 
oo, Heary Rhrts d e i u  bann amigos e muita estima n a  
d e d e d e .  * 

8 * 



- 443 - 
A's 11 horn do nnitm de 12 & aaostcr ik arna> une 

crorre psra 17 BB~P tsrmo, fdllacau em R k e i d a  o rstim&el 
braa#airo d r .  Es-m BiWi h Soma Reaeilk, na avau- 
çada e&& de 7 0  ~ 1 0 ~ .  

Foi um luotador insigne, um brasileiro de tempararija, 
aformosmtsda par mm cwacter limpide. 

PòWno, iempl. milirnu no +do canserndar e re- 
preaentando v a r i a  v.rss, no tempo de Imprio, a pro- 
v a c i a  de S. P.an10, iri Aeaemb'Ba a r a 1  Iffesai yuíção, 
em que o collocarsm seus correligionarios, o barão de 
Rezende a, kome aemprs o s p  a mais reqsintai* ga- 
lhardia 

A proolruaaçlo da Bapd1Er aãr o demsnn de soas 
id6as politioas, continuando a manter snss crenpas monar- 
ehmr, stfa & M a &  6 d~wit ia  &m Brag64qaa Istu não 
obst u a qu-, por vmhi wxre, ffiaae ehritn W u & C a -  
irara M m i c i p l  b F t n c i c h  

Homem de granle iniciativa, ao illnatre finado se de- 
vem iner t imada setvips  &primitiva empress chamada Com- 
panhia Ytuana. 

Foi  nnm prileiro mmprehendeu a navegapão &via1 
dss rios A r s ~ i e s b a  e Tiari a 6  so sdto  do hvanhatrd- 
navegapbo pus, si n&cp ftu~ifioaa, somo era oasreosdon, h3 
um exemplo de optimo >,mmettimentn qm tem rrmaul. 
outros tanto8 tentamem. 

Era kw&r eximw. Qaindr c+ k v m h w  pau- 
listas exhalaram s cgm (LE rih iedinsdaiarCon-  
grerso de L w r h  na &$d, a pssridinck ihe  sanbe, 
Ml e m  s s e i  patigi, entre ai e o n t a ~ p o ~ ~ .  

Em Pirae'caba, sua terra adoptiva, não ha institnl- 
@v ou melhmumto hsal r q w  nle tenbs ligsd. c seu 
nome. L6 e ~ t ã o  o Theatro de Bambo Btevam e r B n t .  
Casa de Mimricordia, aan nmc Lpandenmia importante 
para nwaiaodo,  at te  t.PIO O v&@ de nem c o c  
u m .  

N s o m  e bwüo âu 6Lersnd. w Eetsdú do B i  de 3.- 
neiro. Era filho do barão de Valengs, ligado por lapas &I 
pinentaroo I,  honrada f,rmlia pmtiata S a r  Q n a i r q  e 
awtnkin jnit is  nup&s owi uma &lhs de bgu de &sr 
Wdgnr, B. mmitui .nnoe Wleoido. 

A &&da rirvai d teri r rangmrrr-lhe o nãs 
de sua existencis a desenperação de profonda aindrdi, & 
espose pù. se foi, ~ D M  do TOIIM. e dar feito* &se varão 
11- que  na 0. i 6  viveu pm o bem e. o &tive 
Bu OPIP impia11 vytrdea. 

* * * 
Bdgda dr k h a l  Ao- r t 3 r  asab ar)r 

hora, em que a fatalidade feria fundo os no- @ar, 
lembro-me a Znania Verba, de O h  e: 



Ah! quem ha de exprimir, alma iwpotente e escrava, 
O que a bocca ndo diz, o que a mão não escreve ? - Ardes, sangrcs, pregado d tua cruz. e, em breve, 
Olhas, desfeito em lcdo o que te ddslumbraea.. . 
O Penanmento ferve, e B um turbilhão de lava : 
A Fdrma, fria e espesra, d um sepulchro de neve.. . 
E a Palavra pesada ab9fa a ldda leve, 
Que, perjume e cbrãO> refulgia e voava. 

Quem o molde achrd para a expessdo de tudo? 
AO! quem ha de dizer as ancias infinitas 
Do &nho? e o ciu que fcge á mão que se levanta P 

E a ira muda? e o asco mwlo? e o daespero mudo! 
E as palavras de fd que nunca foram ditaa B 
E as confissOes de am8r que morrem na garganta? 

Applicando B genial peraona1,dade de Enclydea da Canhn 
esaes verscs de Bilar, trria eu dito tudo. 

Mas.. . o dever impcato palo Iusti!uto fea me prose- 
guir e dtbnibar, ao p6 de seu tnmu!o ainda quente, Isgri- 
mas ientidas par esse estylista inegualavel, caraoter adr- 
mant in~,  ba'buciando : 

O aroma dessa $&r. que o leu martyrio encerra, 
Be Ommortaliiard, pelas almas d;sperso: - Porque purificou a torpeza da terra 
Quem deixou sobre a terra uma lagrimae um vrrso. (3) 

Euelydes da Cunha ainda era mopo, conlava quarenta 
e poucos ennos de ednde. 

Nesia ourta exi~tsncia elle repartiu e multipliaou a 
sua act.vidade de fnnccionario, engenheiro e esoriptor, re-  
velando-se notavel conhecedor dos aegtedos da liogua pa- 
iria e uma vasta e invejavel illastragiio acientifica e lite- 
raria. 

Jci6 Pereira de Sampsio (B~uno), estrella de pri- 
meira krandeaa r a  actnal gerapao literaria de Portugal, 
prefaoiando uma colleoq%o de eacriptos de Euclydes da 
Cunha, sob o titulo geral de Concrcbtes e Cunfrontus, ter- 
mina : 

.A' pmte do publico poriogutz que me attende re- 
commeudo, p:ie, com empenho, este volnme dos Contras- 
tas e Confrontos, ctmo nm dos mais interesasnten livros que 
nestes tempos tém aahido do coaso prelo lusitano. Por felia 
me daria u i  aleum de meus leitoreicomoletiisse subseouen- 
temente o seu.jiiao licercada riistinitisdma personafidade 
literaria do dr. Euclydes da Cunha, tomando conhscimento 



directo com aquella sua bella obra capital Os Sertões, re- 
flectida e vebemente, rizuda e ironica. 

A ironia tranicendeote 6, com effeitr, um doa tragos 
salientei desta oomplexa figura Iiteraris, sqnella ironia tem- 
perada de melanco1ia.de que ncs Contrastes a Confrontos 
exemplo frisante se conthm, ccm o oaso Cronje, n s  spo- 
theose sardonica do heroismo modernirado que negoceia o 
triumpho, aluga a glorla e a ~ t e s  de pedir um historiador, 
reclama um empresario. Humorista, o dr. E~olydes da 
Cunha 6 erudito e argumentador ; tem a galh, fa do chro- 
nista e a eloqnencia do tribnno ; 6 um sabio e um mestre 
prosador. 

Qoe ao nais  ineignificante dos letrados portugnenes 
permittido reja saudar com admiracHo e respeito, este in- 
signe literato b;b~ilejror 

Que mais poderei eu dizer, quando o jazo ininspeito 
de Bruno jB o ssgrou immenao entre ra grandes da litera- 
tara e da sciencia? 

Era um rabio e u m  mes Te prorador. 
Foi o maior trinmph3 literario que se tem conhecido 

no Brasil o apparecimento ~ ' O J  Ssrtões, obra prims, de in- 
calculavel grandeza, em cnjas paginas soberbas admiram e 
enoantam o estg!o e a in2ep:ndencia com que Eaclydes sou- 
be burilar uma passagem da nossa hiatoria. - - 

A sua alta wpacidade nHo tinha preferenoiaa e, onde 
era chamado a pontificar, faaia-o como mestre e como ar- . 
tista. 

Ahi 60th Perd v6rsus Bolivia, onda elle revela mais uma 
formosa face de iua individualidade de escriptor. Esse li- 
vio acaba de ter a maia bella consagra@o dentro e espe- 
cialmente f6ra do Brasil, v i ~ t o  a recente qneatüo entre i 0  
chanceilariaa daquelles dois psiirs. 

A fecundidade da Eoc l~de i  da Cunha niio tinha limi- 
tes : era tllo portentosa comi sna pmpria intelligencis, e 
isao elle ~evelon no ian nltimo traba'ho pnblioado-Con- 
t ra tes  e Confrontos, h s  pcnco rahido dos 'preloi da mar 
Chnrdron, do Porto. Eita mesma livraria tem em seu po- 
der os originaes do quarto livro de Euclydes da Cunha, A 
margem da Historiu, cujr pnblioidade eat8 annunciada para 
breve. 

Nasceu o nosso conaccio, em 1868, na oidnde do Rio de 
Jansiro. Era filho do coronel Soe6 Pimenta da Cunha, ha 
pouco falboido am 8. Carloa, aeste Estado. 

Ainmno do Collsgio Mi l i t a  começon, desde logo, a 
aoiriciar a s  id6as republicanas, em periodo agudo de pro- 
paganda. 

Formou-se em engenharia civil, e veio para o nísso 
Eetado exercer a sua profissHr, oocupando o logoc de enge- 
nheiro das obrrs pablicis. Foi o conitrac!or da grande 
ponte sob:e o Bio Patdo, na cidade de Mo Jos6 do Rio 
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Prrdo, e onde sacreveu grande parte do seusdmiiavellivm, 
Os Sertóes. 

Por occaaiSo dr guerra de Canudos, iegniu para a Ba- 
hia, prestando iinstimaveis serviqw, e onde remiu a m e l k  
pu* deienvulvida naquella obra. 

Era eaaido com ama filha do General Solon. tendo tido 
algnos filhos. e era cunhado do dr. Pctaviano Vieirg cr- 
namento da magistrabnra panliata. 

Euclydua da Cunha monan qninao rnais robnnia aa 
manifestava a m a  actividade e intelligencis ; e morrw.. . 
(e porque o não dizer?), sa1vando mais o sen nome e o 
seu caraoter, procurando banhar em sangue, ainda qnentq 
a a n ~  honra ulhajrda l Foi um pneu e aehon a morke por 
isso. . . 

Mas.. . respeitemia 03 seus delcendentes, fechemos o 
livio dessa vida p:eciosa, tornando as nltimas e eloquentes 
palavras de Emilio Gaatellar ao pedir no Parlamnto Hes- 
panhol um voto de pesar palo Bllecimento de D. Nicolb 
Maria Rivero : 

Dia de lucto e te para todos, por haver tocado em s t u  
occnio uma desaas luminowi almas, que ornam os horiaontei 
invisiveis, pirdm infinitos da hirmaua conscienaia; o 
profanirei com uma i 6  palavra, en3errando-me no recolbi- 
mento da minha dar, no silincio do men penaamenta, se- 
guco de qne recolher8 esie nome illnstie a hiatoria, na qual 
cresoem loiros et3rnos pars coroar e immortalizm todts aa 
verdadeiras grandezas. (4) 

* * t 

Ainda o ultimo, meus stnhores, e esse era o nosm que- 
rido e pranteado Hippolito da Silva l 

Parace que,a Providenoia rllo queria que t m s p n z e m -  
mos o a p d e  do anuo de 1909, sem chorar a morte dena in- 
dividnilidade captivante, deva montalidade de ssrOL 

No8 deoignros de l l aes tavr .  durem dasie golpe, oo- 
brindo de pesado Incto os nossos coryõss, e a u u r g a n d .  
mais nma vez as nossaii almas. 

Happolito da 8iln. fallecsn em A e i i  Vutnmm,repm- 
tinsmeuts, no dia 24 de ietembro. 

Natnral de Campinas, dirigiu-se para Santos aos Ki se- 
nos da edadr, para dedicar-se A caneira ewrmeràd. 

Em Santas reaiiin .LB 1878, collabamndo asddiumente 
no Diario de Santaa e na I m p r e ~ a .  De eollihaatfo aa 
Antonio Mamel P a n d e s ,  o finado padre aBnc.har &r- 
mss e ouprob íundoa nm semaumo atyrico-O Rob, & 
viva rfp tganda abolieioniata. 

Boitando psm a iaa teira nat.1, em 1818, euimo pars 
a 6ameba dd Camp'ms. Em 11880  fundo^ o Correio da Ta- 

(1) O A B W L A ~ - 8  Porlainwltm~, vd. s.', pas. 1W a lr). 



de, que redigiu at6 1881, quando se retiran para o Rio, de  
onde r e g m a t u  em 1886, dedicando-ie com mais fervor, de 
uiipo e alma, A campanha pelo abolicioniamo, publicando sr- 
tigoa e psmihletor, entre os quaea, os Latifundios, que fo- 
ram largamente espalhados. 

Decretada que foi a aboliçllo, H ppoliio da Silva de- 
diaou-se desassimbradarnente h p opsganda republicana. 

Nesae tempo ocmptn elle a admniatrr@o d.8 Provincitt 
de S. fioclo, jornd do immerredaum Rangel Pes'ana. 

Prorlamada a ~ p n h  ica, foi eleito deputado ao Congres- 
so Canatitnin'e, occnp ndo o logar de 1 aecretario,e dan- 
do mais uma v05 prova exuberante do seu talento e do sem 
patriolismo. 

Era deputado ti Junta Ccmmereial, quando a morte o 
roubou aes carinhoi da fsmilia e & convivsnma dos am:g .a, 
e c im  51 aunos de edsde. 

H pp~l i to  da Silva havia terminado antes de morrer, ha 
pouco mais de 15 diar, uma de soas primorosas tradueções 
de Copée, a Bevero Torelli, de que fizera o lihreto para a 
nova opera do maestro JiBo Gt,mes Junior. 

O nosso pranteado consceio 0:s lenfe catbedratico do 
Conservatorio Ue Mu~ica e juiz de Paz da Con~oIa~Bo. 

Em 1901 fez elle, na ausencia do então orador doIuati- 
tuto, o notavel dr. Theodoro d e  Sam~aio, o elcgio doi so- 
cios fsllecidos duiant* esse anno. 

E ainda tenho na Iombranpa eese discorao, escripto com 
alma e cheio de f6, em pleno vigor de ama, iotelligencia 
adamantiua. 

Dep is de discorrer com brilhsntismo sobre t s  vultoa 
que tombaram ease anno, diaia elle com a puresa de um 
santo : 

.Que descanctm na paz se ena do tnmulo os nossos 
quqridos mort(s; mas que seu eipirito nos illumine e guie 
na senda do Bem, afim de qne sejamos dignos de honral.os, 
venerkn'o.lhea a memoria.. (6) 

Elle trilhon aempre a senda do Btm, f .  i amoravel para 
os seus amigor, e ohefe de farnilia que soube alliar b ie- 
veridade de costumes a catinhosa teinura de umaalma pura 
e cryrtallina. 

Dsix u viova e filho?, que saberão honrar-lhe a me- 
moria, tcilbaudo a aenda do Bem. 

A moite de Hippolito da Silva fechou o cyolo doinoa- 
tos infortnnioi e dia nosaai d8:es, no anuo que atravessa- 
mos e que h je se finda. 

E quão dolorcia fui essa traversia, penosa e ingrata, 
deixando em meio do csminho e s s s  companheiros querid~ 8, 
eases opeiarios da nossa cfficina de trahslho, onde se calti-- 
qam a hiatotia, a honra e o amor da noisa Pbtcia I 



E por inso, meas senhore~, ao deixar esta tribuna, onde 
subi para voi oanqar com um discurso singslo e! triste, por- 
que 6 o orvalhg derramado em noite de infortnnio, e for- 
mado pelas nuvens da separapáo e da angustia, permitti que 
en termine com o Poeta: 

Os annos matam e diaimam tanto 
Como a8 inundagaes e como ar pestes . . 
A alma de cada velho B um Campo Santo 

Que a velhice cobriu ds cruses e yprestes, 
Orvalhadas de prantg . 

Mas as almas mio morrem como as fidres, 
Como t s  ho , ens, os passaros e as feras: 
Rotas, deapeda~adas pelas dares, 

Renascam para o sdl de novas primavarua 
E de novos amores. 

Aasinr, ds vcnes, na ampliddo silente, 
No somno fundo, na trrriuel calma 
Do Campo Santo, ouvese um grito ardente: 

EP a saudade I E' a saudade/,. E o cemita io da alma, 
Acorda de repente. 
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RELATORIO 
DC% 

tmblhos e muiienZhs do laatituto Histor'i e hgrapàico de 
Sio Paulo, no inno de 1909, aptemttdo pela Dimtwia m 
sess8o de 25 de janeiro da 1910. 

I 
Em obedknc'a A dispoiiplo do ut 16 $ 5.O doi fita- 

tubo que ncs regem tem a directoria a u t i  tacg8o de & 
t u - r o i  hoje oi prinoipaei factoi e oconrrenoiu d& no 
ultimo anno rocial de 1909. 

Nüa houve no ooner do anno modificaq&o algnma na 
Directoria i tB  sntllo eleita. Procedendo-se, nos termos dm 
htatutcs,  a alei* p a n  o triannio que hoje comew acoeomr, 
deixou npenai de ser reeleito o v ce-prmidente, que foi 
inbitituido pelo eonsooio Dr. Domingoi J o d  1P g ~ e i r a  Ja- 
gruribe, tendo sido eleitos pais os cargas de primsts e 
seguido inp lentes de aeoretano o Comrnendador Leoncia 
Qnrgd do l? maral e o Dr. Cirlos Auguito de Freitas Vil- 
Ialm. Devem, pois, aer empotldes na pxetante sei#&, ?&o 
16 os reeleitoi a m o  ça eleitos, na ultima aleiqb p rod id r ,  
fioando, ocmo tem iido a praxe, a nomeiçüa das Dommiii8si 
psirnaienta, que tem de #e& ao a r m o  kionme, pam 
ser feita na proxima imlo 6rdi t i .h  de 6 de bvmBÚ 

A16m da rs.rlo iolemne da iniognri lla do p d $  em j ,  qne noi acbumor. +unidei e 6 de, roprie ade do Insdtutq 
rej imb jashmente 5 , n m  mno, gduve pains, wsraa or- 
d i a s ,  na ultiqsa &# quwi, .en&indoi. e i  tmbalhoe, 
*n-ie a eleiglo pu. o ~ e n r i i i  de 1910 a 1 9 1 3 . G  
pl@ a'4irtcisrii  &&&r èe 'W'gs.i idpi am. m6D de 
*em a devido Icawr w &&w Dr. Yrilcd 



compath,iro da j:rnada que ora finda nHo deixarl de com 
sma lueei, dedioaçiio e assiduidade oontcibuir sempre para 
o levantamento dsata cata. para a qual parece terem sido 
esoriptas as brilhantes palavras proferidas por Msx Fleiusa, 
Secretario Perpetuo do Instituto H storiao e Cteographiao 
Brauileiro, em 23 de outubro ultimo e que pede a Directo- 
ria permiaallo para transcrever: .Nllo 6 o Instituto uma 
arena de discnsaa3s calorosas, nem o p a t o  oubiçavel para 
satitfac;ões de vaidades. Casa de estudo, ciaa de reflaxllo, 
oornpre evitar-e tem sido esse o noss? grande empenho- 
que caracter de auateridade s<ff a qualquer desvio. , Aqdi 
nllo ha logar para debutei peaaoaes, aqui r6 h r  livroa e do- 
cumentou, e, alem disso, o ardente desejo de, que ellaa cor- 
respondam 4s neoea>idades doa estuiioios. A nossa aspiniq80 
nllo B o ruido das acclama~õ>s ephmueras, mas o socego, a 
quiet.tnde rofiour que prodnzem ou trabalhos duradouroa, 
effioienten ! aa graules reaolupõea no supremo intereae Q 
causa nncional exprsm na sua hiitorin, na sua geographia 
ou na nua ethnographia: Contrcversias sobre euseerea ramos 
de'conhe~iment~a [&o naturaes do Instituto, pois elucidarão 
dando nm cunho de maior pe,fectibilidsde & I  nossai infm- 
ma@ea'. Ai lutas peasoaea, porem, oito devem ter jamais 
guarida neata casa. Ai6 hojs mantivemos e dignifiobmos d 
patcimouio que nos coube. Ser4 nosuo melhqr erforgn per- 
sistir ua salutar direotds J' 

Nas descaeii sess6es realiradas no correr do anio  e fre- 
quentada~ armpre pelo numero de uouioa dedicados B Inati- 
tuigao, apieseutaram trabalhos ,os srgaintea consocios: Dr. 
JoPo Coelho Ctomes Ribeiro sodre ~Qusea  os indigenas que 
habitavam as costas da 880 Vioence e o i  campos de Pira- 
tiuinga, nos tempoa da conquista. ; .Coatnmea e .  tradições 
dos indigensa da Capitania de 660 Viceute; fazeudo apre- 
qiaqao do laudo arbitra1 da Republica Argentina na q n e i i t ~  
.Po16 verrus Bolivia; e apreseutsndo uma munssgem Earq, 
c+ue ohtiyeiie o Congresso Naoional a mudanqa de soma de 
Perritorio do Acre para o de .Territorio Rio Branoo*. 

Dr. Domingos Jaguarihe aobre a ne~esaidade de ier 
eripido e 4  Banwu nm Monumento ao Patriarcha da @de- 
peüdenoiaw . 

Dr. Theodoro Sampaio relativo acs indig,uae de 0&0 
Vicenh e Piratininga, aiiumpto de urna dai confereuciaa 
do consccio Ur. Jolo C Oomea Ribeiro. 

Profeiaor Jblio Wetter 4 respeito do viajante s u e w  
Qaitavo B e p r  a 6 hbdor de ferro do Ipanema. 

Benedicta Calixto-memoria nobre a fortalesa de q b e -  
dello, na Parahgba, aoompanhada de um croqnis da mermd. . , 

Diuamerioo. ~ n o ~ e l - ~ r o ~ o s l a  fosdamenta.la para que 
Boassem conitaudo da aota das asssões do Instituto os bem 
slabondo#, uüoi e himtorioamente jus tos  conaiderandoa do 
Dec. pelo qual o Presidente da Repnblica ~estitniuao Oy? 



nasi6 Nacional a lua antiga denomina\ão de ~ P e d r o  S e i  
gundo.. 

Dr.  Gentil de Bisis Noara um e a t d h  sobre '0 primeiro 
caminho para M Minas de Cuyab.4~ e outro sobre aLiber- 
dade doi indica no Braiila. 

: erande  e escolhido foi o numero de socioi que teve o 
Inititnto a honra de acolher em seu seio no anuo aooial 
findo. 

Parece que no diner do Padre Januario da Cnuhs Bar. 
bom, em 1840, no Institnto Histoiioo Brasileiro: avae s6 
engrossando a torrente do noaio rio, qu6 como on aongene- 
rea, pobre em sua origem, tende a tornar-se majeitoso e 
pujante*. Foram , aeoaitos na qoalidade de homrarios: o 
Dr. Diogo L. A. P. de Vaaoancellos, Bariio de Jacaguay, 
Drs. Jca6 Carlos Bojriguei, JGBB Lniz de Almeida Nogueira, 
Pedro Auguato Carneiro  essa-tra~sfdrido de rffeotivo que 
era, ctmn o Tenente Coronel Henrique Affonso de Aranjo 
Macedo, e os corres ondentss General Thanmaturgo de Ase. 
vedo, Joa6 Artbur ioiteux e JosB M. Moreira Gnimariies; 
Drs. ãbartim Franoiaco Fi ho, Julio Fernandee, Garloa Va. 
lente de Novaes e Almirante Antonio Alvos Camara. Foram 
galardoados com a banemerenaia o noaso iltustre presidente 
e o socio oorrespondente BarPo de Beeende. 

Domo effeeptivoi recebeu o Inititnto os Dre'. Vioente de 
Cfirvalho, transferido de corre~pondente, Diocleoiano Bodri- 
gtiei de Beixai, Carlça Cyrillo lnnior, Bpencer VampiP, En- 
jolras Varnpr6, Carlos Gerke, pnstavo Edwall, Antonio Gelei- 
tino de Abreu Soares, Eugenio de Andrade E ~ M ,  Affanso 
Antonio de Frei*, Urbano híarcond6u de Monra, Major 
Pedro Dias de Campos, Oaoar Pereira da Silva, Franaiico 
de Toledo Pina e Almeida, Humherto dq Qneirts, Coronel 
Aitbar , , Diedriscbaen e Nebtcq Bangel Pestana. 

Como correspondentes adquiriu o Institnto os sm.: Jnan 
~ n e e t i a h ,  Jos6 Verissimr, Americo. Werneck Br~zil ,  Dr,. 
Esmeraldino Bandeira, Arthur Orlando, Antonio Carlo, 8i- 
moem8 da Silva, Joiio Pereira de Castro Pinto, Dr. Joaquim 
de pliaeim Botelhr, Bariio de Alencsr, Antonio Olympio 
Viv&s de Diitro, Panl Valle, Luiz Oasabona, 'C .  P l l l n  
&.$,%Barr4te. Joiía 'Ln~io de Azevedi*, Viotor Orlnn, Dr 
X h j o  de Aasii Ilboura, Moydi Maroondei de Oliveira e €41, 
M o  de Mndtiba; Dr. Deleitino Bourroui, Belisario' Angni- 
to..Baues de Sou=, Joaquim de Abren Lacerda, Mljor Joi6 a. Moreira Oii'parlei,. B.pilia dq XspalhEei, Aíanoel Ciaero,; 
Pawgrino da Rilva, Conielhelm Emeuto Jnlig de Carvalho e : 
V u a ~ ~ s e l l o &  Franaitoo da Cniihi e Dr. Ermelino 40 Leão.,, 

C - U m  doaiooicn que ' tivemos a desditi de prdsr no i 
anuo findo e cojai birgrayhias tb iceriada .qolo, bllhna<ui 



ejwtlmente foram feitas pala orador d* Instituto M se- 
msgna de 1.P de novernb:~, doas grandes p>rdar, na ds- 
w1mr da tes  diaa, experimentsmoi. cnnaaudo-noa profunda e 
sincera dor: Uma-s  do nosi? bom e dedwado oompanhsllo. 
de trabalhoe, o amlgo deata casa e desta tern,  o s n h n b  
ta  daa glonai da soa patria e da sua farda, o inesquecivel, 
modesto e bondoso Tenente Coronel Henrique Affonso d a  
Araujo Macedo. Outra-a do diplomata, historiador, a d w -  
gado, palamista a orador notabiliisimo, o grau& J o s q ~ i m  
Anrelio Nabnoo de Araujo, peraLte coj? eadave-r curvou-a* 
nobre e geoeruaamdnte a grande Repub ica Norte Ameriosna, 
trihntaudo honras era pcionaes e presundo ao illuntre bra- 
eileiro nm adto de venerafio, respih-, adm~aglo  e rem- 
nheoimento, como muito poucas Peses 6 dado B hmanid .de  
p rewnwr .  

Foram doni dignou iocioi hinmar'oa: hanrarirn-nm na 
guerra e na pa5 os dou. d i g o ~ s  braatleircs, cuja memoria 
isrb pwa nóu imperec vel e e n  oujos tumulas deita o In- 
stitoco ooróai de pmfrnda naudade, de grsodj e inerprimi- 
v d  dor,.. 

Como nos demais annos, joroies, livror, revirtaa, me- 
' . dalhas, quadros o preciws autographoa foram I fferecidoa 6, 

nossa b,bli<itheca e achivo.  Com a. maior satisfacçko e or- 
gulha sgradeae a direotoria a todoi qusntoa tam tido a gen- 
tilesa de contribnir p r a  a augmeuto de nmr e de entro,. 
Fia-ae mister orgaoiaar a nossa bibliothoaa, oreando-se u m  
cargo espeaial de bib'iotheeario. 

Ou ncaros livros, revista# e jornaes essa  h %  oBo pouoo 
tempo reclamanda uma cital~gaç.%o, iodiapensavel 8th pin 

na poesa o Inititutti camp-ir deveres imyustoi p3r lei. A 
8irec~oria conta qoe no correr d i corrente anui> peja regii- 
Iariiado tal serviço, cuja importaaoia desnr caisido 6 enas- 
remar. w 

Infeliemente ainda este aono nllo foi publioad* s Úe- 
v h g .  Privado he doni innos de íão imprenoindivcl neosl- 
s ikde,  o hlt i tuto ias votos para que aesaem ns i n w  
aientes que tBm dado Ioga. ii S o  grave fdlta e dagtii en % 
ao6 poderes publica, com os qnaes tem sempre wnradox*bil 
v o b i  que fam parn que dentro em pouco wjam oadar'aa 
provldsnsias neoesaaria. a&m de aahiiem h luz os doas na- 
marou atrasados, trabalhando-se effiea~mente para ue seja 
com a regiilaridade de ontr'on feita a pobliaa@o %a .Re- 
viuta., sima da iustitu~çáo o ama dai auii vitael a ibpe- 
riosss obrigafles. 



Apesar da r a p o o n b ~ l i ~ i d e  urumida prra o integral 
p.g ime~to  da c~natrurcüo d.i prcdio 1oc.81, hoje dimimidb 
*&o d s : h  &i i a m  anteriorer i oros~eridaie do Inrtitww. 
Continuam em ;igor a i  leis eatadoál e'ninnicipal eomsedm. 
d o  auxilio 1 rw8a raiociaçic, merecendo por isso o# dig- 
n a  m e m h  do* poderes lapialativoi ea6adoal e muni- 
0p. l  o tesiemunho sin eco d r  nossa mnii profunda a mal 
.gratidtão. 

Pena foi na0 te; pisssdo a emenda orçamsntnria do 
diatincto conaocic-o illostre deputado ertadoal Dr, Joi6 
Bon~facio de O l i v e h  Coutinbn, afim da  poder iivrar.nr o 
Uustituto da responsabilidide que IOM #r pem. Confia a 
Dircctoria em que-ienovada a emandi-nfo ierAregatcado 

-ao Instituto ttão prende e valioio auxilio. - 
Do balanpo apreaentado pelo Theacureiro e docnmentos 

q u e  o inatru* m verincar80 os dignoa c~usocios a im~ortnncia 
da ceaeita e o valor da despesa,-cujo reaumo 6 este: 

Receita . . , . . , . . 22:370$000 
Despesa . . , , . . . . . 15:989$700 

ãxistindo at6 31 de deaembro ult,mo em mio 
do theeonreiro e no Banoo a importanoia de '1:417$300 

Com o parecer da respectiva ccmmiesão sabmette a 
B)irectoria ao voaso exame e deliberap&o o balango e contai 
do anuo ultimo. 

CuaprinJo a promeara feita pelo een presidente na 
sessíio insagural da % da jaeeiru d e ~ W 9 .  i ffereceu a di- 
.rectoíia o seu saltão de honra A Aaruciaçüo das .Damas de 
Caridade., ue no dia 25 de julho ultimo nelle realisou a 

i-sna BtsembYBa Geral, lniidamente ooncorrida, tendo tambem 
,no mesmo seltão-a Booiedade de Medioina de 880 Paulo 
opm o maximo brilhantisnio realizado oma iesiíio, na qual 
fea o nosso illustre coniacio. notavel medico e ncientinta 
brreileiro br. Joaquim de Oliveira Botelho bellidma con- 
ferencia trbrs tratsmento e cara da tuberaulose e moiatias 
polmonires, rrferindo. ee com a mais ~ y t i v a n t e  gentileza 
ao norso Instituto Histoiico e Oeographicr. Aproveita a 

'Qirectoria n ensejo para sgradtoer aos dignos consosio8 
Nonaeohor C .  Passalaisue. Directcr da orimeira daauellse 
ansooiiqõsa, e aos repre6n&ntes da Sooiédade de ~ e d i o i n a  
o illurtrado cunferenciita Dr. Oliveira Bbtelho. as eapran- 
&eu bondosas e generoias com que se dignaram dirigir ao 
Snitituto, não 86 por oficio, como em plena se6sb das ao- 
dembldii flue presidiam. 



Terminando- n8o póde o Initituto deixar de oontignar 
a rstisfacc&o exlerirnentada por ter sido dignamente ripre- 
sentado no Primeiro Congreiao de Qengr8phia-no Rio de 
Janeiro. 

@&o estas, illuitreli conaooios, as infcrmações de maior 
relevanoin que a Direciaria entende tornar de v60 oonheci- 
das, p-ompta a dar-ror ouaas e qoaesqoer eaclerecimentoa 
que enteaderdes precinos. 

Canfe:ia-ie sinceramente grata a Dreotoria aos digno8 
membros do Inltitnto Hiatorioo e Qeographico de 8110 Paulo 
pela confisnga com que se dignaram honrar a adminiatra& 
cujo mandato eatb hoje terminado. 

8. Paulo, 26 de janeiri de 1910 -Dinamariio Augus 
to do Rego Rangel, 1.0 Becretsrio -Jrad Turras da Olivaba, 
2.0 Eecretario. 
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SOCIOS BENEMERITOS 
DATA DA i~iiçi0 

Dr. Alfredo de Toledo, 6 de agoito de 1908 ; 
Dr. DQrla Bais, 90 An antubm h 1908; 
Dr. Domingos 3mB Nogueira Jagumbe, 20 da fwe-  

miro de 1901 ; 
Dr. Heimann vou lhering, 5 de agonto de 1908 ; 
Julio Conceipllo, 5 de mwpo de 1908; 
Conselheiro Manoel Antmio Dusrta de Asevado, 6 de 

jn!ho de 1909; 
Dr. Orville A. Derhy, 20 de setembro de 1899; 
Dr. Pedro Augusto (fomes Cudim, 5 de agosto 1902. 

IV 
SOCIOS HONORXRIOS 

DATA DA ILUgiO 

Coronel Abel Buteiho, 20 de a g  sto de 1910 ; 
Dr. Albsrtm dm 8ant.m Dumont, 6 de setembro de 190% 
Dr. Alc~biaden Furtado, 20 de abnl de 1912 ; 
Dr. Alexandre J .  de Mello Moraas Filho, 20 de agat- 

t o  de 1895; 
D. Anselmo Kevia Requielme, 20 de agosto de 1902 : 
Almirante Antonio Alves Camsra, 5 de outubro de 1909 ; 
Almirant3 Arthnr Jaceguay, 5 de junho de 1909; 
Dr. Artbnr Orhndo da Silva, a0 de setembro de 1910 ; 
August Henrich Wiemin, 20 de maio de 1901 ; 
Consalheira Au~uato Clillo~ TeixeMi, de Aragão. 20 de 

jnllo de 1898; 
Dr. Augaato Freire d r  Silva, 13 de maio de 1896 ; 
Barão Biasilio Machado, 5 de agasto de 1908 ; 

de Pirsnspíicaba, 5 de junho da  1896 ; . . Btndnrt, 25 de outubro de 1901 ; 
Homem de Mello, 5 de junho de 1895 ; 

Belarmino Carneiro, 5 de jnnbo de 1895 ; 
Dr. Benjamin Franklin B a m i ~  (falvüo, 5 de fevereiro 

do 1901 ; 
Dr. Bernardo de Amvedo da Silvs Ramos, 5 de inlho 

1900 : - 

Dr. Carlon Valeiita de Nov~es, 5 de outubro de 
Dr. Clovis Bevilaqna, 20 de fevereiro de 1901 ; 
Conde Affonao Celso, 20 de fevereiro de 1897; 
Dr. D.ogo de Vaie nssllrs, 5 de jnlbo de 1909 ; 
D. Daarte Lwpaido, 4 de março de 1805 ; 
Duqua dai Abmsics, 5 de outubro de 1903 ; 
Dr. Emilio A. Goeldi, 5 de mucy de 1902 ; 



D:. Emetto Q a i l h e  Ycaog; 20 de ag(ito de 1901 ; 
Cunselheiro E-to Jniie de Car.mlho e Varcidcell~s, 

20 de  -te de  %9&0 ; 
D:. Eatevam LeBo Bourroul, 20 de julho de 1907; 
Or. Felisbello Freire;S de fevereiro de 1901 ; 
D Franoisoo J. Hetb~se, 20 de outubro de 1908 ; 
Frederioo Mistral, 5 de setsmbro de 1910; 
Dr. Fmbriah K- Harilaam, 20 de  mnio de 1901 ; 
Dc. F~eder ico Augnsto Liabcs, 25 de outubro de 1895; 
Gebríel do Monte Pereira, 20 de  feverelo de 1901; 
General dr. Greg~ria Thmmafnrgo de &rovsdo, 5 de 

au'ubro de 1909 ; 
Guilherme F e r m q  80 de jillb. de  1407 ; 
Dr. Qustavo de Oliveira Qodoy, 5 de maio de 1908; 
Irineu FenMa Piato) b da agerto 6s 1912; 
Dr. JoBo w i t t r n o  da A b u  80 de jotho & 1899 ; 
D:. JaBo YBadem ds Almeida, 5 de fmsreim de 1910 : 
Dr. Joko Ribeiro, 5 ds fevereiro (a 1901; 
Dr. Joaqntm E'. de AlF's Bradl, 20 de cutabrode I89& 
Dr. John C. Bmnoer, 25 de ouinbm de 1899; 
Dr. J a d  Arthuc Beiteur, 5 de outubro de 1909; 
Dr. JwB Calmdn N. Valk da &ma, 5 de fevereiro 

& 1901 ; 
Conmlboiro Jod Oarli s Bodrigaa, 6 de junho d s  1909 ; 
Dr. Josd Lobb YAv~lr  Ltme, acJ &a .goste de 1910; 
Dr JosB Luia de dlmeids Nogueira, 6 de junho 

d e  1909 ; 
Dr. Joa6 Mark Moteira Qniariiea, 6 de outubro 

d e  1909 i 
Jur6 Veririmo. 20 de abril de 1812 ; 
D. Juiio Fernande., 5 de outubro de 1909 : 
radre  dv. Juho ilaris, 4 de ab i1 de 1908 ; 
Dr. L%rnbum Umamie, 5 de outnbm de 1908: 
D. LyJia de Bouna Llesende, 5 da agoito de 19.0 ; 
Da M.ncel &Irris de &ara Sb V i m  8s de janei- 

n, de I9&+ ; 
Dr. Manael de OHvrim Liam 5 de junho de i908 j 
Mri. Marie Robinron Wright, 20 de julho do 1901; 
Dr. l u t i m  Fmoieoo Ribeira &e Aadra*, mde faoe- 

reiro de I909 ; 
D Mathiai Aionua @r&,, 6 de te& & 1W1; 
D:. Olintha de  YmgdhIes, 26 da janeiro I s  1908 ; 
Dr. P d m  < anrsim Leera, 5 dejnlbo da 1909 ; 
Padre &fiel M @.Lati, 4 &J &m)m dn lw; 
D:. Riohiud War(titsia 20 de &o do 1901 ; 
Dr. Silvio Booaro, 7 de m b r e  òs 1W; 
Dr. LhnrieEa @sttob, 80 de jams de lKB; 
Lh. T h o m n  @me-s .Pinnka aotsoq~rq 5 de  julho 

*m; 
Dr. V.e.nte Li'bsnune de  bibmq- 'Lç à janeiro 

de MBI); 



Dr. Viotrr Schiffner, 20 de maio de 1901; 
Virgilio Varnas, 5 de maio de 1908; 
Vircondesna de Cavalcanti, 5 de agoato de 1912 ; 

- . 
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SOCIOS CORRESPONDENTES 
domiciliados fóra do Estado de Sáo Paulo 

- DATA DA E L E I ~ H O  - 

A. Lsfone Quevedo, 20 de agosto de 1902; 
Dr. Adol ho Luta, 20 de julho de 1910: 
Albeito $erreira Bodrlgue,, 20 da outub,o de 1906 ; 
Dr. Aiberto Bangel, 5 de a oato de 1912; d: Dr. Albino Alves Filho, 5 e julho de 1904 ; 
Dr. Alaides de Freitas Crua, 5 de março de 1908: 
D. Alejandro Boroudo, 6 de junho de 1910 ; 
Dr. Alfredo de Carvalho. 20 de junho de 1906; 
Alfredo Ferreira Bodrigues, 20 de ontubro de 1906 ; 
Dr. Alf edo Varella 25 de outubro de 1901 ; 
Ameiioo W. Brasil, 5 de outnbro de 1909 ; 
D. Andi6s Lnpefis, 5 de juih, de 1905; 
Antonio A. Borgea dos R is, 20 de jnlho de 1933 ;I 
Dr. Antunio Au oito de Lima, 19 r e  abri! de 1902 ; 
Antonio Carlos iadeira,  20 de julho de 1907 ; 
Dr. Antonio Oarloa Bimaena da Biivn, 5 $e outnbro de 

1909 ; 
Dr. Antonio M. Bneno de Andradn, 5 de abril de 1898 ; 
Dr. Antonio M. de Aievedo Pimentel. li de mnrco de 

1908 ; 
Dr Aut~nio Olinto dos S. Pires, 5 de jnlho de 1901 ; 
Arthnr F. Machado Qnimar&es, 20 de aetembro de 1902 ; 
Dr. Augoito O. Viveitoa de Castro, 5 de outnbro de 

1909 ; 
Dr, Barao de Alen ar, 5 de ontnbro de 1909; 
DA Barao de Pnritiba, 5 de junho de 1909; 
Candido Costa, 4 de abril de 1901; 
D. Carlos Lix Klet: 20 de ~etembro de 1910; 
Dr. Carloi M. de Qose, 20 de outiib~o de 1906 ; 
Catlo, Nnrqnei Leite, 20 de jnlho de 1913 ; 
Carlis Par)agreco, 5 de jolbo de 1912; 
Dr. Carlos Potro Carrero, 25 de outubro de 1901 ; 
Padre .Carlos Teschaner, 20 de julho de 1910; 
C. Pallu de Ln Bair&e, ?O de outubro de 1909; 
Dr. Daniel Qaroin de Acevedo, 5 de agosto de 1905; 
D. Delminda da Silveira e.Bonaa, 5 de ju'ho do 1912 ; 
Dr. Deocleoio M. de Campos, 20 de junho de 1910; 



Dr. Eduardo LI. Peixrto, 5 de cutobro de 1911 ; 
Prof. Eliaa de F. Naweth, 19 de jnlho de 1502; 
Elpidio Leite, 25 de outubro de 1901 ; 
Dr. Ermel in~  A de L~íío,  5 de julho de 1909: 
Dr. Erneito Qasada, 5 de setembro de 1904; 
Oorbnel Erneato Benna, 5 de maio de 1903; 
Dc. Eamemldino Bande:ra, 5 de ontnbro de 1909; 
Dr. Eatevam de Mendonca, 20 de setembro de 1905 ; 
Padre Etienne Igaace Brazil, 20 de junho Pe 1910; 
Felix Pacheco, 25 de ontnbro de 1901 ; 
F W. Dahlgren. 20 de cnrubro de 1908; 
Dr. Fernando Caldeira de Andrada, 20 de ontabro de 

1903 : 
~ i l i n t o  de Almeida, 20 de estembro de 1902; 
Dr. Flavio Marbjs, 5 de outubro de 1911; 
Franciaoo O. de Araajo Q6ei, 5 de marpo do 1902 ; 
Dr. F. G. de Aranjo a6si  Filho, 5 marpo de  1902 ; 
Dr. F. X da Bil,a Telles, ?O de julho de 1910; 
Dr. Qoran Bjil kmso, 80 de ontnbro de 1908; 
Dr Hemebaria Velloio da eilveira, 5 do maio de 1911 ; 
Comte. Henriqno B~itenx, 23 de ontabro de 1908; 
Dr. Henrique R. Leang, 5 de outubro de 1904; 
Ca~itHo H nrique Silva, 5 de antnbro de 1903; 
Dr. Homero Bapthts, 20 de junho de 1910; 
Horacio Nones, 5 de fevereiro de 1904; 
Dr. ELosanoah de Oliveira, 20 de setembro de 1907; 
Dr. Iaaac Lebo Pinto, 5 de a p i t o  de 1912 ; 
Dr. Jaime Dormnnd dcs Reis, 5 de setembro de 1910; 
Dr. James Daroy, 5 da agoato de 1904; 
Dr. Jeronymo A. Figueira de Mrllo, 6 de agosto de 1912; 
Padre Joao B. Hafkmeyer, 6 de junbo d+ 1910; 
Dr. J. B. Paranbos da Bilvn 5 de julho de 1912; 
Dr. João Carneiro Konteiro, 5 de ontnbm de 1811; 
CoroneI JiHo de Lyra Tavaieu. 6 de junho de 1910; 
Dr. J. F. d~ Lima Mindellr, 20 de outubro de 1910; 
J. Lncio de Azevedo, 20 de onlubro de 1909; 
Cons. Jt Ho Nepomnceno Turra#, 6 de setembro de 1910 ; 
Dr. S. Pamphilo d' Asrnmpção, 20 de matgo de 1912; 
Dc. JoHo Pandih Calrgeraa, 20 de r b  il de 1904 ; 
Dr. Jcao P. de Ca tro P~nto, 5 de OU~J&O de 1909; 
Jollo R. Go1i8 lano de Idedairns, 5 de ontubro de 1911 ; 
Dr. J t ão  Teixeirs Alvame, 4 de maio de 1907; 
Nujor Sosqnim de Laceda kbreu, 5 de julho de 1909 ; 
Dr. Josqoim de Oliveira Botelho, 5 de ontnbro de 1909 ; 
DI. JorB Amerioo doi Smtor, 20 de margo de 1902; 
Major Jo#B O. Botbo, W de marpa de 1905; 
Dr. JoiB Cnatodio Alves Limi, 2Ods ontnbra de  1898 ; 
Dr. J O I B  Felioio Boa~qne de Hsaedo, 6 de julho de 

Teta. ---- , 
Joid F. da Beohs Pombo, 6 d e  ietembra de 1901 ; 
Dr. JrsB Pereira do Rego Prlho, 5 de junho de 1907; 



Dr. Jod Bodrignw Peixoto, 90 de setembro de 1899; 
Dr. JoiB Vieirr Panande, 20 de ms rp  de 1902; 
Coronel J e s d  da Bilva Yella, 20 de abril de 1898; 
D. Jnan Ambrmtti. 6 de outubro de 1908; 
D. Jwn Vaeskiob, 5 de *gu>tv de 1969) 
D. Julir L a p n  de Almsidr. 20 de setembm 19@2; 
D. Jalia Vm6a Cifaentsr, 25 de ontabro de 1801 ; 
Lui. Cuibooa, 90 de antnbro de h909 ; 
Dr. L. a. d'&cmgnoile Doris, 5 de n d o  de 1908; 
Prof. Luia O. da 811s~ Psstaoha 5 de julho t e  1912 
Dr. Msnoel Cimo P. dr &Ivn 5 $e julho de 1909 
h Y $0 Ibsllo Cudeso Beratr. 2.0 de jalhm de1901 
Dr. H. E. Qomts de Carvalho, 5 de julho de 1912; 
Dr. Mmoel P a u l w  Divaieeoti, 20 de eutnbro da 1910 ; 
Dr. nlanoel P. Mrnfeiro Tmpsjós, 5 dm mio de 1898; 
Yanoel Pio Coneir, 19 de muu de 1900; 
Ih. M>noel T. AI- Nogmmirs 5 de jaiho de 1912; 
Mix Flwues, 5 de mugo de 1902; 
Dr. MoyiBs H de 01~veira e 88, 5 de jmh. de 1909 ; 
Dr. Nehon L. de B e n  s, 4 de iebrnbro de 1905: 
h. Odwaldo eaeheco e Wqs, 6 de ab i1 de 1902; 
D. Olga de Mor.ea 8srmemt , 5 de onub?o de 1911 ; 
Oiympio Pareaho., i9 & mtobro de 1901 ; 
D. Pabb Rsnanehas, 20 de nurço 1190 ; 
Padre Pablu Eer~rndei ,  5 de ontnbro de 1904; 
Panl Walhe, 20 de ontubro de 1909 ; 
CoroueE Baprruudo C. A1v.s br Coob,  20 de aetem- 

hre de 1910; - 
Dr. Rodolpbo Jaci b, 5 de março de 1908; 
Dt. b d n g u  Outnv~o L. de Kemiss, ZO de outubro de 

t o n ~  . 
."V" ( 

Coronel Bomnrio Martinr, 20 de abeil de 1906; 
Dr. BebaaaPio P81snR. '20 ile ontubn de 1910; 
Tobiaa Ant nio da Rma 20 d e  abril de 18a9; 
Dr. Viamte Fensr  de 8. W. de Aianjo, 5 de outa- 

bro de 1904; 
Dr. Vicante Q Queande, 5 de dembro de 1904; 
Victnr Orhn,  5 de janhn & 1909; 
Dr. Virgilio de L e w ,  a5 de outubro de 1904; 
Visaonde de Fnne, 5 dn julha de 1912; 
Dr. W. J. ce Oliveirr B&, M de ownbra 1910 

VI 
QUADRO DOS SOCIOS ELEITOS EM 1909 
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Da Eagedo de Andrade Egas, effectiw, 20 de fersieiro ; 
Almirante Barão de Jaoeguny, honomrío, 5 de j u n b ;  
Dr. JocB Culoi Bodrigoei, houorario, 5 de junho; 
Dr. Jnd Luis de Almada Nogneirs, honorsrio, 6 de 

junho ; 
Humbsrto de Qoeiror, effectivo, 5 de jnnho; 
Dr. Qost.vo Enwill, eff.ctivq 6 de j jaho;  
Dr Antmio Celeatino  soar^, effectim, 6 de junho; 
&rBb de Xnritiba, wcre8podenh, 6 de jnnbo; 
Dr. Bel iatio Augusto Soarei de Bonar, cornnpoPdsnie, 

6 de jaobo; 
Dr. Celestino Baorroul correspondente, 5 de junho; 
Dr. Mario de Aisii Mou a, oormcpondvn'q 5 de junho; 
Dr. Mnya6i Marcondes de Oliveira e 88, oormapndente, 

6 de jnzho; 
Vurtor Orbm, compondsnta, 5 de jrmbo; 
Balão de Be~ende, benemerito, 5 de julho; 
Conselheiro M. A Dtarte de Asevedo, banemerito, 5 de 

julho ; 
Dr. Diogo L. A. P. de Vaioonoellos, Lnoririo, 5 de 

jnlho ; 
&mael Hqorique A. de Arauj? Bíacedr, honotario, 5 

da jnlbn ; 
Dr. Pedro A. Cimeiro Leias, honrrario. 5 de 960; 
Coroml A r t k  Diedariekan, cffaativo, 5 de julho; 
Dr. CAIIom Cytilk) Jnnior, sftdonw, 5 de jolho; 
Carivr Qmke, efleetivo, 6 de jnlho; 
Dr. Deoalnsiano Radrignea Beixas, effnctiw, 5 da julho; 
Dr. Enjolrae Vampr6, effectivo, 5 de jnlh?; 
Nestor Range1 Pestana, effwtivo, 5 de julho; 
Dr. Bp'ncer Vampr.4, effectivo, 5 de jnlho; 
Bmailio de Magalhães, mrmipondent~, 6 de julho; 
Dr. Ermelino A. de Leã~ ,  correu oudenta, 5 de julho; 
cmme~heii* fineito J. de  ~ a m i % o  e Vassonoslhos (*), 

correapondente, 6 de julho; 
Franoisco da h n b a ,  oorreaponrlente, 6 de julho; 
Mqjrr Joiqnim de kbreu Lyardr, ooneapondeste, 5 

de julho; 
Dr. Msnuel Cioero Peregrino da Bilva, correspondente, 

6 de jolho ; 
Aff ,uso A. de Freitai, effectivr, 5 de a-; 
Msjor Pedro Diai de Camprs effsativo, 5 de agolto; 
D. Jnan Vnoatich, mreapondente, 5 de agasta; 
Dr. Urbano Maraoedes de Morira, effectivo. 20 ae 

agorto ; 
Almirante- Antonio Alwc Dsrnin, honornir, 5 de oa- 

t*o ; 
Dr. Cados Valente de Novaea, h r a r i o ,  6 de outubro; 



Wneral dr. Gretorio Thaumalorgo de Aievedo, hono- 
rario, 6 de outubro r - 

Dr. JolB A~thur  Boiteux, honorario, 6 de outubro; 
Maior dr. JrsB M. Moraira Cfuimarlles, honorario, 5 de 

. . outubr/; 
D. Jallo Fernandei, honorario, 5 de cutnbro; 
Oscar Pereira db Bilva, eff ativo, 5 de outubro; 
Amsrico W. B.aiil, corraspondente, 6 de outubro; 
Dr. Antonio Catlos Bimoeni da Silvs, oorrespondente, 5 

de outnb o ; 
~ i , & t h u r  Odando ds Bilva (*) ciriespondentr, B de 

ou%!&r@usto O. V,veiros de Gaatro, oorreapondente, 6 
de oatdlÍio < 

Barão de Aleocrr, correapondente, 5 de outubro; 
Dr. Eameisldino Bandeir& oorrespondentr, 5 de cata. 

bro ; 
Dr. J.ão P de Castro Pint), drrespondsute, 6 de oa- 

tubro ; 
Dr. Jsagu;m de Oliveira Botnlho, oorreipondente, 5 de 

oucubro ; 
Jus6 Verirsimo (*), wiiaspondente, 6 de outubro; 
Franc'roo de Toledo Piea e Almeidn, effeotivo, 20 de 

cutribro ; 
C. Palln de la BariBre, aotrespondenta, 20 de outdbro; 
Jolio Lucio Se Asevedo, correipoodeate. 20 de outubro ; 
Luis Caaaboni, correspondente, 20 de outubro; ';A 

Paul Walle, oorreapondente, 20 de outubro. 

- 
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RELAÇÃO DOS SOCIOS FALECIDOS 
EM 1908 E 1909 

Dn Joaquim A. Uampcs Porto, 19 de margo da iD08fv 
Dc. Joaquim de Toledo Piza e Almeidi, 23 de abril 

de 1908 ; 
O o ~ n e l  Antunio Borges de hmpaio, 26 de hbril de 

1808 1 
Dr. Antonio Pereira Prestem, 1908 ; 
Coore'heiro TrirtBo de Alencar Araripe, h,noiario, 3 de 

julho de 1908; 
Dr. Jor6 P. do Carmo Ci~ t ra ,  26 de deiembro t e  1908; 
7 d 

('1 P o m  posterlomente tranderldos ds cstemrls d e  soeioa cone-, 
spondsntei para a de h~noiarloa. 



teneral Franoiroo Mari6 da Caoha, honorario, de 
.I- ionn.  I 6 

jeneh" aoum i 
Dr. JoBo Barbosa Rodriguer, 6 de março de 1909; 
Dr. Alfiedo de Brito, 18 de maio de 1909; 
Moncenhor &une1 Vicente da Silva, 20 de junho de . 

I909 : 

Oomnel ( 
bro de 1909. 

oionel Henriqae Affonao de Araujo Maoedq: 
>A--- 5i0 de 1909 ; .=- ' 

3eorge Earl Chnroh, correspondente, drnem- 
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