




obedecendo ao appeUo, amavel como os que msis o i%- 
rem, da Real Sociedade Belga de Geogrpphia, o qual repre- 
senta para mim ,uma grandissima honra e um vivissimo prazer, 
VOU discorrer perante vós, senhoras e senhores, sobre 8. con- 

, quista do Brazii. -E quasi inutil ajuntar que se náo trata 
da conquista do BnreU-por potencias estrangeiras, Nenhuma 
pensa em atacy esse grande paiz americano, que ha um se- 
ou10 wnstitue um campo aberto á rivalidade paciliw de 
tantas actividades e ho emprego remunerador d e  tuitm 08- 
pitaes vindos. da Europa. 

Sabeis que, de 1820 a 1907, mais de dois miihk e meio 
de europeus alii foram procurar fortuna ou pelo menos o 
bem estar? veste numero cantam-se l.2ÕO.WO italianos, 
634.000 mtuguezes, perpo de 300. 000 hesp8nh6es. 93.000 
altem&es, 51.000 austrtacos, 54.000 russos, 2O.WO francezes, 
para s6 citar os contingentes maia abmdantes. 'Esta immi- 
g r a m  mntinúa e sb tende a augmentai: náo desperta entre 
nós desconfiança, menos ainda malevolenda, sendo todos os 
estrangeiros lionestos e laboriosos acolhidos de braços abertos 
por um 'povo dlw+to a repartir com elles seus recursos eco- 
nomicos e seus diqeitos de nacionalidade. 

Náo são demais para amar um pai2 Ce %o couosaes. 
pmporçóes, já povoado por vinte e dois bilhões de habibn-' 
tes civii- e possuindo altivas tradifles de independekia ,' 

e de civismo, um pai2 que deu ao mundo o curipw e &i- ' 
cante espectaculo dal communhão da sua realeza tradicional 
com as aspira&% de emancipação polltim ,formadas no de- 

nalidade se affirma w m  maior vigor por meio das manife*. : 

., taçóes da .niltCrs - a literatura, a sciencia, a arte. Ora o 

(*) ~onfe&ncia.malizada na noite de 4 de abril de. 1910, na 
RealThestro de Ia Monnaie, em presen(?s de 8. M. o Rei 
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qual no periodo romantico transformou memno em e s ~ l a  a . , 

tendencia de Coer:  uma sciench que 'deu mostra do quanto' 
valia zaneaiido ha pouco por completo, e em alguns annw 
apenas, duas grandes cidades, uma de quasi um milhão de 
habitantes, cuja reputam de insalubridade era bem justifi- 
cada: uma arte emíim oue merece ser assianal%da e B oual 
se devem as formosas &culpt~ras de ~ o d i l p h o  ~ernarielli, 
as composiçóes imaginosas e de um colorido brilhante de 
Pedra Ameriw, e as paginas inspiradas de Carlos Gomes, de , 

que ides ajuizar pela audição immediata, - afim de melhor 
vos dispor & iqdulgeneia para commigo - da protopQonia do 
"Guarany", opera baseada sobre o texto do mais popular dos 
nossos romances'indianistas e que j& mereceu ser denomina- 
da o symbolo da nossa alma nacional. 

("A orchestra executa a nrotophonia do "Guarany"). 
O ,que me propuz expor-vos esta noite - em resumo bem 

entendido, pois que o assumpto é largo - é de menos actua- 
lidade ao que o seriam imaginruias cobiças estrangeiras; mas 
encerra 'maior interesse drnmatico. Desejaria dizer-vos algu- 
ma coisa sobre a conquista d o  Brazil pelos brazileiros, ou 

. , . , com mais precisw pelos portuguezes, pois que o termo "bra- 
zileiro" só corresponde a uma realidade politica depois de 
1822, ainda que equivalendo antes plenamente a uma reali- 
dade geographica e mesma sociologica. 

O Brazil teve. pois. de ser conquistado pelos seus habi- . , 
tantes, podeinos dizer seus filhos. Esse territario, desmarcado 
que hoje constitue um dos grandes paizes do mundo, junta- 
mente com a China, os Estados Unidos e as Russias, achava- 
se primitivamente defeso @r tribus seIvagens e e l a s  co'f- 
wnçóes diplomaticas, tão hostis um& quanto as outras. Na0 
seria licito dax ao que se passou o nome de conquista paci- 
fica. Quando mais não fosse, a isso se opporia a escravidão 
dos indios; ma8 podemos chamal-a conquista civilizadora, . . 
apezar destas manchas que a moral do tempo era a primeira 

. . s sttenuai. 
Pela ousadia e perseverança dos esfowos, pelo imprevista 

e grandeza dos resultados ainda n&o de tolo completos, seme- 
lhante conquista offerece certas analogias oom a vossa con- : 
quista do Congo. A differença priqipal est8 em que, de um 
lado, temos a criaçáo espontanea e instinctiva de uma raça 
posta de repente diante do mystérioso e do maravühoso, e, do 
outro, a wnsequencia da resoluç8o clarividente d e ~ u m  grande 
soberano que pretendeu abrir um vasta campo privativo B 
activida'de e ao espirito de iniciativa ao seu povo ta0 felizmente 
doado para o labor e para a luta. 

As anslogias são, comtndo, mais evidentes ainda, se re- 
flectirmos na formação desses imperios talhados em wntinen- 
tes virgens o dominio effectivo de Europeus, se bem que j& 
repartidos em espheras de influencia q& a diplomacia ciosa- 
mente mantinha, sem todavia podei resistir & pressáo inwer- 

.. v 
civel da occuPação. As espheraa de influencia não sáa, p.01- 

+ tanto, uma novidade. V6s certamente náo ignoraes que a Santa -' Se, com seu Prestigio de arbitro natural entre as poten6Ías 
catholicas, dividiu, ao tempo das descobertas, as regiões 
desmnhecidas entre os reis de Hespanha e de Portugal, @ soberanos das duas naçóes que se tinham aventurado em 

' RUM das twr@$ fabulosas além do Oceano caprichoso e enig- 
, . 



meirte  colono^ com os indigenas, pois os negros s6. vieram 
ma* tarde e foram sobretudo expedidos pnra i.=. engenhos 
do ass'kar do norte. E a essa pbpulaç*; e m i a 1  e já na- 
ci-1 que 6 devida uma tal obra. Seu primeiro WstO avan- 

. çado foi Sáo Paulo, a soberba cidsde de a g h ,  sobre o 
fresco e bnunw plató que m o a  a serra. de Cubatáo. Alli 
vieram acampar missionarios jesuitas e audaiiosos mlonos, 
ar primefms para se approximarem dos nwphitos que alme- 
javam fazer,' os segundos para surprehenderem as minas com 
que sonhavam, Os beilos edificios e os suml>tuosos armazem 
de hoje oyupam o lagar das antigas choupanas que uma pa- 
I-' teria insufficientemente protegido contra as violeni 
cias dos selvagens, si a doce PeIsuaçáo exercida pelos Pa4ires 
da Companhia se náo houvep empregado em dómar suá 

. resistencia atemorizada. 
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quando a es,p%m& 
msis segura do aeu 

ntemão, '.m continua, progressiva é até oerto. pania 

povaaü&~,, onde as flosestas densas cedem o Ioga* aos, campos 
oMinl+ e entiwwtados de bmquetes, para se reateem 
m& longe, na dttra.vertente, maxgeando os w.ws d'agua 
fiibutarios dos dois metemas hydrowqhicns do. AmazanaQ e 
do Prata - os quaes. uma vez ligados entre si, como qufsf 
06 fez a natureidr, iariam do Braail a ilha gigantesca com 
que os primeiros navegadores imsgmaram haver deparado. . 

.& Mlk de um pintor paulista. qllocada -.no mnsen: do - - 
Ipiranga,.evdea çom pcderoso relevo a lembrança das bsn- . 

%, d e a s .  nome dado' a taes .erpedi~óes, gnipaaas em redor de 
um .ehere. verdadelrõ 2condotiere". e que na melhor qùadra 
da anno, quando- a. ,monç&o. as favor&ia, se punham regu-. 
iarmente km ora*. Tanto quanto wsivel, apmveitavamae 
eiiasbdos rios, pw'8 subil-as ou descei-as, tendo fremente- 
mente que contornar as cachoehs que Ihes obstruiam a na- 
veg&cáo nessa região em declive. 

A bagagem dos viajantes era a , mais summaria. Nem. se 
em@araçavam wm~,milm ou provisões: apenas algumas fer- 
ramatas e armas; por vezes só estas..& de fogo eram pre- 
c i m ,  indispensaveis mesmo. Amedmntavam os mipaes 
bm*, mantinham bem ou mal em respeita os indigenas s 
satisfaziam pela caça a fome dos . t e y ~ í o s  viandantes; que ' , 

assim iam d cata de riquezas, fossem estas o ouro e os ü i 5  
manies, ou fosaem m levas de escravos. O perigo e a I u h  
iaalam-n'os duras, mas ao mesmo tempo ellm se tomavam 

' - admiraveis pela eoragem, pela tenacidade e peh resisiencia. 
A geogmphia do continente foj-lhes desvendada em tedos . 

os seus segredos M demrrer d e w s  penosas vlsgens, q%ie csds 
Snno os levavam ki regiões mais afastadas e q u e  acaháriam 
'por IamUiarilal-os com todos os caminhos possiveis de .com- 
munic&ão iiuviaS q mesmo teilipo que Portugal se asienho- 
resvs de um immbm terrltorio desoccupado. Este ierrifmio 
depressa excedeu a linha mathematíca imaginaria que devia 
conter a expansão brameira, e concluiu par -extender-se dar '~ 

bordas do Atlantico aos contrafortes dos Andes, das dum 
margens do Amaeonas & margem septentzíonal do Prats. 

4 díplomaiia teve que renunciar a esta ultima, um mo- 
mento arrebstada aos . hespanhoes e íncorirporada peio Reino. . 
Unido de PorhigaI e, Raxil, para escapar definitivamente ao 
nasso dominio em consequencia da fnndaçh da repubüca do 

, .U22lpUay..A compensa@a viera, porém; por antecipação e fóra 
ikm avultada, naia que converte? um pais todo de  fachada,^.^ 
qqe estaria amesçado par todos os lados, num paiz de ws- 
t i  base territoiial; com as-propork6ea de um continente.: 
-i autor aliemão mie escreveu sobre o Brazü; ha u q  ~, 

ctaçoenta m o s ,  upl 'trabt&lho Nstarlco dos mais naaveis; o ' '  
, 



pfifessor'Handelmam, emittiu acerca da e x t a á o  náa im- 
mvista, mas espantosa, alcançqda pelo i m p e ~  . portuguez 
na America, unia observação verdadeira,% a saber, que essa 
conquista e , a  'w1onização wnsequuite fomm a obra de um 
s6 povo, s& a m o  nem soeorro.do estrangeiro. 

Deveis esku lembrados de que Portugal e Hespanha cer- 
ravam ciosamentete suas possessões d emigração dos outros 
paires. Aquiio que estas duas nações lograram realizar 

i alem -r, nas suis enormes colonias, pertence-lhes portanto 
bem legitimamente,'isto é, a civilização lhes 6 devedora de 

r taes serviços. - Nos Estados Unidos foram populaçóes d e  ori- 
gens diversas que wntribuiram para o desenvolvimento geral. 
Temos assim os hollandezes de Nova York, os hespanhoes 
da Fiorida e .  da &alifòrnia, os fràniezes' e toda a ,LuiPanii. 
A marcha em direcçáo ao oeste só começou quando Napoleão, 
desprovidbderecursos Para bater a supremacb maritima da 
Inglaterra, tèndo o poderio naval da França sido anniquilado 
em lYafalgar, entendeu'dever negociq com Jefferson a alie- 
napão' do imperio banhado pelo Mississippi. . 

Se a Luziania. tivesse sido conservada como papimonio 
. ' e o Cana& houvesse podido não se tornar inglez. 8' França 

ficaria sendo a ,  potencia'dominadora na America do Norte, 
apertando, senão abafando as treze coionias ingiems. A chi- 
mera, que Napoleao I11 tentou mais tarde realizar no Mexico, 
e contrabalançar os angio~saxões na secçáo septentrionai. do 
Novo ' Mundoi teria sido uma realidade em proveito dos la- 
tinos, tres quarios de seculo antes. 

A wnquista do deserto apparece tadavia entre nós mais 
suggestiva, e, pode mesmo dlzer-se, mais gloriosa. Foi inin- 
terrupia e infiexivel. A s  ruinas das velhas fortalezas partu- 
gueyls erguem-se ainda, não mais ameaçadoras, vnas veneran- 
das, no interior do continente, onde quer que a-ambição da 
antiga metropole deparou com a occupação hespanhola e teve 
que atacar. Elias attestam a audacia e o zelo que a metro- 
pole evidenciou na defeza de tão longinquos te+%-itorios. 

Quando -a Inglaterra fez menção de annexar a Trindade, 
um ilhote deshabitado e inhabitavel do Atlantico, a 900 milhas 
da wsta do Espirito Santo, agglomerado de rochedos contra 
que se despedaçam wm fragor as vagas espumantes, e entre 
os quaes os botes mesmos só com a maior difficuldade conse- 
guem abordar, fomos puscar a prova do nosso direita herdado, 
levando o governa britannico a inclinar-se deante deila,-nas 
pedras batidas pelo mar, vestigios da antiga fortificação le- 
vantada no seculo XVIII. Os portugueees tinhaim de facto 
residido e transpoftado seus canhões até esse abrolho perdido 
no oeeam. 

Não ha duvida que os resultados da colonizaçáo portu- 
gueza no Brazil não foram tão brilhantes quanto os da colo-' 
nização ingleea na America do Norte. A marcha dos Estados 
Unidos executou-se em columna ceriada, e o povoamento da 
região além dos Alleghanies obedeceu, por assim dizer, a, um 
plano pr concebido e , a  uma progressão scientifica. Nada de 
analogo 10 Brazil, onde o povoamento foi antes obra do 
acaso,, -pmducto , das çircumstancias. As agglomeraçóes hu- 
manas formaram:se como em Minas Geraes, onde os rios car- 
regavam mais palhetas de ouro e mais seixos scintillantes, ou 
onde os veios do sub-s6lo promettiam mais abundante messe; 



ou &da, como no Piauhy, onde infinitas pastagens 0ffere- 
ciam recursos inexgottaveis à. criaçáo da gada 

,Ao proclamar-se a independencia, achawmo-nos. assim, 
com nucleos de população dispersas sobre uma supfoficie colos- 
sal  e separados por desertos immensos. Eram comtudo pontos 
de convergencia e marcos de continuidade, que, reunidos, fa- 
ziam do Braeil do que um só paiz, uma só nacionrtlidade. 
Nem a raFa nem a l i  offerecia disorepancias, e a civili- 
z&o @ia ahi se desenvolver até ao ponto de se tornar 
cosmopolita, sem mais perder seu caíater portuguez, que ihe 
tinham dado as tradições wmmuns, a identidade do idioma. 
as instituições juridicas. os matumes, as superstições, as as- 
pirwóes, tudo o que constitue + alma de um povo. 

Tratavaise aüis de um povo de um 1-0 melanco- 
lico e dolorido, capaz de manifestar individualmente instin- 
ctos malvadas. mas lonse de possuir uma fria crueldade 
collectivit. Os indigenas foram, é verdade, enwrniçadamente 
perseguidos e redupdos par milhares B swidáo apem de 
todo o ardor testemunhado em sua defesa pelos jesuftas; Os 
africanas foram importados em iaiguiruma escala para serem 
empregados na labuta esmagadora das minas e do arrotea- 
mento dos terrenas: nunca, porem, ahi se tramou a destrui- 
ção de toda uma raça, nem a sujeição perpetua de outra, 

Pelo contrario, sob aquelle ceu de anil. as rwas uniram- 
se num amplexo m u s l  e náo. conservaram o ertigma da 
villania. Os indiog, constantemente protegidos pelo governo 
de Lisboa, foram no seculo XWII reconhecidos não só snb- 
ditos livres como gosando da plenitude dos direitos civis; e 
quanto aos negrm, uma vez libertados por um movirpento 
irresistivel da opiniSo, a meio de festas táo ruidosas quanto 
tocantes, os direitos politims náo lhes i a m  jamais regatea- 
dos, uma vez que lhes foram outorgados. 

Náo se deve entretanto imaginar que a conquista do Bra- 
zil se operou irreflectidamente. de uma maneira não s6 inter- 
mittente e leviana, mas compromettedora para a manutenção 
da soberania portugueect. Bem ao envez, os descobridores do 
deserto deixavam atraz uma população fixa, presa aas seus 
lares, entregue aos labores agricolas - as plantadores de 
canna, de fumo e de algodão, que representavam o contingente 
permanente, o elemento conservador de semelhante organiza- 
çáo social ultramarina. 

Eram mesmo esses senhores db t9rras que careclam de , . 
escravos e, para lh'os fornecerem entraramos caçadores de  
lndios a percorrer o interior do paiz. Encontravam bom lu- 
cro nesse trafico, emquanto não descobrissem as mlrias, pob 
que bem confiavam em que o ouro ihes náo faltaria por fim- 
.Tal crença resistiu a todas as desillusões. 

Houve, assim, os veteranos da exploraçáo brazfieira, os 
quaes, volvendo sãos e salvos 4 costa, não tomavam sequer 
descanso e só buscavam congregar gente para nova expedi- 
çán faundo redundar em proveito alheio e proprio sua ex- 
periencia tão penosamente adquirida e especulando com o 
prestigio dos seus feitos. Meros ambiciosos de fortuna. gente 
abastada & procura de riqueza, aventureiros de toda cssta, 
vagabundos, maltrapilhos - toda a materia prima dos heroes 
- respondiam ao appeilo seductor e reuniam-se em torno do 
chefe do bando, arrastando de força alguns escravos, se nm 



csnsesuisnr faw-se acompanhar por indioB amigos. Pbitl&m 
sem pesares nem saudades, a sós com sita esperança. 

E%hw descreve-os de6c;ilFos, wm uma 5msa  camtsa 
por cima das caldaa de algodáo. presas por um cinturáo de 
wuto, na oabeça um chapéu de pauia tecido p e h  indios; os 
mais afqhmubs wm um gibiio e perneiaxs de mwo. De muro 
era tamòem O ssoco que ihes pendià das costas, jimtamente 
com a eseudelh de wmer e o chifre de beber. .OS que náo 
podiam dar-se ao luxo de uma arma de fogo Proviam-se de 
Iiiacmüai e f-,' aquelles destinados a abrir picadas nas 
macas, esw a cem misteres, ainda. quando impotentes wn- 
tra as arcoe e frehis doo indigenas hostis. 
, O s  bandeirmtes nutriam-se de caça e pesca, de fmuis 

ailvsstr? e do mel perfumado das abelhas selvagens. ae a 
pwada era longa, m u a n t o  taes expedições duravam por 
Vezes .?nua, - assim Pernáo Dias Paes Leme passou dez an- 
nos a p e s q w  o sertão - plantavam-se milho e feijáo com 
as sementes a m e  levadas. Dest'arte era m v e l  aventura- 
rem-se ma& b g e  e volverem ao tempo da wlheita para mi- 
mosear o paladar còm um alimento famiüar, na express8o do 
sabi0 m o g i s t a  allemáo que ha pouco c i t a  e que foi um 
das mai$ e + u ~ i d o s  e dedicados servidoreg do Brazfl. 

Inutii 6 ajuntar que destas b a n d e i ~ ,  algumas voltavam 
wm ricos deswjos, ou entáo alvoroçadas de esperanças, como 
a de Antunes Madel, que exhibia duas oitavas de ouro ex- 
tre.ido com um Cano de espingarda B guisa de alavam, ser- 
vindo n escudelk de batéa. Outras, comt$o; regnessavam 
Uo pobres quanto tùihath partido, e a mor psrte nem mesmo 
regreSBBva. OS aVentumsos viajantes tinham succumbido a 
fadiga, &ri doenças ou ás'máos dos indios. 

. 
.~ . ~ .  . ~ 

As expedições deste genero Começaram cedo - lwo que 
o litimal se' desembaraçou um pouco d o s  aborigenes, cufa 
wrdialidade náo pudera durar muito, e que algum- colubrl- 
nas de b rom couocadas aqui e acolá pareceram bastar para 
assegurar a .  occupaçáo da oosta com rela&o acwestrangeiros. 
Signiiica ,m, mais precisamente, que' as primeiras expediçóes, 
bem ou mal organizadas, datam da segunda metade do seculo 
XVI- Se algumas tinham por fito positir~ a pesquiza das 
minas, de prata. sobretudo, que se acreditava seguro desco- 
brir, mercê da fama das minas de Potosi, eguaimente situa- 
das no interior-do mntinente; outras, mais numerosas, emo- 
brinm seu vil commercio humano sob o pio nome de resgate. 
Reteqdiam, com effeito; resgatar, isto ,e, fazer entrar 'M 
aprisco da Egreja os' Prisioneiros tomados par umas tribus in- 
dias &s outras e -destinados a satisfazer seus instinctos an- 

dessas &pedipães, e seduzidas 
mameluws - nome daeo aos 
aldeias inteiras de aborigenes 

aI-se B servidão. 
chrohicas narra a entrada - 

1ç6es que penetravam no inte- 
no sul da Bahia, pubindo o rio 

~. 



das Contas e togreguindo com esmeraldas que se verifimu 
não passarem de vulgares turmalinas. Nem foi de resto a 
primeire em data, 9 Seguiram-se a eUa numemsas~:Incui,- , 
s ó s  em busca, B falta dej melhor. de oaga humana. A re- 
gião mais mihii3s foi a que se estende' entre' a mt ' i  c%- 
pits.nia dos m6os e a Parahyba do. Norte, sobretudo n%s 
-WS do rio S. mancisco; sendo outro terreno favorita, 
o das margens. dos rios Jequitinhonha e Doce, i y a  antigas 
capifanias do Porto Seguro e Ilh6CS. 

o sr. Orvilie Derby, sabio geologo americano. ha mais - , '  

de  30 annos no servim do Brazil, oocllpou-se ,recentemente 
da relação do lngle5,Knivet de uma outra entrada no anno 
de 1591, em que tomou parte o referido aventureiro e que, 
a p e w  de bastante wnnisa, mercê das obscuridades gygrn- 
phicas e dos pormenores fabulosos - aliás frequeniw nas 
narrativas do tempo sobre as duas Americas - pude  ser ap- 
proximadamente rewnstitutfa pelo mencfona@o erudito. 

A erpediçh ,d?scripta por Knivet perwrreu a regiao nor- 
deste de S. Pauloe a meridional de Minas: vinha de Paraty, 
atravessou os rios Parahxbuna e Paraüyba e galgou as serras 

, do Mar e da -tiqueira. Fui, portanto, a precursora da longa 
serie das expedições paulista$ que wmeç&ram, aquellas pelo 

' 

menos de que se amsexvou a lembrança histonea, em 16m. 
Pretende o sr. Derby, em seu empenho de ser mais pre- \ .  

ciso ainda, que Knivet se internou até a regiao banhadrtpelos 
lios Sapucahy e Verde, sem contudo ultrapassar a s e m  da ! _. 

Canastra, e que até desceu pelo teri,torio doi actqaas mtados , , . . , . 
de S. Paulo e do ParanB, encontrando assim 0s'caminhos 
percorridos pelos hespanhóes. Estava-se no tempo da uni& 
de portugal e Hespanha, e esses hespanhóes que sg dtrfglam 
da wsta para o Pmaguay, apenas seguiam o itinerario do 
famoso Cabeza. de Vap, cuja extraordínana viagem nos foi 
tão eloquentemente relatada pelo poeta iaglez Southey em 
sua historia do .Braeil. 

outra. expediçh houve, de que fez parte o hollandez 
Gl-er, analoga na primeira-phase Bguella a que se acha 
associado o nome de Knivet. Piso e Markgraf, o s  sabias, 
houandez um, aiiemáo o outro, que acoml#mharam a Pernam- 
buco em 1654 o conde. Mauricio de Nassau Siegen, g0Ver- 
nador escolhido pela' Companhia das I n g b  Occidentaes, le- 
garam-nos a roteiro della, e, por seu lado,: o Sr. On>ille DeIbY 
a'reoonstituiu desde seu ponto de partida em S. V i t e ,  a 
principio ao longo do Tieté, para alcançar em seguida o Pa- 
rahyba, por um dos seus affluente;i, e subir até as immeãh- 
ções-do alto S. Fiancisco, no interior de Minas. 

A bacia do 's .  Francisco, perto das suas ca'beceiras, tor-i 
nou-se a região de- preferencia dos mais antigos entre'esses 



louvor_ Um ,dos mais competentes historiadores do meu @, 
o sr. Joáó Ribeiro, escreveu wm perfeita ra* w e s 6  a for- 
maçáo de úma raça inteiramente acalimada ao solo e ao céu - , 
par-se a semelhantes resultados. 

Com effeito, as expedições d o  seculo XVi, guiadas por 
~ 

diçóes h o U a n d ~  que, ao tempo do domhio batavo, Pesqui- 
z a m  mina8 de prata. Conservou-se sobretudo a rwordaçáa, 
peios documentas literarios que dahi resultaram, da que teve 
por chefe Euas Hercluiuins, eseriptor e 'guerreiro, de outra 
commandada por Mathias Beck, a qual explorou as monta- 
n h a s  do Ceará, Foi sómente depois que os copnos de S. 
Paulo emprestaram um novo alento 6s entradas e persistiram 
em seus eldorpm, de começo- gorados, que a esphinge se d&du 

e Mntar, lagrimas. 
Entretanto, para condensar em muito poucas palavras o 

resultado das bandeiras, nada  de melhor m f a z 1  do que 
reproduzir este mragrapho do mais consciencioso dos nossos 
qtudiosos de historia; o sr. Capistrano de Abreu, cujas mn- 
clusóaF se basenm sem excepçáo sobre uma copiosa messe de 
documentoa'e um .penetrante exame das tradições: 

"A . parte geographiea das expedições corresponde mais 
ou menos o seguinte schema: Os bandeirantes deixando o 
Tie& alcança* o Parahyba do Sul, pels garganta de S. 
Miguel, desceram-no. até Guapacar.4, a cidade Iarem, e dalli 
pasmam B Maniiqueira, approximadamente por onde hoje a 
transpáe a E. F. Rio e Minas. Viajando;em rumo de Jun- 
diahy e Mwy,. deixaram 8. esquerda. o salto d o  Urubupungá, 
chegaram pelo Paranahyba a Goyaz. De Sorocaba donde partia , 
a linha de penetra@o que levava ao trecho superior dos af- 
fluentes orientaes do Paraná e do Uruguay. Pelas rios que de- 
sembocam entre os saltos do UrubupungB e Gmiará, trans- 

' 

Eerirsm-se da bacia do Paraná para a do Paraguay, chegaram 
a Cuyabá e a Mato Grosso. Com o tempo a linha do Pa- 
rahyba ligou o planato do PaxanB ao de S. Françisw e,do 
Pamahyba; as de GOyaz e Msto Grosso ligaram o planato 

Tkantins". 
seguirdes nó mappa estes itinerarios, vereis que abrap- I 

, gem todo o Brazii, esse immenso territoria de 8.524.776 kilo- 
' qetFas quadrad0s:Na secção norte. quero 6ker na mais septen- 

trioqal. as expedi~óes foram'menos seguidas nos primeiros 
tempos da épooa eolÕnial, podenáo comtudo ahi mesmo serem 

:. ' , citadas algumas viagens de explorwáo effectuadas no Ma- 
. ranhão desde o wmeço do .seculo XVII por Bento Maciel, o 

.qml se serviu com este fim dos rios Mearim e Pindaré. Ante- 
riormente a elle, em 1565 e em. 1587, Manuel Pires rea l im 
duC "agem ao rio Negro, tomando posse ,dessa regi& em 
nome da corh  pottugue2a;e trauendo wmsigo mil.indios es- 

' cravas. wis que taeQ viagens eram muita mais de @@iw que 
de exp1or,~áo. 



A celeberrima viaggm de Pedro Teixeira, da f& do .&a- 
zonas até Quito, capital actual da republica do Equsdor, 
data de 1637 e foi a repetição 4s avessas e com maiores 
difficuldades fia façanha de Oreiiana, que, em 1541, foi o 
primeiro a descer todo esse rio, o maiar do mundo. Um se- 
culo mais tarde, em 1741, La Condamine refez a viagem de 
Pedro' Teixeira, o qual aliás .volveu ao seu ponto de partida, 
trazendo comsigo o ' padre. Acuíia, a quem se deve a mais 
famosa das relações de .v.iagem no Amazonas. 

Durante a segunda 'metade do seculo XVII, os affluen- 
! tes amazonicos da esquerda e da direita entraram a ser 
visiiados, ' e  os ultimos especialmente a povoar-se em suas 
margem de missóes, sobretudo de jesuitas: a descoberta ds 
"Bertholletia excelsa" de HumboIdt, cujos frutos fornecem a 
chamada castanha do ParA, occorreu em 1669. Só foi tcdE- 
via no decorrer do secil'o XEII, após a descoberta no sul e 
nq interior dos ricos jazigos auriferos de Minas Geraes, O0yaZ 
e Mato Grosso, que se attingiram os mais altos txib~bd'ios 
como o Madeira e o Juru4, séde hoje de uma enorme ex- 
plorwáo de borracha. As cachoeiras do Madeira foram dei- 
xadas atraz em 1722, e em 1724 Mello Palheta subiu este 
rio ate os aldeiâmentos das missóes heswnholas. 

A ligacão entre os dois systemas iiuviaes, sept&txioml 
e meridional, náo -@ia assim tardar, mesmo e sobretudo 
parque se procurava alcançar as minas por via dos affluen- 
tes sul do Amazonas. De, seu lado, os mineiros de Goyaz e 
Matto Grosso apr&?eram e acostumaram-se a descer o 
Amazonas, segundo consta das. informwões colligidas e pffe- 
recidaç pelo sr. Capistrano de Abreu. E conhecida a via- 
gem. justamente reputada, de hbanoel Fellx de L b ,  o qual, 
em 1142, navegou os rios Pararé, Guaporé, Mamoré e Ma- 
deira, onde se est8 neste momento construindo o caminho de 

,femo brazileiro que deve contomear as cachoeiras, e por em 
mais facil communicação a Bolivia com o Atlantiw n a  al- 
tura da região norte do Brazil. Felix de Lima chegou sem 
tropeços ao MarmhZo  elo Amazonas, e a rota por elie to- 
mada tomou-se d e  algum modo irequentada. q-o a ca.. 
tal de .Mato Grosso se installou em Villa Bella, na mnrgem 
do Guaporb. 

As minas de Cuyabã tinham sido descobertas em 1719, 
prir uma expedição que caçava indios:. as minas de Gagaz o 
foram pouco depois, em 1725. Quanto a m  jazigos de Minas 
Geraes, estes tornaram-se conhecidos nos ultimos vinte annos 
do seculo XVII. A legendaria bandeira de Fernáo Dias Paes 
Leme consumira em pura perda as suas. pesquizas de dez, 
anuos. A natureza é caprichosa e n8o gosta de que a importu- 
nem: prefere distinguir com seus favores os que a náo solici- 
tam com tanta iusistencia. 

Immediatamente depois que Fernão Dias, carregado de 
falsas esmeraldas, expirou de fadiga na viagem de regresw 
Para S. Paulo, .encontrou-se o ouro no leito do riacho Tri- 
puhy e em seguida, successivamente, nos jazigos de Ouro Preto 
e de Marianna, am quas? toda a bacia superior do Rio Wce, 
nas margens do Rio das Velhas, em Cshete, no Serro do 
Frio, etc. Foi no Serro do Frio que, por sua vez, os diaman- 
tes foram primeiro achadas em 1727, organisando logo ahi o 

. . 



ciume administrativo de Portugal um d t s k c o  fechado. A 
politica da poria aberta era ainda uma desconhecida. 

As explora@es de Fernáo Dias e de seu genro Borba 
asto, descobridor das minas de Sabará - dois verdadeiros 

' temperamentos de aventureiros, testemunhando a maior au- 
dada e exercendo a mais forte seducçáa - entram absoluta- 
mente no domeio do romanesco. Nenhuma novella de aven- 
turas poderia exceder em poder dramatico e em attrawáo 
imsglnativa a historia authentica, desse longo e penoso re- 

~ conhecimento do sertáo mineiro, ao qual Fernáo Dias sacri- 
ficou sua verde velhice e em que Borba Gato despendeu ~ i n t e  
annos de energias e de angustias. 

A. capitania de Minas Geraes ia toda ella c&v&r-se 
em breve tiecho no campo de uma exploraç6.o supeIficfl\l e ' 

' empirica, activa podm e até febril, que derramaria sobre a 
metropole portugueza uma chuva de ouro. Os arraiiLe~ mi- 
neiros engendraram villas, salvo as excepções, pois que náo 
foram poucas. as decepçóes nessa carreira atraz da fortuna. 
~xgotavam-se os veios onde se esperava deparar m' depo- 
siim opulenta, e mister era recomeçar mais longe as pes- ' 

quizas. Algum dos aventureiros, desiludidos em mias buscas , 
ou tendo seguido ums pish m a l a ,  que os levára a lugares 
desprovidas de ouro, entregaram-se á eriaçáo po r  haverem 
dado em campos proprh ao sustento de gado. A.sim foi que 
a margem.direita do S. Francisco após sua curva brusca para 
leste, Os sertões de Pernambuco e do Cear&, e finalmente o 
Piauhy entraram no r61 das terras devarsadas a povoadas. 

, . Hoje ainda é a induskia do gado que constitue a p r inc id  
riqueza e explica a ooeupaçáo dessa região. 

Emquanto semelhantes dramas da coloni7a~o 8e desen- 
rolavm nas selvas do inierior, as deleites da dviliesiáa in- 
troduziam-se livremente nas cidades da costa. Pioresda nellas 
o bem estar, procreado pela abastança. Mesmo mbre as aitos 
plaMs, em Minas Gerais, se deu depois da descoberta do 
ouro um desabrochar de luxo. E não foi um luxo -o. 
Prestou-se especial tributa ás letras: os poetas epieos e lyricos 
de Minas dotaram a poesia portugueza de novos accentos, mais 
naturaes e mais tocantes, despojados das convenççóes arcadicas 
e da trapalhice nm-classica. Vocações artisticas surgiram. que 
nos d e i x a m  em testemmho notaveis esculpturas. A mais 
swve das a+tes, a musica dGenvolveu-se sob esse c€u clemente 
e, recebendo o influm das melodias populares que em tal 
ambiente remavam, gerou não poucas paginas deliciosas. 

No Rio de Janeiro então. a capital dos vice-reis, a mu- 
sica gosou de grande estima. NSo posso resistir a I a m  
executar. em abono desta recordação um motivo de uma -das 
missas do padre Jose Mauricio Nunes Garcia, um simples 
cura que, depois da. chega<* em 1808 da corte portugueza, 
foi elevado a compositor favorito do rei d. João VI - sabio 
e magnanima monarcha a quem o Brazil 6 devedor do me- 
lhor da sua organização. Vosso bom gostoreconhecerá neste 
motivo o reflexo da corrente a que obedeceu a trsnsformaçáo 
da musica no seculo XVIIP, pela acçáo dos mestres allemáes, 
dos Haydn e dos Moa&. 

("Segue-se a execução pela orchestra do tseçho "Ft in- 
csmatus est", da mtssa em si bensol"). . . 



DO sul ao norte dp paiz foi, portanto, o bandeirante o 
agente por ercellencia do seu desenvolvimento economico e o 
seu tra-o de união moral. Ná3 deixemos, porem, na  penum- 
bra outro factor poderoso da conquista do Brazil: o missio- 
nario, O qual era wincipalmente, para não dizer exclusiva- 
mente, o jesuita. S k  as duas figuras que o illustre artista 
brazileiro Antonio Parreiras. neste momento em Pariz, teve 
a gentileza de desenhar, numa feliz evocacáo, no programma 
que vos foi distribuido. Este ultimo perseguia os indios no 
intuito desinteressado de salvar-lhes as almas e fazel-os entrar . . , 
no seio da egreja. Cheio de fervor pela sua obra espiritual 
de um tão nobre caracter, acompanhou os aborigenes quando 
estes entraram a recuar diante, dos invasores do solo que 
tradicionalmente occupai'am, e nenhum esforço poupou para 
erguel-os ao nivei da cii.ilizaqRa. Com tal fito apprendeu o 
missionario os dialectos indios. de fórma que se delrem a re- 
ligiosos os trabalhos philolagicos que a respeito possuimos e 
que datam dos primeiros seculos da vida americana. 

Ao padre pertence tambem a fundação de aldeas - as 
famosas missões - que acabaram por ser estabelecidas nos 
pontos mais afastados do litoral. Fa1t.a~-me-ia. infelizmente 

' o tempo para algo vos dizer scbre esses alclGamentos, onde 
reinavam a ordem e a mansl'etude. e onde o indigena se 
adaptou cor. feli'cidale a lima disciplina imaginada pela 
bondade intelligente e propria de seu gráu inferior de 
cultura. 

Ahi nesnio não escapou me.  porém. B ganancia dos 
traficantes de escraws. que desempenhavam a par e pas'so o . 
brilhante papel de conquistadores do deserto. As rixas entre 
bandeirantes e jesilitas eilchem o maior numero de paginas 
de nossa historia colonial dos dois urimeiros seculos e atA 
lhe dão um relevo tragico. São paginas essas que tornam 
rubros os reflexos do incendio dzs missões hespanholas do 
Paranã. as quaes a s  jesuitas tenazes ergueram alhures, devo- 
tados B sua obra ate ahe as expulsaram. As riquezas aufe- 
ridas por tal meio nZo offuscam o cunho levantado e profun- 
damente humano da participaçá,o muito consideravel que Ihes-~ 
coube na organizacáo social e na evolução de cultura da na- 
cionalidade brazileira. 

De resto. as incursões dos bandeirantes e o assalto das 
aldêas indias sujeitas á catechese tiveram como resultado a 
conquista portugueza da margem esquerda do grande rio Pa- 
raná, pois que esta regi;o já era de facto hespanhola. Hes- 
panhol~s eram. as missões destruidas, e hespanhoes os dois 
burgoi de Guayra. na fóz do Piquúy, e de Villa Rica, sobre 
O Ivahy. que serviam. Por assim dizer, de vanguarda B re- 
gião povoada de missões. 

O quiuháo dos jesuitas na0 foi menos importante q w  o 
dos aventureiros Pauastas no que diz respeito ao conhecimento 
geographico do Pai2 Os missionarios náo podiam deixar de 
ser viajo-es intrepiZos. e de mais tinham cultura de spirito, 
portanto mzior capacidade de apreciar o valor e coordenar os 
resultados obtidos pelas suas descob8rtas. Sua sciencia co- 
rographica foi táo completa quanto possivel. 

O erudito explorador brazileiro, genetal Couto de Ma- 
galhães, ~ Q n t a  a propsito das communieacões entre aguas 



amazonicas e paraguayas, que os jesuitas conheoiam um ar- 
minho rapido pmra transporta-los do iitoral norte do Brazii ár 
missões, do Paraguay. Experimentando refazer o intinerario 
segu'do pelos padres, achou o general Couto .-de Magalhães 
que el!es subiam em canâai; o Tocantins, depois o Arazuaya, 
Por fim o rio tas Garças, affluente deste ultimo. Acompa- 
nhavam então por terra do Paredfio -< peFriam assim 15 
leguas, e .desciam os contrafortes em direção do valle do 
Parzxuay. Retomando &i a via fluvial. utvizavam os 
Itiquira e Piquiry, afluentes do São Lourenço, o qual 4 por 
seu turno tributario do Paravay. 

Meii compatriota calciila a, extens%o deste itinerario, 
desde o Par6 ate Montevidéu, em 1225 leguas, ou 7.350 kilo- 
ipetros. ass'm repartidas: de Montevidbu P confluencia do 
Cuyabú e. do, S. Lqurenço, quasi no ponto onde este tesem- 

3 bocs no Wraguay, 640leguss: subindo em seguida. o S. LOU- 
renco, o Piquiry e . o  Itiquira, até 6 cad& de montanhas 
que f ó m  a linha divisoria das aguas. 60 leguss; 15 leguas 
mais por terra até o rio das Garias: 50 leguas para o Per- 
ci.,rso deste ultimo ate sua confluencia. com o Araguaya, e 
460 leguas para a subida do Araguaya e do Tocaqtins até 
Belem. . 

Este itinerario é de facto o mais ourim no que diz res- 
neito & viagem poI terra, o que demonstra a precisão dos 
dados obtidos pelos jeçuitas em, virtuCe dz sua proptia expe- 
riencia. Tomando outros itinerarios, a coIiununicaç60 teme5 
tre entre as pqrtes naveoaveis das duart bacis\s seria de 20 
lemas pe18 Guaporé e Madeira. e de 30 lemas pelo Jurue- 
ma e Tapajós. A expressão "terrestre" deve euetender-se 
num sentido limitado, pois que as torrentes que despejam 
nos dois systemas fazem desta. zona cnia rêde de cursos de 
agua. chegando em certss eixieas a constituir vereadeiros 
lagos. 9 lago Xarayes, em Mato Grosso, que tanto OCCU- 

pou a im&nação dos geogiaj>hos, não pas-a do resultado 
periodico de semelhantes cheias. 

O esiorço que os itinerarios apontados representam, é 
um esforço que não e exaggerado taxas de marsvflhoso. 
Podeis bem *os afigurar as difficuldades d e  tudo g e n h ,  
quasi insupemvels, que comporta .tal navegação num paie 
deserto ou então .percorrido por selvagens hostis. A proptia 
nitvegaçáo era das mais arduas. De SHo Paulo a CuYabÉ, 
isto é, ao primeiro centro de povoamento de Mato Gmsso, 
a distancia 6 de 530 leguas. e a viagem consumia quatm 
passo pelas corredeiras. pelos escolhos e pelas cachoeiras. 

Para comeqar, nesta direecão - e o fscto se explica 
pelo declive mais pronunciado do terrena numa extens8o 
menos vasta que na região do norte, a qual, como sabeis, 
entra pelo weano - a navegação é interrompida a cada 
passo pelas corredeiras. pelos escolhos e pelas cachoeiras. 

Sómente. o rio Coxim, de uma extensão apenas de 40 
leguas, conta 24 cachoeiras. i 

Era mister, nas corredeiras, desembsicar e transpo* 
as costas a carga. emqqanto as canoas desciam a corrente 
presas por cordas que as impediam de irem de encontro aos 
rochedos, contra os quaes as teria arremessado a impetuosi- 
dade das  aguas. Nas cacheoiras, ainda era p*: p r e h  -se 

I 
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f , : ;  fada arrastar, tambem por terra, as canaas, barcos bastante 

r :  ,.: grandes, de uma capacidade de 500 arrobas, ou-&jam 1.500 
kiios. 

Mesmo nos eswlhos, força era aos viajantes trabalharem 
dentro da agua, guiando o barco, felizes ainda se este não 
msobrava com o seií conteudo, ou s e  alguns dos viaja~ntes 
nSn se afogavam na torrente. 

Mesmo os rios. de mais franca e tranquilla navegação 
tinham seus perigos: por vezes o vento do sul, o terrivel 
pampeiro, levantava grossas vagas e era causa de naufragios. 
Por isso se experimentou, mesmo e n t a  chegar aos pontos 
deselados fazendo a maior somma de caminho por terra. 
Ní10 faltaram os concorrentes no seculo XVIII - segundo 
provam os documentos historicos extraidos dos archivos de 
São Faulo e que f o r m  objecto de um consciencioso estudo 
do Sr. Gentil de Assis Moura - para a abertura de uma estra- , 
da. de 'Sorocaba ao rio Paraná através de matas e campos 
Do outro lado do Paraná, da fóz t o  n o  Pardo até Camapuan, 
uma fertil planicie ondulada, banhada de rios e gwrneiida 
de capoeiras. se offereiia aos explontdores, que náo e outra 
senão o Campo Grande -da Vaccaria. 

Se a via fluvial conservou no emtanto a preferencia, 
a principal razão está nos assaltos de indios ferozes, =I- 
tos mais difficeis na agua. ahnda que a pontaria das fle»as 
ahi fosse egualmente certeira: talvez tambem por motivo 
dos encontros com os hespanhiies que eventualmente subiam 
do sul e que, apoz a separação dos tais p28zes ibericos, 
estavam aimados  de sentimentos muito Pouco amigaveis. 

Onde quer que se encontrassem hespanhóes e portugue- 
Z~S, sci'giam de resto conflictos aos quaes o tratado de 1750, 
celebrzdo entre as cortes de Madrid e de Lisboa, trataria de 
p6r cobro, trocando os iminensw territorios conquistados 
pelos brazileiros no interior pela Colonia do Sacramento, a 
saber, a chave do Rio da Prata, o qual teria sido nossa fron- 
teira natural no sul. 

Os hespanhóes vieram meimo estabelecer-se, no começo 
do seculo XViii na margem oriental do Guaporé, e ahi 
chegaram possuir missóes nos meados do mesmo seculo. Sua 
intenção. logo contrariada pela repulsa, e mais tarde tórna- 
da impossivel pela convencáo diplomatica, era de cortar as 
communicações fluviaes portuguezas entre Mato Grosso e 
Para. 

Por seu lado, tomaram os missionarios portuguezes posse, 
eguahente nos meados do seculo, da fm do Javary, que 
desde logo se tornou a fronteira definitiva entre os dois 
imperios mloniaes. , . 

Permitti que eu agora faca desfilaz Siante .de vós, em 
~rojecções luminosas, alguns documentos illnstrrtivos dos fa-- , . 
C~QS que acabo de mencionar. São todos paizagens e obras de 
arte brasileiras. 

1 a 11 - Wra começar, aigwnas vistas das corredeiras ~ , 
e cachoeiras que em tão grande numero constituiem um obs- 
taculo a navegaçáo fluvial, excepçao feita da vasta rêde 



am45mien. EnMmdnunse essss cachoeira em São Paulo,, no 
ria PanrnLe, a ultima dellas, a de Paulo Aifonso, denomi- 
nada o Nfsbsra Wdei ro ,  no SHo R a m k m .  
' - I2 - A  b a W a  dos Guararam q W o  de Victor Mel- 

relles. Esta batalha decidiu 20 destino do Brazii wrtugua 
pela deITots. dos hollandezes. 

1s -Os bandeirantes na mata, quadro de Henrique 
BemadelU. 

14 - A ddaee de Ouro Preto, a capital do ouro; nascida 
. dé um'dos mais antigos arraiees minelms. 

4 5  - A vema praça de ouro m, com seus-edifioios 
; d0,deculo XVIII. , 

"', 16 - O escuiptar do seculo XVm, por alcunha a Ale- 
ja&ho, trabalhando numa das egrdas de Ouro Preto e ahi 
recebendo as visitas de fidalgos portugueses 

17 - O poeta Oonaaga na  rin não, sohhando ComMarilh. 
Foi elie uma dás victhnas da conspiração, de que, ao termi- 
nar, vos dlrei uma p%lnvra, a proprmio do *lWdmtes". 

i8 - O retrato por pebret, um dos -dom da E%- 
cola de BeUas Artes do Rio de Janeim, cdo'exceüente rei 
d. Joáo Vi, o orgá-dor 20 Bíazil au tomo .  

19 - A proclamam da Independen& do BrazL1, qua- 
dro de Pedrb Amerlca. O eveqto &m representa& occoreu 
na altura do Ipiranga quando o prYnc1pe regente d. Pedro ao 
chegar a 88o Paulo, recebeu as ordens das córtea de regressar 
para Lisboa e se paz resolutamente 8 testa do movimento 
nsdonsI. 

ao -'O formoso inonumento deste nosso prhnelro impe- 
rador no Rio de Janeiro. 

21's o( - 0 s  quataõ beUos grupos do pedestal do mo- 
numento do mamhsl  Pehoto, que vai ser hiaugmado no RIO 
de Janeiro, a 21 do corrente. E todo eiieobra do m p t o r  
Eduardo de 58. Esses grupos evwam as tres mçrm - portu- 
gueaa, lndia e 'negra, e a catechese dos indigenes ao mesmo 
tempo que relembrd eptwdlos das lendas e m s  mlonses. 

25 - A esiatua do marechal Peixoto, desenhahdo-se entre 
as prégas ta bandeira, no primeiro plano. a cabeça do 
Tintdeqtes. . . L  

Resta-me apenas, senhoras e senhores. agradecer-vos a 
attencáo concedida a esta conferencia, com uma benevolen- 
cia que me cativa e muito me desvanece. Sou particular: 
diente grato, e náo posso de-r de expressar tal sentimento, 
B hwrn que ao m w  palz  dispensou Sua Majestade o Rei, 
dignando-se. asslstir a esta sessáo, dedicada ao B&l pela 
Real SociedaSe Belga. de m p h i a . ,  

A veneram qüe o Brazil prestava 8 alta sabetoria do rei 
Leopoldo I. 4 impardalldade de qwm o governo c!o impera- 
dor d. P+ro ii recorreu numa oecasiáo memoravel: B admi- 
r a m  que aiU daspatava o espirlto superior de 'lwpoldo ii, 
cuja persplceeia advinhara a o  bem o que se pbde esperar de 
uma approximaçáo eeonomica entre a Belgini industrial e 
capitaiista. e os vastos carm de collocam e 2e emprehen- 
dimènto que sáo os Jovens florescentes psiaes da Amerim 
juntar-se-& d'ora avante uma viva sympathia por esta prova 



eo @iaterem %o intelligente nutrido por AI& I peias rip- 

ções que proiongm além mar a civilbçáo chrlstá, e w 
são os documentm wnfirmatorios da força de exWns8o e da 
' pujahw da cultura, européa. 

A historia detalhada das missóes, expedicóes e eI'plora- 
cóes a sue foi sujeito o Brazii wlonial B e m  a historia ge<h 
graphica na que; ?+= ongiwu o povoamento, por wtras pala- 
wa4, a hiatoria social do Brazil de hoje. Esse poVOamento. 
vós acaba- de veriiicsl-o assaz. 6 o resultado de uma série 
l e  esforços e de lutas que náo carecem de interesse. nem 
mesmo de gran-, e que m t i t u e m  o tecido resistente snbre 
o qual o progresso moderno bordou desenhos cheios de fanta- 
sia e de riqueza. Eáo semeibmtes esforços e taes l u b q n e  
formaram no- tradi@es, explicam nossa existencia e jus- 
tificam nossas esperanças. 

~6 no secuio XUIII surgira no ~ & i  a cansoieneia de 
ums. nova patria. O w-emplo dos Estados UnidW provmou em 
Minss Gemes uma conspiraçãa de poetas, de magistrados e 
de mineradores m. atraiçoados, foram arrastados para a 
enxovis e mais tarda deportados. -Um sá dos conspiradores, 
um alferes de milicias, subiu 8o cadafalm e fel-o com a maior 
coragem e tamüem com rara nobreza, pois que recusou accu- 
sar sew c u m p i i w . 0  senttmenta nacional apodereu-se da 
sua memoria e a converteu no eatanderte da narsa emanci- 
pçáo .politica, mcamando no personagem, que a literatura 
e a arte ideslimam a porfia, 6 nossa Independencia. 

Um compositor brazileiro, sr. Manoel Joaquim de Macedo, 
antigo alumno do Conservatorio de Bruxellas, tomou aqurUe 
suppliciado para n i d e  do. seu d r m a  b i c o  intitulado o 
"Tiradenes", que veio squi mhestrar em recordaçáo 2os 
estudos da sua mocidade. Achou paka isto o acolhimento 
sympabhjco e a eselarecida collaboração do eminente professor 
Arthur De Greef. Ides ouvlr executado sob a direcçáo do E. 
Durand, o preludio desta obra inedita destinada a um &to 
se&w. 

(Seguiu-se a execwáo pela orshertra do preludio <o 
"Tiradenies") . 
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' O Brazil e os Extrangeiros 

O titulo desb conferencia vos terá parecido á primeira 
vista um pouco paradoxal, ou pelo menos ambiguo. 0 8  ver- 
dadeiros naturaes do Brazil sáo os indioS, nome geral dado 
a05 habitantes do Novo Mundo e que ficou com uma recor-' 
daçáo indelevel de Cbristovam Uolombo, da sua crença na 
esphericidade da terra, cujas regiões orientaes deviam, segundo 
eUe, ser f~talmente alcançadas tomando pelo Occidente. Es- 
trangeiros. pelo 'contrario, &o todos quantos dasde os prúr!efros 
annos do secuio XVI pisaram o solo americano. Ha entretanto 
differença entre os que occuparam estas terias abertas então 
8 aetividade do mundo civilizado, pelo direito da sua desco- 
&ia, mesmo na fé de builas pcntificaes e de tratados diplo- 
maticos, e os que lago se dispuzeram a disputar a prem aos 
que primeiro a 'tinham segurado, e acabar= por contribuir 
pacifica e efficazmente ab desenvolvimento do pai2 de que lhes 

fâra possivel apoderarem-se á. força. E' destes ultimo& do 
seu valor e da sua obra, que desejo dar-vos uma idéa. 

0s portuguezes, misturando-se com os indios, prduziram 
uma raça egelmente valente e fundamentalmente emprehende- 
dora, ú quai ésobretudo devida á conquista do interiordo Brazil, 
thema este que não ha muito escolhi para o de uma con- 
ferencia. na Real Sociedade Belga de Geographia de Bru- ' xell&. O Brasil e, pois, a obra nacional - geographica tanto 
quanto politiea - dos seus proprios filhos. Isto nos ConLtitue 
uma trsdiçfto nu passado e nos representa uma garantia psra o 
futuro. Foram com effeito os bandeh'antes. a saber. os aven- 
tureiros v;tados á pesquh do ouro e dos escral-os que re- 
cuaram nowas fronteiras, dilataram nosso imperio, e empres- 
taiarc ao Brazil essa maravilhosa uniformidade social que lhe 

. é tão peculiar e que se destaca tão bem sobre o fundo ccr.sti- 
tuido pela diversidada dos effeitos pittorescos e pelo variegado 
das tres raws misturadas: branca, vermelha e negra. 

os que t6m podido percorrer, pelo menos ao longo do 
litoral, o immenso paiz que é o Brazil, ou que abordaram 
suece+vamente pontos muito afastados do seu temtorio, ficam 
todos impressionados pela semelhança dos aspectos que se lhes 
offerecem. A lingua portugueza alli é falada sem dialectos, sem 
denotar mesmo differenças muito sensiveis de pronuncia. Além 
disso a circumstancia de que os indios da costa falavam todos 
o tupy-guarany. denominada "Bngua-geral", e que as outras 
linguas indigenas pertenciam a tribus ou "naçães" do interior, 



mais disseminadas, menos fortes ,e com as quaes o coiltacto 
so vem a realuar-se mais tarde, IEZ  com que o idioma dos 
r;un4usrUurrt.s u i ~ i i e c r a s ~  ue riuice a >ui iutnwcos neologm- 
mos exoricos, cuja proprieaade aecerminou a capiruiaçao aa 
hmnsIgencia classica. 

ror seu iaao a religiáo cathouca não ha por assim dizer; 
mftriuo iia sua uicegiiaaoe, riem outrora com a propagançfa 
aos cslvuust~s holiandezes, quando a companhia aas lndias 
no seculo XVII dominou dwante ym quarto da s:culo uma 
vastissima extensão da colorua poriugueza, nem hoje com a 
propaganda metnodista ou bapcista, exercida em completa 
iiberaade pelos ,mis@narios snericanos. 

Os costumes, &fim, apresaniam tão notavel anaiogia 
que rinm;&i;r.arnenre se perceoe que uma mesma seilsibiiiaaae 
vibra em tcda a parte soo mueile c8u admravelm2nte eslrel- 
lado, que &%o os mesmos instinctos e as mesmas ideas que 
governam o aeseilvolvimento dessa socieaade ultramarma cuja 
colonuaçáo ilindou B unidade social que a distingue, e pre- 
parou a uniáo .poiitica que a hisiaria tinha querido rou- 
bar-lhe. 

Uesejo. mostrar-vos esta noite o reverso da medalha, e 
comecemos por aizer que não e inferior á outra face. Não 
obstanta o caracter nacional que acabei de apontar-vos, os 
extrangeiros desempenharam ii;i Brasii papel lmportanie ao 
lado da população de origem portugueza: por vezes uispu- 
tando-lhe o dominio do solo, o que constituis uma forma in- 
direta de servii-a, se adaptamos o ponto de vista dos de- 
fensores da guerra, como sendo uma instituição que geri% as 
ma,, iwbrea wndencias e lorreniente estimula a progresso 
humano: outras vezes ajudando mais directamente e, na 
minha opiniao, de modo menos arriscado e mais seguro a 
expansão maerial ou aperfeiçoamento moral do paiz. 

Temos tido a boa fortuna de contar copia destes ultimos 
agentes de cultura. O B r a a  6 aliás a terta menos xenophoba, 
e não 6 par isso menos riaciona1 nem mbnos nacionalista. Não 
quero apenas dizer que possue o espirito patriotico: todos os 
paizes o têm e devem iel-o. Mas ha paizes que denotam mais 
que outros um feitio particular nos costumes ou nos ppnís- 
mentss, e, penso que neste pormenor apezar das suas ten- 
oeni~as  cosmopolitas, cabe ao Brasil assaz e poder-se-ia até 
dizer muito cunho proprie. De todo tempo, entretanto, sou- 
bemos tirarvantagem do concurso extrangeiro, acolhendo sem 
hostilidade e wm sympathia quem quer que nol-o trouxesse, 
a menos que não viesse armado em guerra, como o illiistre . 
marinheiro francea' Duguay Trouin, que em ,1711 atacou e 
impsz resgate ao Rio de Janeiro, para vingar o fracasso da 
expedição do seu compatriota Leclerc, o qual entendera ex- 
tender até a America do Sul as rivalidades da guerra de Sy- 

' cessão da Hespanha. 
Assim contamos extrangeiros entre nossas primeiros ex- 

ploradores e &e nossos primeiros traficante$. Os Schetz, 
os poderosos banqueiros desta belia cidade de Antaerpia onde 
imje me convidouvossa amabilidade, possuiram no seeulo XVI 
em SHo Paulo - encontrareis detalhes a respeito nas paaiaa  
Qos interessantes annaes da vossa Sociedade - uma das pri- 





guram o mais hrilhsnte futum - um futuro w r a  cu!a reali- 
m@a tanto contribuem os extrangeiros. 

Uma vez ca~tivo dos indios, H a q  Stadm escapou ao des- 
Wno commum dos prisioneiros de tribus de cannibaes, graças 
4 sua presença de esplrito, a qual bem denuncia a disposição 
da. sua raça para fazer carreira na expansão ultramarina.0 ' 
processo usado foi o de lisotigear a vaidade do famoso cacique 
Cunhambebe, dizendo-lhe~ q u ã ~  reputado era e temido pelos 
europeus - como poderis um selvagem resistir a semzlhante 
adulação? - e protestando não pertencer & nação portugueza. 
t a  detestada pelos tupys que por toda a parte faziam alliança 
com os francerm, cujos na ,hs  no Secuio XVI frequentavam a 
costa brasileira para carregar a famosa madeira de tinturaria 
que deu o seu nome actual .4 7?erra de Santa Cruz. 

conta Staden no seu livro que os índios o Puzeram 
prova, obrigando-o a atirar mbre os portuguezes: ao Que elle 
acquiemeu no intuito de salvar a vida. parecendo-lhe uma 
recuss, em tal confunctura, um heroísmo inutll. E bom foi 
que vivesse. pois seu supplicio nos teria privado de iun ca- 
pitulo dw6ras interessante das "Vial?ens Aventurosas", se 
bem que os feitos de Hans Siaden nSo tivessem sido &%o OU- 
'&& quanto os do seu patricio mrico Schmidel. o qual fez 
por terra o pemurso do ParanB a Sáo Paulo, distanela enorme 
que, a estrada de ferro acaba apenas de vencer, na direcfio 
desse Paraguay que Cabeza de Vaca foi o primeiro a aitingir 
atrsves mil riseos e perigos, partindo do littoral biasileiro e 
que varios outros ex~loradores, hespanhoes e ~ r t u g u a s ,  após 
elle attingiram seguindo o mesmo caminho. 

O, momento era todo de exploraçúes. A immensidade do 
continente 1a-S.e revelando aos poucos aos que o tinham des- 
coberto e tratavam de couquistal-o e occupal-o. Sómente a 
e x p a d o  dirigida da iaosta orienta. pfira oeste não encon- 
trava barreiras quasi insnperaveis, como acontecia coni a do 
outro lado. merc€ dos Andes, cujos despenhadeiros e preci- 
picios contribuiam tanto quanto as mlnns de prata wra  de- 
morar a descida hesaanhola par8 a s  terras baixas. Nossos veios 
auriferos só muito mais tarde foram desrobertos, no fim do 
seculo XWI numa a c a s l 8 o  em que o Bntzil já se whava suasi 
constituido no seu aspecto actual com relac&o aos seus lin ites' 
n Amaaonis nos Dertenela ao norte. tendo sido os invasores 
extran~eiros repellidos para as Gumnas. e =o sul f6m galgado 
o rioParan.4 e reconhecido o rio Psrngusp, estando o vasto 
"hinterland" de Mato Grosso a ligar-se ao "hinterland" 
amazonico. 

O perigo extrangeiro durou no Brazil. dois seculos: digo 
perigo Wraue os extrangeiros não vinham então pela maior 
parto trabalhar diretamente por nos?" progresso: vinham no 
intuito de se apropriar do naiz ?m seu beneficio e em Èene- 
fieio das s"ss nrccionalidades. Os iranmms foram os mals 
assiduos e os. mais tenazes nos seus desienios de comuista 
durante todo o s$culo XVI. Vieram rm sewidn os ;nelwes. 
como comarios. agindo sem fim pnlitico, no seu proprio in- 
teTPs~e individual. Finalmente os íollandezes. sob a fonna 
'dr lima companhia de commercio, conwguiram occupxr pas- 



sageiramente a Bahia e fundar em Pemarnbum um dor.inio 
imperial. 

A união de Portugal e da Hespanha attrahira por essa 
Bprxa sobre as possessões portugueeas as cobiças e os rancores 
dos inimigos da H e m n h a  e deíerminSIa a appllraiáo ao 
Brazil da politica colonial, bem hespanhola, de exclusáo dos 
~strangeiros, politica que pela continuação, d w i s  de nova- 
mente independente, Portugal continuou a praticar, ecmo 
aliás por seu lado o fazia a Inglaterra de Cromweii 

A &upação hollandeza trouxe ao Braetl, como governa- 
dor geral a soldo da Companhia das 1ndias.Occidenhs. um 
principe da cas  i Orange, o conde João Mauricio de Nas- 
sau Siegen, es& . o  aberto, esclarecido e dotado de sympa- 
thia - mncedeifhl.facilmente sua sympathia e chamando a 
si symPathlas - que merece ser contado entre os mals iilbatreb 
administradores do Novo Mundo. 

Para Mauricio, de Nassau, e nisto se distinguia ene de 
muitos chefes militares seus contemporaneos, a guerra era 
apenas um meio e n5o um fim. Uma vez estabelecido o do. 
minio. mister era respeitar as crenças dos vencldos. pouoar 
suas suscel)tihilldades. mitinar seus soffrimentos. por outras 
Palavras ganhar seus coracóes, tarefa a que se dedicou e na 
qual logrou completo exito. 

Se o Principe h o u v e ~ e  permanecido em Pernambueo em 
vez de se awstar com os diretores da Companhia. ruiai idénc 
se orientavam por u m a  polftica bem diversa, o BraziI s-rq.. 
hole mui ~>mvsvelmente de metade hollanda em vez do te- 
ficado integralmente nortueuez. E' com muita raeso ou: alndn 
hoje se diz na Hollanda: "remlmd Brnzlel''. o q m  quer diser. 
se me nüo enezna. Era& oerdido p m  deslelxa. 

mwic io  de Nasysu. alie pia 90 m?smo temm um mip-. 
reix'o. Um eplcurista e um letrado. fez-se acomnanhsr ao Ih.a~i1 
por sabias, artlstas e escriptores. cuias chronlcas em "rosa r 
verso immortalizaram seus feitos: cuias pinturas. oue hole FC 

encontram desde o nalacio real de Hamoton Colirt. i ix  Tn- 
elaterra. até o cr+tello real de mederilrsborp. na Dinarn**-* 
nxssando pela Resl Biblbtheca de Berlim, revelaram 4 Eu- 
rona toda uma. novn natureza, com suas palsapens exo1:w- 
seus animaes extranhos. suas nlnntas desconheclri?s e siias 
gentes selvaeens: cuios Ilwos e tratados estabeleceram a bar- 
dos "st.udos scientiilcos na Ameflm. 

i%i cnm eff~i to  r Ristoria. Natural do Brsm nr* n'-- 
e Markmf - um mpdir* hollnnflez o iim n2tliraIista a?!-mln 
L da oual fizeram os P z d r r i r  irma fornora ndln5n 
wh r>or este -moto.' nos clrciilns ~sturliosns da Fxirnm. 
uma. ~ a k ã o  sd satisfeita. com a rzabertiira do vadz ao tzafkn. 
4 c u h i d a d e  e 4 indnstria do extraneeiro. nor orcasiãn a* 
Instsllsc&b no Rio de Janeiro da corte uortumeza per~miida  
por NarIoleSo 

Plso e Markgraf foram os DIlmeiros a estudar a i  con- 
d i ~ & ~  do nosso clima, a fazer observaçóes astronomlcas no . 



firmamento em que iniba o cruzeiro, a descrever os costmes 
a jmaes  e as singularidades vegetaes do Novo Mundo. Cha- 
maram a attenção dos naturalistas sobre um dominio tão 
vasto quanto opulento'e abriram o caminho a todo o movi- 
mento scientifico relativo ao duplo 'continente desconhi.cido. 
As  sciencias naturaes eram, enião, bem mais cultivadas na 
Europa septentrfonal do que na Europa meridional, e teria 
sido preciso esperar dois seculos pata ser o Brazil estu- 
dado sob este ponto de visia, se Mauricio de Nassau não 
houvesse pensado nas cois)s do espirito tanto quanto nas po- 
liticas e militares, e se '%&o houwesse sonhado converter Mau- 
ritestadt - nome hollandez da cidade do Recife, capital de / 
Pemmbuco - num centro de cultura tanto quanto num 
cenim de adminlstraçtb. Um observatorio ahj foi levantado, 
criados jardins e pateos de anlmaes, e s6 o tempo faltou pam 
se ver alü fUnCClonar uma typographia j6 --?commendada, a 
o r g k a r  uma universidade JB conceblba. - f 

A Vrtlenk campanha de independenciestentala contra 
O s  hollandezes pelos brazilelros, quasi sem apolo por parte do 
seu antigo governo e ate reneeados pela metropoIe, criou no 
Brnzil 0 sentimento nacional. que o novo meio fizera des- 
pontar: mas a t r m u  consideravelmente o desenvolvimento 
propriamente intellectual do naiz, se B que o impulso dado 
pelo princlpe-governador se tivera podido manter consoante 
seus designios, mis é m@tBr sempre contar, salvo bem en- 
tendido excepçóea que confirmam a regra, com a influencia 
depressora do pai2 inculto, de que soffriam a reaccáo os pri- 
meiros colonos 'desarraigados da velha Europa refinada, e 
transportados pma essas regiões longinquas e rudes em que 
a alma se sente solitaria. Apenas as gerações que vão sur- 
gindo depois aninham a um tempo a ternura para com uma 
mtri que B a sua e a energia precisa para se entregarem 
Bs tarefas intellectuaes. mais exigentes dessa enerpia do que os 
appetites physicos, facilmente despertados e facilmente sa- 
ciados. l 

Mauricio de N-u era de uma intellectualidade dema- 
siado viva para aue pudesse entorpecer-se aos calores tro- 
plcaes. Sua curlosidade nunca se cançou durante os amos 
de sua residenaia em Pernambuco, em que o vemos construir 
casteilos batavos, surpresos de ver reíiectidas suas empenas e 
torresinhas nas aguas de rios reluzentes de so! a não em 
brumosos canaes: presidindoa torneios de flamengos e hes- 
panhbes, os qusas, debaixo desse céu clemente, transbrma- 
vam em elegantes diversões seus sangrentos encontros euro- 
péus. e. entre duas justas, realizando pelas armas uma con- o ' quista que trntava depois de radicar pela affeição e pelo re- 
conhecimento. . . 

Foi elle. comtudo, o unico a. assim pensar e proceder: . ~ 

verdade 6 que era o unico a elevar-se dentre a massa de 
aventureiros de todo aenero. aventureiros do gibáo e char>éu 
de feltro ou de cssacáo e barrete. aue a Companhia das In- 
dias Oeddentaes recrtztava para. a invasÉo, a ewngelizacáo e ' 

o trafico, e que transportava nas suas d u s .  cuia divisa era 
q u e  baixo da linha equinoxlal não havia peccsdos. NHo ' 
queria isto dizer que alli se achasse o uaraiso: o que Ame- 



rico Vespueio coilochra em taes paragens náo passava do 
paraiso rerrestre. A significaao era que havia hberdade de 
Iazer quanto acima do equador vedava a consciencia, a qual 
alem adormecia sob o conclao de uma fada poderosa chamada 
a riqueza 

Náo existe uma literatura hollando-brazileua. As odes 
panegyricss do CapeUáo de Mauricio de Nassau, e ,erudita 
Plante. w a m  compostas em beila linguagem, apóz o regresso 
ao lar, com os pés aquecendo ao fogo. da lareira e o cachimbo 
na oocca; quanta ao chronisca Barieaus, nunca saiu da Hol- 
landa e contentou-se com tornear em sonoros e emphaticos 
periodos latinos as informações que ihe tiilham sido ttans- 
mittidaS. 

Aliás as melhores relações não 60 forçosamente oora aos 
que assistiram aos acontecimentos. riarice e SarIaew contri- 
buiram muito para a nossa historia, 'descrevendo e exaltando 
o nosso passado, e nos nos orguihamos muito dessas pagi- 
nas, porquanto eUas perpetuam a lembrança do restabeleci- 
mento, pelm esforços dos nossos antepassados da uniciade 
portwueza, a qual foi a bem dizer o fundamenta da grali- 
deea nacional. Táo bem a perpetuam, melhor mesmo, pelo 
que @z respeito B graça huirianista, do que os nossos histo- 
riadores da época, pobres monges mais nutridos de letras 
sacras do que de letras profanas. 

. . 
, 

A producçáo .inteilectuai do ~ r &  no periodo compre- 
hendido entre a partida dos ul$imos houandezes (1654) e a 
franca abertura do paiz - á  influencia europea (1808), é so- 
bretudo u m a  literatura de pulpito e de academias. Náo houve 
Academia alguma dos Silenciasos - todos eram tagarellas -, 
mas existiu uma dos Esquecidos, e esquecidas ou quasi se 
tornaram ellas todas. A poesia mesmo foi pedante, entremeada 
de Rotas rtggressivamente satyricas, até que o ar vivo e esti- 
mulante que sopra sobre o planalto ondulado de Minas Geraes - a capitania do ouro e dos diamantes, séde da opulencia e 
do luxo no decorre do seculo XVIII - expulsasse as velhas 
fabulas e as sensaborias pastoraes, e fizesse apparee-r na 
sua bella nudez, sem os véos mythologicos em que' dantes se 
envolviam, a ternura dos amantes e a exaltação dos patriotas. 

Este seculo e meia de uma fraca iiteratura de traaUFâ0, 
cuja ultima phase é a unica a projectar luz, como a %.;rara 
do romantismo que a Europa ia buscar na inspiração Popular 
de antes da Renascença, foi, como disse, empregado &&os 
brazueiros numa grande tarefa que consistiu em conquistar seu 
proprio paiz, quer dizer, a explorar o continente virgem até 
os ümites possiveis da expansão da sua raça. Náo era esta 
a única a oeeupal-o, pois que os hespanhoes por um lado 
tanto desceram de Panamá até a Terra do Fogo, ao longo 
dai costas do Pacifico que por outro lado subiram at6 a Ca- 
lifornia, como occuparam a embocaaura do Prata e serviram- 
se das suas aguas para se aventurarem até o Paragmy, des- 
cendo mais ao norte dos altos da Cordilheira até tocarem as 
margeils do Madeira. 



O immenso paiz que é o B r a d  de hoje é o f i c t o  dessa 
carreira obstinada atraz da miragem das minas - miragem 

, que acabou por se tomar uma realidade -, a qual arraitava 
bandos inteiros através floresta e campos, sobre as corre- 
deiras e os escoihos dos rios. O poeta Baptista CepeUos evocou 
esses Conquistadores em versos de que me permittirei citar- 
vos traduzida uma estrophe. 

"Le radeau poursuit sa route sur les flots. 
Comme un lion tranquille, I'homme du~. Sertão 
Proméne au ioin sou regard fier et  ébloui. 
Ah! fleuve colossal, tu es encore txop petit 
Pour son grand réve de conquete qui d'un élan 
Dedaigneux et puissant, comme un vaste étendard 
Qui se deploie, ceasse cet infini d'émeraude". 

O estabelecimento tia cuce portugueza no Rio de Ja- 
neiro marca uma nova época na vida da colonia brazileira. 
Datam de e n m  sua elevação á digniaade de nação aumnoma 
e  sua organização para a existenoia independente. Os ts -  
trangeiros ahi affluiram, attraidos uns pelos negocios, ou- 
tros pelo estudo. As sciencias naturaes tinham comado na 
Europe um grande desenvolvunento sob a influencia do ra- 
cionaiismo do seculo dos Encyclopdistas quando a obserua- 
são dos phenomenos physicos tratou de substituir a revelacão 
e eram especiabente cultivados nessas universidades alle- 
mans onde, dos povos de além-Rheno, uns, como o prussiano, 
p r e h v a m - s e  em silencio pela meditação e peia cultura in- 
telieotual para reconquistar a posição perdida e subtrair-se a 
sujeição s. que os constrangera a &o poderosa de Napoleão, 
e outrw como o bavaro. se esforçavam por justificar a pro- 
mo- real que ihes outorgára o Imperador senhor do mi!udo. 

Os proprios ahnanacks publicavam descripçóes e vistas do 
Brazü e de outros p a h s  do Novo Mundo hispano-portugua, 
dando testemunho da curiosidade que suscitava ainda, agás 
tres seculos de exploraçáo, esse continente quasi mysterioso 
cujas riquezas vegetaes eguslsvam as mineraes e cuja vida 
animal ferviihava em cada recanto, percorrendo toda a gamma 
zwlogica. O centro de cultura alleman não podia deixar de 
ser então o se11 centro politico: Vienna, a capital imperial; e 
muitos sabios vaieram-se do consorcio do Principe Real de 

\ . Portugal e Brazil, que por sua pro~ria  iniciativa se ia Mrnar 
o Foimeiro soberano do Brazil independente, com uma archi- 
duqueza d'Au-iria, acontecimento que naturalmente estreitou 
muito o; laços entre as  duas cortes e conseguintemente entre 
as áuaa nações. 

A archiduqueza Leopoldina partiu como outróra Maiiricio 
de Nasiau, escoltada por sabios e artistas: nada. menos de 
duas missões sdentificas, uma austriaca, 'outra bavara, b quaes 
devemos o complemento dos esboços de Pisa e de Markgraf, 
esboços essenciais, denunciando todos os contornos e a que 
nHo faltavam sequer as sombras, mas carecendo de ser rema- 
tados. Esta foi a obra dos grandes naturalistas que se chamavam 
entre outros: Spix, o zoologo; Martis, o botanico; Netterer, o 
z001ogo: VOn Pelzeln, o omithologista: Pohl, o botanico; von 
Eschwege, o geologo e mineralogista. . . 



Sem me demorar em detalhes que vos parecerim fbrn de 
lugar e tempo, dir-vos-ei que o legado seielitifim de Naetterer 
enriqueceu o mimirave1 Museu Imperial de Histeria Natural de 
Vienna, onde se acham as collecções reunidas durante suas 
longas viagens pelo interior do Brmil: - que os trabaihos de 
Eschweee sobre as minas não foram ate hoje excedidos: - 
~~~~ ~.~~~ - -~~~~ ~~ 

- ~~~~,~ ~ ~~~ ~~ ~~ -~~~ ~ ~~~ . 
a "Flora Brauliensis", a mais variada do mundo, foi concluido 
pelos seus succeulores oepois de innLj de melo seculo de labor. 
CUJO resultado constitup um dos mdis consideraveis monumenlos 
do espirito humano. 

O concurso europeu nessa epoia assumiu mesmo a forma 
de uma wlonia de artistas de valor, contraiados em Pariz 
para fundareni nossa Escola de Bellas Artes e educarem o 
gosto nacional, dando-me um cunho superior. Tinha este grupo 
de instructores artfsticos por chefe o sec rewo perpetuo da 
,Ac,?demis. de Beiias Artes de Pariz. Lebreton, a quem ligações 
bonapartistas muita ardentes tornaram suspeito ao governo dos 
Burbons e que preferiu expatriar-se a arrostar-lhes a wlera. 
O desenvolvimento das artes no Brazil é devedor a esses pro- 
fesnres de pintura, de esculptura, de architectura e de gra- 
vura, de um impulso que ainda dura e que naturalmente recebeu 
desde logo a contribuição das vocações nscionaes educadas em 
tai tradiçáo adquirida. 

- ~ ~ ~~~. . ~. . . . , 
Estaes vendo, senhores, quanto deve o Brasil aai extrangei- 

10s. POSSUO os soberbos exemplares coloridos dos trabalhos de 
Spix sobre as aves, os macacos, os peixes, os reptii os testacaos 
do Brazil, exempmes que pertenceram á bibliotheea do principz 
de Metternicii, recentemente vendida em l d h ,  e que tinham 
sido offertados ao famoso homem de Estado. Elle foi quem 
recommendou os sabios austriaws e bavaros á benevolencia 
esclarecida de dom Joáo VI - o mouarcha ao qual o Brazil 
deve a sua organização nacionai - e que acompnnhou a t é  o 
porto de Liome e a bordo da n&u port?Iguewt despachada para 
buscal-a, a desposada de dom Pedro I. Eu o imagino, com seri 
sorriso ironico e seu olhar agudo que sondou a alma ambiciosa 
e plebéa.de Napoleáo, folheando aquellas magnificaa illustraçóes 
com acuriosidade de um profano que se interessa por quautl 
diz respeito ao espirito, e não posso furtar-me a acreditar que 
semelhante interesse intellectual contribuiu em parte para a 
sympathia de que o Brazil constitucional - notai bem esta 
palavra "constitucional" - é devedor ao defensor por excellen- 
cia dos principias do absolutismo, ou se o preferido do pater- 
naiismo. 

E' verdade que, encarando sem animosidade a separaçáo 
wrr ida  entre o BraPI e a metropole, e descobrindo argu- 
mentos favoraveis a respeito para memorias diploqatieas des- 
tinadas a percorrer as chancellsrias, Metternich anies se preoc- 
cupava com sustentar o unim throno americaho do que os di- 
reitas dos povos, o que entretanto náo, impede que achasse para 
n6s desciillias que em outros náo abmfttiu. E' ainda um extran- 



g i r o  e dòs mais afamadas a quem devemos um k v i ç o  que 
na0 eSquecemos, como tampouco esquecemos outros que nos 
toram prestados. 

o s  mariuneiros bradeiros eram a poucos amos admit- 
tidos Aabadia de Westminster, afim de saudarem o t~+lnùlo 
a i  Lord Cocnrane e sobre eile depasitarem uma cor&. Foi 
este celebre aimirante mglez que passeou suas façanhas do 
oceano Pacifico ao mar Bgeo, ora eirvmdo a Inglaterra con- 
tra os franceses, ora ao serviço do Chile contra os hespanhoes, 
do Brázii contra os portuguezes ou aa Grecia wntra os turcos, 
quem organizou ~wsa primeira esquadra e lhe tez conhecer 
suas primeiras victorias, obrigando a frota portugueza que ' defendia o porto da Bahia a kazer-se de vela e perseguindo-a 
ate vista das terras européas. 

Foi graças á marinha que a unidade do Brazil se m e  
estabelwer no momento da sua independkcia. Se este inotru- 

; mento houvesse faltado, a operaçao não poderia ter tido +to. 
e de resta o p a b  náo mais faria do que seguir as tendencias 
particUlaristao da sua historia e da  sua gwgraphia, as qWs 
lutavam contra as tendencias uniiarias da raça, da reiigiáo, as 
üngua e das tradições communs de povoamento, de resistencia 
e de civilizaçko. 

O principal organizador do movimento de separação po- 
litica no imperio foi na veidade um braeileiro - José Boni- 
faeio; o seu agente essencial, aqueile que pela decisão da von- 
tade realizou o que concebera a energia da intelligencia. foi 
eguaimente um nacional - o principe dom Perlro, que passou 
a primeiro soberano da monarchia então fundada; mas um 
extrangeim concorreu poderosamente para consolidar sua obra 
de wnstrilcçáo socí81, cuja florescencia actual e apenas a 
justa consequencia dos esforços empregados. 

Náo faltam,: entretanto, paizes onde haja cabido a extran- 
g e m  o principal papel nos acontecimentos decisivw da sua 
evolução. Conheço e estimo muito um diplomata hispano-ame- 
ricano que, não tendo eile proprio nascido no paiz que se tomou 
sua patria e havendo wm isto soffrido, pois que o prejuizo 
nativista é dos mais enraizados, escreveu em desabafo um mui - 
interessante e instmctivo volume sobre a contribui@o dos ex- 
trangeiras para o desenvolvimento de paizes que não as seus. 

O exemplo de Napoleão acode imediatamente a memoria. 
Foi com effeito este corso que até o momento de '11 nara a 
França se inspirava nos sentimentos do seu compatriota Pwii 
e detestava o invasor francez acampado na. sua ilha, a homem 
que veio a repwentar no mais alto gráu a gloria militar e 
politia da França e que na definitiva legenda napoleoqica, dn 
qual nos falava outro dia em Bruxellas com tanto encanto 3 
poeta Jean Richepin, encarnará a Revolução Franceza e cs 
principias de liberdade, egualdade e fraternidade que foram o 
evangelho da democracia moderna. 

Pensastes porventura algum dia em que a Inglaterra, o 
mais mcionaliska dos paizes. cujo wszf~opolitismo imperial.@ 
faz realçar o d o  patriovco, deve a um francez, Simon 
de Montfat, a defesa, e a um hollandez, Guilherme de Orsnge, 
a garantia das suas frsnquúts constitucionaes, das suas U k r -  
dades organicas, inseparaveis da sua existencia? Haveis $&ma& 



iefiktido em que o Novo Mundo foi descoberto para a Hespa- 
rum por um genovee, de que um escripuir hespanhol qulz 
recenítmente iazer um wmpatrima, para n b  ter que repartir 
sua gloria? JB. vos aissesres a vos mesmos Que o mais perfelcd 
(10s iyricos franceees, o poeta impeceavel dos "Trophéos", era 
cubano. e que Napokáo nunca foi celebrado com mais enthu- 
siasmo do que pelo aliemao Henri Heinel 

O velho mytho que faz remontar a E n h  as origens da 
i Roma imperial e papal, a qaal subjugou o mundo antigo pelas 

armas e pela cultura e se impa ao respeito do mundo moderno 
por toda a tradição poiitica e religiosa que lhe é pecuiiar, re- 
sume bem esta participação 11eCessaIia dos extrangeiros em toda 
granoe empresa mciai. ueve isca cestamente significar que ta& 
oirferenças entre nacionaes e extrangeiros não resiuem na na- 
tureza, que &o antes o producto das circumstancias historicxs 
e outras que se calam e desappareiem para eventualmenk per- 
mlttirem a solidariedade humana o desprender-se e o 
affirmar-se. 

Se o destino não concedeu a extrangeiros uma partici- 
, paçáo táo essencial nos uescmos Limileiros, o pai2 tendo sido 

uescobeno, reconquistado aos hoilandezes, explorado em todas 
as direcçoes, até assegurado contra as cobiças inimigas pelos 
seu. nacionaes, 'isto 6, pelos portuguezes, ou descendentes de 
portuguezes, - o Brasil é comtudo devedor a varios extran- 
geiros de uma affeicão que justifica em troca um vivo reco- 
nhecimento. 

Poderiamos náo experimentar gratidão para com Robert 
Southey, o poeta laureado iiiglez, aquelie da quem Byron, seli 
inimigo literario, dizia que lhe desprezava os verws rasteiros, 
mas que lhe invejava a soberba apparencia, a figura apollinea? 
Southey foi o nosso primeiro verdadeiro historiador, e a sua 
Historia não envelheceu porque a anima o fogo do enthu- 
siasmo; que faz perpetua a juventude. Homem de letras até 
a medula, descreveu as viagens av2nturosas. as conquistas ar- 
riscadas, as lutas sangrentas, não só na fé dos documentos 
extraidas dos archivos portuguezes, mas tambem com a ter- 
nura do artista por todas as bellas manifestações da energia 
humana.. 

O assunto era-lhe grato ao coração tanto quanto ao espi- 
rito, e suas cartas, das..quaes foram publicsdos 6 volumes, 
testemunham sua firme crença nos destinos da nacionalidade 
de que estudára os inicios e narrira o crescimento. Elle proprio 
escreveu que desejava, num futuro distante, vir a ser relembrado 
c01n0 O Herodoto desse mundo recem-nascido para a historia 
e seu novo voto serta cumprido, p i s  que narrativa alguma do 
nosso passado revela mais encantos e encerra mais emoqáo d3 
que a que nos legou Southey, numa liugua a um tempo sobria 
e imsginosa, como a sabem escrever os inglezes quando se 
propõem a fazer estylo. 

A viagem de Ulrico Schmidel, por exemplo, a que alludi 
ao começar, encontra-se na Historia do Braeil daquelle poeta, 
descripta nos termos precisos de uma exposição geographica 
e ao mesmo tempo com ums tomlidade de acçgo dramatica. 
Sente-se que o auctor entremeou a lèitura das rehçóes ultra- 
marinas com a do Romancero peninsular, e que as aventuras 



.. 
maravilhosas de Amadis de Gaula, do Palmeirim de Ingla- 
terra e de outros hsóes dos livros de cavallaria hespanhóes e 
portugueees - esses livros que tanto escaldaram a imagi- 
nação de Dom Quixote - exaltaram sua fantasis lyrica antes 
que o historiador se oecupasse das não menos admiraveis 
façanhas de 6utros heróes authenWos. 

Semelhante associapão dos dom do emdito e do artista, 
6, como sabeis, necesmria para que a obra literaria seja sw- 
gestiva, e fecunda sua acçáo. O simples pesquizador póde cor- 
rigir datas erroneas e restabelecer a exactidão dos factoB, mas 
não deixa vestigio spbre a aima, insensivel ao que náo traduz 
O conteudo moral. O poeta, por seu lado. deve soffrear sua 
imaginação e adaptal-a Bs realidades sob pena de vêr sacrifi- 
cada a verdade ao Bello. O sopro poetico e, no emtanto, indis- 
pe-vel para animar it historia - o que penso haver sido 
melhor comprehendido pelos escriptores de ha  um seculo,. ou 
mesmo de ha alguns seculos, do que pelos dos nossos dias, aos 
q w s  a fidelidade documental se afigura a condi@ funda- 
mental senão por v&es exclusiva. 

O genio lyrico não impediu comtudo Victor Hugo de des- 
crever melhor do que ninguem a bataiha de Waterloo. Penso 
que muitas dentre vós partilharão esta opinião, Pois que sua 
narração, sem possuir a riqueza de pormenores e a sciencia 
de rewnstrticç&o da de Henry Ho+%ye, não deixa, por isso, 
de ser mais pungente e mais vfbrante. O lyrismo é frequente- 
mente o caminho mais facil aberto B histaria. 

Ferdinand Denis - outro escriptor, franca este, ao qual 
devemos quasi 70 amos de inintermpta sympathia; pois que já 
se occupava do B r a  em 1823 e ainda se occupava delle pelos 8s 
- decantou a natureza das tropicos antes de celebrar os feitos 
da histeria portugueza e de apresentar aos leitom francws 
as producçóes da poesia bradeira. As paisagens não foram, 
pois. para esse escriptar, mais do que o ensejo de ~ t u d a r  os 
homens que se aeitam em tal scenario, e as ac~óes e a expressão 
literaria que delles se derivun. Para isto remontou a* Aa nas- 
centes CaValheireSCBs ou populares de Meia-edade, asrimilando 
as lendas anonymas e as tradifles fabulosas antes de chegar 
aos factos provados e os gestos p e w s .  

Sabeis como -Feniinand Denis começou a popularizar o 
Braeil na Europa, antes de escrever esse "BraP1 Pittoresco", 
que ficar& como um dos livros mais amenos e mais instructivos 
sobre o nosso paiz? Redigindo a descrimo do Rio de Janeiro 
para o primeiro panorama da nossa capital,obra de um dos 
Taunay, exposta em Pariz pouco depois da Independencia. de 
que foi continuação o panorama de Burford, aberto em 1828, 
em Leicester Square, em Londres, e cujo ultimo descendentz, 
o panorama do pintor francez Dumoulin, vistes todos vós. o 
anno passado, na Enposiçáo de Bruxeuas. 

, - - . ' , .Z  
~:---~.L. . 

* '  
Os beneficios que iim paie fica devendo a extrangeiros 

como Southey e Ferdinand Denis sáo inestimaveis: nada os 
póde exceder. São depoimentos preciosos pela sua imparcia- 
lidade e pela sua superioridade moral, adduPdos ao processo 



que faz comparecer todas as nações perante o tribunal da 
uivilizaçao, para responwrem se bem mereceram ou náo da 
cultura humana. 

yuanao um histarmdor como Southey ensina a Europa que 
o sentunmu, oe rideiluade a patria originaria inilammou o 
coraçào dos hrazileiros contra a occupaçáo holiandeea e lhes 
inspuou o valor com que p w r a m  em desbarato, após tres com- 
waces f m a e s ,  as zropas aguerridas que tinham sido transpor- 
taaas dos Paizes Baixos para assegurar o dominio extrangeiro; 
quando o erudito mrdinand Denis ensina a e- mesma Eu- 
ropa que o verdadeiro inscmcto da natureza apontava nas 
letras Drazileiras ao mesmo tempo quz suggeria a Bernardin 
de Saint-Pierre o cannho posto em evocar o meio onde Paulo 
e Virginia se confessavam seu amor, e tambem que o individua- 
l imo remantico ~ p e l l i a  das montanhas mineiras os fantasmas 
classiios quando sua sombra ainda se projectava sobre as letras 
francezas: - ambos affirmam ao mundo que os mesmos im- 
puisas moraes =em entre vós e entre nos, e que somos nn 
verdade as representantes e os continuadores dessa civiiizaçáo 
européa que e a mais substancial e a mais levantada que çe 

ha jamiais conhecido. A informação é porventura interessanli 
para vos, mas é sobretudo importante para nós, e não é de- 
masiado pagal-a com todo o nosso reconhecimento. 

Sob este aspecto somos aliás singularmente afortunados, 
pois que náo nos t@m faltado nem no passado, nem no presenle, 
amigos dedicados desta especie. A lista seria em extremo longa, 
e assaz fastidiosa para os que 1160 conhecem a contribuição 
particular de cada um para a propaganda brasileira, cuja bi- 
bliotheca augmenta diariamente. Temos egualmente tido nossos 
detractores: um major Schaffer, que, por volta de 1825, quiz 
inundar-nos de vagabundos e de réus de justiça com o rotulo 
de colonos laboriosas, e que não podia soffrer sem impaciencin 
que se levantassem obstaculos ao seu commerciosinho de immi- 
grantes; um Biard, pintor que, enfastiado, longe da sua margem 
ewuema do Sena, repetiu n o  Brazil suas traças de "atetier" e se 
proclamou victima de um mundo de horriveis bicharoios, desde 
os mosquitos a% os hcraus, que lhe fizeram inchar as carnes 
e ao mesmo tempo a imagina*; um Charles Expiliy, o qual 
julgou mais rendosa a nota melodramatica ameniwida por in- 
cidentes licenciosos e se permittiu monstruasidades literarias 
que vos não repetirei. 

Estes esmo esquecidos ou quasi. E' preciso ser um bi- 
biiomano como Lu, colieccionando todos os livros sobre um 
dado assumpto, para ter a curiosidade de folhear suas obras. 
E póde dizer-se que o instincto popular, quero dizer o bom 
Senso geral, uma vez mais teve razão. Para que fazer revi- 
ver hoje essas paginas odientas ou zombeteiras, tornadas afi- 
nal insipidas porque todo o fel ou o esearnw se eva- 
porou dellas, quando não faltam' livros serios, belios livros, 
com os quaes se tem sempre encanto e proveito em travar 
conhecimentos? 

Temos por exemplo, com suas observações politicas e soeiaes 
mo avisadas, as viagens do batsnico Augusto de St. Hilaire, 
cujo nome de familia é garantia por si bastante de probidade 
literaria e de competemia scientifica. Temos a exceliente des- 
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cripÇao das terras altas do Braul - "The Highùtnds of Brasil" 
- ieita por um dos mais notaveis viajantes inglezes do'seculo 
passaao, homem ae uma coragem a toda a prova, de uma 
acaviaade intaectuai intawavel e de uma extraorduiana 
Iranqueza, sir Richard Burton, a quem tanto sorriam as mam- 
restações poetil'as quanto as Iielias paisagens. Temos as pagi- 
nas sempre jovens, por que seu valor não diminuiu, do natu- 
ralista Bates sobre o Amazonas. Temos a obra sem grandes pre- 
tenções, mas tão cheia de Q-mpatnia, de Ribeyrolles, eesse prm- 
criia de 2 de b m b r o ,  que foi refugiar-se e morrer entre nos, 
e sobre cujo tumulo se gravaram os versos consagrados B sua 
memoria pelo seu amigo Victor Hugo. Haveria, assim, centz- 
riares de obras a citar e de auctores a evocar.. . 

8 
Deparamos naturalmente com periodos em que tal literatura 

é mais abundante. J á  vos disse que, no começo do seculo XIX. 
OS naturaiistas allemães se precipitaram sobre o Brazil, campo 
até então cerrado á sua curiosidade, excitada pelos trabalhos 
dos seus predecessores do seculo XVII. Por essa mesma época 
puüulam os livros inglezes sobre o Brazil. O inglez é um via- 
jante muito pessal e que gosta de wmmunicar suas impres- 
sões de viagem. Num dommio novo, razão demais para que 
assim aconteça, e o facto é que os residentes daquella nacio- 
nalidade nao pouparam seus Iaares de escriptores. Se é possi- 
vel reconstruir-se hoje em todos os u e ~ ~  detalhes desappare- 
cidos e pittorescos a vida social no sul, bem como no centro 
e no norte do Brazü, devemol-o a tres negociantes inglezes, 
John Luccock, John Mawe e Hemy Koster - um do Rio de 
Janeiro, outro de Minas Geraes e o terceiro de Pernambuco, 
os quaes deixaram livras dos mais cheios de informaç&s e dos 
menos parciaes acerca do Brazil contemporaneo do bom rei 
dom João VI. 

Para escrever livros interessantes não é indispensavel pos- 
scir prwccupaçóes licerarias. O estylo amolda-se sempre as exi- 
gencias do pensamento, quer dizer que, se forma sempre de- 
baixo.da sua influencia, e penso que foi Renan, um dos mais 
perfeitos estylistas francews, que notou, a promito de Claude 
Bernard que se escreve sempre bem quando se tem o que dizer. 
Aquelles negociantes, com sua visão rasteira e com seu bom 
senso - pois que passou em julgado que os commerciautes pos- 
suem todos este ultimo invejavel predicado - legaram-se uma 
pintura bem viva e mais attrahente do que poderia tel-a com- 
pasto um literato de officio, o qual náo tivesse tido coma elles 
tantas coisas para contar. Ora conheceis bem a importancia 
do detalhe, visto e vivido, na. obra historica. Sem elle a figura- 
ção poàe ter eloquencia, mas carecerá de suggestão. 

Estes extrangeiros - Henry Koster principalmente, que 
veiu para Pernambuco afim de restabelecer sua debil saude de 
homem atacado do pulmão, qussi sarou nesse meio tropical e 
só muito mais tarde veiu a succumbir ao mal, e como Henry 
Koster tantos outros - falaram da Brazil com a ternura com- 
movida que empregaria um filho da terra: o que prova quanto 
são convencionaes esses sentimentos que separam os povos, 
senão a s  raças. 

Fale-se muito embora em "instincto" patriotico: é tão ima- 
ginario quanto a famosa "voz do sangue", & que se inspi- 



raram numerosos melodramas antes de resvaiar nas inepcias 
da farça theatral. Um filho de allemáo ou de francez, nascido 
no Brazil, 6 tão brazileiro quanta um füho de portugua. e 
como seria diversamente se seus pmprios paes se deixam pela 
maior parte prender & terra de adopçáo por uma tão real affei- 
çáo? O contraste torna-se mais frisante quando o tm phy- 
sim é mantido em virtude d a  lei de hereditariedade, envol- 
vendo um novo espirito onde entram mesmo as aspectos menos 
importantes e até os defeitos que possue cada variedade humana. 

Existirão ali& raças puras no planeta, ou não ser& a hu- 
munidade antes uma mistura de raças? Sabeis todos que os 
franceees, que representam em summo grau a cultura latina 
têm mais sangue germanico nas veias do que sangue romano, 
e que as invasões barbaras de além Rheno, sobretudo as dos 
francos. se sobrepueeram & popul@o gauieza, a ponto de res- 
tabelecerem em seu proveito a unidade perdida da Gaüia, refeita 
Por Clodoven e mais tarde nor Carlos Magno. Sabeis todos que 
os visigodos, suevos e vandalos, e por outro lado os mourw, 
destinpuiram sobre a Wpulaçio celtiberica de modo a ahi per- 
uetuarem indefinidamente o tmo moreno da Araãia e o typo 
louro da Escandinavla. 

Não insistirei de resto em questóes ethnwenicas conhe- 
r i d ~ s .  O que espp?ialmpntc chiimou tios? atenrSn foram exrm- 
Pios individi~aes  do^ lacas oiir ii~ieiii o Brxzil ao5 estranrrlros. 
lacos t io solidos que rxtrniiqi iroç. qilpro dizer indliiduos nasri- 
dos sob outro céu arrostaram por nossa defesa os perigos das 
batalhas, promptos a derramarem seu sangue por uma causa 
que não era a das seus compatriotns~ e que tais individuos es- 
tavam longe de Ser vuleares mercenarios dispostos a alugar 
seus serviços ao primeiro que apparecesse, Havia no seu modo 
de proceder motivos mais ou menos elevados, mas outros do 
que o interesse pecuniario. 

Assim é que o nosso maior marinheiro. o almirante Bar- 
roso, que ganhou a celebre batalha naval de Rinchuelo, era 
portuguez de nascimento e adheriu B causa do BranI inde- 
pendente. Tivemos egualmente. na nossa marinha e no nosso 
exercito, francezes como Zewrger. que dom Pedro fez ba- 
rão de Melgaco: como Labatut.. que servira em França com 
O imperador; como de Beuureoaire Rohan. portador de um 
nome illustre na aristocracia: inglezes como Grenfell e Tny- 
loi, que permaneceram até ao fim ao Servico do Brasil. 

Sh VOS citei casos historicas, alguns nomes que se ciesta- 
eam dentre a grande massa dos colonos europeus & qual todo 
o paiz de além mar deve seu desenvolvimento e sua civilizaç3.0. 
Não wsso entretanto esouecel-a. essa multidko anonyma, esse 
mas sobretudo durante o seeulo XIX. veiu rebentar nas praias 
do Novo Mundo e cujo estabelecimento fez a grandeza de W@es 
OS EstBdos Unidos e o Brazil. onde em seu numero é legiáo. 

Foram esses milhões de homens de todas as raças e de todas 
as  pmcedencias, impellidos primeiro pela sêde ardente e doen- 
tia do ouro, da conquista territorial e da supremacia religiosa, 
em seguida por essas mesmas preocupaçóes sob aspectos menos 
violentos e mais dos,  emfim pela unica ambição utilitaria assu- 
mindo uma forma moral, que transformaram as regiões sel- 



vagens da America, onde tantas rudes I u h  se travaram, num 
campo pacifico de progresso e de labor humano, a ponto tal 
que não mais se poae compreender o mundo sem a America. 

O que teria sido do excedente da populaçáo européa, exce- 
dente todo relativo, dependente essencialmente das condiçóe- 
physicas economicas de cada paie, sem esse escoadouro 6. 
actividades, sem essa escola de energia destinada a educar 
vontades e a offerecer a uma população ameaçada pela mlseria 
e pela fome extensões immensas e todas por assim dizer ferteis. 
wis  que 3 Novo Mundo não comporta as grandes desertos ri 
Velho, náo possue nem Sahara nem Gobi? Imaginae a Europs. 
onde a concorrencia é táo encarniçada, com sua gopula@o 
actual e mais os 140 milhões de americanos. a saber, de euro- 
peus trisnsportados para a America, e u m  descendentes! 

Esta uniáo bem combinada de esforços de origens diver- 
sas, prova, pois, perieitrtmenie o que aifirmei: que a solidarie- 
dade humana, apezar dos desmentidos cruels que lhe são in- 
fligidos, não é uma van palavra, uma formula Para uso de 
amues e de congressos internacionaes, e que as distfnçóes e 
mesmo as differencas entre as nações não são obra senáo dar 
circumstancias accidentaes. historicas, aewraphicas ou Doiiticas. 

Se cs filhos de uma nacionalidade podem trabalhar pel- 
grandeza. de outra com tamanha dedicacáo: se os nacionaes 
de um pai2 wdem fundir-se numa m a s 8  extraneeira e não 
mais se desligarem: se a convergencia dos sentimentos pm- 
venientes d2 pontos afastados e mesmos oppostm pode conduar 
a semelhante harmonia - 6 que o voto dos pacifistas náo C 
uma chimera irrealizavel e que o sonho da fraternidade uni- 
versal náo 6 uma demencia. E' auando muito uma. u@ia,e a 
utopia já foi definida lima verdade prematura. 

O exemDlo d~ Brazil serve varra. demonstrar que o con- 
cilrso dos extranKeiros wdp ajudar vantajosamente. e de facto 
aluda semure poderosamente o desenvolvimento nacional. e q ~ i e  
a contribuicão de ordem social que crida um delles pessoal- 
mente renresentn n8o 6 senso a visão frasmentaria do espe- 
rtaeulo au? o futuro umvavelmente no. itesem. a saber a com- 
Fins?Cn. a solidaried~toe - renitamo? a. Dalavra. qiie nor haver 
sido mal wada não perdeu seu valor nem sua signffica60 - 
d.ns ~Piorcos de todm os wvos oara um fito commum e para um 
aetndo extranho táo sómente ás ambicóes e Bs injustiças man- 
tidas nelas rivalidadw presentes. 
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Nos extremos do solo pailista, onde recebeu, por vezes, 
o embate de teimosas pretenções 'mineiras sobre a ünha li- 
mitrophe e incerta do territorio. alteia-se a manca, num 
garbwo destaque, entre as raras povoações da fronteira que 
apresentam aos escrutadores do passado a alentada existencia 
de um seculo, enobrecida a principio pelo fragor da luta e, 
mais tarde. por um esforço lento mas perseverante de aper- 
feiçoamento social. Certo, ha na sua historia vicissitudes 
c o m u n s  á de todas as povoações antigas sertanejas expostas 
á cobiça dos primeiros desbravadores das matas; mas, pre- 
feridamente, por eiia um grande sopro de energias passa, 
contando aspirações de vida operosa e independente, arre- 
messos de povo sadio e rude, a perpetuar nos confins da 
Capitania o espirim altaneiro e a bravura das gentes de Pira- 
tininga. E, por isso mesmo, quem hoje observa, com sympa- 
thico interesse, o amoroso apego dos wntemporaneos francanos 
á sua Cidade, é quasi inclinado a crer que essa dedica60 
se ha engendrado náo tanto pela consciencia da riqueza pre- 
ciosissima dos puros ares ou da branca luz que recobre sum- 
ptuosamente o seu formoso torrb ,  como por essa ardorosa 
tradi@o de av& fartes, clarnando rijamente, no alto do 
planalto, contra UsurpaGões e Ultrages de visinhos h'riquietos 
OU de executores inexoraveis de rigorosos designios gover- 
namentaes. E é para os que não conhecem esse psssado que 
delle aqui traçamos um leve e despretencioso esboço. 

I1 

Paulistas Sertanejos, em principio do passado seculo, 
quando ensinavam ao viageiro novo os pontos de pousada 
&quem do grande rio, na rota extensa que conduzia, al6m 
da fronteira, 4s estradas asperas das Minas e de Goyaz, 
diziam-lhe, com os arrebatamentos de grata admiração, a ma- 
ravilha de uma paragem alta, onde, mais bella que a clari- 
dade dos céos transparentes e que a vastidáo dos largos ho- 
rizontes, resplandecia a hospitalidade do povo activo arran- 
chado em casebres toscos, em torno de egrejinha tosca 
recoberta de sapt  sob o louro sol, no Arraial Bonito do 
Capim Mimoso. 



Que população e r i  essa? Donde procedia? Parque és- 
cohera ella .para sua morada essa exquisita região, onde pa- 
recia cessar, por completo, o reino das vegetações opulentas 
e onde a vista se alargava por horizontes pianos e iniin- 
daveis, como se divisasse por toda a parte, extendido e calmo, 
sem revoltadas vagas, um oceano magico de verdura? Seria 
mn grupo de ousados garimpeiros, procuradores de ouro, ar- 
rastados pela febre gananciosa do seculo? Seria acaso um 
nucleo de simples criadores de gado, attrahidos prodigamente 
pela abundancia das pastagens, pelo mimo prodigioso dos 
campos? Ou antes um bando, quem sabe, de foragidos das 
Minas-Geraes ou dos sertões goyauos, buscando asyio na ca- 
pitania paulista contra a severidade absorvente das justiças 
d'El-Rei? Quem poudera dizel-o ao certo? A verdade 6 que 
hhi existia; e, apenas, a velha Tradiçãu desvendada pela 
investigadora penna do esforçado sr. r dr. Estevam Bourroui, 
em autorizados escriptos publicados em 1904 pela imprensa 
francana, aponta "um tal Simões", va&o de alma piedosa, 
posseiro das terras do planalto, como doador "de meio quarto 
de legua em quadro". destinado a ser utilizado pelos mora- 
dores para a fundaçáo de uma egreja sob a invocaçáo de 
Nossa Senhora da Conceição. E #asim viviam, alli traba- 
lhavam, saudavelmente, em torno de sua egreja, protegidos 
pela Celestial Madrinha, gosando o clima de sua verde emi- 
nencia, sob a luz do seu louro sol. 

Era gente forte essa, gente rude, mas hospitaleira e I @ .  
Quando ainda não findára o primeiro lusmo, haviam. divi- 
sado os moradores enme os "inirantes", o austero padre Joa- 
quim Rodrigues, que logo as attrshiu pela perspectiva de 
duravel pasto espiritual de que necessitavam; e, wmo des- 
cobrissem nelie (segundo informam em seu precioso volume 
undeclmo os Documentos Interessantes do Archivo de São 
Paulo) as qualidades necessfirias "para umbom pastor'", logo 
o elegeram "para esse fim", pedindo ao Exmo. Sr. Bispo, 
Servindo de mtermediario o Commandante do Districto, Hip- 
palito Antonio Pinheiro, que o confirmasse nessas funcçóes 
e reconhecesse a verdade por eUes proclamada de que Sua 
Reverendissima "era inteiro no seu Dever". Já entáo, o povo 
do arraial, fazendo corpo com os adventicios, presava tanto 
a sua avelludada estancia, que, supplicando ao sr. general 
Antonio Jos6 da Franca e Horta, pela boeca do mesmo Hip- 
polito, que lhes patrocinasse a pretenção perante o Governo 
Episcopal, alacremelite lhe dizia que, si bom exito coroasse 
a sua rogativa, attingida ficaria a felicidade dos povos do 
Bello Sertão, e bem chegaria Sua Excellencia a certificar-se 
de que, riluito breve, o dito SertBo seria considerado B "Se- 
gundo Paraizo da Capitania". D. Matheus de Abreu Pereira, 
4.'0 Bispo da Igreja Pauiopolitaua, foi bom, foi pai. Attendeu 
á devota suplica, autorizando, pela provisão de 9 de agosto 
de 1805, a erecçáo da Matriz Nova e mais a convocação dos 
"principaes'' do Arraial para que dessem execução a esse be- 
neficio, com edificar uma casa de ora@o "com a possivel de- 
cencia" nas visinhanças do velho templo, até se erguer a 
dita Matriz. Effectuou-se a reunião (segunda reconta o ve- 
nerando Livro do Tombo) a 3 de dezembro, assistida pelo 
Comandante Htpwlito; e, no mesmo dia, munificientemente, 



Vicente Antunes de Aimeida r sua mulher, d. Maria Fran- 
cisca Barbosa, assignaram uma Carta de Doação, pela qual 
cediam á Matriz Nova uma sorte de terras da Fazenda "Ri- 
beirão Santa Barbara", para que o templo tivesse fabrica e 
pudesse, com esta, supprirs tresava a escriptura) o ornato e 
mais guisamente precisos para a decente celebração do Santo 
Sacrificio da Missa. E, em transportes de gratidão pelo seu 
Bispo e pelo seu Governador, do qual j& haviam recolhido 0 

nome para o povoado, cdebraram os moradores, rejubilantes 
em torno do Vigario Encommeridado e do Comandante Dis- 
triciai, a inauguração solenne da Nova e Parochiai Igreja 
de Nossa Senhora da Conceição da Freguezia da manca e 
Rio Pardo. 

Ora, emquanto assim garantiam perduravelmente a ne- 
cessaria pxovisáo das almas, vigiavam os homens do povoado 
pela integridade do temtono, reclamando do Commandante 
que repdisse os "insultos e mvasóes" do Juiz de Fóra da 
Campanha e de seus enviados disfarçados nos pretextos ae 
mediçóes na Lagõa Rica, e desabusasse a geme do Ater- 
fado, que pretendia, sob as ordens de Guilherme de Barros 
Pedrosa, "puxar as terras" para as Minas Geraes, sem res- 
peito aos marcos ratificados e as rewmendaçóes d$ Go- 
vernança. 

Echoavam esses brados nos incimos desejos do brioso 
Capitão, e mais não era preciso para que se Ihe espertasse 
a energia da repulsa. Esperou que se aproxhnassem os en- 
viados; e. quanno os soube nas terras do Aterrado, um pro- 
prio lhes mandou wm o simples aviso de que seguiria La 
manca afim de prendel-os. O que ouvindo, o honrado Juiz 
da Comissão, mais o hscrivão, o piloto, os Louvados e o 
Officiai de Justiça, coin suas tres Cartas de Sesmaxias, todos 
abalaram para traz, de vereda, n'um largo CrOte, estomagados 
pela estranheza de semelhante preve1lçao. E, respeitaóa por 
esta vez a inteireza do solo, bem parecia. que chegariam as 
CO- á realização das propnecias optimiçtas do Capith Hip- 
polita, sem mais arrelias e ambiçóes. Os Francanos. por&m, 
LOBO quieeram mais. A incontentabiiidade é lei do mundo, lei 
do Progresso. A freguesia devia transmudar-se em viUa. E, 
em torno do Comandante se aggruparam os moradores, com 
sua preiençáo nova. O Capitáo Hippolito e o Alferes do 
DiStriCt~ prometteram construir, á sua propria custa, as obras 
necessarias para. a Camara, Cadeia e Pelourinho; e, n'um 
a1v0r0ç0 novo, a0 raiar do anno de laOQ, lá se foi a repre- 
sentaçáo ao Governador Franca e Horta, o qual szmpre so- 
licita pelos seus amados sertanejos, immediabmente requi- 
sitou informaçóes do Ouvidor da Comarca, declarando antes 
muito estimar que "esses povos estivessem ooncordes em for- 
marem villa na Freguezia". O mdviaor da Comarca e o 
Senado da Camara de Mogy-mirim enviaram informações 
benignas, e o Governador, j B  em maio, officiava a Sua Ex- 
celiencia, o Senhor Conde de Aguiar, affirmando que era 
utii e interessante ao bem do Estado a pretenção dos sup- 
piicantes, pois estes já constituiam um nucleo de 1279 almas, 
distante 40 leguas de Mogy, Cabeça do Julgado, ao passo 

'que entestava com o Gentio bravo e aspero, e, ainda mais, 
porque o terreno era delicioso, com excellentes campos, para 



todo O genero de animses, e faisqueiras de ouro. E pedia 
assim ao Senhor Conde que propuzesse a Sua Alteza "o ac- 
cordar áquelles povos o seu Real Beneplacito" (Documentos. 
pagina 423). Ao mesmo tempo, dizia o Governador aa Ca- 
pitão-mór que ficava esperando a execução da promettida 
construcçáo dos predios para que poudesse mandar proceder 
ao levantamento da villa, afim de "cessar a entriga" entre 
a gente da Freguezia com a de Mogy e de atalhar a ambiao 
dos moradores de Jacuhy, que era de encorporar ao seu ter- 
ritorio o da Conceição da Franca. 

Lembrou mais o Governador ao Commandante fosse or- 
ganiurdo um abaixo-assignado de protesto, que, com infor- 
maçáo propria eUe o encaminharia até a Real Presença do 
Principe Nosso Senhor. Assim o dizia em maio de 1811; e, 
pelo fim de junho, recommendava que respondesse h pressas, 
porque, estando para ser rendido no Governo da Capitania, 
desejava fazer ainda, antes de partir, o bem possivel á Fre- 
guezia. Mas, o prestante General foi logo substituido, sem 
ter podido reaaar  esse bem; e nem mais felizes se mos- 
traram o Senhor Marquez de Alegrete e o Senhor Conde de 
Paima, seus nobres successores, quando, o primeiro em 1813, 
O segllildo em 1815, remetteram informagões a Sua Alteza 
Real sobre a justiça da pretençáo dos Povos da Freguezia da 
Franca. 

Entretanto, ao passo que se entrecruzavam os offioios, a 
gente de Jacuhy, jámais aquietada, ia semeando ventos por 
intermedio da Vereança, a promover o arrancameuto dos 
marcos divisorios afim de os fazer recuar até o Ribeirão das 
Canbas, arrepanhando fogos, que eram soccorridos de Sacra- 
mentos pela visinha Freguezia, e tudo sob os pretextos de 
acautelar o extravio dos Reaes Direitos. Era isso em janeiro 
de 1816 (Documentos, pagina 591). 

Contra as incursões protestou o Conde de Palma, offi- 
ciando a respeito a dom Manoel de Portugal e Castro, M- 
vernador das Minas-Geraes, e recommendando, ao mesmo 
tempo, á Vereança mogvana que contivesse, com um pro- 
testo, "debaixo de wiidez e civilidade", os impetos expan- 
sionistas da Camara de Jacuhy. Dom Manoel de Portugal e 
Castro debulhou-se em satisfações, e o Capitão-mór de Mogy 
quiz ir logo &s do cabo, pedindo a0 Governador que ihe en- 
viasse um reforço de dez soldados da Tropa de Linha, que 
auxiliasse a rechassar os intrusos. Mas, Sua Excellencia, o 
Senhor Conde de Palma, accudiu pressuroso a lhe aquietar 
as ancias beliicosas, com lhe dizer que tal violencia seria 
contraria ás "Ordens de Sua Alteza Real" e que mais va- 
leria lavrar um auto de protesto, pois Sua Alteza queria s6- 
mente "a boa narmonia e a paz de seus Vassallos". 

Disto, por certo, não gostou o intransigente Comman- 
dante do Districto, que, em verdade. quando reclamava do 
nobre Senado de Mogy-mirim contra os desatinos da gente 
jacuhyaha, briosamente lhe dizia que providencias eram ne- 
cessarias para que elle, Commandante, não ficasse desfei- 
teado pelo Alcaide, pelo Escrivão e peio Expressado pago 
enviados da Camara de J a c W ,  "mofando do Quartel do. 
Aterrado e o botando abalxo". 

Achacado andava já por esse tempo esse valente Capitão 



Xippolito. cujos serviços pouco antes haviam sido dispen- 
sados "até que fosse deliberado se devia ou não ter baixa 
no posto ou ser reformado". Mas, amando continuava eUe, 
náo obstante, e servindo, os seus Francanos fieis: e, não 
fera a sua rija attitude, certo Sua Exc. o Conde Palma se 
não movera contra a intrusáo, nem o Senado lavrara o seu 
protesto, a 20 de junho, quando bradava aos de Jacuhy, em 
fremitos de indignação: "E, quando vossas mercês se es- 
oueçam de condescender wm esta nossa Rogativa, por con- 
servarem em si a ambição de maior terreno, sem advertirem 
de que somos Vasallos de um s6 Monarcha a quem wm- 
pete dissipar os laços de nossos desatinos, desde j& protes- 
tamos pela antiga posse do controvertido terreno". E, quando, 
em julho se lavrou o auto de exame e vistoria no terreno 
do Aterrado, 16 figurava o inteiriço Capitão autenticando a 
diligencia, entre os enviados da Camars mogyana. 

m 

Crescia. no emtanto, e se avolumava a povosção em so- 
ciabilidade e riquezas, elevado o numero dos viventes. j6 em 
1813, a 2000 almas. segundo a veridica infmmqáo dos "Do- 
cumentos Interessantes". em seu volume undecimo, pagina 
545. E táo vigorosa progredia a raça nas eminencias Unes 
do planalto, que, alli pelos fins da segunda decada do semlo, 
recebendo a visita do grande e illustre Satnt Hilaire, fun- 
damente impressionou o visitante pelo numero avuitado das 
veneraveis figuras que attestavam eloquentemente, na c8r 
sadia da cutis, a excellencia tonificante dos ares sertanejos, 
nestes confins da Capitania. Mas, por isso que augrnentava 
rc populacáo e ~ U P *  mais complexas appareciam as necessi- 
dades do meio social, urgia (assim clamavam os moradores) 
se erigisse em villa a Freguezia, tanto mais que possuia jB 
varões abastados capaws de semir as cargos da Oovernanqa. 
de modo que tivessem elles logo & mão os fomentos de jus- 
tiça. e não precisassem atravessar ss 40 leguas de valles, 
montes e caudses, para ir buscar B Csbeça do Julgado a 
reparação dos vexames e desatinadas traças dos "intrantes". 
Consideravel jB era o numero destes. e a ordem a miude se 
perturbava; desde ,o tempo do Senhor Marquez de Alegrete, 
quando a opuressáo das gentes das Geraes, pela grande ga- 
nancia nos terrenos de ouro. ameaçava, como clamavam os 
subdiias do Commandante Hippolito, produzir a perpetui- 
dade dos males, e erguia motivos novos de contrangimento 
entre os verdadeiros e fieis vassallos do Monaróia. Admittir 
não queriam elles. assim diziam, ultrages e invasões na ca- 
pitania paulista, firmes na observancia dos Avisos de Sua 
Alteza Real, e diswstos sempre a remir as vexaçóes e a 
desmanchar as linhas lançadas por aventureiros, que, sob os 
embupos de falso zelo pela Real Servico. ambicionavam fru- 
ctos e lucras, desentranhando o ouro e regalando-se de, abun- 
dancia e fortuna. E eram dahi as desarramdas rixas, o 
rouco estourar de pelejas e arruidos, o troar das bacmartes, 
entre os galopes das corredores bravos, amdando o &h0 
das paragens, erguendo a branca poeira das estradas, logo 
dissipada para mostrar extendidos aqui e alem, ainda move- 



diços, abraçahdo o solo, nos ultimok estertores, os corpos que 
a desdita colhera e Tirostr&ra. Devotos eram todos elles, por 
certo, na sua rudeza: mas, nessas eras afastadas (assim o 
remempra a Fama), bem mais forte que o temor do eterno 
Fogo, bramava nas almas o incendio da eterna Cobiça. E, 
par taes razões, mais tempo não deveriam demorar sem com- 
plemento as aspirações ardentes sertanejas; pelo que, a 21 
de outubro do anno 1821, entre os derradeiros arrancos da 
vida colonial, que se extinguia, e os primeiros alvores da 
independenria nacional, approuve ao Governo Provlsorio de- 
terminas ao nobre Desembargador João de Medeims Gomes, 
Ouvidor da Comarca de Itú. que se passasse incontinenti á 
Freguezia, e ahi fizesse erigi-' a povoação em V i a .  deno- 
minando-a Villa Franca d'El-rei, levantando Pelourinho, 
marcando logar e terreno para Rocio, que seria de meia le- 
gua, paços de Conselho e Cadeia, obras essas feitas & cilita 
de todos os moradores do districto da nova villa, e tambem 
por uma. finta cobravel até a conc!usáo das obras. E, mais, 
devis. ser assignado por termo o que tinham as duas fregue- 
zias de Franca e de Batataes. E nomeados foram logo o 
primeiro juiz do Termo, Manoel Bento Guedes de Carvalho, 
e creado o 1.O Officio e Escrivaninha de Orphams e do J W .  
Tres annos, entretanto, decorreram ainda até que tomasse 
corpo e efficacia o acto do hovisorio; e, desta sorte, foi 
sómente no auspicioso anno de 1824 que o Presidente da 
Provinda. o i i lutre Lucas Antonio Montei10 de Barros, 
lavrou a -m?ortrtria de i4 de Outubro, ordenando ao Ouvidor 
Geral da Comarca de Yiú se desempenhasse, "com a maior 
brevidade possivel" da incumbencia de erigir em villa a 
freguezia, "ficando, porém, advertido de que a nova villa se 
denominaria Villa Franca. do Imperador". E foi então que 
o nobre ministro, Sr. dr. Antonio de Almeida e Silva Freire 
da Fonseca, do desembargo de Sua Majestade Imwnal ,  OU- 
vidor Geral da Fide!issima Comarca de Ytú. com alçada no 
Civel e Crime, Provedor dos Bens e Fazendas dos Defunctos 
e Ausentes, Capellas, Residuos, Orpháos e Captivos, Com- 
missario Intendente da Policia, Superintendente das Terras e 
Aguas Mineraes, e suas Repartições, Juiz das Justificações da 
India e Minas, e mais incumbencias annexas, depois de lavrar 
O competente edita1 em 21 de novembro, passou-se para a fre- 
guezia da Franca, onde, no dia 28 do mesmo mez,e do anno da 
Era Christá de 1824, com grande solemnidade, á vista das 
pessoas mais qualificadas da mesma freguezia e "cidadão del- 
1%". bem como os da freguezia de Batataes, proclamou aos po- 
vos a suspirada erecção; ouvido o que pelas pessQas presentes, 
"mostraram a maior al~giia", conforme se lê no auto lavrado 
pòlo Escrivão da Ouvidoria, José Manuel Lobo. Confirmada 
a creação do 1.O Ofiicio, dada posse solemne á nova Camara, 
demarcou-se, com enthusiasmo, a 9 de dezembro. o Rocio da 
Vilia no rumo do Norte e ao Sul, fincando-se páos com tes- 
temwhas, e ficando muito bem consignado no auto que das 
testemunhas do páo aroeira uma olhava para o Norte e ou- 
tra para o Sul, e que das testemunhas do p&o angiw uma 
olhava para Leste e outra para Oeste. E assim se fizeram 
outros prestantes signaes, com assistencia austera do nobre 
Ministro. E, em todos os marcos afincados para demarcaç&o 



do Pelourinho, foi pelo Porteiro Jo* Jvaquim Gomides, pu- 
blicado em altas vozes, por tres vezes: - "Marco do Roeio 
da Villa Franca do Imperador!" E dii  o Escriváa Jose Ma- 
nuel Lobo, no seu auto, Que durante essas publicações cla- 
mantes, "não houve gess6a alguma que se oppuzesse". 
Pudera! Regozijados, sim, estavam todos, pela realização de 
seu formoso sonho. E foi, por certo, com os olhos rasos 
d'agua, que, depois da rubrica do nobre Ministro, lançaram 
sobre o papel os seus respectivos nomes os "Prindpaes" da 
terra, velhos sustentaculos da pretenç5.0 indigena - o velho 
capitão Hippolito, os illustres Camaristas. Padre Antonio 
Martins Rodrigues, Jose Justino Falleiro, Francisco R ~ d r i -  
eues Nunes, Jose Simão de Almeida e José Rodrigues de 
Barros. 

Então, acondicionada a vida social para o Progresso, 
abriram-se & ambição e ao estimulo dos moradores as fontes 
abudantes de actividade. Os juizes despachsvam autos, a 
Vereançs provia gostosamente i execução das Posturas dei- 
xadas pelo Ouvidor Geral. os criadores apascentavam, engor- 
davam e remettiam o gado supino, o agricultor colhia algo- 
dão, as mulheres fiavam na r6ca. e tão grande se mostrava 
o commercio de sal (segundo as investigações do illustre 
dr. Bourroul, publicadas no precioso Almana& Paulista de 
Jose Maria Lisboa, em 1884) importado de Santos para SUP- 
prir as necessidades do consumo, além das fronteiras, nas 
provincias de Goyaz, Matto Grosso e Minas Geraes, que 
Villa Franca assumiu, triumuhalmente, em relaç%o a esse 
genero de riqueza, a posição opulenta de um Emporlo. 

Mas. estava escripto que os povos de Jacuhy e do Ater- 
rado não admittiriam ffio cedo a tranquillidade necessitada 
pelos de Villa Franca. Jg. em comecos de 1825, alguns mi- 
neiros lançaram um abaixo assignado para que a novz Villa 
devesse pertencer, arrastando Batataes, & provincia visinha. 
Mas. o assignado fracassou, sob a indignaçáo geral: e esta 
a ssnthetisou um dos solicitados, o cidadão Micheas Antonio 
Carlos de Vilhena (que, por engano assignara, a representa- 
cão) em uma carta recolhida preciosamente aos Archivos 
Publicas do Governo naulista, na uual protestava o soiicitndo 
que a representsçáo "lhe fora mettida 4. cara enadvertib- 
mente. sem que elle tivesse tido ainda conhecimento das 
pessoas do paiz, e que j& agora. conhecendo-lhe os funda- 
mentos falsos, exagperados e intempestivos. declaram sem 
effeita, perante o sr. Capitão Comandante  Militar, Jose Joa- 
auim de Sant'Anna. a assionatura sua e a de seu filho 
Francisco Ignacio d? Vilhena. afim de que o sr. Capitáo 
fizese chegar esse procedimentn ao conhecimento do Nosso 
Presidente e de Sua Majestade Imperial". Por esse tempo, 
a Camam, relembrando os insultos de 1816, resolveu volt,ar 
á carga, num desforço: e, em junho, novos marcos estavam 
afincados. wr ordem sua, nas terras do Aterrada. Indignada, 
B. Vereança das Geraes mandou arraneal-os com estrepita, a 
13 de julho, communicanda & de ViIla Franca a noticia 
desse acta com a expressa declaração de que não consentiria 
jamais em semelhantes investidas, "sem Ordem Superior no 
Arraiai do T e m o  de sua Jurisdicçáol" A Camara de ViUa 
Franca respondeu de PrOmpto que "sem ordem andava ella 



C-ara de S. Carlos de Jacuhg, ousando, em 1816, mudar 
clandestinamente os marcos para o Ribeirão das Canbas." 
Pois que ordem presentára ella? (perguntava). Nenhuma: 
e até constava que o Exmo. Capitão-General, Dom Manuel 
de Portugal e Casiro, "repreheildera asperamente a sobredita 
Camara, por táo - extranho proceder". Assim, ''protestava 
contra esse menoscabo das leis: que, por todos os Cltulos, 
devemos respeitar e obedecer.?íDocs., pag. 616.) Troca- 
ram-se offidos entre os dous Governos Iimitrophes sobre o 
incidente. Mas, arrancados permaneceram os marcos, e o 
limite continuou retrogradado ao Ribeirão. 

Como se a espertasse o brado forte é famoso do Ypi- 
Tanga, Villa Franca, ia, entretanto, restituindo-se de seiva, 
num lento, mas perseverante progredir, pelo decurso das 
terceira e quarta décadas do secuio, nesse mesmo affan de 
anerfeiçoamento commum a suas irmás paulistas. Extincto 
o nevoeiro dos dias coloniaes, desfeito o periodo brumoso das 
milicias, que, no dizer ponderoso do dr. Toledo Pisa, "pelas 
merras constantes nas campinas do Sul e pelas explorações 
longinquas do ouro, ' fazia predominar nos recenseamentos o 
numero de mulheres sobre o dos homens", voltou-se em todas 
as povoacães da Provincia & normalidade da vida rural, tra- 
balhosa e fecunda. sem preoccupaçóes e temores de subitos 
alarmes: e Villa Franca, ainda B semelhança de suas irmãs 
da ex-Capitania, entregou-se com socego ao labor dos cam- 
pos. ao activo e calmo commercio, a multivlos ramos de tra- 
balho, congregando iamilias e estabelecendo retvindicadora- 
mente a supremacia do elemento forte, operoso e progressista. 
Por isso mesmo, j B  em 1829 (segundo refere com autori- 
dade o mesmo preclaro dr. Toledo Pisa, em artigo Inserto 
na "Tribuna da Franca". a 6 de ngvembro de 1904) pos- 
suia QiUa Franca uma a lentda  populaçáo de 9247 indivi- 
duas, pertencentes 5026 ao sexo masculino e 4231 ao femi- 
nino. eom uma actividade casamenteira de oito enlaces em 
cada mil habitantes, e uma actividade Profissional de IW 
eoricultores, 56 artistas. 45 negociantes, e 38 jornaleiros. 
N% era isso pouco para um fim de primeiro relnado. Não 
havia militares no municipio: e os jornaleiros ganhavam 
reguladamente os seus 240 réis diarios, nesse referido ano 
da graça de 1829, em que o velho e Revmo. Pitdre Collado. 
Joaquim Martins Rodrigues se fez. substituir na parochla 
velo Revmo. Padre Manuel Ccelbo Vital. Por esse tempo, M 
decenio que decorria entre os anos de 1828 e 1838, bem 
Pctivas e bem prosperas andavam a industria fabril e a in- 
dustria pastoril como si parfiadas fossem no empunhar o 
scentro da aetividade no municipio. Resoava, resfolegante, 
nelos verdes campw. o galope dos lacadares habeis, cercando 
o gado arisco franqueiro. impelllndo as grandes reses de 
wnteaeuda? e alargadas armas, abaladas e urrantes ao longo 
dos vasta, & beira dos vailos. o focinho no ar. a cauda re- 
torcida m furor da carreira. PTecipltadarnente, wbarrando- 
se, pelos declives. desciam as carneiros alvos, na direcçáo 
do redil, Mais ao longe, eram gordas manadas de Wcos 



em ondulaçóes negras seguindo lentaa e grunhidoras o ca- 
minho da Canna Verde, rolando inconscientes para o con- 
sumo das populaç&s do sul. Na Vilia, o rumor continuo 
dos teares trazia de dentro das casas a noticia alegre do 
trabalho, contava as abundancias da vida domestica. Subia 
no ar  alacremente a sonaricia intennittente dos guisor, m- 
nunciando a pasFWem das cargas, a passagem das tropas 
carregadas de artefactos, alimarias ora arquejank chegadas 
d'alem. trazendo os artigos novos do littord, ora levando os 
tecidos grossçs de lan, os pannos fortes de algodáo, os cJIa- 
péos de feltro de lan. produtos dessa actividade operosa, 
cuja fama j$ procedia dos dias coloniais, quando Souza 
Chichorro escrevia para o go~ernador Palma o seu Memo- 
rial, affinnando que a industxia destes povos francanos dana. 
talvez, nara "vestir a Tropa e a Escravatura. da Capitania." 
E, aSS!m confortada, entre a agitação dos guisos da tropa o 
o bimbalhar dos sinos suavizando as almas devotas chaman- 
do-as para as resas do Padre Vital ou do Padre Lelis, delei- 
tada entre o ruido animador dos engenhos e o mugido alvi- 
çareiro dos gados, continuaria Villa Franca sem ' embaraços 
a Prosperar pelos annos em fora, livre de abalos e sisanias, 
si o Demonio d a  Politicagen não espalhasse em torno a.s 
mas sementes, impedindo. na indignada linguagem da Ve- 
reança, "que vegetasse na Tranca a arvore da Liberdade". 
E a Anselmadr. (de que no5 falam o egregio dr. Bourroul. 
os archivos do Jury e os octogenarios sobreviventes da f a -  
mosa desordem) encheu trez longos annos de terror e de e*- 
uanto paralysante n historis da bella princeza d o  beXo 
sertão. ' 

Deram origem ao "tempo quente", segundo a lingua- 
aem authentica de Nenê Marques, is injustiças da gente 
affeicoads ao Juiz de Paz, Manuel Rodrigues Pombo, Der- 
seguirido os rontrarios e torcendo sempre o governo para os 
seus intentw. ContTa os magnatas investia a desahusarla 
u'itica da B&rcellaOa, nas ruas. nas praças, nas lojas, na? 
vendas, nas salas, nos aitios, por toda parte, sobressahindr 
bramantc do coro de arntistos o potente vozeirão de Ansel. 
mo FerreiTa de Earcellos, em torno do qual se arregimeir 
tavam os descontentes pelos actos da Vereança e das Autr 
ridades crimùiaes e civis. Talhado f8ra eUe para Chefe. 
rJ7xtrido, forte, "vermelho como papo de jacii", envergandq 
sempre um largo jaquetáa de couro curtido de veado cam. 
peiro, a barba espessa e flamante, beiço rapado B moda de 
ópoea, falando muito alto e "asneiráo", cantando resas iia 
Matriz e praguejando pelos negocios e pontos de palestra 
da povoaçáo. tal era Anselmo. Homem peitudo, alçara-se 
bravamente em nome dos que suppunha opprimidos. NBo 
admittia mandóes, não queria despotismos, que ja is. se fara 
O tempo dos privilegias, e a Lei do Senhor Dom Pedro Se- 
gundo se fizera para todos e não para alguns felizardos. 
Trovejava, por isso, contra os amigos do Coronel JosB Tei- 
xeira Alvares. Presidente da Camara Municipal, contra os 
Sandovaes, contra os depositarias da publica autaridade. 
Aifronta era, e grave, dizia, cobrir-se Manuel Rodrigues 
?ombo de regalias e fazer timbre de suas grandezas pare 



i m a r  na IgreJa Matriz um palanque alto de escadinhap 
para si e para sua familia, como se fbsse um Imperador. 
Affronta era que se arvorasse o mulato José Cursino dos 
Santos em Juiz Municipal interino, em exercicio de Juiz de 
Direito, para dar as crnens que lhe ditassem os Poderosos 
8::fronta era ainda aue tivessem voga os perfidos alvitres de 
Luiz Gonçalves de Lima, esse máu homem, que elle. An- 
selmo, haveria de, mais dias menos dias "trazer enfiado numa 
corrente, arrastal-o pela rua a% esbandalhal-o, arrasar-lhe a 
cass e salear o lugar, gara que mais ninguem alli momsse:" 
E assim clamava, envolvendo no mesmo furor de ameaças os 
Juizes e os Camaristas, mais os parentes e amigas de Juizes 
e de Camaristas. No templo, devota e branda, resava por 
elle a sua máe, a excellcnte d.  Anna Heitor, sempre con- 
tricta, sem iamais sentar-se durante a missa: de joelho sem- 
pro e curvada sobre o seu rosario. L& fóra, aa lado do 
Alnelmo a Bernardo, o Athanasio e o Cayanna, sempre vi- 
pilantes, de cabem erguida, numa attitude de molossos, de- 
cididos e valentes. esbetiam Bs vezes o chapéo na  testa, 
apalpavam a coronha da clavúia suspensa a tiracollo. Podia 
tomar á vontade, annunciando a tempestade prestes a des- 
abar. E a tormenta de facto desabou. 

Como um ensaio, a i de janeiro de 1838, entram na Villa, 
a eavallo, 35 homens de Anselmo, "a dois de fundo", arma- 
dos de facas. facóes. espingardas e bacamartes. passeiam De- 
las ruas. em ostentaçáo de força; vão abamacar-se em casa 
de Luiz José Radique, donde annunciam " h  face das auto- 
ridades èonstituidas (assim dizia a seu supplente em Officio 
de 25 de marw o Juiz de Paz Antonio Barbosa Sandovall) a 
intenião de srrasar tudo e de tirar a Taboleta da fachada 
do J u i ~  de Paz e encartar no emprego a Jos6 Joaquim Car- 
mo! Grande medo! Muitos abalaram, muitos enterraram os 
seus haveres no temor dos saques do revoltoso. Entretanto, 
a ordem se restabeleceu, c o ensaio, embora a custo, fracassou 
"deante do zelo e orudencia" de Sandoval heroe da critlca 
emergencia. 

Mas, Ançelmo, envolto em processo por sedição, tendo 
como juiz processante o supulente Pombo, esperava oocasião 
asada para a sua. arremettida effJcaz e definitiva contra a 
Viila. E Villa manca effectivamente poucos mezes l o p  
a paz. 

No dia 27 de setembro, assistia Nen& Marques tranquil- 
lamente a uma partida de bilhar, h rua do Ouvidor. quando 
subitamente reboou lá fóra um estrondo de bacamarte, a que 
l o ~ o  se seguiu outro, mais outro. Saem elie e os jogadores, 
de roldio, espnniadffi. correm ao largo e enchergam logo es- 
tendida no solo immo>~l  e hirto um caboclo de agigantado 
porte. Ao longe avistam ainda w matadores levados por um 
desenfreado galope, erguendo para o ar  as armas trlumphan- 
tes. Desta vez, era a Rebelliáo cruenta, feroz, decidida, que 
arremettia contra a Villa e a estamecia, no espanto de tama- 
nha audscia. 

Setenta e t,anto homens, de faca e garrucha 4 cinta e 
empunhando bacamartes e espingardas de pederneiras irrom- 
pem novamente pelas ruas da povoação, num terrifieante es- 
tiepito de guerra. Em sua passagem, trucidam o Fiscal da 



Villa, Clementino José de Oliveira: e, ci>ii(iiitiando n cor- 
reria, num clangoroso vozear de smeaws, enfrentam a casa 
de Manuel Pombo, descem dos animais, arrombam os por- 
tóes do quintal e, com insultos intimam o dono - q u e  saia 
para fóra. Desta vez, 'temeroso se produz o a l ama ,  desaba- 
lada é a fuga dos medrosos. Numa atarantação, e sem o 
seu Presidente, que andava pela COrte, a Edilidade não atina 
com os alvitres, mm ,uma idéa siquer na alturs das circums- 
tancias. Mas, alguem, um christáo, corre afflicto B chacara 
de Padre João de Oliveira Cardoso, na outra eminencia, a sup- 
plicar do prestante personagem que venha conter a onda 
anarchica. De prompto, Padre João (apontado posteriormen- 
t?  pela Vereança como chefe icíiuente do "Partido dos Desor- 
deiros") corre pressuroso até os insurrectas, arenga, despa- 
cha-os para uma casa, no alto, arvorada em quartel. "domi- 
nando a Villa". E, desse quartel, lembrando histerias berroris- 
ias de Revoluçóes, partem as ordens terminantes: a libertação 
de recrutas presos, a i n t i m e 0  de banimenim aos magnatas, 
a destituição dos juizes interinos e outros "attentados taes e 
tantos (como clamava depois a Ediiidade, em seu esfwiante 
officio á Presidencia da Provincial que relatal-os todos nem 
seria possivel". Por fim. tendo Rodrigues Pombo passado a 
vara a seu immediato supp!ente e promettido José Cursino de- 
mittir-se, debandadas wmo foram as bostes do Poder Muni- 
cipal e firmada a promessa dos que ficaram de nada communi- 
car ao Governo sobre o occorrido, retirou-se da Villa o bata- 
lhão rebelde. h t á d ,  radiante, apressou-se Padre João Car- 
doso a officiar ao i l lutre dr. José V~nancio Lisbôa, Presidente 
da Provincia, relatando que, já no dia 28 de setembro, se ha- 
viam coneraçado os dissidentes, promettendo esquecer todo o 
passado: que tudo eram caprichos, inimisades e temores pani- 
cos incutidos por justos remorsos" e que, por essas e outras, 
não haveria mais desordens, mesmo porque se ausentara "um 
Luiz Gonçalves de Lima, cujas danadas maximas adoptavam 
OS que deveriam curar da boa ordem." Mas, a boa ordem não 
voliava & Vila-Franca. Dias depois, tendo regressado á Villa 
José Teixeira AIVB~PS, accordaram as brios em tomo desse 
ardoroso chefe, que logo prégou a idéa de immediato- des- 
forço. EntPo, como nos erandes dias de crise e revolução, 
constitue-se e Camara em sessão permanente. Declara a Vil- 
Ia em perigo, "ferido de morte o asylo dos cidadáos pacifi- 
COS", abalada a ordem constitucional. Em consequencia, 
reempossam-se os juizes de seus cargos, chamam-sea postos 
os patriotas da Guarda Nacional, invoca-se O auxilio da Tro- 
pa d e  Linha commandada. pelo Tenente Antonio Joaquim 
de Macedo, ordena-se a conducáo e deposito de palvora e 
baila par ao sobrado de Sandoval. e põem-se em pratica ou- 
tras medidas severas de salvação publica. Ao mesmo tem- 
po, apresenta Teixeira uma berrante proposta para que se 
reclamem reforços urgentes do Govemo, e a este se relatem 
OS fatos, sem esquecer de denunciar no officio que o R e m o .  
Senhor Padre Joáo Teixeira de Oliveira Cardoso". andava 
de máos dadas com os inimigos da Legalidade, e que bem 
se conhecia estar a fazer da Lei do Senhor D. Pedro Se- 
gundo como um cão surdo e mudo, que nem ao menos la- 
dra, quando vê suas ovelhas diiaceradas pelos lobos."..Assim 



resoluta, largou proclamação ao povo. Começava: 'Cidadãos 
Francanas, amigos da Liberdade!" e assegurava o restabe- 
lecimento da ordem, bper>ois dos desatinos, . desaforos e in- ,~. sultos", de uma "qua rilha de íTiminosos, violadores de asy- 
los, assassinas exeaaveis" e pedia aos patriotas abrissem os 
olhos e vissem que "esses perfidos demagogos, fingindo vir- 
tudes que nunca possuiram, os Iwavam ao ultimo precipicio!" 
e terminsva erguendo vivas á Santa Religião, 6 Constituiçáo 
Imperial. ás ~ssembléas  e "ao Nosso Jovem Imperador!" A . proclamação foi publicada ao som do tambor, entre morras a 
Anselmo e ao Padre João Teixeira. Largamente se distri- 
buiram armas, frequentes salvas ameaçadoras estmgiam no 
ar; e, sendo "esperas de Finados, (como sagazmente o ob- 
servou o illustre dr .  Bourroul na imprensa francana) plan- 
g~ntemente badalavam os sinos. como se o bronze da Matriz 
P do Rosario lançassem pelos espacos o dobre de fusiiamen- 
tos. Por fim para complemento das providencias legaes, 1& 
semiram para o sitio, n'uma embaixada a Anselmo, o Padre 
Camillo de Lelis, vigario da parochia. o Padre Vital e Theo- 
dorico de Mendon~a Ribeiro, a dizer-lhe "que depuzesse as 
nrmas, nois, si obedecesse, teria coadjuvacão das autori- 
dsdes para. o seu salvamento." Mas, inflexivel, entre os ' 
PCUS. Anselmo respondeu logo que. si não estivessem pelo 
trat,o de 27 de setembro, nenhuma accomodaçáo teriam e 
I&'contassem com elle de novo na Villa. Deram de redees 
nara traz os embaixadores, e, na Villa, rompendo pelo so- 
brado. entre ondas de curiosos, n'uma anciedade. referiram S 
Gdilidade a resposta coriscante do caudilho. DaUi mesmo 
romneu a debandada. certo o povo de que Anselmo não era 
homem de atirar palavras ao vento; e a Camara j& de muito 
violára atroadoramente o trato. Forças teve ainda no entanto 
a Vereanca para referir ao Governo os acontecimentos, pe- 
dindo soccorros com arreniamentos de convulsionado estylo. 
O Juiz Cursino, de seu lado, referia que "depois de haver rei- 
nado a anarchia. estimulou-se a brio de alguns habitantes res- 
peitadores da Lei, os quaes, confiados na  coadjuvação do nos- 
so governo provincial, pegaram em armas no dia 31 de outu- 
bro. com o fim de sustentar as autoridades publicas e o im- 
Derio da lei da ordem". etc. Rôtas as condições de paz, a 
Diseordia aceendeu de novo o seu grande facho. Uma Portaria 
do Padre JoBo Teixeira nas funções de Juiz de Direito, por 
obra P giapa da Revolta, annunciava, a 6 de novembro, que, 
"considerando sobre a consternagão do povo pelos desatinos dos 
nerturbadores da boa ordem, aue, w m  a legalidade na boeca e 
anarchia DO coração, pretendiam opprimir os probos e hon- 
rarios nara conseguir seus detestaveis fins, e. ponderando 
mais oue as legitimas Autoridades se achavam coactas e 
~~~ceumbidas  e oue nada puderam fazer a bem da causa ' 
cornmum, por falta de gente toda sperreada pelos turbulen- 
tos com armas aos peitos para engrossarem sua multidão . 
desenfreada; na qualidade de chefe da policia autorizava ao 
Senhor Capitão Anselmo Ferreira de Barcellos para que, w m  
a gente que tivesse e voluntariamente se lhe unisse, occor- 
resse áquelle ponto e soccorresse os seus habitantes, msn- 
tendo a segurança publica e particular, e o sacego geral w m  
toda a moderação e prudencia possivel", como confiava "das 



suas boas intençóes, por todos reconhecidas." Assim dizia o 
documento publicado na Tribuna pela solicitude escavadora 
do illustre dr. Bourroul. O povo todo abalou, num pavor, 
com a Portaria, ficando a Camara unicamente com o Com- 
mandante interino da Guarda e "com varios capitáes e 
officiais da mesma", sem soldados della (porque a dessolvera 
o Padre) e mais cinco soldados restantes da Tropa de Linha 
todos, no emtanto, no dizer heroico do Juiz Cursino, "dis- 
postos a morrer, antes do que desamparar a causa publica." 
Assim, bem poderiam Jose Teixeira Alvares, Antonio Bar- 
bosa Sandoval, Antonio Joaquim da Silva, José Luiz Car- 
doso, Manoei Rodrigues' Pombo, Manoel de Meirelles Freire, 
Simão Ferreira de Menezes dizer, como disseram, ao Gover- 
no, em os officios de 4 de novembro: "Nós só confiamos em 
nosso valor para defender a causa publica e as nossas fami- 
lias e nas providencias que esperamos, a p w r  de desconfiar- 
mos que tarde chegará o soccorro." E desconfiaram com ra- 
&o. Anselmo nko quiz esperar mais tempo: invadiu nova- 
mente a Villa, a 9 de novembro; e, talvez por aquelias 
boas intenções que lhe remnhecia o Revmo. Padre João, tra- 
tou de eliminar o que, na opinião de seu santa amigo, 
constituis embaraços á paz de Varsovia. Na cruenta inves- 
tida, perecem Rodrigues Pombo, Francisco Ribeiro, Antonio 
Joaquim Guilherme. Caem feridos Vital Pereira Leal, Lucas 
Barbosa Sandoval. Alguns retardatarios da fuga escapam 
laboriosamente. Luiz Gonçalves de Lima chega 4 fronteira 
encolhido em um grande alambique, puchado a bois. Cle- 
mentino, embora fendo, subtrae-se ás vistas do inimigo. Ou- 
tros companheiros alcançam Canna Verde, outros Cajurú, 
outros mais longe procuram arylo. Antonio Sandoval, no 
impeto da carreira, só respira em Sorocaba. Todos fogem. O 
proprio Juiz Cursino, o da phrase heroica, houve por bem 
não seguir muito á risca a letra intransigente de seu rela- 
torio energico. A prudencia mandava que se escondesse, e 
assim o fez, esperando oicasiáa mais opportuna para a exe- 
cução fiel de suas idéas patrioticas. Triumphara a Revolta. E 
foi somente wm o advento a Villa-Franca do austero Snr. 
dr. Joaquim Firmino Pereira Jorge, sisudo Juiz qe Direito 
e Chefe de Policia, que, mercê de suas acertadas providen- 
cias, a Paz desceu, de azas extendidas protectoiamente, ao 
seio da assombrada população. 

v 

Grande se produzira o abalo. e triste, medrosa e lenta 
voltava a Villa-Franca á actividade antiga do trabalho fe- 
cundo. Uma dormente inercia recobria as casas fechadas e 
taciturnas, o movimenta quasi cessara nos campos e nos lares, 
caI&ra a Industria, emmudecera por momentos o Commercio; 
e, embori attonita e quieta pela memoria do perigo, Villa- 
manca recebia de fõra, de quinhentas leguas em redor, desde 
OS extremos do litloral ( e  para isso decerto muito concorre- 
ram as flammantes narrativas dos foragidos espalhados por 
toda a parte, empenhados em justificar, pelas cruezas do 
perigo, o acto da prapria fuga), a terror-, wmburente fa- 
ma de sertão bravio e inhospito, de onde as proprias ando- 



rinhas fugiam assustadas e tontas pelo estrondear frequente 
dos bacamartes. 

Tão duradours, entretanto, não ficára a impressão dos 
factos, que já se não pudesse ir agora com socego ã missa 
do Padre Faneco, successor do Padre Lelis na parochia. A 
verdade era que já se reabriam de vagar as lojas, as ven- 
das, as boticas da povoa$áo; e que, além; na outra esplanada, 
de sua chacara adormida entre palmeiras, no lugar onde mui- 
tOs annos depois deveria surgir o Bairro da Estação. o 
Revmo. Padre João Teixeira, todo corado em sua tez mo- 
rena, já podia continuar a sahir tranqniilo, como outrora, 
para os seus passeios matinaes, acompanhado de seus 12 
bonitos cáes de raça, livre dos receios de insultos e tocaias, 
risonho e amavel para com os transeuntes, como se nada de 
anormal houvera acontecido. 

Naqueile tempo j B  existiam na pamchia, além do Vi- 
gario, outros sacerdotes coadjutores, alguns dos quaes labu- 
tavam, náo por determinação official ecclesiasti~a, e sim por- 
que escolheram Viila-FTBnca para sua residencia; e, efficaz- 
mente, voiuntariamente, auxiliavam os vigarios, que se 
succeuiam no governo parochisl, na necessaria ediíicaçáo das 
almas. Edificação lenta, laboriosa era essa, que certo jus- 
tificava a severidade e rudeza dos primeiros operarios da Fé. 
no alisar temperamentos sertanejos de tão agudas e asperas 
arestas. - Desculpavel era, por isso mesmo, que o "Vigario 
Velho", Revmo. Padre Joaquim Teixeira Martins, que assis- 
tira aos primeiros vagidos da povoação, não trepidasse, nos 
momentos de indignação contra os seus desaffectos. em ful- 
minal-os com tremendos anathemas, n'um successo de pro- 
phecia que esfriava de medo e de justificado espanto ou 
seus amados Francanos. Como não crer? A um predissera 
elle que por corvos, cães e porcos seria comido; a outro que, 
a sua custa se banquetearia um tatú. E as .tremendas pro- 
phecias se cumpriram. Bem parecera, no emtanto, que de- 
veria escapar o ultimo dos condemnados, por isso que se 
exhu:nara proteciaramente no interior da Igreja o corpo do 
infeliz. Mas cruel foi o desengano! Um reforçado tatú de 
negras escamas penetrou no templo, esiavou e tumulo do 
infoi.iunauo e ùesre devorou inexoravelmente e com ganancia 
OS mortuarios resios. Assirn o affirma, compungido e assom- 
brado ainda da successo, o testemunho insuspeito e venera- 
vel de Nenê Marques. 

AUSterOS, todavia, e zelosos da moral privada, ao mes- 
mo tempo assiduos no serviço da Santa Madre Igreja, iam 
eUes, os ministros, secundando pertinazmente os esforços das 
autoridades locacs no resurgimento da vida francana; e os 
nomes dos padres Faneco, Cintra, Ferreira, Vital, Serafim, 
Cypriano, Lisboa, Luiz de Souza e Ferreira. Telles se entre- 
cruzavam com os dos nobres magistrados, senhores doutores 
Jose Bernardo de Loyola, Joaquim Fernandes Fonseca, Ma- 
noel Bento Guedes de Carvalho Vicente Ferreira da Silva 
Bueno para tecer a histeria. da s0ciabi:idade francana pos- 
terior & Anselmada até a metade do passado seculo. E a 
verdade é que, pouco a pouco, renovando-se de alentos, n'uma 
vagarosa aseenção, a Vida começava a resurgir, em bro- 
tos vigorosos, nas eminencias do pianalto. Mortas as dissen- 



ções que o sangue afogára, exilado voluntariamente Ansel- 
mo, que lá se dirigira para as beiras do Grande Rio, a ins- 
tallar-se com outros em torno da Capella de Santa Rita do 
Paraiso, regressados a seus penates 'os foragidos, com idéas 
novas de Progresso recolhidas em cultas e policiadas para- 
gens. o Tmbalho readquiriu os seu8 direitos, o gado voltou 
a correr desimpedido paas campinas, os teares se desentor- 
peciam, os fusos rodopiavam contentes, repicavam alegremen- 
te os sinos. a verdura renascia nos prados e a confiança nos 
corações. Descerrando lentamente os labios, a Fortuna ean- 
tava, resurgida Para a vida comercial e para a "ida indus- 
trial, desperta a Villa de sua atonia em novos dias de so- 
ciabilidade e riqueza. E com a alegria voltavam os bailes, 
voltavam as festas populares, de uma alacridade ingenua e 
primitiva. Ao som da clarineta predecessom do cornetim, na 
sala quadrangular e vasta, rompiam as damas e cavalheiros 
no miudinho da moda, formados em oito, cantando apropria- 
das trovas; garridas, as moçoiias, de madeixas pendentes, 
amostravam no peito o trancelim de ouro, nos lobulos da 
oreiha as  grandes pingentes de argolla, risonhas e nedias, a 
requebrar-se nos movimentos da saia de balão, expostos á 
luz vermelha das candeias os pés ligeiros e pequenos calça- 
dos em sapatos bicudos, faiscantes de lantejoulgs. Voltou 
depais a Siriema, o grande sapateado de roda, n'um alarido 
novo de alentadas trovas, em que o masculo vozeirão dos 
moços mais profundo resoava sob o riso argentino das mo- 
renas. Resurgiu igualmente o Congado, resurgiu a Cavalha- 
da mourisca; e, precisamente no grande largo, onde se mos- 
imva desconfiado ainda o sobrado dos legalistas (bem mais 
tarde transtornado no palacete Gusmáo), erguiam-se, de 
novo, altos, vistosos palanques acolchoados, onde as moças 
francanas, em phrenesis de enthuslasmo, batiam palmas rui- 
dosas, nas cargas tremendas dos ravalleiros cliristáos, travada 
a luta incruenta, em que se batiam de lanças enristadas 
toda a Menesada, e o Antonio Borges, o João Ignacia de 
Faria, o Antonio Machado Diniz, todos montados em ajae- 
zados ginetes, de lantejoulas rebrilhantes ao sal, firmados nos 
estribos prateados de 4 libras, que retiniam no ferro dos com- 
plicados arreios. 

E, assim, normalizada a vida francana, em meio do se- 
culo, já a lembrança da Anselmada appareeia nas almas co- 
mo a de um medonho pesadeio de que felizmente Vilia-Fran- 
Ca despertára bizarra. cheia iie viço e de belleza, disposta 
alezremente a continuar o seu interrompido esforço para a 
victoria do Trabalho e do Prpgresso. 

Com esse despertar coincidia bravamente o renovar ir- 
riquieto da quisiliq teimosa dos Jacuyanos cohtra os seus 
visinhos, par meio de arremettidas na fronteira. A Camara 
francsna, desiiludida de um acordo sobre os limites, pede, 
em janeiro de 1850, a intervençib do dr. Viwnte Pires da 
Motta, Presidente da P~ovincia, allegando que a duvida 
provém somente de não se correr um rumo na divisa, que 
do Marco Redondo procure o rio Sapucahy-mirim e deste 



prosiga até o morro agudo chamado dos Carvalhaes. O Ga- 
verno 'fiel aoseu  systema de rodear, em lugar de resolver 
as difficuldades" íphrase veridica do illustre introduotor do 
volume undecimo dos Documentas Interessantes para a Eis- 
torut e Costumes de S.  Paulo), ordena, em fevereiro. B Ve- 
reança francana que *mantenha as divisas conhecidas de 
longo tempo e que o uso observado tem sempre respeitado." 
Jacuhy reclama. de seu lado, a intervençáa do Governo mi- 
neiro, emquanto a Camarn de Viila-Banca restabelece as 
divisas, por meio de peritos, levanta um esboço, no qual 
demonstra que a povoação do Aterrado lhe pertence. E, por 
isso mesmo, planta novos marcos. Os de Jacuhy arrancam 
estrepitosamente esses novos padráes, num arremesso de du- 
zentos homens em armas. Protesta a Vereança frsncana con- 
tra a violencia, pede um desforço ao governo da terra pau- 
lista. E, como os de Minas promettem perseguir os habitm- 
tes que, em virtude das ditos marcos, se haviam passado 
para este termo, aliega a Camars de Villa-Franca ser pre- 
ciso que se desaffronte o artigo 90 da Constituição "que só 
permitte ao cidadáa votar e ser votado na parochia onde 
reside"; e róga ao mesmo Governo "livre aqueles miseros ha- 
bitantes da oppressáo em que jazem." 

O padre Vicente leva o facto ao conhecimento do Go- 
verno de Sua Majestade Imperial. Sua majestade pede in- 
fornlações aos Presidentes das duas provincias interesildas. 
Presta-as o padre Vicente em 1851, e o Presidente mineiro, 
1 S a  seu modo, logo depois. O relatorio deste por trtl f ó m a  
offende a verdade, que contra elle protesta a Camara de Villa- 
Banca, ao mesmo tempo que relata ao Presidente Nabuco, 
tsuci-ssor do padre Vicente desde agosto) as oecurrencias 
graves, incluido o desacato inflingido pelos homens de Jaeuhy 
ao juiz paulista, quando este fazia deligencia a uma legua 
aqutnl do Morro Redondo, declarando a este respeito ao mesmo 
Presidente que o Sr. dr. Juiz Municipal, prudente como era, 
"aSsEntou de retirar-se. e de facto retimu-ce náa porque 
reconhecesse a injustiça do seu proceder, como no relatorio 
se CGiijectura, mas porque entendeu, e com razão, que, em 
um paiz regularmente organizado como o nosso, taes con- 
teliaas se não beirem submetter ao juizo dos bacamartes". 
Sua Majestade exige documentos; o d r . ~  Nabu~o remette-os, 
em maio de 1852. E, discursando na abertura da Assem- 
blea Provincial, o mesmo dr. Nabuco põe de lado como irre- 
gulares (assim se exprime o ponderoso ar. Derby) os acon- 
tecimentos de 1804, 1825, 1850 e 1851, para tratar de res- 
tabelecer como unica legitima a linha de 1786, dado w i m  
ao acto de dois vigarios (o de Jacuhy e o de Franca, os 
qUaeS haviam cor.binado entre si as divisas de s w s  respec- 
tivas Parochias) valor legal superior ao do Governo da Ca- 
pitania de São Paulo em 1804. Ora, segundo o esboço da 
Camara francana, o Redondo, constante das velhas divisas 
reconhecidas, ficava um pouca ao sul do Sellado, e o pro- 
lowalnento da linha traçada arbitrariamente pelos dois padres 
se quebrava desde a ponta oriental do Sellado, até u Mono 
das Paimeiras e O Ribeirão das Canõas. Pois bem (explicava 
a Edilidade); o Engenheiro Aroeira, Delegado do Governo, 
em virtude do acto de 21 de junho, encarregado de fiar as 



divisas entre os dois municipios, mais longe leva o arbitrio, 
porquanto, desprezando o Redondo pertencente aos paulistas. 
retraça uma nonoxa e quebrada linha, que, partindo do monte 
dos Carvalhaes, no municipio de Batataes. atravessa o rio 
Sapucahy - mirim passa a v01 d'oiseau por cima dos morros 
Cuscuzeiro e Bahi~. e, deste, em vez de seguir a linha j& 
phantasiosa dos vigarios, desce ainda mais, continiia o seu 
v& Dor cima dos morros da Rosca, do Inominado. do Jabo- 
randy, das Araras e da Fortaleza, e, dahi parte, como uma 
flexa. até a ponta meridional do Sellado. e deste. por fim. a 
rumo do das Palmeiras. Era. sem duvida. um bonito v&. 
Mas. não estavam por isso cs Camaristas de ViUa-Franca. 
E. contra a violencis oro t~ j ta iam nerank a Assemblea Ge- 
ral, numa lonea Representacáo, flue o illustre dr. Derby 
eravemente aualifiia de "notavel pela sua habflidade e calma. 
ao discutir os dados tnuomauhicos e historicos". Demh  de 
Datentear as verdadeiras divisas, dizia a Camara aos Aueus- 
tos Representantes da Nacão aue nenhuma questão fazia da 
mudanca das divisas combinadas pelos dois vigarios I& por 
suas convenienclas pxrticulsres, 'poroue S& isso entrara na 
r e m  dos factos consumados. e teve a sua sanccão do tem- 
no. si bem aue. pela razáo acima exnendida. seria conve- 
niente mudar as que observnm nelo Ribeirão das Cw3as.  
n0ndo;ar ret,iradas um nnueo siem". Mas. ver desnrrendo o 
monte Redondo e siibstifuido nelo das Araras. com isso é mie 
m8o se midin conformzr. rinrnuantn o eneenheiro Aroeira cor- 
tava. nor'?ssa formn.. um teweno i 6  rlesfarcsdo-inrleh'tam-nte 
"nara obsenuisr com elle o. municioio de Passos" (Documen- 
tas. vol. 11. naeiniis R42 e 443). Cprto era nue R iinisn 
dos Padrrs incidia i6 de tarto nns raias do xrhitrio. qablda 
pomo ers aiia o falleeido vieario collado Padre. Joaquim 
Martins Rodrimes "nRo nuerendo ter o Incommodo de. em 
cada anno. nercorrer sauellas nartes de cua ireeuezh ou- 
romnrehendiz entáa as terras 90 C n m o .  Santn Rit,a do Pa- 
rsiso e Batats-S. e era na verdade multo extepsa. tenda r 
~ n t i z o  ViM'eario de Jnciihv. seu contemnornncn. Fazenda de 
~ a d o s  no terrltorio do Atterrado". combinou com erxe seu 
ronfrade "arbitraria e illemlmente. entbe si, ' de ficarem as 
divisas desta freeuezia da Francz uelo Morro Sellndo 30  d;is 
Palmeiras e deste. pelo Ribeirão abaixo. ate Rio Grande". 
E. desde entao, 'ficaram alteradas as  antigas divisas VJT 

este lado e desfalcado desta freguezia o dito terreno do Atter- 
=do". E era ainda certo que o engenheiro Aroeira, ma!s 
realista do que o rei. mais longe levara ainda o expansic- 
nismo dos mineiros. E, como argumentassem os de Minas 
com o a l v d  de 19 de julho de 1814, e que vagamente se 
referia a "ac%uaes limites". a Camara francana demonstrava 
que, somente denois desse alvarfi e por um acto arbitrario 
da  Camara jacuhyana censurado pelo nriiprlo Govsnador de 
Minas, a devisa passara para o Ribeirdo das CanSas. Mas, 
ao que narece tcommenta o preclaro dr. Derby). a Secreta- 
ria do Imperjo não se deu a41 tmbalho de verifkitr o valór 
d w a  eitaçáo do alvar& felta pelos interessados de Jacuhy: 
e (acrescenta o mesmo doutor, com acertada e penetrante 
ironia) ''talvez que para a Secretaria do Imperio uma cita- 



çáo do AlcorHo tivesse sido aceita como igualmente mn- 
cludente para o caso". 

E abi está como, por artes e conveniencias de dois re- 
presentantes da Santa Madre Igreja, um delles com criaçú.0 
de gado na fronteira; aconteceu (como escrevia indiganada a 
Vereança francana em dezembm de 1866, com dois grandes 
pontos de .admiração) que, "tendo o territorio da freguezia 
do Atterrado pertencido á freguezia da manca da Camara 
de Itú, e Capitania de São Paulo, passou a pertenner ao mu- 
nicipio da Cidade de Passos, provincia de Minas Geraes!lW. 
E 6 certo que se não falou mais nisso neste recanto do vssto 
pai2 dos Factos Consummados. 

VII 
T - 

- A Prosperidade sorria, no emtanto, para a terra do Ca- 
pim Mimoso. No anno de 1852, o Capitão JosB de Barcellos 
construiu patrioticamente, B propria c a t a ,  um grande pre- 
dio para nelle funcionarem a Camara e a Cadeia da povoa- 
c h :  e, quatro annos mais tarde, havendo magnates locas 
3emonstrado a0 Governo Provincial a exuberancia da vida 
francana e os fortes elementos de que dispunha Para o P o -  
wesso, approuve á Assembléa Legislativa decretar que 4 cs- 
tegoria de cidade, com as prerogativas inherentes, fosse 
elevada a brava heroiua dos temps de Franca e R o h .  E 
ti-la garbosamente constituiria em Cabeça de grande CO- 
marca geral de primeira entrancia desdobrada largamente 
>ara o sul até as longinquas terras de Sàsa Branca. 

Desde então. e pelo espsço de dois decenios e meio, 
%quanta a imprensa não apparece triumphante no cimo 60 
planalto, a historia da civilização e dos costumes francanos 
Teveste as cores bucolicas e a singeleza da vida aldeã, entre 
iaçada de risos, labores, resas e cantares. sem que entretantc 
?e deixem suffocar as aspiraçáes ainda incertas de aperieiçoa- 
mento e rifueza. 

Curiosa vida, simplds costumes, tempos ingenuos eram 
rsses da civilização rudimentar, que desabrochava lentamente 
nas alturas da collina! 

Eram, a principio, os formosos dias em que se reuniam 
no largo da Matriz, envergando fardas encasacadas e barre- 
tinas encartoladas as bravas praças da invicta Guarda Na- 
lonal, radiantes todos, carralleiros e infamtes. aqueües sob 
~s ordens do Major Francisco Antonio da Costa, e estes Per- 
Vlados e de affectada carranca, sob as instruwóes do Sar- 
Tento Vicente Nunes, velho alfaiate, que morava no sobra- 
to da esquina pertencente a Domingos das Araras e onde 
mais tarde veio assentar Jose Honorio da Silveira ae prate- 
leiras do seu estabelecimento commercial. O povo acconix 
Pontente, baboso de orgulho pelos garbos da sua "Briosa". 
ouvindo a chamada wtante,  e applaudindo a irritada expres- 
são do soldado de infanteria Joaquim Csmillo, atirada es- 
tabanadamente da fileira para estimular as energias disci- 
olkantes do Vinente. quando alguem não respondia ao ari- 
peilo: - "EstB rebelde, seu comandan te  .. Cadeia neUelW. 

Numa ouewencia frequente á c?esempenada Guarda. 
varios entretenimenim surgiam. enènendo de danqamlss as 



tardes domingueiras. Eram o rude Moçambique, o tripudiantc 
Congado. as estrepitosas Cavalhadas liouriscas, passatempos 
intercaladas de resas, missa; cantadas. ladainhas e prorisaóes 
numa irreverente confusão de oousas profanas e sagradss: 
onde o sertanejo nem sabia Bs vezes o que estava mais a 
ddmirar: - se a bizarria das Irmandades precedendo o ando1 
dd Padroeira, se as vestes multicores dos figurantes em torno 
du negro vice-rei. que passava, de grande mant,o encarnado, 
atraz do pallio, a mão nos copos da espada virgem, affectando 
uma catadura sinistra de autoridade suprema, dessas que 
podem,a um simples gesto, fazer rolar na poeira a cabeça 
de um subdito rebelde. O Congo possuia leis tremendas.. . 
Mas. o vice-rei tinha o c ~ d a d o  de ser clemente e de limi- 
tar-se a inoffensivas carranca, durante a procissáo e du- 
rante os saracoteios da pragmatica. Havia muita fogueira, 
fogos, musica. No interior do templo rompia vagarosa a or- 
chestra deante das estantes bezuntadas de cera das VelsF. 
O tabellião Jasé Ferreira Mendes e o advogado Silverio Chu- 
dino da Silva. brandmdo o arco retesado contra as cordas 
gementes das rabecas o prestante sr. Joaquim Gomes da 
Fonseca, Escrivão de Orphão atacando o rabecáo bojudo, 
iam acompanhando envaidecidos, de cabeça alta, na execu- 
ção de uma 'Ave-Maria", os gatganteios famosos da jovem 
d. Ritinha, cantora de primeira. Na rua, em frente ao coreto, 
um fremito agitava 8s vezes a multidão. e havia um recolhimen- 
to de admiração, quando o Vicente Seleiro appressava o com- 
passo. ne variação de ophicleide, e o Candinho Roxo e o Jose 
Damião rachavam. as trompas. ou fluzndo, num cheio sonoro 
e prolongado, "para aue melhor o ouvissem, Jose Jeronymo, 
genro e ajudante do Escrivão, erguia para o ar acima do ho- 
rizonte, durante o sopro rijo, a parie inferior campanifonne 
do trombone de vara. Nm ser6es familiares. sapateava a ra- 
paziada, aos toques do pistão e da claríneta aguda, nos gos- 
tos de uma. auadrilha ainda barbara, entre requebros e scintil- 
lantes olhadellas furtivas. que diziam, no vozeante rumor, a 
linguagem muda e ingenua das promessas, a carrespondeucis 
medmsa dos namorados. E, terminadas as festas, nem por isso 
dessarecinm os passatempos do viver Indigena. Havia 
ninda o bilhar antigo de NegB Marques das temws da revolu- 
cán: 9. mais tarde, inaugurado um outro, o de Jos6 Ferreira, 
para ahi affluia a juventude. & noite. ou nos dias santifica- 
dos, ahi movia a massa (que era o taco da e p m  em for- 
ma de forquiiha), lmpellindo para o sacco de cada canto a 
bola. roliqa do adversario. Os homens de meia idade iam, B 
noite, prir habito velho, palestra= 6 botica do chistoso e po- 
puiarissimo capitão Joaquim da Rocha Neiva. Cavalleiro da 
Ordem da Rosa e supplente chronico do Juiz Municipal. De 
dia. si faltavam oecupaçóes, ou nos intervallos dellas, Prefe- 
riam pam ponto de conversa o sobradinho alegre do Colledor, 
o muito magro e muito querido capitão Simáo Ferreira de 
Menezes com criação de gado na cidade. A Collectoria se esta- 
belecera noandar inferior (hoje salão do barbeiro Mello, uma 
sala de chão atijolado e paredes encardidas. Grande sala e 
de mandes prestimos era, porquanto dentro deila se nego- 
ciava o seUo e se tiravaoleite das vaccas do fimccionarlo. 
Era mesmo para os visitantes do Capitão Menezes uma delei- 



tosa curiosidade essa de ver a pericia dupla com que no mes- 
mo ambiente se puchavam as reforçadas tetas leiteiras e se 
recolhia abundantemente, para os sustentos da Fazenda Publi- 
ca, o gordo sôro snbstancioso do Orçamento. Outms varões 
francanos procuravam ainda a prosa seria do muito honrado 
Tabellião Jose Ferreira Mendes, sempre grave no seu ear- 
brio, junto n um catre velho e tosco de herança vetusta. 
destinado a supportar as rurnas de papeis forenses. A's vezes, 
em meia do bulicio do trabalho ou das palestras, ouvia-se de 
subito, vindo pelo ar  calmo, o badalar de um sino triste, an- 
nunciando o 'Viatico" para um enfermo. Immediatamente, 
o rumor cessava, o cnrtorio e o bilhar ficavam desertos. sus- 
pensas as feiras. interrompida a prosa no sobrado: e, de toda 
a "arte. compungidos e taciturnos, magnates e pequenos 
sahiam riara a rua. embicavampara o templo. a disputar o 
pnllio. Em onas da Irmandade do Santissimo, Ia seguiam os 
mais lestos. de tochas accesas, acompanhados do povo enorme. 
Pelas ianellas. pendiam do peitoril as colchas rubras de te- ~ 

cido fino. Pelas ruas. creoulas avpressada.s giravam mmo 
ppneiras de um lado e doutro. espalhavam aos punhados as 
fo'has verdes. as florinhas e as petalas de rosas. Entao, o 
Viatico passava. solemne e grave. sob o pallio. levando atraz 
eabecas curvadas e muita serias. Para dentm das janellas, 
divisavam-se os olhos tristes dos que se ajoelhavam, no la- 
mento de não poder tambem sahir. Nas lojas e nas vendas, 
naradas as negociacóes. joelhos dobravam, pousavam em terra. 
A turba passava. Cantanto o Benedictus. Faziam os Pds um 
ruido seceo esmagando as folhas. No ar  badalava a campai- i 

nha ~lanaente,  aue um menino magro movia edmpessadamente. 
marchando na frente. muit,o teso compenetrado de seu papel 
e muito serio. Esse menino se chamava Gaudencio Lopes de 
Oliveira. Depois. voltava a alegria, a palestra dos capita- 
listas se renovava. as trnnsaccões se reabriam. os tesres se 
movimentavam. continuando a faina interrompida. Outras 
vez-S. estourava no ar. propaeando um som grandiosa e cavo, 
um enorme foguete de bombão. annundando o Estaf6ta. O 
homem eheensa da Paulicea. trazia as novas anteriores a dez 
dias decorridos e mardadas no alforge, penosamente, por 
montes e oalles da provincia. Grande festa! Immediatamente, 
niim atropelo. mais ninguem cabia na apencia de José Joa- 
quim Teixeira. E era então, um gozo, um grande gozo re- 
CP~BI .  a noticia das comas longinquas vindas da Corte ou de 
mais ionce ainda, dalém Atlantico, pelo ultimo paquete, nar- 
rativas edificantes de que o Imperador da Austria compare- 
c e r ~  as manobras do Exercito e de que o Santo Padre Pio 
Nono lancara protectoramente sobre uns peregrinos a sua 
r~sz?t(>dora bençáo pontificia. 

Mas. nem tudo se expedia em festas e nem tudo eram 
rosas no p'aralto. De temvo em tempo. um borborinho now e 
rerio mais fnrtemente fazia bater os coracóes. Era a hora 
dos rotos, n hora do perigo. a lioida hora. das saracoteios da 
raonngada eleitornl. Deante do oratorio e da vela benta, 
as miilheres pendiam a fronte sobre o terço para. que as 
cnlisas bem corressem. Mas, das cantos da casa, mãos no- 
dosas, para manter muitas vezes o prestigio das instituiqóes e 
dos chefes, iam tacteando o cano reluzente dos clavlnotes.,. 



Durante a paz, tambem sahia devagar 9 rua, arrepanhando 
as  saias, a velha Intriguinha maldizente, a repisar os factos 
e a salpicar de lama os caracteres. A Coneupiscencia de 
outro lado surdia, atando concubmagens, n'uma hostilidade 
traçoeua á tradição e á pureza dos antigos coetuiies, a re- 
laxar o recato dos vestuarios, a desabotoar os corpetes, a 
rasgar impudicos decotes, a produuztr motivos de pu.bIico es- 
candalo. Velhas matronas francanas, fieia ao passado e gzar- 
dcs da TridicAr,. voltavam a face indignadas, cahiam de joe- 
lhos implorando do Alttissimo que ii F'ranca do Imperador man- 
dasse um pa5re seveio como o vigario velho, mas que fosse 
m i t o  mais peitudo; mais corajoso para "acabar com essa in- 
diabraàa corja, com essa pouco vergonha!". E o Altissimo ou- 
viu a aidente prece, fazendo chegar á Franca, no dia 23 de 
junho de 1860, o jovem Reverendo Padre Candido Martins da  
Silveira Rosa. 

Contava o moço Vigario 22 annos de idade, era activo, 
formoso, corajoso, honesto. A populaçáo, curiosa, ao vei-o 
sempre lepido a viajar pelos quatro ventos, intemerato e 
dextro, aguentando, em cima do lombilho, os corcovos brutos 
dos bucephalos, appellidou-o desde !ogo, admirativamente, o 
"Peão". Depois, ao conhecer a sua musculatura de athleta 
esmnrrando o Vicio e o colorido de sua Palavra enaltecendo 
as  virtiides evangelicas de toda a alma o chamou "Bene- 
merito", abriu-lhe as  portas do coração. Em verdade, embora 
''quasi sempre risonho, oom seus olhos garços e rasgados, ver- 
dadeiras jkneiiinhns dalma por onde sahiam as fulgurn- 
~ ó e s  de sua inieiiigencia. (conforme o descrevia, 43 amos  
depois, o excellente Estevinho, na imprensa francana), padre 
Candido iniciou bravamente s suarenta empresa. da civi- 
limcão do planalto. Logo. aqueiles "olhos garços" despe-i- 
ram fagulhas de indignação para reduzir a cinzas o matagal 
damninho dos maos costumes. Con~o auxiliares chamou mis- 
sionarios, er,angelizou os por'os do municipio. Empresa aspera 
e rude era essa, par certo. Como bradasse. no templo, contra 
OS desregramentos. contra a ousadia. dissoluta dos que leva- 
vam á isreja as suas amasias, recebeu ameaças, prometteram- 
lhe pau e balas. Heroicamente respondeu do pulpito "que 
não haveria forças no mundo que o dissuadissem de fallar 
a verdade, quando esta necesszi'ia fosse para o bem de seus 
parochianos". Amigos dedicados saltaram então a proteger- 
lhe a pelle. I a  havendo um conflicto seria. O moço Vigario 
imperterrito continuou a cnmpanha. Aproveitando uma ini- 
ciativa do padre missionario Bartholomeu Thadei, que clamava 
esbravajadamente contra o traje impudico de muitas mulhe- 
res, exigiu logo que todas as filhas de Eva, indistintamente. 
se apresentassem no templo de cabeça baixa e coberta. Houve, 
por isso mesmo, larga eatracçáo de lenços de seda da  India. 
Furiosos, procuraram os seus inimigos envolvel-o. sob qual- 
quer pretexto, nas malhas dz Justiça. Como enraio, accu- 
saram-no de castigar alguem com paimatoadas. "Não era 
isso permittido, bradavam, sinão contra escravos". Processado, 
Padre Candido foi absolvido, a mingua de ProTas. Posterior- 
mcnrr, novai O C C I ~ ~ ~ I T O P S  O ) ' ~y~ t ' i o  l n n a ~ d  otpháos. SCIII pri'via 
autorl,a~áo do Juu .  >Ia' Pnrlrt C~liili<io continuou a sahir-se 
~ ~ t o s a n l ~ ~ i t e  da ri>roscauu. i alravez be icçuvaçá!s, de ubjur- 



gatorias e de ameaws, lá proseguia a verberar mais alto e sem 

i rebuços a dissoluçáo dos cvstumes e a prégar a necessidade 

.> 
urgente de voltar ás vias santificantes da Oração e da Vir- 
tude. E cada vez mais ardente e mais sincera crescia nas 
almas a admiração pelo intrepido ministro dos ObOs garços. 

Fõra juiz do primeiro processo o irritavel magistrado, 
empossado em 1864,- doutor Virginio Henrique da Costa, por 
antonomasia o "Onça", que o era, na verdade. Um recolhi- 
mento apavorado suspendia o anhelito, quando elle passava, 
de vagar, no seu paletot de alpaca verde, atirando para 
a direita e para a esquerda olhares prescrutaüores e pene- 
trantes. A Fama dizia a sua veia causticante e impiedasa, 
temida pelos funceionarios do juizo, temida pelas procura- 
dores de causas. No corpo dos nobres jurados o seu oihar 
tocava como a ponta fria de uma lamina de aço: pro- 
vocava arrepios. Numa ogerisa contra homens do Conseiho 
que se demoravam a achar os oeulos nas algibeiras, atirava-lhes 
com esta prevenao, n'uma vos tonante ao abrir a sessão de 
Jury: "-que os senhores Jurados que precisassem de oculos 
para assignar-se, deveriam desde logo munir-se deiles, para 
que não estivessem a proeural-os na occasiHo, tomando as- 
sim o precioso tempo." Extremado politico, chimango in- 
transigente. Possuia um vigoroso escravo: o Diogo. Fiel &s 
ordens de seu senhor (dizia-se), o Diogo desfechava tiras & 
porta de cascudoa a fim de amedrontal-os. Na0 escapou, é 
fama. a essas demonstrações estrondosas de quisilia o muito 
operoso e doutn advogado, capitáo Antonio Jacyntho Lopes 
de Oliveira. Mais perigosas, entretanto, que os pmiectis ati- 
rados pelo negro, cortavam o ar as settas penetrantes da Sa- 
tyra togada. Ninguem se ufanou jamais de lhes haver sub- 
trahido a peile, nem mesmo o nobre e incorruptivel snr. ca- 
pitão José Eduardo de Figueredo, prestigioso Chefe do Partido 
Consel'vador. O caso que fez epoca. repetido de bocca em bocca, 
Succedeu entre os fragores de um pleito eleitoral. Da chimanga- 
da era a situapão. Que importava? Mais tesos e arregimenta- 
dos compareceram em frente da urna decisiva os batalhões 
de nobre capitão, na hora do combate. Grande apprehe2lsá0, 
graniie susto! Desatinadamente se entreolharam os mesarios, 
vendo adeantar-se, num sorriso confiante, calmo e forte (os- 
tentando a sua magnifica estatura e a bella saude respirada 
nos puros ares da Fazenda Santa Barbara, e retemperada na 
tranquillidade honesta de seus sentimentos de piedade ehris- 
tan) o alentado Chefe dos Caseudos. Bem o conhecia o Juiz. 
Affectando, entretanto, ignorancia, ao encontro lhe sahiu, como 
tomado de uma curiosidade subita de miope, a semi~vrrar os 
oihos. a mão acabanada sobre a testa, afim de proteger-se 
contra a irradiação da luz, em quanto. perguntava:-"Quem 
é este Senhor? Quem é este Senhor?". E, como ouvisse a 
resposta do prestante Sr. Francisco Barbosa Lima, illustre 
Chefe liberal, de "que era aquelle o snr. capitHo José Eduar- 
do de Figueiredo", retirou a mão da fronte, arcou para traz 
a cabeça, exclamou bem alto e rapido, como quem de subito 
se recordava: - "Ah, sim! é o frei José de Santa Barbara.. . 
E o Santa Barbara.. . Ora, muito bem!" E fingiu traçar se- 
guidamente, com a ponta do dedo indicador, no alto da ca- 
beça, uma grande coroa fradesca. Isso não impediu (assim O 
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affirmavam os velhos Conservadores irritados) que, posterior- , 
mente, alquebrado e doente se. penitenciasse perante a sua 
victima, dando-lhe o verdadeiro nome, pedindo-lhe a sua pre- 
ciosa amizade. E tão generoso fora o capitão Eduardo iassim 
acrescentavam os seus amigos), que desferira um modesto sor- 
riso e lhe respondera: - "Amizade. não, snr. doutor, que 
ella de nada lhe servirá; mas, como frade, eu lhe concedo o 
meu verdadeiro e puro amor fraternal". 

Tão bravas wmo o Juiz Virginio vieram as bexigas por 
aquelle tempo. Inclemente, alastrada por todos os recantos da 
cidade, á semelhança de uma labareda que o vento impelle, 
a epidemia lambeu, devorou uma grande parte da população, 
Com mulher e filhos, quem poude fugir abalou, a trote de 
cargueiros. E, por algum tempo. a Franca do Imperador per- 
maneceu deserta, a luz do sol cahia melaneholicamente sobre 
as ruas e largos, sobre as jaboticabeiras frondosas do portu- 
gum Jobo da Costa ou sobre os repolhos famosos de Manoel 
Pereira, alcunhado, precisamente por causa destes, o Manoel 
RepIho.  Raros viventes appareciam aqui e além, creaturas 
rummodistas e indifferentes como o D a ,  em chinellas de 
couro, fumando 8 porta de casa o seu eterno cachimbo, ou 
como o João Panca, portuguez de grandes tamancas e cabel- 
leira basta, a olhar philosophicamente para as prateleiras que, 
pouco antes, trazia sortidas e pejadas de bananas e gravatás, ' 
O Juiz Virginio tambem ficara, e presmu á cidade, contra a 
epidemia, relevantissimos e resgatadores serviços. 

Felizmente, neste globo tudo passa. A fama do Juiz 
Onça e as bexigas passaram. O povo regressou mais alegre, 
as  lojas se reairiram. E, novamente, na  botica do capitáo 
Neiva (morava onde depois se estabeleceu Pinto Bastos) se 
congregavam os magnates da localidade: o bondoso coronel 
Jpsé Justino Falleiros, a l v o  e risonho, com seus restos de 
cabello aproveitados por cima da careca, buscando disfarçal-a; 
o muito amavel major Antonio Joaquim do Nascimenia arri- 
mado á sua bengaia de eastáo de prata e sempre correeto no 
seu leve paletot pardacento e nas suas largas ca l~as  de algo- 
dá0 ami; O nedio e prazenteiro capitão Manoel Ferreira. 
Candido, admiravel jogador de gamão; o honrado snr. capi- 
ta0 José Eduardo de Figuriredo, o da alcunha beatifica lem- 
brada pelo Juiz Virginio, (alcunha a que davam realce os 
conhecimentos solidos de Latim do nobre Chefe e as sues 
habilidades vocaes na auxilio do Canto-Chão) ; o José Cursino 
dos Santos, com seus interminaveis tremeliques nervosos; o 
mui circumsptcta snr. capitão Antonio Carlos de Vilhena, 
ponderado e commedido ainda mesmo quando, em meio do 
desabusado gargalhar da companhia, emittia a sua discreta 
risadinha em - eh! eh!; o jocundo capitão Guido Eugenio 
Nogueira. meio manca, meio escuro, admiradores todos da veia 
satyrica do boticario, o qual, baixo e gordo, ia atirando. de 
cara raipada, as suas retumbantes pilherias sobre os homens 
e cousas da localidade. Bom calcuiista, dizia-se que o excel- 
lente Neiva sabia manter atiladamente, com os magnates, o 
prestigio do estabelecimento, e com o escravo Luiz, em uma 
vendinha ao lado (no lugar onde muitos annos depois se eri- 
giu e queimou o Bijpu) a alta fama de um doce de leite. de 
que eram os meninos francanos de então (sexagenarios hoje) 



consumidores assiduos e vorazes. E, novamente ainda, nas 
festividades, accorria o povo rude e avido de emoções, e j8 
de novo atroava os ares o vozeirão de Manoel Lourenço Pi- 
res, por alcunha o Manoel Branco (por s e r  negro fusco) du- 
rante os leilões de prendas, quando gastava elle prodigamente 
em lances altos, todas as economias recolhidas de vagar pelo 
espaço de um anno, a incitar a turba, e a bradar LDm enthu- 
siasmo, ora B direita, ora a esquerda; 
- Vamos. Coragem, rapaziada! Bufa, freguez! 
Ao dr. Virginio succedera no juizado da comarca o dr. 

Jose Ignacio Gomes Guimarães. e a este, em 1867, o nobre 
di. Francisco Loureno de Freitas, velha figura de magistra- 
do, de baixa escatura, calvo e sem bigodes, a barba á portu- 
gueza pelos queixos, todo elle guardando certa semelhança 
com o presidente americano Abraham Lincoln. Mas, a prin- 
cipal differença, era que trazia no corpo, insubstituivelmente 
uma enorme sobrecasaca e um collete preto muito iargo e mal , 

feito. Formara-se em Coimbra, era bondoso e circumspecto, 
habitava um sobradinho tosco perto do Mercado e possuia, 
como creado, um negro velho e beiçudo chmado  Bahia. Sete 
anncs permaneceu em Franca; e, sob sua egide, gozava o 
p v o  a deleitosa paz, entre murmurios de Tesas, toques de 
serenatas, folgares e serões compensadores do labor diurno. 
A' noite, emquanto 18 fóra chorava o pinho acompanhando 
pelas esquinas a rabecs do advogado Silverio, no interior, 
depois do terço, amontoadas no solo, em semi-circulo, moças, 
creankas e mucambas ouviam, num elevo, contadas pelas vovós 
compleeentes as narrativas flammantes dos tempos de Capitão 
Hippolito, as zangas do Vigario Velho, s. rudeza singular de 
umil ,epac8 de forma& em que a planta da cidade nada mais 
era 00 que uma pequena cruz entestada alem na  igrejinha 
de Santa Ephigenia (hoje sede da Luz Electrica) tendo a 
penha assentada na de São Francisco (parte psterior da 
Matriz Nova), ao passo que os braços se estendiam da igre- 
jinha velha do Rosario <Mercado) até o projeetado templo do 
Carma, na largo que depois se chamou de Misericordia. Para 
dirigir mais solemnemente o terço, convidava-se ás vezes a 
Ignacia Lkndina, uma velhinha azougada e intelligente, na- 
tural das Geraes, moradora no Largo do Rocio, n'uma esqui- 
na tolide se installou depois a pharmacia Petraglia). Muito 
apreciada pela sua memoria, gastava a Landina de referir 
por miudo as execuções criminaes a que assistira, dizia s 
epovea estonteante da Anselmada, que testemunhara de per- 
to, e que relatava imitando com a propria vóz o som profun- 
do e ribvmbante dos bacamartes. A creançada attenta, im- 
pressionada com as visagens dos enforcados e com os estrondos 
da fnsilaria, encolhia-se toda, achegava-se ás saias, perdia o 
somno. E. emquanto assim se preoccupavain mulheres e crean- 
ças, lá iam os homens para o gamão, em casa. de negocio do 
tenente Felisbino Antonio de Lima, que de contente irradia- 
va por ver reunida no seu saláo a boa sociedade francana e 
mais os viajantes que gratuitamente hospedava, por gosto. A 
casa ficava na rua que de futuro se chamaria "Dr. Jorge Ty- 
biriçá", no p n t o  em que hoje reside o major Firmino Cin- 
tra. Festa co&inua era essa de todas as noites na  sala do 
prazenteiro Tenente!. A l h  das narrativas hilariantes dos 



forasteiros, havia o commentario indigena sobre as excentrici- 
dades e sobre as figuras populares da comunidade local. 
Diziam-se aiii'as surras applicadas com saccos de areia por 
Manoel Cabra1 em seus desafectos, e as diabruras do portu- 
guez Domingos Alves, sujeito apatacado e genro do sargento- 
m6r Antonio José da Silva Bastos. Esse Alves levava a 
palma entre os excentricos Divertia-se, de vez em quando, a 
atuar pequenas moedas á creançada. ao  fim da aula de Pa- 
dre Pedro, gostava de vêr os meninos aos trambolhões pelo 
chão. n'uma nuvem de poeira, disputando as rodellas a em- 
purrões e a murros. Outras vezes, ia, ao fim das missas ou 
durante as festas, agachar-se em meio do Largo da Matrh, 
como se estivesse a procurar um objecto perdido, para attra- 
hir o povo. Por fim. escapulia de mansinho, sem que nin- 
guem o visse, quando mais aecesa andava a curiosidade pu- 
blica. Havia mais o Antonio Xavier de Angra, popular e 
habilisimo curandeiro que, processado por haver liinçado 
n'uma receita a firma Dr. Angra, allegára, em boa hora, que 
escrevera D'Angra e que não tinha a culpa de que se con- 
fundisse uma simples preposição e um apostrophe mm o ti- 
tulo de Doutor. Havia ainda o escrupuloso e desconfiado 
capitão Marceliano Rodrigues, sempre a falar baixo, a cochi- 
char. como no receio de que lhe ouvissem alguma inconve- 
niencia. Havia, ainda mais, o boticario Joaquim de Silva 
Souto. por alcunha o Joaquim Buffa, em consequencis.de seu 
feio sestro de atirar a todo instante bruscauiente sopros rui- 
dosos e asperos que, ás vezes, faziam voar da balança os 
monticulos de remedio em pó. E, rindo-se delles, troçando-os, 
assim passavam os homens do gamáo as doces horas, em tri- 
plice disfrute do jogo, da pilheria e do café ínm biscoutos 
servidas nas bandejas do tenente Lima, gozo complicado, a 
que de vez em quando se addicionava enthusiasticamente o 
commentario ruidoso de uma victaria de nossas tropas contra 
as hostes do Paraguay. 

E crescia sempre, mas socegada e lenta, a Franca do 
Imperador em consideraplo e riqueza. Em consideraplo, sim, 
que, para honrar as tradições do seu civismo e da sua reli- 
giosidade, náa permittia se consummasse impunemente sem 
um protesto o que quer que nos brios ou na piedade a me- 
lindrasse. Era assim nas suss patriotadas durante a luta ex- 
terior; era assim quando em 187i (segundo os documentos 
colligidos pelo infatigavel dr. Borrou1 para a imprensa fran- 
cana), a Iiiustrissima Camara Municipal. indignada contra a 
invasão de Roma pelos Garibaldinos, lançou perante o Santo 
Padre um protesto acerbo em que pedia ao Altissimo désse 
ao Brazil "Uma voz Potente no Conselho das Naçáes para 
reclamar com toda a sua força em favor da completo resta- 
belecimento da Soberania Pontiflcia e da Liberdade Religiosa 
de duzentos milhões de Catholicos". Sobre esse papel lan- 
çaram enthusiasmados as suas respectivas assignaturas os hon- 
rados camiristas José Eduardo de Figueiredo, Antonio Carlos 
de Vilhena, bomingos Alves Leite, Thomaz Jose da Mot%a, 
Joaquim Justino Alves Ferreira, José Joaquim do Nascimen- 
to, Antonio Silverio de Freitas e Francisco de Faria e Mello. 
E tambem, sim, em movimento e riqueza progredia a Fran- 
ca. No anno de 1872, para combater o analphabetismo e para 



accudir ás crescentes necessidades do Fdro, galardoou-a o Go- 
verno com uma segunda cadeira de ensino publico e com a 
creaçáo de um segundo officio de Justiça. O movimento 
forense e o movimento do ensino disseram-no, entáo, de um 
lado, o velho Porteiro dos Auditorios, J d o  Tejxeira da Costa 
a apregoar pelas esquinas, de oculos cavalgados na ponta do 
nariz, as editaes do Juizo, de outro a v62 cantante da meni- 
nada, nas monotonias da taboada, entre estalos slacres de 
paimaimdas. Augmentaram igualmente os estabelecimentos 
do Commercio. Já  em 1873, fremente no seu prurido de tm- 
balho, gozava a Franca do Imperador as delicias de uma acti- 
vidade operosa em que se enriqueciam 84 asricultores,-. 25 
negociantes de molhados, 15 commerciantes de fazenda, 6' 
advogados, 5 negociantes de €&I por atacado, 4 seiieiros, 3 
alfaiates, 2 pharmaceuticos, 2 açougueiros e um padeim. E a 
Illustrissima Camara Municípal, que hoje recolhe annualmen- 
te quasi duas centenas de contos de réis, já arrecadava gu- 
losamente, aquelle tempo, a sua bonita verba de quatro contos, 
gosando a epoca. deliciosa em que o vintem valia de 
facto vinte réis e servia para comprar alguma Cousa. Certo 
6 que a popuiaiáo ganhava para o seu sustento e economias. 
Ainda mais: além do pão de forno e do bolo de fnbá muito 
em voga, parecia não descurar do N o  espiritual, na lenta 
evoluçáo da sociabilidade. Aos divertimenbs rudes primitivos 
iam snccedendo, de momento a momento, mais polidas e ame- 
m passatempos. Certo, ainda frequentemente, no Largo, can- 
tavam saracoteando os homens negros do "Moçambique", sa- 

. pateavam os velhos da cqntradança de arcos, vaidosos na sua 
Eprtola, na sua casaca, e nos seus calções de cores estriden- 
tes; e nem se desdenhavam, nas salas, o veiho e brejeiro 
Miudinho, e nas largos a in?estidura das Mantenas para as 
Cavalhadas bulhentas, quando o major Antonio Garcia de 
Figueiredo, mais o capitáo Joaquim Garcia e tantos outros 
conspicuos personagens fulgiam sumptuosamente nos seus ror- 
seis ajaezados, aos olhos da deidades embeveeidas. Certo, 
igualmente, ainda causava successo o jovem Osorio no seu 
traje chibante de CavaUeiro. Cbristáo, aprumado no seu to- 
goso ginete russo-claro, enristando a lança contra os peitos do 
inimigo mourisco, e tocando, ao mesmo tempo, o coraçáo das 
morenas maravilhadas e o orgulho paterno de Nenê Mques .  
Mas, é tambem certo que se amenisava o gosto: J B  nas bellas 
mascaradas se erguiam os moços graciosamente nos estribos 
p r a  offertar as damas risonhas e inclinadas no peitoril das 
lanellas uma flOr enlaçada em fitas variegadas, na ponta das 
lanças; e já fatigada pela monotonia das festas populares, a 
sociedade francana desse decenio de. I870 a 1880 exigia mais 
intimas e familiares seróes, communicativos jogos de prendas, 
sue produziam alegrias inesqueciveis, intermeadas de danças 
novas aprendidas na Panlicéa, ensaios de uma convivencia 
mais estreita, por meio da qual se desatava a lingua dos na- 
morados e a Idéa ia surgindo de vagar do envolucro premen- 
te do obscurantismo aldeão, e se transformava, á semelhança 
de leve borboleta que, esperançada e timida. vae sahindo aos 
poucos do seu casulo. E tanto era verdadeira e m  aspira@o 
de progresso espiritual na terra dos Anselmos, que, de repen- 
te, librando-se das leituras e dos estimuios trazidos dos pas- 



seios B a r t e  e 4 Capital da Provincia, appareceu luminosa, 
entre applauos, a idea de um Theatro. E, logo, abrindo a 
torneira de lagrimas deiidantes, abundantes e ingenuas, co- 
meçaram as representações e os lances berrantes do "Poder 
do Ouro", da "Probidade" e dos "Anjos da Terra". Medes- 
tas a Principio, essas representações occupavam as obras em 
constnicção da Cadeia Pubiica. Depois, passaram as honras 
Para o ranch8o do Mercado. Por fim, graças B iniciativa de 
Joaquim Augustu da Cunha e Silva, de José Antonio de 
Lima e de Antonio Sebastião Barbosa, pensou-se na edifica- 
Çáo de um Predio proprio, onde os amadores dessem largas B 
sua vOCaÇ6.0 artistica e a platéa poudesse chorar e rir von- 
tade e da mais confortavel maneira. Formou-se uma grande 
rata de 48 accionistas, que deveriam contribuir cada qual 
com 2ffiWO réis, e acardou-se na construção de 50 cama- 
rotes destinados aos associados, de modo qlie um restasse para 
a Policia e outro para os amadores. O tenente coronel José 
Garcia Duarte pediu a empreitada e, em seis mezes, dava 
concluido o predio. Então, com jubilo indiziyel, na noite de 
4 de abril de 1874, inaugurou-se o Theatro Santa Clara 
(assim chamado, ao que parece, por devoção de Guilhermino), 
solemnizando-se o acontecimento com a representação do dra- 
ma "Luxo e Vaidades", no qual o snr. Joaquim de Lima de- 
sempenhou com successo o papel de Henrique, formoso galan, e 
o snr. José Luiz Fontoura o da gentil Leonilia cheia de castos 
rubores. Outros papeis foram confiados a Sebastião Barbosa, 
a Virginio Pereira dos Santos, (outra dama), a Guilhermino 
de Lima, a Firmino Cintra e a Gaudencio Lopes de Oii- 
veira, que exereia o cargo de 1.O tabellião da wmarca desde 
o me2 de dezembro de 1872. José Antonio de Lima apon- 
tava e ensaiava. A decoração dos scenarios e bastidores fi- 
cara a cargo do tenente Mamede, que de estudante -nau6 
passara a exercer, com habilidade. a profissão de curandeiro. 
E era então uma infindavel delicia. As narrativas sobre as 
hemicidades da brava gente brazileira nos campos de bata- 
lha pareciam ter incendiado as imaginações, propagado o 
sentimentalismo; e o rnthusiasmo attingia ao auge nas 
grandes,,scenas da "Affronta por Affronta", do 'Soldado Bra- 
zileiro", do "Vinte e Nove ou Honra e Gloria" e de outros 
dramalhões de virar e romper. 

Oito annos, entretanto, decorreram ainda, antes que a 
triumphadora imprensa -galgasse as eminencias do planalto. 
e que se Iasgyse a cortina de arrebóes magnificos para a 
civilizacão francana. Affhma, é certo, o inmnsavel esqua- 
drinhador do Passado, o illutre dr. Borroul, que j4 em 
1859 tivera a Franca do Imperador ss honras de um pe- 
riodico, O ConstitucionaJ, redigido por um deputado francano 
que outro n8o era senão o prestigioso dr. Bento Guedes de 
Carvalho. Mas, o mesmo preclaro publieista confessa ignorar - 
se o jornal fora ou não impresso na propria Franca e nem 
ha na Tradicão noticia de que um prelo qualquer deixasse 
ouvir outrora o seu ruido caracteristiw por esta zona longin- 
qua do BeUo Sertag; e, antes, 6 bem provavel que o Con- 
stitucionai do qual o notavel excavador conserva religiosa- 
mente dois unicos exemplares) fosse tão util para a Civili- 
zação francana mmo se o escrevesse o fundador numa lin- 



gua impenetravel a barbara do remoto Oriente. Oito annos 
portanto, decorreram ainda antes que um prelo gemesse de 
verdade nas alturas da Cidade, oito annos ingratos (assim o 
proclamam os velhos amigos da Ordem) passados em este- 
reis politiquicesi em asperos attritos, desatinados pleitos, 
onde se receava echoar, a todo momento, para emittir uma 
opinião decisiva, a palavra tonitroante dos davinotes!. . . 

Mas, afinal, a Civilização sorriu. a Civilização triumphou, 
um grande prélo subiu em caixotes a lombada suave do ter- 
reno, e a Imprensa, a Conquistadora, tomou posse definitiva 
do planalto. 

m 1  

' Quando appareceu o "Nono Districto" no dia 1 de ja- 
neiro de 1882, houve no espirita dos Francanos. anciosos de 
progredir, um clarão de deslumbramento. O jornal surgia em 
grande formato. como o dos mais conceituados org8m do 
paiz, exprimia-se corretamente, em bonito estylo, dizia 
cousas enormes, inauditas, m uma parte literia selecta. 
impressionando pelo sèu brilho até mesmo a pupila dos bons 
literatos de além. Trazia o seu primeiro numero uma apre- 
sentaç&o da. folha, demonstrando Gaspar da Silva e Cemr 
Augusto Ribeiro os benefjcios que eram de esperar da im- 
prensa, e continha já reclamação de um Matadouro, de um 
melhor Mercado, de Iliuminaçáo publica. E, desde o Primeiro 
dia, começou a offerecer aos leitores producçóes ineditas de 
prosadores e bardos, que, ainda estudantes, destinados esta- 
vam a fulgurar depois como belloç astros de primeira gran- 
deza na Literatura nacional. E foi um atroante successo. 
Já na "espera, á noite, uma oeia, na redacç&, solemnizara 
o ruido victoriaso do grande prélio; e os discursos de Gaspar 
da Silva. do . Frederico Moura. Presidente da Camara 
Municipal, do dr. Barnabe Vincent, Juiz Municipal, do aca- 
demico Ismael Froemberg, do medico dr. Petraglia, do te- 
nente coronel Garcia' Duarte e do deputado Francisco Bar- 
bosa Lima terminaram entre "hmahs"  estrugidores. que es- 
pan%aram os curiosos postados em frente do edificio. Depois, 
quando começou o Nono a criticar os actos das autoridades 
judiciarias e a verberar o "Beaterio", com invectivas agudas 
contra o padre Candido Rosa, a quem rewonsabilizava "pelo 
captiveiro intellectual em que vivia a Franca desde muitos 
annos". houve entre os adversarios politicos da situar& do- 
minante um sussurro de espanto muito serio. e o Jos6 Povo 
imparcial (mas amigo das tradições) franziu os sobmlhos, 
Sem bem comprehender como podia admittir-se no seio da 
sociedade unia Picareta assim revolucionaria e bruta que 
arremetia contra o edificio da soberania social, ousando sal- ' 
Picar de poeira a toga da Magistratura e tentando poluir a 
ayva tunica da Santa Madre Igreja!.. . Por fim, quando o 
No& Distrieto arnunciou que não aeceitava annuncios 
sobre escravos fugldos, "porque, dizia, não queria servir B 
mais infame e repEgnante das instituicões", não coube mais 
O assombro em muitss almas aferradas ao Passado. Beatas 
começaram a ciciar, á porta da Igreja, do lado da Sachristia. 
com um tremor nos labios, que o demonio em pessoa andava 
a affligir, a tentar a pobre Franca do Imperador, com a sua 
rmchina infernal. E como contimuassem os artigos de atrevida 



fei@o revolucionaria contra as cousas mnstituldas, receberam 
os redactores do "Nono", por linhas travessas, a esfusiante PIO- 
messa de vingadoras pauiadas. 

Decorridos, entretanto, os primeiros meaes, comprehendeu 
atiladamente a mocidade francana que não podia conservar-se 
inactiva deante do impulsionante movimento inteiiectual im- 
primido por dois forasteiras illustres. Comprehendeu, ainda 
mais, que o desabrido e iitterario Nono Distrieto não se de- 
dicava exclusivamente e desapaixonadamente a o  bem da 
sociedade francana: antes, era certa que aspirava princi- 

palmente ser muito lido lá fóra, longe da manca, pelos seus 
amigos letrados.' Sabia, porem, ' que o Nono representava 
uma brilhante, civiiizadora iniciativa; e a mocidade francana, 
secundando o esforço de intellectuaes adventicios, aos poucos 
se foi approximando da penedia da Imprensa, pouco a pouco 
subiu as eminencias do pharol, até tmnal-o de assalta, no 
empenho de dirigir o fóco luminoso para os vagalhóes de- 
sencontrados dos interesses dn vida local. J a  nesse mesmo 
anno de 1882, em março, Affonso Proemberg, Alvaro Abran- 
ehes e Guilherme Wms, timidamente embora, apresentaram 
ao Publico o "Polichinello", pequeno semanario consagrado 

a ao commentano alegre, destinado á juventude risonha. Mas 
a verdadeira concurrencia ao Nono somente a soube fazer, 
em 1884, a Justiaa, orgam de combate, onde vibrava golpes 
de durindana rija o pulso rijo de Estevam Leão Bourroul. E 
foi então uma imponente, grandiosa lucta, cheia de faiscantes 
revhrberos, e tão luminosa que aclarava a Franca, desenhan- 
do-lhe,a figura altiva em destaque na carta geographica da 
Provincia. 

Tenaz e vehemente, não impedia, entretanto, esse fragor 
de batalhas a passagem solemne do Progresso. A's vezes 
mesmo, uma tregoa salutar reunia por momentos os pala- 
dinos da accão politica para que melhor celebrassem os 
avanços e melhoramentos da vida iocai. Foi assim, por 
exemplo, quando, entre girandolas e sons de fanfarras, se 
inauguraram os trabalhos de exploraqáo da Linha Mogyana. 
Ensariihadas as armas, empunharam os luctadores, successi- 
vamente, O malhete dourado que fitas auriverdes reeobriam. 
O dr. Ferreira Alves, illustre Juiz de Direito, bateu a pri- 
meira estaca. dedicada á Magistratura: o alferes José Theo- 
dor0 de Mello, Presidente da Camara, afincou a segunda, . 
offerecida ao Municipio; Cezar Ribeiro, a terceira, mnsa- 
grada á Imprensa: Alvaro de Lima Guimarães, decano respei- 
tabilissimo dos commerciantes da praça, a quarta, destina- 
da ao Commercio: o tenente-coronel José Garcia Duarte, 
a quinta, offerecida á Lavoura, e o douto esculapio e literato 
dr. Santos Pereira, bateu, para finalizar, a sexta estaca, re- 
servada ás Sciencias e ás Artes. Houve discursos, vivorio, 
até .8. noite, num enthusiasmo prelibador da Civilização. 
como se todos os Francanos já estivessem ouvindo na  outra 
eminencia. da Cidade o silvo da locomotiva, que sómente de- 
veria echoar pela devem dalli a quatro alentados annos. 

Em verdade, orgulhosa do proprio esforço, jamais des- 
curou a população francana de celebrar ruidosamente as 
varias etapes de sua marcha evolutiva. Em 1884, para alagar 
em jubilo a inauguração do novo Forum, a eloquencia jorrou 
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em borbotões. O dr. Barnabb Vincent, em meio da grande 
festa, declamou uma centena de tiras, invocando dez veees 
OS Manes dos Antepassados para que elles apreciassem o que 
ia de progresso por estas lindas alturas. A peça oratoria, se- 
gundo consta. foi remettida, por maldade, como reliquia, 
nara os afchivos da Secretaria da Justiça, em vez de ser pu- 
blicada na imprensa local. E de bisbilhoteira Fsma se Te- 
colhe que a extensão do discurso representou mais uma das 
infindaveis distracçóes do honrado Juiz Municipal, o qual 
se abstrahia ao ponto de esquecer Bs vezes o proprio nome, 
sendo que resalvava o engano por esta fórma prolixa, ao 
lançar sobre os papeis a sua assinatura: "Henrique Barnabe, 
digo, Antonio Henrique, isto 5; Henrique Antonio Barnabet 
Vincent". 

Graças por esse tempo á influencia do Nono e da Justiça 
(não obstante o antagonismo de suas opiniões e crençsi) um 
Cenaculo de esforçados intellectuaes (onde fulgiam os talentos 
de Cerar Ribeiro, Santos Pereira. dr .  Aives, Borroul, Mar- 
colino e outros) produzia na cidade um movimento de id6as 
que formava e educava a juventude francana: Por isso 
mesmo, logo surgiu das cultas palestras gosadas nas salas 
das Redacçóes e no salão do projectada Bibliotheca Muni- 
cipal o gigantesco, formoso plano de conferencias edificantes, 
quinzenaes e publicas .sobre a s s u m p h  de elevado interesse 
espiritual. A idéa venceu, e o certàmen se inaugurou pom- 
posamente a 7 de abril de 1884, com uma sessão solemne 
em honra da memoria de loius Veilot. Presidiu-a o nobre 
dr. Alves, dando a palavra. successivamente, ao Orador official 
dr .  Borroul, e a Cezar Ribeiro, a Santos Pereira, ao Ve- 
reador José Carlos Vilhena e ao "Livre Pensador" (assim o 
noticiou a imprensa) Albert iew. 

Esse "Livre Pensador", tomando a palavra em nome da 
Colonia Franceza, declarou agradecer a homenagem da Franca 
"ao frances ilustre, em cujo Uitramontanismo vencido, sau- 
dava elle, orador, o Estylo vencedor". Commentou-se a 
ohrase irreverente do "Pensador" na terra do Capim Mi- 
moso. cheia ainda das tradipáes do Vigario Velho; e não 
era sem motivo serio que o Padre Candido começava a trove- 
jar no pulpito e na imprensa contra a arremetida "desses 
innovadores, cujas hereoias levavam ao athefsmo e acorocoa- 
vam a Revolução". . . 

A Bibliotheca Municipzl inaugurou-se em junho. E o 
Cenaculo, resalirendo não perder vasa para expandir as suas 
energias intellectuaes. aproveitou logo o 7 de Setembro para 
mais uma sessão solene, onde a Phantasia desprendeu os 

mais rasgados vaios. Da tribuna acolchoada o dr. Ferreira 
41ves comparou os Andradas aos heroes Stouffer, Furst e 
Meichtal da Suissa, e o dr. Borroul, depois de descobrir uns 
kraços de analogia entre d.' Pedro Primeiro e Carlos Alberto. 
recitou estrophes inflammadas de Mendes Leal & memoria do 
rei de Piemonte. E é fama que um trovão de applausos cele- 
hrou O seu triumpho, no momento em que recitava os seguintes 
versos: 

"Da nobre espada a lamina abraçado, 
Viveu soldado rei. e rei soldado 

Sobre a espada espirounl .. - 
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Era. entáo, no planalto um fervet op& de opiniões e 
COntrsdiCtaS. Uma polemica suigiu entre a iwagistratura e 
a Igreja; e a Franca assistiu ao esforço de Padre Candido 
Para demonstrar pela imprensa a seu impenitente adversario 
que inferno I& isso havia, e tremendo, com seus acompanha- 
mentos de rubras e eternas labaredas. Propagava-se, ao mesmo 
tempo, a c h a m a  do Abolicianismo, tendo por seu paladino 
o Nono, ao p&o que a Justiça procurava conter o que ella 
chamava a "onda da Anarchia". E, wmo destinsdo a wn- 
ter o dique, appareceu logo vigoroso o "Club da Lavoura e 
do Commercio da Ranca". Depois, febril, quasi epidemico 
se mostrou o anceio de publicidade. Fundam-se, em 1885, 
varios periodicos: "0 Papagsio", de Simplicid Costa e Guilherme 
Woss; A Gszetinha Familiar, redigids por José Wredo 
Lopes: o Recreio, de Geraidino Barbosa; o -w, 
de Affonso Froemberg e Agostinho de Oliveira; a elegante 
e original Rasa-Chá. do francano Alvaro Abranches mpes. 
Este ultimo semanario, desabiisadamente, cheio de verve e 
de audacia, não quer saber de peias, aspira á liberdade na 
imprensa indigena, quer uma folha superficial e catita que 
finja tudo saber, para se rir de tudo, misturando a seus di- 
zeres conbecimenias dè cousas estrangeiras. O Chronista 
dos hiles francanos descreve as toilettes empregando termos 
franceses: "Mlle. F. appareceu elegante no seu vestido bleu 
marin: Mile. F .  em seu traje branco trés ohic bleu ciel.. ." 
Observando essas innovaçóes da rapaziada, um honrado e an- 
tigo professor de primeiras letras meneava pensativo a cabeça 
para lançar a sua phrase predilecta: - "Não ha que ver... es- 
tamos perdidos!". E a verdade é que, com taes estimulas 
a Rosa-Chá desbancou s. simplicidaüe do vertuario, inaugurou 
O chiquismo na Franca do Imperador. 

Náo esquecia, entretanto, a Cidade os seus elevados ' in- 
teresses de ordem moral. Ciosa da instrueo e educaçáo 
dos adolescentes, viu inaugurar-se o grandioso Lyceu Culto 
6s Letras. de Cezar Ribeiro coadjuvado este no corpo do- 
cente pelo sabio frei Germano de Annecy. Este frade, sobre 
o qual pousavam de longe olhares de scientistas illustres, 
muito amou a Franca do Imperador: al6m de ensinamenias, 
regalou-a com um preciocissimo relogio solar, feito de puro 
marmore de Carrara, por meio de uma subscrippáo popular e 
de um leilão de prendas ricas. Para a realização dessa bella 
obra concorreu efficamente a imprensa lmal estimuiando o pa- 
triotismo dos francanos de ambos os sexos e enfeixando, por 
intermedio de Fulgencio de Almeida, na --Chá. para as 
F'rancanas essa florida phrase-: "Minhas Senhoras, o relogio 
que ajudardes a levantar marcar8 a hora em que raiou a 
estrelia do Progresso na manca!" E as Francanas em al- 
voroço, Ia acudiram- com seus bordados finos. e o relogio lá 
se ergueu, com imponencia e entre hymnos, marcando trium- 
phalmente a "hora do Progresso". 

E a Ranca, mercê de seu exceliente vigario tmja au- 
reola de benemerencia mais gloriosamente fulgia wm a fun- 
dação da Santa Casa) e graças B iniciativa de seus bravos 
jornalistas, de seus industriaes, de seus commerciantes e ca- 
pitalistas, de sua Edilidade esforçsda de todos em summa 
que superionneute a amavam, resplandecia de energias, 



quando uma força nova lhe penetrou nos musculos m m  inau- 
gurar-se o trafego da Linha Ferrea Mogyana, entre regosijos 
inenarraveis. E bem justificados eram estes, que logo ap- 
pareceram os efeitos do auspicioso acontecimento. Novos 
hoteis recebem os passageiros e moradores novos: ecüiicaçóes 
novas se erguem, a populaçáo augmenta. Ao mesmo-tempo, 
uma corrente mais forte de idkas e opiniões mais ruidosa e 
pmpagadoramente anima a campanha democratica e aboli- 
cionista. J á  nada mais contém os impetos da legiáo, nem mesmo 
O esforço herculeo da Justiça, onde Iskander redobra contra 
os radicalistas o furor de seus golpes formidaveis. A moci- 
dade francana quer a abolição. Guilherme Woss e Amerioo 
Penna collocam no seu pos:? a vigilante Sentineiia. Não 
escapam a seu olhar os m&us tractos inflingidos a escravos. 
Ella e outros orgams de publicidade verberam a conducta 
de autoridades que apanham negros fugidos. O advogado 
provisionado Joaquim Antonio Freire Franco, intercede no 
FOro pelos captivos. Cada novo grupo de adherentes á idéa 
nova recebe applausos, manifestaçóes de apreço. Tudo se 
move e tudo se aproveita em pró1 da liberdade. Na Es taçb  
da Mogyana, a prisão de um negro Provoca um tumulto. Na 
noite de 10 dé fevereiro de 1888, festejando-se o "Carnaval" 
distribuem-se no Theatro Santa Clara numerosos exemplares 
de uma poesia abolicionista, que termina asslm: 

Pois bem, francanas formosas, 
A peito, ó moças, tomae 

A redempção dos escravos! 
Pedi, pedi, suplicae 

A Paes, a irmãos e maridos! 
Estes entes i50 queridos 
Amar-vos-ão ainda mab, 
Passada a lugubre noite, 

Com seu cortejo de açoites, 
De ferros. gritas e ais! 

Logo, o Nono Distrito annuncia com jubilo que a me- 
dia semanal das manumissóes ascende ao numero de 80, e lan- 
ça, com arroubos de estylo, uma sincera "congratulação & Ci- 
vilização francmna''. Por fim, a lei awea  fulgura ao longe e as 
acclamações do littoral repercutem no planalto do Capim Mi- 
moso em manifestaçóe~ retumbantes de uma vibração inaudita. 
N& alacridade das festas, a imprensa eleva as notas mais so- 
noras, sem exceptuar a Justiqa, que faz justiça e termina o 
seu artigo de fundo rendendo graças ao Creador por haver per- 
mittido uma solução feliz do problema, sem a receada effus&o 

. de sangue. 
Por caprichos d o  fero Destino, uma epidemia implacavel 

quasi dizima a Franca nesse mesmo anno de tantas alegrias 
e emoções sociais. fi a variola que se spresenta, devorado- 
ra como nos tempos do Juiz Virginio. O panico produz o 
exodo das familias. Padre Candido inicia preces solemnes. 
Em agosto, os homens que haviam resolvido permanecer n a  
cidade, congregam-se numa poderosa liga contra o perigo 
commum, elegem uma Junta de Salvação Publica, da qual é 
escolhido Presidente o honrado Juiz Municipal, dr. João An- 



tunes Pinheiro. L& fóra repercute a noticia com exaggeros 
apavorantes, que deixam atarantada e cheia de pavar a Ca- 
mara Municipal do Sacramento. Num edita1 de sensaçáo, 
amuncia essa Corporaçko mineira a 'ruptura de suas re:a- 
çdes com a Cidade da Franca", estabelecendo uma embrave- 
elda muita de 30$WO réis e mais a pena de 8 dias de prizão 
a quem quer que viole o preceito imperativo, fructo da pre- 
videncia e engenhos da premvida Edilidade.. . Por fortuna, 
ja em setembro a imprensa annunciou exultante a extiniáo 
do mal. O hospital fechou-se, com manifestações de apreço 
bramante ao dr. Santos Pereira e ao padre Candido Rosa, 
entre discursos calorosos do dr. Primitivo de Castro Rodri- 
gues Sette (Promotor Pubiico da C.marca desde novembro 
do snno anterior), e entre regosijos do "Francano", hebdo- 
madario novo, que apparecera em julho e que deveria, por 
longos annos, dedicar-se com solicitude aos interesses locaes. 
A população voltou jubilosa e confiante; e, logo, como um 
grande aeinte á inclemencia da Sorte, padre Candido, á custa 
de ingentes esforços que o exhauriam, fundou munificente- 
mente o Collegio de Nossa Senhora de Lourdes, creaçáo sump- 
tuosa, de onde a consciencia popular viu projectar-se um cla- 
rão mais vivo sobre aquella fronte veneranda já encanecida 
nm trabalhos arduos da beneficencia. 

Não menos rumoroso é em manca o anno da graça de 
1889. Caracterizam-no a desabalada propaganda republicana, 
com o seu orgam de publicidade "O Tiradentes", a febre 
posterior de adhesóes ao novo regunen e a 8ffervescente acti- 
vidade jornaiistica. A Revolução encontrára os auimos do 
planalto j& por certo preparados para recebel-a. Em verdade, 
a turba enthusiasmada invadia a 17 de novembro o Paço da 
Camara, e organizava- um Poder Provisorio encarregado de. 
"manter a ordem publica e providenciar sobre as medidas 
urgentes", Compunham o Triumvirato Francisco Martins 
Ferreira Costa, JoHo de Faria e José Guerner de Almeida. 
LBWOU Albert Levy a acta de adhesão. A Camara, essa es- 
perou que assentasse a poeira; e, a 30 do memoravel mez, 
reunidos os vereadores Antonio Sebastiáo Barbosa, Antonio 
de Andrade Lobo Bastos, Joaquim. Servulo de Vassimon, 
Jom Soares da Silva e Francisco Rodrigues da Nascimento, 
cada qual emittiu a sua declaraçao solemne de que aceitava 
a nova ordem de Cousas. E Vaçsimon propoz, com applausos 
da assistencia, que se officiasse ao Governo Provisorio do Eç- 
tado, protestando-lhe obediencia "dentro da esphera legal". 
Mtao a imprensa, em sua grande maioria. entoou hosannas 
ao novo regimen. 

A febre jornalistica ' recomeçava, na localidade. Dos 
treze orgams que haviam surgido successivame1lte no regimen 
decahido, r e s t a v a  ainda seis: o "Nono", a "Justiqa". o 
"F-c~no", a "Sentinella", o "Correia da Franca'' o "Jas- 
mim, estes dous uitimos apparecidos um em abril, outro em 
maio desse mesmo anno de 1889. Ajuntou-se-lhe a "Repn- 
blicap', logo no di& 'seguinte a revolução, redigida pelos drs. 
joáo de Faria e Manoel Nicacio, e mais por Fulgencio de 
Almeida, Alvaro Abranches, Adolpho Affoiiso e Agostinho de 
Oliveira. Já bem familiarizada com o ruido animador dos 
prelos, a mocidade francana tomava definitivamente de %i- 



salto a cidadella da Imprensa e aproveitava a sua formosa 
conquista, lavorando e brincando ao mesmo tempo, numa sa- 
lutar e fecunda 'Onviveneia. O "Francamo", cheio de verve, 
assume uma feição desabusada, visando unicamente os nego- 
cios e acontecimentos locaes. Zimbilica, em süas Reportagens, 
declara com emphase graciosa que "trabalha pela boa orga- 
nizaçãn da patria Brazileira atravez dos interesses da locali- 
dade", chama irreverentemente ao "Nono Districto" de Col- 
legáo caduco, e aventura-se a brejeirices de toda a ordem. 
Ao mesmo tempo, Semierapo salteia sobn, os acontecimentos, 
em versos de pés quebrados, de uma factura revolucionaria, 
mas de onde repontam de vez em quando quadrinhas coino 
estas: 0 . .  ~. 

..- ~,,,- .... ~- -.~- 
"pintor que pintou 'Maria 
Pintou tambem a Zabé. 
Mas, qu'rendo pintar Leocadio.. . 
- Qué dê pincel" 

Eia, como se v&, a iibertaçáo do jornalismo lococal dos 
moldes severos até então observados na manca. Ao ''FTm- 
cano" vieram juntar-se logo depois o ligeiro "Coiibri" de 
Oscar Octaviario, em 1890, a ''Epocha" de Guilherme Vem, 
a vistosa "Carnelia" de Francisco Octaviano, a lucida "Es- 
trella Polar". em 1891. 

Com o enthusiasmo joriialistico progredia o instincto de 
sociabilidade, o espirito de nssociação. Havia o grupo espi- 
ritista, havia o grupo maçonico, havia tambem o "Grande 
Partido Cathoiicn" de que era presidente o coronel Garcia 
Duarte, agraciado em 1888 wm o Baronato da manca. AO 
mesmo tempo, novos capitalistas sobem a ladeira. assentsm 
no alto as suas casas commerciais; e, n'um prurido de as- 
sombrosa actividade, projectam-se, diwutem-se, iniciam-ee 
realizam-se melhoramentos de toda a wrte: uma empresa de 
bonde liga a cidade a Estação da Linha ferrea. varios Ban- 
cos abrem as suas portas auxiliando a Lavoura, recortam-se 
novas ruas, ediiicam-se novos predios, aventa-se a idéa de ca- 
nabaçáo de agua potavel, de uma empresa sobre carnes ver- 
des, affaga-se o projecto de um mceu de Artes e Officios. 
Alguem atira mesmo mm estardalhaço a idéa de um Gazo- 
metro. E em verdade o Progresso que avança, em delirio, 
n'um bello impeto que nada mais deverá deter, na ordem 
material. politica e religiosa. O F8ro atulha-se de auto. e 
papeis, n'um fervilhar de petições e demandas. B então 
(18921, Juiz de Direito da Comarca o dr. Antunes Pinheiro. 
tendo como promotor da Justiça o dr. Marcilio Mourko. Toma 
posse o 2." Tabellião da Comarca, major José Carlai de Vi- 
ihena. A arena jornalistica recebe novos combatentes. Ap- 
parece, em primeiro lugar, a "Cidade da Franca", orgam do 
povo, em substituição ao "Nono" defuncto. Redige-a uma 
pleiade intelligente em que figuram o egregio dr. Modesto 
Brandáo, o dr. Santos Pereira, Estevam Marcolino, Fulgenclo 
e outros. Vem após a "Gazetinha" de Avelino Ricardo. Se- 
guem-se. em 1893: o "Correio Popular'' de Aristides Simplicio 
da Costa; o "Correio da Franca", redigido pelo dr. Silvino de 
@ria; o "Mnnicipio", escripto por trez exceiientes bachareei 



Paria, Julio Cardoso e Fabio Barreto. O campo de bataiha 
politica enche-se igualmente de combatentes. Espaldeiradas ri- 
jas faiscam nm elmos de Florianistas e Custodistas. Legalista 
rubra, a Camara Municipal approva em outubro de 1893, uma 
grande MoGo de Chico Martins protestando contra a Revolta 
e "lastimando profundamente que o marinheiro nacional, es- 
quecendo as honrosas tradições da armada. tenha arvorado a 
bandeira da cobiça, levando a todos os angulos da Republica o 
sobresalto e o desgosto e ao estrangeiro o exemplo de Caim", 
e que, por isso mesmo, "considerando que as revoluçóes sem 
principio estimulam a pirataria, etc., resolve a Camara pres- 
tar a sua inteira adhesáo ao Governo Federal, e faz votos para 
que todos os Brazileiros concorram com o seu contingente 
afim de ser mantido o governo constitucional". Furiosa mn- 
tra a Edilidade, a "Epocha" declama que a Camara trahiu o 
Municipio, porquanto a Franca "jamais aplaudiré. o Despo- 
tismo". E, emquanto assim batalham os pobticos, Hildebrando 
"Padre Candido" escreve artigos catholicos, o "Francano" 
exige meihoramentos locaes, outros se reunem discutindo o 
plano da Constru~o de nova Matriz. Resolve-se o ajardi- 
namento do grande Largo, e já os enxadóes cavam a terra 
quando o Fabriqueiro embarga o serviço. Mas, é preciso 
aformosear a cidade por toda a lei, os jornaes pedem agua, 
abaulamentos, arvores, muita luz. E surgem com brilho na 
imprensa as primeiras idéas sobre a iliuminação da Franca 
por meio de elec%ricidade. E todas estas cousas serias são 
aventadas e discutidas sem prejuim do bom humor continuo 
dos hebdomadarios. O "Periquito", applaudindo os melhora- 
mentos locaes, não se esquece nunca de estampar no fron- 
tespicio a sua pilheria de que decididamente '-náo aceita as- 
signaturas de gente feia". De seu lado, noticiando a visita 
do muito honrado e sempre muito estimado, nutrido e gordo 
cavalheiro snr. Joaquim José Ferreirs Telles, atira o "Alfi- 
nete" um adjetivo ribombante ao gosta da'época revoltosa: 
que hontem "chegou a esta cidade o Telies, o n o w  grande 
e'imbombardeavel TeUes". Esse afan de originalidade influe 
ate mesmo na escolha de titulos para os orgãos de publici- 
dade. Uma seita espiritista, por exemplo, adopta para o seu 
jornal a denominação edificante de "Perdáo, Amor e Cari- 
dade", afim de protestar contra a escandalosa denominação 
de Castigo, Odio e Egoismo, escolhida por outra seita igual- 
mente espiritista. 

No periodo que decorre de 1896 tanno em que apDrouve 
á Santa Sé conceder ao conego Rosa a dignidade de Mon- 
senhor) até 1900, parece acrysolar-se entre os Francanos de 
nascimenta ou de adapçSo o sentimenta de solidariedade. 
Parece mesmo, atravez da Imprensa, que se revigora e cresce 
a estima publica pelas cousas e pelos homens do planalto. 
De vez em quando, por motivos de gratidão ou de solidarie- 
dade, surgem manifestações de apreço, em forma de passea- 
tas, de se&s civicas; de jantares intimos. Em julho de 
1898, sob a presidencia do honrado Juiz de Direito, dr. Ma- 
noei Polycarpo Moreira de Azevedo (que tomára posse do 
cargo em 1896). inaugura-se no Forum, cwm uma sessão so- 
lemne, a effiie a 01-0 do coronel Estevam Marcolino de 
Figueiredo, (deputado estadual reeleito em 18971, clifos e8- 
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forças em prol da Sania Casa de Misericordia, do Coliegio 
Nossa Senhora de Lourdes e do edificio da Cadeia e Forum 
acenderam em crepitantes labaredas a gratidão do povo fran- 
cano. O dr. Thomae Viegas, Promotor Publico desde 1895, 
e outros tribunos enaltecem as qualidades do Representante 
em brilhantes arroubos oratorios; e uma jubilosa sensacão 
produz na assistencia a declaração leal do redactor do "Mn- 
nicipio", dr. Julio Cardoso, de que embora opposicionista, 
reconhece, e com satisfação, a justiça do apreço manifestado 
a quem "&o bons serviços prestou á localidade". Um novo 
sangue parece .perCOiTer a arteria do municipio. Advogados 
novos elevam as suas tendas de trabalho. São elles Marcilio 
Mouráo, egresso de sua Fazenda, Fabio Barreto, Antonio 
Xandó, Domingos Gonçalves Chaves (Promotor Publico em 
1800, succedendo a Pinheiro Lima que occupara o cargo 
desde 1898). Alberto de Aeevedo escreve para o "Francana" 
os seus bellissimos contos, sob o pseudouymo de Silvestre Mo- 
reno. Outros jovens literatos c!Uaboram na "Apotheqe", 
@e A .  Lobo, no 'lAlbum'' de Antonio Ricardo, no "Bandolim", 
no "Figaro", de Rocha Lima, na "Gazeta de Franca", mi- 
gida por Francisco de Assis Pereira. Era a novs. febre de 
publicidade. A ' propria Edilidade, como se assustasse o pe- 
rigo de tantos olhos de jornalistas a observar-lhe os atos, 
creou, distribuiu gratuitamente um orgam exclusivamente seu: 
a .'Revista Municipal". Foi por esse tempo de 1900 que 
surgiu garbosa. em agosto, a "Tribuna de Franca", de Fran- 
cisco Cunha, destinada a longa e prospera existencia. E 
toda esra mocidade, é fama, tornava amena è facil a vida 
nestas alturas, reaiiza.ndo eanvescozes, convivios intimos, fes- 
tejos e soirées famiiiares, de impressóes Uideleveis. O Cinema 
ainda não monopolizara egoistimmente as noites franca- 
nas, e a gente podia divertir-se de variadas maneiras. Tor- 
nou-se memoravel o Carnaval de 1900 pela sumptuosidade 
orienral de um baile á. phantasia promovido pelo major Car- 
rã0 e realizado no vasto salão do Forum. Themis sorridente 
cruzou os braços e deixou que deus Momo tomasse, por uma 
noite ruidosa, incondicionada posse da sala das audiencias. 
Foi um successo. As ricas toilettes (assim o noticiava em- 
bevecidamente a imprensa) rivalizavam em apuro. elegancia 
e brilho, com as das luxuosas Capitaes. Cruzando-se no sa- 
lão, Passavam garridamente a Ramalheteira e a Jardineim 
exhibindo flores nos seus açafates, o Pierretti proferindo gra- 
ciosidades, a m a ,  o Cravo, a Noite, a Patheia, a Naiade, 
ostentando a bizarria alegre das cores variegadas. Passavam 
ainda (assim o referia o Francano, com reportagem radiante 
e minuciosa) a Cigana que era Mlle. Elvira Cintra, a Car- 
men (Mlle. M. Cintra), a Libellula (Mlle. A. Carráo), a Telegra- 
Phh (Mlle. Neue Rocrial, o Gira-só1 (Mlle. M. Martins) a 
Rainha IMiie. Letinha Barreto) o Plerrot (Mlle Clarice Bar- 
reto), a, Pastora (Mlle. Jovelina), a Hespanhola ( ~ l l e .  Carmen 
Affonseca) a Jardineira (Mlle. C. de Lima), a Daiar ina  ( m e .  
Homerina Carráo), o Bauquet (Mlle Filhinha VasconceUm), as 
Camponesas (Mlles. Tarcilla e Georgina), a Independencia (MUe. 
Nildebranda VaUe), as Republicas (as meninas do dr. Polycar- 
CO). Imponentes, em phantasias ricas, passavam igualmente os 
representantes do outro sexo. Contavam-se as dezenas; e g 



fama terem logrado o maior successo (que o "Francano" qua- 
lificou de invejavel) o dr. Joaquim Carráo, no seu grande tra- 
je pomposo de Fidalgo de Luiz XV, alia e guapo, deseançando 
a m&o esquerda sobre o copo da aguda espada, e Godofredo de 
Castro, em seu vestuario de Ilhéo recem-chegado ao Brazil. 

Depois da festa, o trabalho, a actividade intelledud. Sa- ,. ! 
bino Loureiro começa as suas conferencias. Já então ad- 
mirador incondicional de Rio Branco, disserta scbre o mudo  
da Suissa: depois admira a obra de Casimiro de Abreu. 
Hildebrando continiia os seus artigos de propaganda catholica. 
Fulgencio atira settas contra a indiierença, que r& encher- 
ga a maravilha do Relcgio Solar de h e i  Gemano, e contra 
as cabeças femininas, que não usam chapéo. E o grande 
1900 se despede com uma radiosa festa de primeira ordem no 
Collegio N. S .  de hurdes,  onde a vivacidade e as provas de 
applicaçáo e aproveiamento reveladcs por alumnas gentis en- 
chem de lagrimas jubilosas os olhos paternais de Monsenhor 
Rosa. 

IX 
-. -. . 

: < 

Da era de 1900 em deaute, os acontecimentos se precipitam, 
o Progresso alarga prodigiosamente os passos, a vida local se 
torna porventura ainda mais intensa. E um severo resumo 
se faz necessario para que se náo iamem todas as paginas do 
Almanach. 

Novos periodicos estream na arena jornalistica. Surgem: 
O "Setimo Districto", em 1901 de Fernandes de Oliveira: 

o "Estudante", redigido por Waldomiro Calleiro e Jovino de 
Faria; o "Cravo", editado por Antonio Gonçalves. Sabino con- 
tinúa as suas conferencias. Realizam-se outras diversóes 
pomposas. O gosto pelo imaginoso produz bizarrias descripti- 
vas.. . Noticiando um baile de luxo levado a effeito em se- 
tembro, um reporter compara as senhoritas francanas a "bel- 
lezas mythologicas de prehistoricos tempos hellenicos" e rapa- 
zes a "gentis fidalgos das tempos cavalheirescos". Em 1902, M. 
Franco publica o primeiro Almanach de manca. Inaugura-se 
alegremente, com muslca de Trlstáa, o vistoso Jardim do Largo 

r Barão da Franca. Enthusiasmada com o melhoramento, a'im- 
prensa unanime rasga elogios á Edilidade. Inaugura-se igual- 
mente s Linha Telephonica. Publica-se a "Riso", jocundo se- 
manario. *. na verdade, um expansivo riso a boa vida daquel- 
les dias, o que não impede que de vez em quando se exija muita 
compostura e seriedade. Numa sessão cinemaiagraphica, uma 
noite quasi rebenta um conflicia pela exhibiçáo da fita "A 
mulher no banho". Installa-se com solemnidade o Externato 
da ConceiçEio. A encampacáo da ama-Nicacio e a inaugura- 
ção da agua-Taveira recebem festejos condignos. A Camara € 
homenageada com uma grandiosa PolyanthBa. Sabino Lou- 
reiro proclama existir para a Edilidade "mais um titulo de 
consideração: a Agua". Um articulista considera que "tudo 
ir& agora (provavelmente depois da aguai pelo cameiho da 
paz, da justiça e do progresso". E, 6, noite, representa-se no 
"Santa Clara", com applausos, O "Dioguinho", do illustre 
Cunha. Em 1903, começam as aulas dos Irmãos Maristas, min- 
da-se, entre espoucantes girandolas, o Gremio Literario Fran- 
cano, B esforça6 de Mario Nicado, Uando lugw a que wn 
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théa Affonso Celso, Carlos Ferreira, Homem de Mello e 
muitos outros publicistas illustres. Em março, Ashogildo 
Alvares d& 4 publicidade o primeiro numero de um semana- 
rio novo - "O Prego". Em abril, no dia 9, ruidosamente 
e com argulho e pompa, 6 inaugurada em Franca a iUuminação 
pela electricidade. Na sessão solemne da Camara Municipal, 
precisamente tis 6 horas e 50 minutos da tarde. o nobre dr. 
Polycaipo, a convite do Presidente, dr. Faria, imprimindo um 
dedo sobre um botão electrico. d& o signal para que se promo- 
va o funccionamente aeral da lua: e, no mesmo instante. ao 
som do hvmno nacional, a cidade toda resplandece. Entfio, 
1 m i r e  magistrado, mais o dr.  Julio Cardoso, o dr. Fabio 
Barreio tre~resentante da Camara de Ribeirão Preto.) o dr. 
Jofio Kopke e outros desfolham no ambiente, galhardamente, 
as mais escolhidas flores da sua Rethorica. Queima-se 4 noite 
um lindo fogo de artificio e, entre as conaatulaçóes da Im- 
nrensa, no dia seguinte. proclama Sabino Loureiro, citando Cas- 
tro Alves, que a Franca "despos&ra o Futuro". E um grande 
baile no Externato Municipal encerra. entre s o ~ s o s .  com muih  
luz e muita musica, a serie dos inolvidaveis festejos. 

Redobm-se, ao mesmo tempo, os esforços dw beneme- 
ritas em pró1 da Caridade. Uma grande Kemesse expõe Os 
valiosos, vistosos donativos das Francanas para a Santo Casa 
de Misericordia. Em junho, por iniciativa do dr. João Kopke, 
erudito e excellente educador, uma altisonante festa artistlca 
alegra, no "Santa Clara", um publico selecto, em beneficio 
da mesma pia insiituicáo. A imprensa continúa o seu afau 
de pedir melhoramentos. João de Mello funda a "Cidade", 
a 28 de maio. Verax envia á ''Tribuna" os seus bons docu- 
mentos historicos relativos & alta zona da Mogyana e 9.s figu- 
ras illustres da Politica nacional. Theophilo de Faria apre- 
senta o "Alcaide" em agosto e, no mez seguinte, no dia em 
que se commemora o anniversario da Tndependencia do Brazil, 
surge na arena, bizarramente, destinada a longa e prospera exis- 
tencia, a "Cldade da Franca" redigida par Assis Perelra e Urias 
do Nascimenio. Apparece em novembro a "Lyra", de Benta 
BuIhóes. E o anno de I904 termina festivamente com a honrosa 
visita B Franca da illustre prelado grego Dom Cyrillo MogabgR:, 
Bispo de ZaN6. 

A mesma actividade social em 1905. Entram na %ma jor- 
nalistica dois novos combatentes: a "Faros" 'de José Moreira 
e Jorpe Fernandes. e o "Primeiro de Maio", ao seniico do 
Circulo Socialista Internacional. A 3 de maio, com jubilo 
ruidoso, inaugura-se o Grupo Escolar, creado em virtude do 
esforço das dirigentes da vida Politics local. Em julho, a pedi- 
do de Alfredo Paiva, a "Tribuna" dedica um numero vistoso 
ao anniversario natalicio de d. Ieabel. Condessa d'Eu. E, em 
novembro, uma parte de sua edido 6 consagrada 9. personali- 
dade earepia do dr. Bourroul. constante, operoso e dedicado 
amigo da Franca. 

Surge em 1906 o "Trabalho", jornal de reclames dirigido 
Dor Emilio Bmellas, Carlos Pacheco e outros. Um illustre 
èducador, Alfredo Paiva, escreve em estylo tonante a nemose 
do anno de 1905, a dissolução dos costumes brazilelros e a 
"Epopéa do Cpnisrno". Enthusiasmado, o intelligente Aristheu 
de Castro manda B imprensa uma longa apologia desse asdmoso 



piiblicista. Continuam os meihoramentos locaes. Funda-se o 
benefico Asylo de Mendicidade; publicam-se os Estatutos da 
Sant,a Casa de Misericordia: proseguem as obras da Matriz 
nova; inaugura-se o The Great Attraotion Club, com uma belia 
festa palpitante, no Vellodromo F'rancano construido a esfor- 
cos do Luiz Benini. E' o Sport que triumpha no planalto, com 
applausos de toda a imprensa. Bravos chronistas, sem perder 
a mira dos interesses locaes, setteiam o fogo-do Bicho, &i- 
pam costumes, rindo sempre. rindo muito, a prowsito de tudo, 
de todos e de nada, com esse magnifico bom humor que Carac- 
terizou. desde o seu inicio, a vida do jornalismo francano. O 
Mauro da Tribuna escreve que "ha dias em que a gente 
náo B da conta de uinguem": e o Janota. ao mesmo tempo 
que organiza disputadissimos concursos de belleza e fealdade, 
põe a juventude em polvorosa com suas ce!ebradas Apa- 
nhadas, de uma revortagem atrerida e chistosa, onde se 
attribuem ao rapazio da terra facecias. calinadas e dizeres 
<i* inconiestavel originalidade. São phrases deste iaez: 
"Um olhar vae, outro vem: e o amor não vae, nem vem: fica:" 
"Si no inferno judiaram muito de mim. a que eu face é morrer 
nutra vez:" Quem morre se esquece de si mesmo, quanto mais 
dos outros!"; Quero casar-me. não ha  duvida, mas esfrio, 
nuando nenso no mastipo": "Ha dois momcntos solemnes na  
vida do homem: o primeira foi quando eu rapei a cabe.+''; 
"Nunca nos devemos esoueeo de que nossos Daes serão avós de 
nnssas filhoss': "Tudo oue se planta nasce, menos dehiucto"; 
"O Chonn refresca as esnerancas". . . 

Em 1907. a vida social se manifesta em soirées frequentes. 
alegres diversões de toda a esnecie, em despedidas prenuncia- 
daras dn vidoyia definitiva dn Cinemn, Que começa a emoab 
ear as noites da nooulacáo. Jos6 Pires. francano de rara ha- 
bilidade. inventor de lim anoarelho CinematopraDhico (o  wi- 
meiro oue tirou photoernnhias animadas no Brazil) produz 
uma fita de cousas exclusivamente francanas. arrancando 
annlnusos estrepitosos. ~mer tando o orgulho dos conterraneos. 
A Imprensa assi~nala a febre dos melhoramentos. A Camara 
Municipal nformoseia a cidade, abaulando caprichosamente a s  
ruas. concertando ssreetas. construindo boeiros. plantando ar- 
vores, iniciando os trabalhos de um mande. formoso jardim. 
Por coincidenci~. O dr. Jardim de Azevedo toma posse da De- 
leeacin. Ao mesmo t e m ~ ~ .  a iniciativa partinilar coeita de 
Uma Escola Maternal. nomeeiido loao um Conselho Provimrio, 
a euja testa se colloca Francisco Martins. A raoaziada t r ium~ha.  
O "Janota", que Juca Tiare considera arrebatadamente a 
" A l m ~  da Franca" e do qual diz Luiz de Lima. em uma "Apa- 
nhada", que é o unico jornal francano de ideas verdadeiramente 
oririnaes. nenetra bizarramente em sua mais bella phase, at-  
trahindo todas as attencóes. levantando uma. popularidade ain- 
da não vista na  imprensa do planalto. A nretexto de festejar 
OS canditatos eleitos em seus concursos momentosos, DrOmOve 
nalpitautes brinquedos. alegres noitadas, onde fulguram as ma- 
ças da mocidade feminina. Estimula, ao mesmo tempo. o gos- 
to literario dos jovens estreantes, publica os versas do poeta 
goyano Hygino Rodrigues; e, quando este inwrrigivel bohe- 
mio fallece, ao Cabo de extravagancias. o chronista Maneco 
Mandiroba leva a effeito uma subscripçáo popular destinada & 
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erigir um mausoléo que peqxtue a memoria do infortunado 
vate. E 6 fama que n6o houve em Franca uma 56 bolsa que 
negasse o seu obulo para execuç60 da piedwa idéa. 

O anno de 1908 não destoa dos anteriores quanto ao 
movimento associativo e quanto so progresso material. A 
poPulilF60 diverte-se nos sports, no theatro, nos pique-niques 
graciosos, nos certamens artisticos da Estudantina Francana, 
e, com mais mido, na commemoraÇão das grandes datas na- 
cionaes. O Cinema continúa a invasáo. Monsenhor M i e 1  
Martins realiza conferencias religiosas. Funda-se uma gran- 
de sociedade recreativa. A imprens commenta a lei do sor- 
teio militar, acolhida esta favoravelmente por uma parte da 
juventude, cujo enthusiasmo engendra, num inqtante. m o  
nas magicas, uma garbosa, brilhante Linha. de Tiro. Outra 
parte, no emtanto, cheia de verve, não quer tomar a serio o 
alistamento. O insubordinado Janots estampa um regulamen- 
to humoristico sobre a invicta "Guarda Francana". Man- 
diroba escreve uma longa despedida 6 Franca do Imperador 
"por ter de seguir para o serviço" da Guarda e da Guerra: 
e Aleixo Capivara, affectando uma jocosa indignação revolu- 
cionaria, declara-se. n'um grande manifesto, solidario mm "trez 
mil francanas gentis, qoe não se conformavam em ficar para 
tias e, fremente, bravamente as instiga 4 rebelllão, para que 
invadam o Paço da Camsra Municipal, ahi prendam, arras- 
tem para fbra o Residente e os Membros do Sorteio Milita? 
e solemnemente os enforquem na Praça 15 de Novembro. Pu- 
blicam-se novos o r g k  de imprensa: A Voz do Povo, de Fran- 
cisco e Olyntho Coelho, "O Orvalho", de Dulcenira Coelho. 
"A Cidade" e a "Tribuna" continuam denodadamente a pugnar 
por melhoramentos locaes. Mas, em verdade, 6 o "Janota" que 
domina e empolga, em sua segunda phase, a vida francana 
de 1908. Uma pleiade buliçoss de moços, encapotados sob va- 
riados pseudonymos (Mandiroba, Leopardo, Poly-Nivrite, 
Scapin. Fox, Val Freitas. Juca Tigre, Leonce do V,al, D'Algo 
Aleixo Capivara. Daguerre, K-Listo, D. Di iz ,  Maiius, Nor- 
ma de Engaddi, Valete de Ouros, e outros muitos) attesta 
a vivacidade prazenteira das intelligendas na continuaçáo de 
suas chroniquetas e de suas "Apanhadas", onde o riso ln- 
dependente recorre com frequencia ao engenho de alegres dis- 
parates. Um collaborador declara que tem vontade, 84 Vezes, 
subir ao pinaculo da torre da Matriz Nova munido de umas 
azas, e "despencar de lá, a ver se v6a.. ." Apresentando o Pro- 
gramma de uma grande manifesiaçáo de apreço s um colla- 
borador do "Janota", que regressar6 pelo trem da noite. Alei- 
xo Capivars. annuncia que, "para maior brilhantismo da 
r e o e w ,  as moças irão pintadas de verde os rapaes de mxo, 
com excepçáo do Arnulpho. orador officioso, o qual, para diife- 
rençar, vestirá um rico saiote bordado a macarrh e levará na 
cabeça uma grinalda de queijos do Arax4: que, "ao apitar do 
trem, haver& um delirium tremens geral, vivas, morras, tiros, 
musica, fogos, bordoadas e narigadas e que o 1Uustre ma- 
nifestado, guindado para um andor, ser4 adorado e carregado 
por quatro praças at6 o largo da Cadeia, onde se queimar4 
um iindo monte de capim sec'co.. ." Por contrapeso, a 'Clda- 
de" e a "Ribuna" escrevem ponderados artigos de fundo 
e bonitas chronicas em que examinem as neeessidadap e os 



acontecimentos locaes, a vida artistica, a vida sportiva, a ad- 
ministração municipal, os relevantes serviços prestado pelo ex- 
Prefeito dr. Canáo, s. nomeação do novo Prefeito, coronel Mar- 
tiniano de Andrade, a visita de dois Se~retarios de Estado, mais 
a dos Indios Bororós. Ao mesmo tempo, fazem justiça ao me- 
rito. proclamando as habilidades do francano José Pires, tco- 
berto de louros em Uberaba, com as suas photographias anima- 
das), elogiando o dr. Domingos Chaves, que exercera durante 
seis annos o cargo de Promotor Publico, saudando o dr. Alberto 
de Azevedo, que o substituir8 em outubro, e sdientaniio, final- 
mente, os esforços do intelligente e operoso padre Luiz Con- 
rado, que. na administração das obras da Matriz nova, revela 
1,nacidade e energias ao ponto de ser apontado pela "Cidade" 
como um "digno continuador da personalidade benemerita de 
Monsenhor Rosa". 

Em 1909, inaugura-se o rapido desta cidade a Araguary; 
o jornalista B. reenceta a publicação das interessantes No- 
ticulas; funda-se a Uni40 Operaria Beneficente; installa-se 
a terceira canalieaçb d'agua, a "Garcia"; representa-se com 
suceesso no Santa Clara o drama "A Suprema Justiça", de 
Francisco Cunha; Zimbilica inicia na "Cidade da Franca" as 
suas exceilentes ephemerides, reportando-se 4 imprensa fran- 
cana desde 1882; inaugura-se o wrrecto Jardim do largo da 
Matriz: a Associação dos Empregados do Commercio rea- 
liza uma deslumbrante Kermesse: d.  Alberto Gonçalves, Bispo 
de Ribeirão Preto, visita o planalto, e a morte arrebata impie- 
dosamente quatro personalidades que prestaram 4 Franca 

inolvidaveis e relevantes servicos: Francisco de Lima, o correc- 
to funcionario, major Claudiano, varáo muniiicente, compa- 
nheiro de Monsenhor Rosa, na fundação do Collegio N. S. de 
Lourdes, Simão Calleiro, o commereiante estimado, Alvaro 
Abranches, o francano genuino que muito illustrou, que muito 
amou e acomçoou a vida jornalistica em sua terra natal. 

Em 1910, apparece a Fraaca absorvida pelas emoções do 
grande pleito presidencial. Organiza-se uma demonstraçáo 
de apreço ao coron$l Francisco Ma'rtins e ao dr. Julio Car- 
daso: publica-se o grande Codigo Municipal, de 944 artigos: 
funda-se um gmpo Dramatico; o Cinema triumpha com tres 
esforçados empresarios: Jose Pires, Jos6 Proeopio e Alexan- 
dre Dau. este uit i io do mimaso e malogrado Bijou que as 
chammas. dois annos depois, inclementes iriam devorar; apre- 
cin-se com interesse o cometa Halley, festeja-se alacremente 
o successo da briosa Linha de Tiro de Franca na parada 
Iamosa de 7 de setembro, no Rio de Janeiro. Removido da 
Franca por decreto de 24 de agosto, segue o dr. Manuel Po- 
lycsrpo a 5 de setembro para Mogy-mirim, tendo recebido, an- 
tes de partir, eloquente demoirstração de apreço do fbro, de 
..̂ us amigos e da imprensa. que proclama a sua admimvel 
correcção. na administração da Justi~a, durante 14 -06 de 
judicatura na wmarca. Afim de substituil-o, 6 removido das 
montanhas da Mantiqueira para os cimos do planalto fran- 
cano, onde chega a 18 de outubro do mesmo amo, o autor des- 
te Esboço. 

Os periodos decorridos de 1911 e 1912 são por demais re- 
centes para que delles se faça uma histona. E todavia conve- 
niente assignalar que o Progresso não affrouxou o seu gran- 



de Passo, e que a fundação de uma Fabrica de Phosphoros; 
a installaçáo do Banco de Custeio Rural; a ina.ugura@o do 
Cinema Santa Maria; i assignatura do contnrcto entre o Exe- 
cutivo Municipal e o provecto engenheiro dr. Gonçalves pam 
o estabelecimento de uma rêde de exgottos no valor de 600 con- 
tos de réis; o contracto com a empresa de Electricidade para 
3 novo e amplo fornecimento de força e luz; a f u n w ú o  do 
Xink Francano; e, sobretudo a febre ardente dos a u t m v e i s  
(que, em numero de quasi duas dezenas, recortam lepidamente 
as ruas da Cidade, lançando em tomo o cheiro activo da ga- 
zolina e o aviso continuo dos seus lonfons - attestam por cer- 
to, de maneira eloquente, a realidade e a continuidade da ini- 
clativa individual. e que bem razáo assistia ao enthusiastico, 
bondoso e prestantissimo Sabino Loureiro, quando lançava em 
1906 a sua idéa sobre a "Franca desposada pelo Futuro", com- 
pletando por essa fórma o optimismo antigo do bravo Capitão 
Hippolito, quando augurava, ha mais de um seculo, para a 
terra do Capim Mimoso a posição invejavel de "Segnndo 
Paraiso da Capitania". Certo é que o Francano adora com 
tão merecido ardor o seu planalto, que parece confiar, e com 
razáo, na realização das conjecturas propheticas do antigo 
Capitáo-m6r e do moderno e nobre Professor. 

X ~~T 
, ><. 

Não cabe nas paginas de um simples almanach ijh o 
deixe1 dito) o que da bella Franca se pode informar e des- 
crever. Um livro seria bem preciso para referir por miudo 
as suas condiçóes de prosperidade. os elementos conservado- 
res de sua vida emnomica. as garantias de sua grandeea fu- 
tura. Uma adestrada penna patriotica poderia. então, affir- 
mar a realidade dos sentimentos piedosos de uma populaçáo, 
que ha muitas annos alimenta, protege e wníorta os enfer- 
mos e os indigentes nos aposentos de uma Sants. Casa e 
de um Asylo, depois de tenazes. perseverantes esforços, donde 
a cordura das muiheres francanas transparece em manifesta- 
ções radiDsas da mais solicita benemerencia. Diria tambem 
o dignificante espectaeulo de uma tolerancia pelm cvnvicçóes 
alheias. numa vida soeia1 e religiosa em que se náo degladiam 
e, pelo contrario, se amam e se abraçam cathoiioos, protestan- 
tes, maçons, soeialistas e espiritistas, unidos todos pelo mes- 
mo sentimento superior de fraternidade. E demonstraria que 
o catholico francano é bem um catholico fervo-o. que n8o 
se vexa te antes se regosija) de dobrar os dois joelhos, de re- 
sar o seu Manual devoto, de bater nos peitos e de ajudar a 
entoar do melhor modo pmivel, ás vezes esganiçadamente, o 
"Bemdicto Louvado Seja" do final das missas domingueiras. 
E informaria igualmente que o protestante não faz mysterio 
de seus protestas, que o maçon não occulta a estima pela sua 
Loja, o saciaüsta a sua admiração estridente pela Belen SBF- 
raga, o espiritista o seu enthusiasrno por José Armathéa, o 
venerando Protector.. ., que, em summa, um respeito mutuo 
conserva csda qual socegado sem sua esphera de acção. e que 
em Franca, bem ao wntrario do que sóe occorrer nos meios 
affastados do littoral, cada individw ou cada grupo de secta- 
ria$ em materia de convicções religiosas (e ate mesmo de con- 



. . 
vicções politicas!) vigia unicamente a sua propria seara, e ja- 
mais se importa com os pertences e opiniões dos outros. Dkia 
depois a genese da instrucgio publica na  Franca, o seu progres- 
sivo desenvolvimento até a. lisonjeira situação presente, em que 
o excellente Grupo Escolar, o exemplarissimo Collegio Nossa 
Senhora de Lourdes, o Externato das Irmãos Maristas, o Ex- 
ternato São Jose e as muitiplas Escolas mantidas patriotica- 
mente pe:os Cofres da Camara. Municipd. - asseguram o 
ensino primario e secundario a uma legião esperta de duas 
mil creanças: ao mesmo tempo que. devido á providente reso- 
lução dos paes, uma pleiade vivissima de mofos francanos vae 
buscar ao Rio de Janeiro e a Capital paulista a superior ins- 
trucção e as regalias de um diploma scientifico. O historiador 
minucioso algo então diria, na lista. dos genuinos francanos que 
alem colheram louras de uma applicaçáo intelligente, sobre os 
nom-s de Simpliciano da Rocha Pombo, de Tuilio Campos, de 
Alherto Azevedo. de Claudio Stockler de Lima, de Jovino Fa- 
ria, de Joaquim Diniz, de Cezario Martins Ferreira, de  .i& 
Lima, de Manoel Nicacio. de Antonio Nascimento. de Lamartine 
Ferreira Alves, de Augusto Castro, de Cicero Castm, de Cryso- 
gono de Castro Jimior, de Waldomiro Calleiro, de Caetano 
Petraglia, de Melchiades Vilhena.. este ultimo bacharelando 
de 1912. E diria ainda a prosperidade e a riqueza mantidas 
pela solicitude pãtriatica da prestante Edilidade. pelo esfor- 
ço confiante dos industriaes, pela tenacidade attenta dos 
agricultores. pela firmeza e credito dos fortes commerciantes 
e capitalistas da praça, homens da estrutura viril do dr. 
Antunes, de dr. Gusmão, de Crysogno, de  Hygino, de AndrB 
Martins e de tantos outros honrados propulsores do progresso 
cccnomico do rnunielpio. Noutra ordem de informaçóes, para 
decantar as energias inexgottaveis da Franca, tambem diria 
as excellencius de sua sociabilidade, o conforto material da 
cidade, a densidade da população, a vida de seus Clubs, o en- 
thusiasmo das habitués dos Cinemas. a belleza dos grandes 
largas arborizados, o abaulamento das grandes ruas pamiielas, 
o vistoso aspecto de seus jardins. Com homenageante verdade, 
poderia referir, então, que é Precisamente em um desses boni- 
tos espaços encanteirados que, nos domingos, á noite, segundo 
eracioso habito introduzido pela mocidade no proprio dia da  
inauguração ruidosa, em 1901, passeiam as elegantes, franca- 
nas, bem trajadas, bem penteadas e esbeltas, em torno do qua- 
drilatero e do Coreto, ouvindo a boa musica, palestrando, ca- 
minhando ridentes, de vagar e altivw, nesse porte erecta que 
Ihes e peculiar e que já um obsefvador sagaz descobriu resultar 
da .amenidade salutar do clima, que dilata e favorece os 
puimóes e o busto, e. da. planura suave das N a s  e das pra- 
ças. que facilita e conserva, sem wnstrangimento, a correita 
vFrticabilidade da espinha. Diria, ainda mais, passando em re- 
vista os elementos intellectuaes da sociedade francans, que 
uma cidade enriquecids por um passado jornalistico de 57 or- 
gãos de publicidade (numero em verdade assombroso para uma 
localidade remota da6 fronteiras paulitas) e contendo no seio, 
uma phalange distincta e intelligente de letrados, bem póde 
gabar-se de ser havida triumphalmente como uma das mais 
Cultas cidades da inegualavel e gloriosa terra dos Bandeiran- 
tes. E, diria finalmente, o historiador imparcial que 6 por 
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tudo o que esta cidade possue de bome de duravel: sua tradi, 
çáo historica, sua belleza, sua riqueza, a gentileza e a elegancia 
de sua mocidade feminina, o brilho de seus inteliectuaes, é por 
tudo isso que os jovens francmos amam a Franca luminosa 
com vehemencia, com vermelho enthusiasmo, não por certo le- 
vados por idéas de um bairrismo fôfo, que os amesquinharia, 
mas pelo desejo grande e sincero de vel-a prosperar, vel-a eno- 
brecida e respeitada entre a s  suas irmás da terra paulista. 
Quem percorre os jornaes francanos editados desde os pri- 
meiros albores da imprensa no p l a d t o ,  encontra, a cada mo- 
mento, a chamma dos mais rubros adjectivos ligados ao nome 
da nobre cidade, lembrando a comburente energia de labaredas 
que envolvem o disco solar. As expressões "minha Franca", 
"a nessa Wranoa", "a nossa rica e idolatrada Franca", " nossa 
gloriosa Franca, - &o frequentes-nos labios ou na penna de 
todo o joven ausente por curto tempo embora de sua cidade. 
E fama que Alberto Azevedo, quando residia na Paulicéa, toda 
a vez que se o interpellava sobre o lugar de seu nascimento, ar- 
rastava fortemente os rrr para exclamar com enfunada em- 
phase: "Eu sou frr..  .ancano!" E. quando açsim dizia, arcava 
para traz a cabeça, numa pose guerreira sómente comparavel 
ao do Legionario antigo, que, nos confins do Imperio dos Ce. 
zares, em meio das populações barbaras. collocava a má0 es- 
palmada sobre a couraça do largo peito para affirmar, com 
bravo orgulho, a sua qualidade preservadora de cidadão ro- 
mano. 

E tinha razão o grande e inolvidavel Aiberto. Ha nesta 
terra de Franca (assim o affirmam os velhos moradores. cheios 
de experiencia) alguma coua  implacavel e mysteriosa que 
liga para sempre ao seu destino e á sua existencia não jB. 
sómente a alma dos nativos habitantes, mas a de todos os 
"intrantes", na phrase antiga do honesto e digno Capitão 
Hippolito. E a prova de que tambem os "intrantes" não 
escapam a essa attracçáo deleitavel e irresistivel ahi a deixo 
eu na boa vontade com que procurei levantar o lindo v60 que 
encobre o Passado e os Costumes da nobre Cidade, estimulan- 
do outras pernas, que, bem mais aparadas e bem informadas, 
melhor possam escrever, e com minucias, a historia deste Povo 
excellente, e referir, pelo aprofundado estudo de sua vida eco- 
nomica e da sua vida social, as condiçóes infaliiveis de sua 
maior prosperidade futura, de siia riqueza, de seu brilliante e 
incontestavel progresso. - 
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Discurso de posse 

Meus senhores e iilustres consocios: 

A', amizade do si-. dr. Alfredo de Toledo, d beuevo~encia - 
r generosidade de todos vós, devo uma distincFáo que sobre- 
maneira me desvanece e honra, e d&-me o ensejo de vos di- 
rigir algumas pallidas phrases de agradecimento. 

Dentre os mais elevados titulos de associaçáo scientifica 
de que nos devemos orgulhlr no Branl, f i  certamente 
os diaomas do Instituto Historico e Geographiw de SúO PauiO, 
em magno destaque; recente ainda é a aggremiaçáo, mas jd 
enorme labor accurnulou: assim o attestam os volumes da sua 
"Revista", pejados de memorias da maior valia e eatudos 0s 
mais diverms, assignados por uma serie de nopea illustres des- 

' tacados da pleiade dos melhores historiographos hrazileiros 
contemporaneos. 

Uma das mais nobres feições do Instituto é a traducçáo 
exacta de um forte aspecto da terra paulista: a generwa, a 
magnifica hospitalidade offerecida a todos os braeileims o aco- 
lhimento fraterno aos forasteiros que vêm collaborar na obra 
do engrandecimento da patria brazileira, no Estado de S. Pau- 
lo, admiravel demonstra~áo dos mais elevados sentimentos de 
solidariedade humana. 

Assim é que, longe de se restringir aos limites do vasto 
campa de estudos constituido pelas pesquizas da historia local 
e a celebraçáo das glorias paulistas, sempre se preoocupou o 
Instituto com as questóes nacionaes, dedicando aos assumptos 
brazileims tanta attençb quanto aos regionaes. 

E' que o inspira a tradição: assim tambem nunca São 
Paulo coube dentro das suas fronteiras. 

Eram os paulistas um punhado de homens ainda e, como 
que suffocados num ambito que tinha dimensóes para abrigar 
qualquer n a ç b  europea, já procuravam devassar os mystelios 
do continente sul-americano. e 

A linha subtil dos demarcadores de Tordesilhas compri- 
mia-os de encontro ao oceano, e elles, movidos por mysteriosa 
força, empolgados pela visão do grande imperio portuguez, que 
um dia vinha occupar quasi metade da America do Sui, co- 
meçaram desde os primeiros annos vicentinos a perseguir o 
meridiano hespanhol, rechassando-o constantemente para o 
Oesce, para as selvas impenetraveis do centro. 

Eil-os, pois. durante mais de dois secuios a acossar o gran- 
de marco geographiw castelhano, obrigando-o a fugir da ca- 



deia maritima ao coração da bacia amazonica, do iittorul 
de S. Vicente ás margens do Madeira, um retrocesso de dols 
mil kilometros. 

Debalde resistem os leões de Castella: comewm por abri- 
gar-se s t r k  do invio sertão cuwtibano, lançam-nos os paulistss 
para além Paran&: logo depois j& não os cobre mais grande 
caudal. Os descedores de indios do seculo XVII, agora trans- 
formados em garimpeiros de ouro, incançaveveis e invenciveis, 
fo:çam os anjmaes heraldicos a refugiar-se, impotentes e 
Exasperados,'& margem direita da Paraguay. 

Os ferozes guaycurús e payagus não conseguem deter os 
twriveis homens vestidos de couro. e assim, no primeiro quar- 
tel do seculo 18, o districto cuyabano e o amagb do con- 
tinente se annexou ao imperio das quinas. 

Para os lados do sul, egualmente, abandonava o hespanhol 
enormes tratos de terras patrimoniais, recebidas a f é  dos 
tratados, legalizadas por successivos actos do bullario, ante a 
investida das bandeiras. 

Eram ellas os factores do arredondamento imprescindivel 
do Brazil meridional, eram ellas a corrigir o erro dos desco- 
bridores e povoadores quinhentistas, que haviam aberto mão 
do estuario platino, a. nossa fronteira natural, a annexar a 
área immensa hoje distribuida pelos nossos tres Estados do Sul. 

Tambem, que imperio magnifico essa capitania de São 
Paulo, com mais de tres milhóes e quinhentos mil kilometros 
quadrados, de onde mais tarde deviam surgir sete circums- 
cripçóes da Confederação Brazileira, algumas dellas maiores 
do que o territoli0 de dois e tres dos mais poderosos Estados 
-- --"r- 

A immensa fronteira que se desenrola da barra do Chuy 
6 confluencia do Beni e do Mamore, é quasi exclusivamente, 
póde-se dizer sem receio de exaggerar, obra das bandeiras 
oaulintas. tão fundamentp =z imolantou o nosso oaiz na ~, ~ - -~~~ ~ ~ . . ~ ~ - ~  ~ ~ .~ 

~ ~ 

~ k s r i c t t  do Rui: eracas n. ella+ oue o exame da. ;ar& do . ~ ~ .. ~ . . ~ 

continente nos d& a impressáo de que o ~ r a r i l  impelle para 
as vagas do PaeUico as republicas andinas. 

Ao par desta obra titanica da dilatação e da conquista, 
quanta demonstraçáa de solidariedade portugueza e nacioml 
deram as populações paulistas em todos os grandes transes 
da nossa histeria, desde o soecorro dos viaentinos a Estacio 
de S&, para a repulsa do francee até aos nossos dias!? 

E' o terço de Luiz e Valentim Pedroso a levar aaa p r -  
nambucsnos poderasa auxilio, no momentb mais angustioso das 
Iu~tas  contra os batavos, os contingentes de Estevam Ribeiro, 
Bayão Parente, Domingos Jorge Velho, Mathias Cardoso, Do- 
mingos Jorge, a subjugar os Palmares, a debellar as grandes 
revoltas 'de indigenas, nas sertõei da Bahia, do Piauhy, do 
Cear&, unicos agentes dficientes de que podiam lançar mão 
os governadores e a coroa. 

''E' O Brazil immenm e soberbo, vaso de alabastro que 
Portugal entregou aos brazileiros, sem que nelle houvesse 
vestiio da mais ligeira fenda", disse o visconde de S. Leo- 
wldo numa formosa wmparação. 

Grande narte. enorme uarte de W oerfeicáo de faetura e 
de conservaçáo, cabia a S. L~auio,  em li22: dáhi para os nos- 
sas dias extrenuo defensor dessa integridade do gigantesco 
Brazil, que tanto é a sua obra. 



Serviços de toda a especie prestou 4 communháo brazi- 
leira, offerecendo o sangue de seus filhos nos campos de ba- 
talha, da Banda Oriental e do Psraguay. apntando Bs de- 
mais circumscripióes nacionas o caminho do progresso, pe- 
sando com o seu criterio. ponderação e espirito pratico, no 
sentido da sá politica, fugindo Bs instQ8~6es do nativismo 
obscurantista, a aceitar generosamente o avultado encargo 2; 
magna quota com que concorre para os cofrw nacionaes, a 
espalhar por todo o paiz a seiva do seu ouro. 

Guarda e reflexo de táo gloriosas tradiçóes, timbra o 111s- 
tituto Hlstorico e Geographico de S. Paulo, repetimol-o, em 
ser um centro da cultura, onde o amor 4 hlstmia paulista se 
ifere pelo apego estudo dos problemas da historia do Brazil. 

Foi este espirito slevantado, de iáo largos traços, que vos 
Incute, meus senhores, tanta indulgencia e generosidade, na 
fazerdes a escolha de um nov.2 consocio, a quem faltam os pre- 
dicados para ser recebido na ilustre agremiaç60 ,que constiluis. 

Recebestes a indicação dictada ao dr. Alfredo de .Toledo 
pela amizade. com demasiada benevolencia. 

A este nosso preclaro e benernerito c o d o  deve o Insti- 
tuto tantos e tantos serviços, da maior monta e tüo diversos, 
que lhe não qnizestes diseutir a proposta a mim referente. 

Tal é a ysycliologia da minha aòmissáo so Instituto IIis- 
tririco e Gwgraphico de SBo Paulo. 

Summaniente honrado e. sobretudo, Gato B unanime in- 
vestidura que me foi conferida, exprimo a todos os meus novos 
e illustres consmios os meus mais sinceros agradecimentos. 

Obrigado, senhores! " 

("AS ultimas palavras do orador provocaram uma salva de 
palmas"). 
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Resenha historica do munitipio de São 
Pedro do Piratitaba 

Em 1856, quando Piracicaba foi elevada & cidade, egual- 
mente foi creada a capella de S& Pedro, que entáa não Pas- 
sava de um bairro sertahejo, aos lados do Picadão, que era o 
caminho de Brotas, Sao Carlos. Araraquasa, Dois Corregos, 
Jahú e outras ricas m a s  do Oeste paulista, para onde de pre- 
ferencia affluiam os lavradores de caf6. 

Encostada 8 e r r a  de Itaquiry, de cujas culminancias se 
avistam todo o valle do Phcicaba  e Tieté, a s  montanhas de 
Botucatú e um extenso horizonte, a perder-se pelo sul do Es- 
tado, a nossa primitiva capeiia era o pouso obrigado de todos 
os viajantes, que nella encontravam um clima delicioso, uma 
população ha.pitaleira e as saudaveis diversões da caça e pes- 
ca. de que ainda é bastante fertil o pittoresco valle do Piraci- 
caba, que comprime o municipio entre o rio e a serra, numa 
extensa0 de quatorze leguas até a confluencia do Tieié, j8 no 
municipio de Dois Corregos. 

Os mais antigos moradores eram oriundos de Itú, Piraci- 
caba (1) e do Sul de Minas, notando-se entre elles a nobre fa- 
mliia de Joaquim Teixeira de Barms, falecido em 1897, com 10b 
annos de edade, que abriu a fazenda Pinheiros, hoje perten- 
cente ao sr. Ignacio Silveira Moraes. ficando seus numerosos 
filhos e parentes ocupando as melhores situaçóes, desde a Xar  
queada, nas divisas de Piracicaba, até a Serreta, nas divism 
de Brotas e Dois Corregos. 

O capitão Affonso, pae dos srs. Manoel Morato do Canto. 
Affonso Gentil de Andrade e d. Clementina Teixeira, foi tam- 
bem o tronco de numerosa familia, que hoje avulta no muni- 
cipio. 

O capitão Verissimo Prado (2) que adquiriu a fazenda nu- 
fete, hoje Santa Juiia, de propriedade do cnronel .To& Bapth- 
ta de Oliveira, foi egualmente um dos mais antigos morado- 
res, venerando-se ainda preseutcmente o seu nome, como um 
dos mais dedicados amigos da nascente povoação. 

. . ., , . . 

( 1 )  Tambem de Rio-Claro, Caplvary, Mogy-Mirim, Itaqulry, A 
Botucatú e outras. 

(2) Verissimo da Silva Prado, cujo retrsto orna o salão da 
Camara, irmão da ilusire serhora, d. Veridiana Prado. 



Sáo ainda lembrados os nomes de Antonio Teixeira de 
Barros que abriu diversw lavouras; Antonio Teixeira de Es- 
cobar, este anno falecido, que construiu a primeira egreju c 
alinhou as ruas da cidade; Josquim Pedrosn de Queiroe, ca- 
sado com d. Gabriela Maria de Jesus, que mantinha ilm anti- 
qulssinio hotel e cunstzoim muitas c w s ,  que ainda agora se 
enwntram nolargo da M3tris; Antolllo GonGalues Ribeiro, rico 
prapi-ietario do sitio Araquá, e muitos outros. 

Vivem ainda alguns dos moradores antigos, que vão pas- 
sando aos novos habitantes as tradições da localidade (1). , 

Em 1864 (2) foi SSo Pedro do Piracicaba elevada a frcgue.. 
zia, sendo nomeado inspecior fia quarteiráo o Sr. Luiz Teixeka 
de Barros, que ainda vive, em sua importante fazenda de São 
Carlos do Pinhal. 

Em 1881 foi elevaõa B villa ao mesmo tempo em que Saii- 
ta  Maria, já capella desde 18'19, era elevada B freguezia. 

O seu primeiro escrivão de paz chamava-se Maximo de 
Paula Maraues. sucedendo-lhe Custodlo de tal. Joáo Ribeiro de ~ ~~ ~~ ~ - -  

~ l m i i ~ . i .  ~ i i i a g o  Augusto 'I'rixiira de ~ a r r o s , J o s é  Trixeira de 
Górs. Joio Cund:do de Ma-nrc Jolquint Mstheus da Sl!r& Psfa 
e JJK' AIexDlldrino de Oliveira. acfuaimentc proprietario úo 
cartorio. 

Em 1857. quando veio o bispo d. Antonio Joaquim de Meilo, 
de gloriosa memwia, em viagem pastoral e, ao mesmo teclpo, 
em visita sas seus parentes, Barros e Teixeiras, era vigario de 
Sáo Pedro, si náo falham as tradiçbes, o padre Oreili, italiano, 
irmão de Emygdio Votta que foi um dos primeiros logistas (3) 
do logar. 

Desde entâd CGmILPF&TaIII a entrar italianos em %o Pedro 
attrahidos pela benignidade 30 clima, desenvolvendo-se muito 
depois s immigraçáo de sorte a ser hoje Sáo Pedro um dos 
trinta municipios principaes no Estado pelo incremento do 
concurso extrangeiro (4). 

OS italianos, principalmente, enwniram aqui todas as fa- 
cilidades, existindo muitas familias estabelecidas na lavoura t: 
outras na cidade. entregues ao cnmmercio, sendo prova da in- 
tensa vitalidade da prospera colonia o importante edifieio que 
a meiedade iraliana "Mutuo Soecorso" est& construindo no 
larg3 da Camara. 

Em 1890 foi Sáo Pedro elevado a termo judiciario, annexa 
a ccinarca de Piracicaba, tendo exercido o cargo de Juiz Mu- 

(1) O primitivo "posseiro" das terras de São Pedro foi um ta! 
Floriano, cuja biographia, quem desejar conhecer poderá 
?u"l-a ainda do Pereira Velho e do Baptista Gonçalves. 

(2) Itaquiry, districto da comarca de Rio-Claro, capeha em 
: 1839 e freguezia em 1856, é mais antiga. Contemporanea- 

mente, Brotas foi & freguezia em 1846 Dois Corregos em 
1865, Jabii em 1846, Botucatú em 1846, Remedios (Anhem- 
by) em 1866. 

Estas e outras datas encontraram-se na  - "Organi- 
zação Judiciaria" - do snr. dr. Brazilio Machado. 

(3) Negociantes de fazendas e armarinho. 
(4) Consta de um artigo do dr. Amandio Sobra1 no "Correio 

Paulistano". 



nicipal, entre outros, os cidadios Malachias Rogerio de Salles 
Guerra, Manoel Francisco Rodrigues Junior, José Merwerth e 
Fortunato Pualia, este negociante, que ha  tempos se retirou 
para a Italia, bastante rim (1). 

Em 1892 foi elevada á comarca, em virtude da  lei n. 80, de  
25 de agosto, sendo installada pelo dr. João Baptista Pinto de 
Toledo, que, quatro annos depois, foi removido para a 2.a vara 
da comarca da Campinas, donde sahiu este anno para a Ca- 
pital. Veio substituil-o o dr. José Pedro de Castro, que daqui 
passou-se para Esotaa e vitimamente para Sgudos, onde se 
âcha. O primeiro juiz de direito é natural de Itú e o segundo 
de Mogy--&mina. 

A 15 de Dezembro de 1897 foi nomeado para aqui o a c t u ~ l  
juiz de direito dr. Junio Soares Caiuby, natural de Campinas e 
-genro do finado h. Francisco da Costa Carvalho, que i&a o 
primeiro juiz de direito da  comarca de Piracicaba, no tempo em 
que S. Pedro era simples capella (2). 

Os promotores publicos têm sido o dr.  Joaquim Martins 
Fontes da Silva, depois juiz de direito de Araraquara, aCiUal- 
mente advogado em Tiete: o Ar. Antanio Augusto Malheiros, 
depob removidò para Desca!vado, onde faleceu: o dr. Amazo- 
nas Pinto (3):  a ar. Lafayette Rodrigues de Assis Valle, zctual- 
mente advogado em Piracniz: os drs. Jwge Militio de Souza 
Avnlberé e HFariqiie Capeliano. advogados na capital: o dr. 
José Ferreirs da Silva: (4) - e finalmente o dr. Herculano 
Ribeiro, ex-ia% substituto òs Canlpscha, no Estado de õíiras. 
que Para aqui veio em 1900. sendo. presidente do Estado o dr. 
Frzncisco de Pâu!a Rodrigues Alves. 

Creada a policia de carreirz. gela. lei de 23 de dezembro de 
1905, veio em mar03 do anno segubte o primeiro delegado ior- 
maeo, dr. José Corrêa Eorges, que daqni sahiu para Socorro e 
Boixicatú, sendo çubstitiiido gor seu iymão dr. Francisco Cor- 
rèa Surges. actualnlente deiegsúo em Faxina. 

SeSniu-se o dr. Manoel d* Azel.edu Castro. removido ?e 
Bebedcuro. exercendo aqui o cnrgo quaçi dois annas (5) D e -  
pois O dr. Pliidias de Rnrros Moiiteiro, removido de Ribeirão 
Bonito. não chegando z t lmar posse. ~ctoi!n;ente em Areas; 

O u ~ r m  ita:latins têm ieiro fortuna em São Pedro. aqui oc- 
cupando cargos de policia. camara, Juiz de paz e diretorio, 
Refereceia nimiamente nessoal, cue mantenho por verda- 
de dos fatns, notando que esta publicação era Para as co- 
lunas de um jarnai, sem assinatura. Nada obstante. vejo 
hoje com prazer o nome saiidoso dz mfu sonro ligado a 
bistoria de S. Pedro. pois fiira tlle quem me designára esta 
comarca, quando foi a minha vez de passar de pronlotor. 
0 dr. A:nazonas Pintc chegou a juiz de direito, mas não 
ccntinuoti a carreira. 
O dr. José Ferreira. da Silva advoga em Phcicaba ,  onde 
6 vereador e i& foi deleeado de mlirin. r . -. . -. . . 

Houve mais um pr~motor j~que  permutára com o dr. 
Temeira, indo para Tieté, ou São Roque: creio que era o 
b. Antonio da Rosa bIoraes. 

(5) O dr. Azevedo Castro é hoje jornalista na Capital. T ~ V $  
uma administração atarefada; mas introduziu melhora- 
mentos na cadeia, estimulou as sociedades beneficentes e 
recreativas, bem como a instrução publica. 



e por ultimo o dr. Joaquim Gonçalves Batalha, remcrrrido de 
Ubatuba, a cuja circumscripcão pertencia a Colonia COrreC- 
cional na Ilha dos Porcos. 

Em 1882 chegou a estrada de ferro a Xarqueada, distante 
21 kilometros desta. cidade, divisa de Piracicaba, onde se for- 
mou a prospera pvoaçáo que é actualmente districto policial. 
Em 1894 o ramal de Itaicy foi prolongado até S. Pedro, que 
dista de Piracicaba 60 kilometros, de Jundiahy 194, de S. Pau- 
lo 254 (via Jundiahy e 302 via Mayrink) de Santos 320. (1) 

Por estradas de rodagem, temos communicaçóes com Pira- 
cicaba em um percurso de 6 leguas, Xarqueada 3. Rio Claro 7, 
Brotas 6, Torrinha 5, Dois Corregos 12, Anhemby (ou Reme- 
dios) - 9, (2) Botucatíi 15, S. Manoel 12 e Limeira 10 leguss. 

Santa Maria (3)  que faz parte do municipio, nas divisas de 
iMis Corregos. e Remedios, fica apenas a 25 kilometros desta 
cidade, com uma excellente estrada de rodagem, menos os tre- 
chos denominados Inferno e Inferninho, na  fazenda Rosario, 
juntos a um queixo da serra. (4) 

A navegação fluvial do Piracicaba, ainda existente, trans- 
Parta mercaãorias e café entre os porto João Alfredo, Rosario, 
Villa Maria e Porto Martins, devendo mais tarde ser inteira- 
mente abandonada, 15) quando a Sorocabana levar os seus trf- 
lhos de S. Pedro a S. Maria e dalli a Posto Martins e Torri- 

Veja-se o mappa mglez. de 1903 
Por Santa Maria; em recta, 7 leguas. se tantas. 
E' pmochia, hoje annexads. & de S. Pedro, nas divisas dos 
tres novos bispados - Campinas, Sáo Carlm e Botucatú. 

ViUa pacifica, com uns vinte quarteirões, bem alinha- 
dos e no esquadro, a margem do Ribeirão Bonito, com 
ruas largas bem tratadas. casas de constniccáo commum. ,~ ~ ,~~~ ~ ~. ~~ ~~. 
limpas arejadas. 

A um raio de legua e meia, v@-se a o r h  da serra em 
semicirculo, com cafeshes nas fraldas e tombadores, bem 
tratadas, sobxesahinda os s e w n t o s  mil cafeeiros do co- 
ronel Bento Lacerda Filha, aue a Paulista sttrahiu para 
Tarrinhs. 

O rio Piracicaba fica-lhe a uma legua, com excellen- 
tes portos, pouco Visitados pelos vaporzinhos da Soroca- 
bana, Porto Martins. no ria Tieté. acima da confluencia 
do P:i2*8bl, dists i e  S3n:a Maria quiltro lcguaç. 

O syst.ema de sub-prefeituras. consolidado pela lei da 
reforma municipal, era alli aricptado. ha niuit.2~ annos. 
por ccncessáo da camara e approvaCáo do honrado sena- 
dor Moraes Barros. Com uma renda de 7:000S000, a sub- 
prefeiluJa const.ruiu o cemiterio 'novo. collocou sargetas 
nas ruas: mantém duas ~scolas. a illurninacã.0, a limpeza 
Publica. O fiscal, o procurador: e trata de construir um 
edificio para cadeia, quartel, repartições municipaes, e car- 
t,o:io be paz e policia. 

Santa Maria tem correio diario, ligado a São Pedro; 
Dossue excellentes terras, baas aguas, clima excepcional, 
bom commercio, boa lavoura e de tudo. b g a  que tiver a 
estrada de ferro, ha de se tornar uma das cidades me- 
lhores e mais prosperas desta ünha. 
Ccnviria mudsr-s? a ertraba, dous ou tres kilometros lon- 
ge da serra tirando-se uma recta do Campestre ao Mono 
Vermelh.3, ainda que augmeutasse a distancia. 



nha,  como aspiram os moradores desta zona cada vez maie pro- 
gressista. 

O municipio, sob O regimen benefico da lei n. 16 de 13 de 
novembro de 1891, (1) assegurando a autonomia rnunicip0.i. 
base da organizaçáa da Republica, só en& começou a desen- 
volver-se, despertando-se o patriotismo dos habitantes e de- 
senvolvendo-se-lhes o interesse pelos negocios municipaes. 

Dahi N a  cá o progresso, bem que vagaroso, tem sido inin- 
terrupto. 

A Camara Municipal, ao passo que tratava de meihorar as 
ruas, wllocando sargetas e passeios, exigindo a construcç& de 
muros e boa comrvaçáo dos predios, construindo o matadou- 
ro e cemiterio, sob todas as cautelas hygienicas, nHo se des- 
cuidava egualmenie da boa conservaçáo das estradas e do de- 
senvolvimento da instrucçáo publica, que é a suprema garan- 
tia da existencia para o povo brazileiro, na. concurrencia de 
elementos que affluem de todas as partes do globo. 

O Brazil está sendo colonizado ha  cerca de quatracentos 
annos, mas a população tem definhado e desapparecido por 
falta de instrccção, (2) que só illumina as inteuigencias, coil- 
duaindo o homem atravez de todas as difficuldades da vida. 

A ignorancia é a cegueira, a miseria e a morte, que obser- 
vamos desde o Amazonas ao Prata, em todo o vasto territorio 
deste bello paiz. 

Misero Quevedo (3) quanto menos digno de lastima e o 
VOSSO infortunio, ao lado do desamparo e nudez dessas popula- 
ções que ahi vegetam sob pobres palhoças, olhancio indifferen- 
tes o pavilháo auri-verde da nossa terra natal?! 

Ezn 1897, no dia 31 de dezembro, inaugurou-se o Ja;;iirr. 
Publicc, levado á conclusão por iniciativa particular, em ireri- 
t c  £ bella Matriz, (4) qne foi inaugurada solemnemente no dia 
29 de junho dc 1898, sendo govcruaàor do bispado o cvnezu 
Ezechias Galváo da Fontoura, que para recebel-a veio aqui es- 
pecialmente. 

( 5 )  Abandonada. a bem dizer. i á  está! Resta a Soroeabana. 
para não prescrever a prevfiegio de zona, iniciar a cons- 
trucfáo da linha ferrea. 

<?I Esta lei está revogads pela de n. 1.038 de 19 de dezembro 
de 1906, por sua vez modificada pela de n. 1.103 de 26 de 
novembro de 19W. 

(2) Os nrimitivos colonizadores e canitáes m6res s6 tratavam 
de ie PnriqiiQenr, dviualido n' niriiraes do paz  li3 maior 
prrurin. Oi goreria,; >>resri.rein~'ii~r. ii<~ciiiirtm o melhor 
«t. .;uni rendas iii::i a uisii.iir,-in nublicn eomouniiw !i 'ilx 
acçáa não tenhã ain3a chegado todos os pintos da Re- 
~ublica. 

(3) O lendario mzrtvr de Saranuhv faleceu. tres mezes de- 
pois, no ~ a s p i c i õ  de ~uquery. 

. 
14) A ma?.riz foi construida por uma planta, consta que do 

dr. Ramos de Azevedo, pelo empreiteiro Carlos Francisco 
Dlas, já falecido, auxiliado por bons operarios. Alguns a 
dcham pequena, parecendo-lhes que a comodidade foi sa- 
crificada á belleza da architectura. Por Deus. não a mo- 
diflquem mãos profanas em arte! Quando houver dinhei- 
ro, faça-se outra, eni outro logar, maior e melhor. 
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O edificio da C a r a  Municipal (51, onde egualmenle 
funcciona o jury da comarca, foi tambem inaugurado neue  
memoravel anno de 1898. 

Em 1902 foi inaugurada a nova cadeia no Largo M w -  
cipal. 

Em 1906 tivemob a canalização da agua, um dos mais gral- 
diosos emprehendinentos da actual geração, devida 9rincii.al- 
mente aos cidadãas Joáa Baptista de Oliveira, Benedicto Rosa 
de Lima e Goita e Joaquim Teixeira de Toledo, que facilitou o 
ultimo pagamento do respectivo contracto. (1) 

A agua aproveitada para o abastecimento da cidade é a 
melhm possivcl. Nasce no alto da serra, ,sendo captada a iinn 
quatro kilomekos do reservaiario. em uma floresta da fazenda 
dos herdeiros do finado coronel Antonio da Silveira Castro. 

A agua 6 abundantissima, prestando-se para os usos do- 
mestico~ e sobrando ainda para a réga dos jardins, hortas, po- 
mares e extincçáo dos formigueiros. (2) 

A Camara Municipal poz á disposição do governo um belio 
terreno para a construcção do Grupo Escolar de Sáo Pedro, (3) 
afim de nelle serem acmmmodadas as oito escolas publicas, 
que aqui funccionam isoladamente. 

Mantem a Camara egualmente escolas municipaes, sendo 
uma no bairro do Kerozene, outra no alia da serra e a terceira 
em Santa Maria, (4) subsidiando, alem disso, a escola de pri- 
meiras letras da dedicada professora particular, d. Paulina Nu- 
nes de Moraes, que é o nosso. "Jardim da infancia", n s  phrase 
Cvacteristiea do dr. Azevedo Castro, ex-delegado. 

O digno prefeito, coronel Lima e Costa, estuda presente- 
mente os meios de levar avante a construcçáo da Mercado, iní- 
tallacáo da luz electrica, exgottos, etc. 

<5) Em 1898 o jury era em uma sala particular, na casa que 
hoje é do sr. Cornelio Frobi. O edificio, que havia no 
timpo do dr. Pinta de Toledo. desabára em conseauencia 
de Üm formigueiro. A actual c a d b  só tem aeeommoda- 
cão para prisões e destacamento. 

(1) Lembro tambem os nomes da wronel Julio Cesar. de Ita- 
tina, que acoroçoou a idéa: do empreiteiro ~ o g e i i o  Cesar 
de Andrade: do engenheiro dr. Francisco de Paula Feli- 
cissimo: dos srs. Leonidas Moreira e Francisco Sammio 
Mareira. A camara assumiu uili grancie compromisso, mas 
náo superior ás farças do municipio, cujas rendas tendem 
a desenvolver-se. O povo, que por emquanta paga Rs. 
25500, de impostos, por cabeça de habitantes, bemdiz, com 
sinceridade, o serviço da agua. 

(2) OS moradores, por meio de bambús, canalizam a agua pa- 
r3 hsrtaç, forrnigueiroí. etc.  deixando-a correr o dia e a 
noute. Como a agua é abundante e a taxa 6 por tornei- 

i t1;:era-se. 
(3) Vi a planta da grupo com o dr. Eduardo Kiehl, engenhei- 

70 das Obras Publicas. Acredita-se que o dr. Candido Ro- 
drigues, actual Secretario das O. P., mandará construil-o 

: brevemente. 
:4) Ouira foi creada no bxiza da "Graminhe", onde está a 

novo capella de Santo Antonio. devida É iniciativa do sr. 
, Louren~r, Leme .'à Silveira. 



- 101 - 
.a. 

Com estes melhoramentos, São Pedro, que é a séde de um 
municipio extenso, cuja pessima coniormação topagrafica tem 
sido um empecimo ao seu desenvolvimento, alimentando qua- 
tro ou cinco povowões (5) com prejudicial dispersão de s.uas 
forpas locaes, vai se tornando o centro de attracçãa de todos 
os moradores e, cartamente, entrar8 definitivamente no cami- 
nno do progresso. 

Resta-nos dizer aiguma coisa sobre a população do muni- 
cipio, assim como do seu wmmercio. 

O municipio tem uma populaçáo calculada em quinze mii 
almas, sendo dez mil no districto de Sáo Pedro e cinco mil no 
districto de Santa Maria. 

Deste numero, devemos consignar seis mil italianos em São 
Pedro e dois mil em Santa Maria, sendo, pois, a prowrch en- 
tre nacionaes e estrangeiros de oito mil para sete mil habi- 
tantes. 

Entre nacionaes e extrangeima, existe, assim, um perieito 
equilibrio, e todos vivem na melhor harmonia, não havendo en- 
tre nós questão de nacionalidades. 

O municipio, que conta 225 estabelecimentos agriwlas e 
pastoris, conforme a ultima estatistica, (1) com seus 5 milliõea 
de caféeiros, suas 12 mil cabeças de gado, com seus 20 mil sl- 
queires de terras lavradas, (2) produzindo 5 milhões de Utrw 
de milho, 900 mil litros de arroz, 300 mil litros de feijão. 50 
mil litros de aguardente, 300 mil m o b m  de café, asucar. fu- 
mo, vinhos, toucinho, queijo, mandioca e ai4 bomacha (3) - 
tem logar para mais 15 ou 20 mil habitantes em condições de 
prosperarem todos folgadamente. (4) 

O clima se presta para isso excepcionalmente. Pdde ser 
comparado aos melhores da Italia e, entre n68, s6 enwh 
parallelo com os de Botucatú, Franca e Campos Novas. 

'(1) Estatistica de 1907, ordenada pelo dr. Carlos Botelho e 
olganizada pelo professor Antonio José de Castro Jobim, 

: wm dados fornecidos peia Camara, procurad6s pessoal- 
mente e mcorrendo-se de estatistica de 1898, organizada 
pelos 5 8 .  m o e l  Francisco Rodrigues Junior, Joaquim 

, Norberto de Toledo, João Baptista da Cruz Leite, Antonio 
da Siiveira Castro e dr. Alfredo Teixeira. 

(2) Sâo Pedro regula 6x5 leguas, ou 30 leguas quadradas, que 
são 54.000 alqueires; Santa Maria, 3x3, ou 9 leguas qua- 

1 dradas, une são 16.000 al~ueires. Todo o municiDio. 70.000 .' aiqueires: 
(3) A borracha de nianiçoba foi preparada em 1904 pelo fale- 

cido Felisberto José Cardoso, que enviou amostras pwa S. 
L Paulo. Outros fizeram plantações, sem resultado. 
(4) As industrias constam de fabricas de beneficiar café e ar- 

roz, engenhos de assucar e aguardente, serrarias, fabricas 
de macarrão e cerveja, olarias, moinhos, etc. 



Isto dizem os proprios extrangeiros, (5) que &o escondem 
as suas preferencias pela nossa futurosa cidade. 

Quanto ás terras, ha de tudo, desde a arenosa até a mas- 
sapé. Nas fraldas da serra, então, a fertilidade é grandiosa, 
nada tendo este municipto a invejar aos serifes ultimamente 
explorados e entregues ao trabalho da civilhç&o. 

Deixaram em abandono este municipio por alguns a o s .  
porque as terras estavam occupadas e havia outras, no Oeste, 
mais groprias e mais faceis para a lavoura de café; mas, o 
facto é que S. Pedro caminha e náo ha crises que o façam es- 
tacionar. 

Estamos entre os 50 principaes produtores de cafe, dentre 
172 municipios do Estado, conforme as melhores estatisticas; 
(1) entre os dez primeiros pela diversidade das culturas e in- 
dustrias, o. que é essencial no periodo que atravessamos (2). 

Para esse resultado muito concorreram os antigos morado- 
res, j& nomeados, e outros que vieram depois, podendo-se ci- 
h' ainda os Mendes, os Pereiras, os Godoys, os Lacerdas, os 
Gomes, os Oliveiras, os Penteados, os Damargos, os Amaraes, 
os Cardosos, os Azevedos, os Prados, os Alves, os Frotas, os Le- 
mes, os Sampaios, os Moratos, os Baltieri, os Franzinis, os Pc- 
sosottis e tantos outros que aqui estão labutando para deixiùr 
um porvir mais risonho aos proprios filhos. 

Vem a proposito notar que a mocidade de S. Pedro, que é 
a melhor promessa de progresso para esta terra, tem dado 
mostras de siia intelligencia, fornecendo pessoal para o pro- 
fesForarlo publico, para o commercio, para o jornalismo, para 
o clero (3)  e até pa raas  bellas letras, nas quaes manifestou- 
se ultimamente, de uma maneira ruidosa., o jovem poeta do 
"Ementario" - Gustavo Teixeira nascido e educado aqui, a 
um canta da serra, no sitio de seu velho pai, o sr. Francisco 

(5) O padre dr. João Aiberto Stupenengo, entre outros, eia 
desse parecer. 

(1) Artiio do dr. A. Çobral. 

+i 
(2) A variedade de culturas, intxoduzida racionalmente e com 

toda a simplicidade, trará remedio Para tantas crises, que 
atravessamos. O lavrador mineiro tem de tudo um pouco. 

; e. do pouw uive remediado, quando náo chega a fazer 
fartuna. 

(3, Lc,mbrI moiiscnlior Vugilio Moraro, ~ i g 3 r i o  LLC Consolaçáo; 
os drs. L u i ~ ,  JncC r J7aqiiirn TeLxcua, o dr. JosC Puglih; 



de Paula e Silva, que se orgulha, egualmente de ter oukos f1- 
lhos, tambem intelligentes e estudiosos. (4) 

Paçsemos, agora, para terminar ao nosso m e r c i o .  
Facil e calcular o commercio que pode ter uma cidade do 

interior do Estado, que se foi formando aos poucos ao lado de 
uma estrada, hoje abandonada: no fim de uma linha ferrea, 
que ate ha pouco tempo era um verdadeiro trambolho, que Ioi 
prolongando-se aos poucos e por interminaveis voltas e curvas; 
um municipio que viu os seus vitaes elementos dispersas por 
outras vias de communicaçáo, qual a Paulista, que cerccou a 
sua expansão forçando-o a ter só um horizonte: Piraciesba, a 
Noiva 6a Collina, que egualmente lamenta o seu "interior" re- 
dupdo, interceptadas as suas antigas relações com Botucaki, S. 
Manoel, Lençóes, Jahú, e todo o antigo sertão de rio abaixo. 

Tocar em tal assumpto é para pedir que nos acudam, que 
nos abram novos horizontes, que nos tirem deste b e m  sem sa- 
hiòa, que prolonguem a linha de S. Pedro (5) para qualquer 
parte, para Torrinha, Santa Maria ou Porta MarMns, para 
Morro Pellado (Itirapyna) para Rio Claro, parsonde quize- 
rem; mas prolongue-se, porque Piracicaba e Capivary tam- 
bem querem e precisam os prolongamentos, para salvaçáo do 
seu commercio, para a sahida de suas pmdigiaras mduskha, 
para o resfolego de seus habitantes, para a confraternizaçáo 
dos povos de toda esta mna importantissima. 

E' isso entretanto &a aspiração talvez irrealizavel deante 
dos interesses contradictorios das companhias de estradas de 
ferro, perante o mutismo insondavel dos capitalistas retrahi- 
dos, sob a vigilancia de um governo, que tem tantas cousas 
em que cuidar, (1) vendo-se cercado de todos os lados pelos 
nonádas exhaurientes da politica. 

Mas a missão dos que empunham a penna é de abrir no- 
vos horizontes para o progresso do Estado, intimamente li- 
gado ao interesse dos municipios e ao bem estar do povo. 

Farendo a resenha historica deste municipio, sem Outrai 
p ~ e ~ ~ ~ ~ p a ç ó e s  que as de servir melhor ao meio em que vive- 

(4) O commercio a retalho foi durante algum tempo monopo- 
lio dw italianos. Hoje, temos os syrios, com 13 lojas e ar- 
mazens em São Pedro ? 2 em Santa Maria. aue fazem 
uma justa concurrencia, melhorando a i  condiçõei da vida. 

Os syrios foram visitados no dia G de novembro pelo 
; COnSU1 Imperial, Fuad Bey Mouzaffer, aqui recebido fes- 

thnmente. 
( 5 )  O dr. Theodoro Sampaio lembrou para esta localidade o 

ccme hdigena - "Itarece, fronteiro 9. pedra, que é a ser- 
i'%. Para Saita Maria. teriamos - "Itaiába", cerczdo de 
serras. 

'(1) O governo quer, mas não o deixam! 



i 
mos, (2) cumprimos um dever externando francamente o nosso 
juizo, e podemos assim encerrar estas paiidas M a s ,  consi- 
gnando os nossos votos pelo progresso do munieipio de S. Pe- 
di-o e dos municipios vizinhos, cuja amizade e cooperaçáo egual- 
mente desejamos, para o bem geral, para o engrandecimento 
do nosso Estado de S. Paulo e para a prosperidade de todo o 
Brazil. 

(2) Não me sentia com forças para tanto: mas, é bem certo 
que - o homem põe e Deus dispõe! 
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Jornaes e jornalistas 

A 7 de fevereiro de 1827 sahiu o "Pharol Paulistano", pri- 
meiro jornal que se publicou em S. Paulo, tendo sido seu 
fundador o dr. Jose da Costa Carvalho, depois barão e mar- 
que2 de Monte-Alegre, que foi, nos primeiros tempos do m 
ferilo jornal. auxiliado por Antonio Maxiano de Azevedo Mar- 
ques (Mestrinho), como coliaborador, e, na paste materjal, ' 

por Manoel Francisco da Costa Silveira, depois official guarda- 
livros da Faculdade de Direito desta capital. 

Depois de fundaco o r.iferito "PPharol Paulistano", colla- 
boraram no mesmo jornal, que era de pequeno formato e de 
qilatm paginas com duas columnas cada uma pagina, O Cr. 
Nicol&u Pereira de Campos Vergueiro, depois senador do im- 
perio e diredor da Faculdade de Direito de S. Paulo; padre 
dr. Mancei Joaquim do Amara1 Gurgei, depois conselheiro, 
lente e director da mesma Faculdade; padre dr. Vicente Pi- 

'res da Motta, depois conselheiro, lente e Mector da mesma 
Faculdade, e o celebre Manoel Odorico Mendes, emquanto 
esteve nesta cidade, durante uma excursão que fez á antiga 
provincia de S. Paulo. 

O conselheiro dr. João da Silva Carráo. que, depois de 
fommo, exerceu os casgos de lente da Faculdade de Di- 
reito, mintsiso, presieente da antiga. provincla de S. Paulo, 
deputado provincial e geral e senador do imperio por S. 
Paulo, e fslecido, a 4 de junho de 1888, na cidade do Rio de 
Janeiro, tambem mllabomu, quando estudante, no "Pharol 
Paulistano". , 

Em 1829 wmeçou a sahir, nesta capital, o segundo e pe- 
queno jornal "O Observador Constitucional", impresso na ty- 
pographia do "Pharol Paulistana" e de propriedade do subdito 
italiano dr. João Baptista Libero Badaró, que foi assassinado 
a 20 de novembro de 1830, havendo sido, no dia 24 de novem- 
bro de 1889, trasladados, da egreja da VeneraveJ Ordem Ter- 
ceira l e  N. S. do Cmmo para o cemiterio da Oonsolaçáo, os 
restos mortaes daquelle medico, que. antes de expirar, excla- 
mou: "Morre um homem lime, mas fica a liberdade". 

Em 1831, sob a redacçáo do dr. José Manoel da Fonseca 
(depois senador do imperio por S. Paulo e ialecido a 10 de 
março de 1871). começou a ser publicado, nesta capltal, o 
"Novo Pharol Paulistano", impresso na ty-phfe de bianoel 
Francisco da Costa. Silveira, que trabalhou, como compositor 
e paginador, na typographia onde se imprimia o "Pharol Pau- 



Listano", t o  qual foi tambem, por algum tempo, redactor o 
dr. Antonio Manoel de Campos Mello. natural de Porto-Feliz 
e falecido no Rio de Janeiro, a 31 de agosto de 1878. 

Em 1832 se publicava, duas vezes l>or semana, em pequeno 
formato, nesta capital, o jornal "Correio Paulistano", impresso 
na typographia do "Pharol Paulistano", sendo proprietario 
do mesmo jornal, que pouco tempo durou, o commerciante 
José Gomes Segurado, fallecido a 31 de julho de 1852, e que, 
naqueiia época, era estabelecido com loja de fazendas na rua 
Direita, e era tio e sogro do tenente-coronel Joaquim Raberia 
l e  Azevedo Marques, qws a 26 de junho de 1854 fundou o actual 
"Correra Paulistano", do qual foi seu primem redactor-cheie 
o dr. Pedro Taques de Almeida Alvim, falecido a 1.0 de feve- 
reiro de 1870, sendo que o mesmo commerciante José Gomes 
Segurado foi sepultado na antiga egreja da ~isericordia, que 
existiu no largo do mesmo nome. 

Pela. lei provincirtl. n .  1, de 9 de marw de 1835, ia o 
Governo autorizado a despeneer o que fosse necessario para 
a redacç&o, impressão e distribulçh de uma folha diaria em 
que fossem transcriptos tudos os seus ac%s que nãB exigissem 
segredo, sendo esta disposição revogada pela lei n. 30, de 31 
de marco de 1838, que deu autorização ao Governo para ar- 
rematar a typographia, ama vez que o prazo lo  arrendamenfi 
ngo excedesse ao tempo do contracto que para a impressa0 
das instrucções regulamentos e actos do governo e da As- 
sembléa Provincial foi autorizado a celebrar. 

Em virtude do que dispunha a lei n. 1, de 9 Pe março 
de 1835, foi fundado, em abril do mesmo aamo, o pequeno 
jornal "O Paulista Official" (11, que em publicado Bs quintas- 
feiras e sabbsdos, funceionando a typographia que WrteneeIi 
ao dr. José da Costa Carvalho, tepois marque2 de Monte- 
Alegre e foi adquirida pela Governo Provincial pela quantia 
de 2 : 2 5 m ,  no antigo PaJacio do mesmo Governo, senao o 
dr. hnygdio Antonio da Silva, no mesmo anno de 1835, no- 
meado administrador da referida typographia, na qual se im- 
primia o mesmo jornal, qm, mais tarde, passou a denominar-se 
- "O Governista", fundado em 1842. 

Em 1846 a typographia Ce FYanciseo José da Silva. So- 
bral, na qual se imprimia o mesmo "Governista", fumionava 
no antigo Palacio do Governo, passando, nesse mesmo anno, 
a denominar-se o referido estabelecmento typographia do 
"Censor", cujo primeiro numero sahiu a 15 de abril de 1845, 
sendo toda a. correspondencia. communicados e reclamaçóes 
dirigidos ao dr. Joaquim Antonio Pinto Junior, filho do 
cirurgiáo-mór, Joaquim Antonio Pinto e que, em 1838, recebeu, 

O "Pe,ulista. Official" n. 180 de 26 de marw de 1836, p w  
hlirnli r, "amiinitri. 

aprehendidai, onde se acharem". 



na Faculdade c?e Direito testa cspital, o grau de bacharel e o 
de doutor em 1839. 

Pela lei n. 15, de 21 de fevereiro de 18$1, foi o Governo 
Provincial autorizado a contractar uma folha officiai e a man- 
des fazer a impressão dos balanços orçamentos e mappas que 
deviam ser presentes á. Assemblea Legislativa Provincial, com 
0. que poderia despender até R qmntis de quatro contos. 

O coronel Joaquim Floriano de Toledo, que desempenhou, 
por algum tempo. o cargo de impecror da typographia. do Go- 
verno, foi, pelo marechal Manoel da Fonseca Lima e Silva, Pre- 
sidente da provincia t e  S. Paulo, encarregaço, em abril de 
1847, de montar de novo a tymraphia do Governo; a qual, 
por muito tempo, esteve arrendada, afim de ficar em estado de 
executar os trabalhos designados na lei pmvincisl n .  15, de 27 
de fevereiro de 1847. 

A 2 de maio de 1840 é distribuido, na capital, o primeiro 
numero, ço "Solirario", impresso, em cuer, columnas, na typo- 
graphia de Silva Sobral. 

A 6 de outubm de 1840 é publicado. na capital, o primeiro 
numero "@O Escandalizado" 

A 31 de agosto de 1841 apparece. nesta capital, impresso 
na mographia de Costa Silveira, a rua de S. Gonçalo. depois 
do Imperador e hoje rua Marechal Deodom, o pequeno jornal 
rnordm e satyrico - "O EscorPiáo". 

O jornal governista L "Americano", redigido pelo canse- 
lheim dr. J0aqiq.m Ignacio Ramalho, lepois barão de Ramalho, 
e falecido a 15 de agosto de 1902, começou a ser publicado 
em 1844. 

Em 1851 publicava~e, neste capital, um pequeno jornal, 
com o nome de - "O Clarim Saqusrema", impresso na Upogia- 
phia da viuva Sobral, a qmJ, naquella época, funccionava na. 
rua do Imperador. hoje bámecbal Deodoro, n. 1, estando em- 
baixo do titulo do referido jornal, os seguintes dieeres: - "Viva 
o Imperador1 Viva a Donstituiç%3!" 

A 5 de outubro de 1851 sahiu o primeiro numero da 
"Aurora Paullstana", folha politica, indImMal e literaria e 
impressa na typographia. pertencente B viuva e filhos <e 
naneisco José da Silva Sobral. e que funmionava na Na 
das Sete Casas, depois da Cai].= d ' w a  e hoje rua Barão de 
Paranapiacaba. 

A 16 de outubro de 1852 é publicado, na capital, o primeiro 
numero "d'O Compilador Paulistano, impresso na typographia 
do Goyerno, arrendada por Antonio Umada  Antunes. 

A 7 de maio de 1853 6 publicado, na capiital, o primeiro 
numero do jornal 5'0 -Constitucional", impresso na tnugra- 
phia "2 de Dezembro", de Antonio Louzada Antunes. 

NO dia I a  de agosto de 1853 foi distribuido, nesta ca- 
pital, o primeiro numera do periodico - "Independente", cujo 
Programma era defender as idéas conservadoras. 

A 30 de abril de 1856 apparece, na capital, o primeiro 
numero, primeira série, "@O Guayanh", jornal scientifico, po- 
litico e literario, redigido por academicos e impresso na ty- 
m a p h i a  "2 <e Dezembro, de Antonio Louwtda Antunes. 

No dia 30 de março de 1857 bppareceu, na capital, o pri- 
meir0 numero do periodico scientifico, critico e literario - 



"O Academico do Sul", sendo seu redactor Daniel Dias Ribeiro 
de Almeida. 

A 23 de fevereiro de 1858 apparece, na capital, o primeiro 
numero "d'O Taiião, periodico de reprezalias, tendo por divisa 
- "Dente por dente, olho por olho!!' 

Este jornal publicava-se quanto era preciso "arrancar 
algum dente ou furar algum olho e era impresso na typo- 
graphia d'A Lei", estabelecida & rua de traz da Cadeia, de; 
pois da Assembléa e hoje rua Rodrigo Silva. 

Na madrugada de 17 de maio de 1859 foi arrombada, a 
porta de entrada da casa onde funcionava a tmographia 
"Dous t e  .Dezembro3', na qual se imprimia o periodico "Publi- 
eador Paulistano", cujo primeiro numero sahiu a 25 de ju- 
lho de 1857. 

OS autores dessa ~iolencia, penetrando no interior do esta- 
belechento, damnif.icaram tudo o que encontresam, reduzindo 
s E-&S O papel em branco e impresso, os utensilios de ma- 
deira e diversas obras. Desmontaram o prélo, cujas peças prin- 
eipaes roubaram, bem como grande quantidade de typos, pre- 
tendendo, ao retirar-se, incendiar o prédio, o que teriam con- 
seguido, si não fossem as chammas do papel, que haviam 
incendiado em um quarto, abafadas pels. grande porção de 
madeira que puzeram sobre o mesmo papel com o fim de dar 
intensidade ao incendio. 

O proprietario da typographia e seus empregados náo tive- 
ram conhecimento do facto senão ás  9 horas da manhan, 
quanto, voltando ao serviço, acharam a porta aberta e os ves- 
tigioç dos estragos, havendo mesmo o proprietario presumido. 
na execução do deiicto, a acçáo de mais de qua.tro pessbas, 
segundo a força de que dependia a desloeaçáo da peça prin- 
cipal do prélo e a conducçáo de caixas de typos, declarando 
que eram muitas as pessdas que se julgavam ma1trataC:as pelo 
mesmo periodico "Publmdor Paulistano", e por isso não podia 
ter juizo algum determinado, assim como nenhum dado a 
sugerir á policia para a descobena do culpado ou culpados, 
havendo a mesma policia procedido ao competente exame e, 
apezar das deligencias, entáo empregadas, Iiao conseguiu saber 
quem foi o agente criminmo. 

A typographia "Wus de Dezembro" pertenceu aa capitão 
Antonio Louzada Antunes, falecib a 27 de fevereiro de 1870, 
e funceionava no antigo predio ierreo de dois lances da rua 
das Flbres n.  60, sendo que o attentado praticado naquelle 
estabelecimenta foi por omasiáo da ida (.na manhã de 17 de 
maio de 1859) da Matriz do Braz para a respectiva freguezia. 
da veneranda e milagrosa imagem de iY. S. tz? Penha, que 
tinha vindo em 1858, quando se manifestou nesta capital 
(abril a julho) e em outras localidades da antiga Provincia, 
a terrivel epidemia da variola, que fez succumbir muiu  gente, 
havendo sido debellado esse flagello, graças as acertadas pro- 
videncias tomados pelo desembargador Bemarto Avelino Ga- 
viao Peixoto, então chefe de policia, que foi auxiliado pelo 
senador José Jowiuim Fernamdes Torres, presidente da Pro- 
Yíncia. 

Durante a mesma epidemia, a cidade de S. Paulo ficou 
quasi que deserta, pois as solemnidades da Semana Santa 
realizadas em 1858 na egreja ta Sé Cathedral. foram assis- 



tidas por diminuto numero de f ie i~,  tal foi o pavor que causou 
a mesma epidemia no seio da populaçáo paulista. 

A 7 de abril de 1860 appareceu, na capital, o primeiro 
numero do "Kaleidoscopio", orgam C0 Instituto Academico Pau- 
listano, que foi fundado em 1858, sendo escolhido pare seu 
presidente o conselheiro padre dr. Mwnoel Joaquim 50 Ama- 
ra1 Gurgel, então director da Faculdade de Direito. 

No dia 5 de maio de 1860 apparece, na capital, o primeiro 
numero do pequeno jornal politico, literario e artistico, intitu- 
lado - "O Tymbira", redigido por alguns academicos 

A 24 de julho de 1860 é publicado. na capital, o pequeno 
jornal - "O Votante", impresso na typographia t e  Joaquim 
Roberto de Azevedo Marques. 

NO antigo predio terreo de um lance da rua Nova de S.  
Jaré, actualmente rua Libero Badaró, n. 47, onde hoje existe 
o sobrado de ,n. 16-A, em qm funccionava a typographia de 
propriedade da firma Azevedo & Irmão, foi fundado, a 26 
de junho de 1854 o ''Correio Paulistano". pertencente ao 
tenente-coronel Joaquim Roberto Ce Azevedo Marques, que 
foi o primeiro typographo paulista que administrou officina 
typogriphica em S. Paulo. 

Joaquim Roberto de Azevedo M a n ~ e s ,  falecido a 25 ue 
setembro de 1892, e seus irmãos Manoel Eufrasio de Azevedo 
Msrques Sobrinho, falecido a 20 de fevereiro de 1878, e Ro- 
b a t o  Mana de Awvedo Marques, faiecido a 23 de junho de 
1888, aprenderam a arte typogI'aphica na typographia onde se 
publicava o "Novo Phar01 Paulistmo", do qual foi retwtor o 
senador Jo& Manoel da Fmaeca, e pertencente a ManoeI man- 
cisco da Costa Silveira, falecido a 21 de novembro de 1865 e 
que, por espaço de I2 annos, exerceu, com muita dedicwao e 
intelligencia, o cargo de secrstano da Secretaria da Instruc- 
çáo ~ublica, ~ u e  foi em iâM extincta, tendo sido seu ultimo 
director o dr. Arthur Ceesr Ouimaráes. 

A &ypgmphis. onde se imprimiu o primeiro numero do 
"Correio PauIMauo" foi. com o concurso de amigos, adqui- 
rida por Jmquim ~ogeT to  de Azevedo Marqw,  tendo os seus 
irmáos Manoel N r a s i o  & Azevedo Marques Sobrinho e 
Roberto Maria de Azevedo Marques, -coadjuvado bastante nos 
primeiros annos, ao fundador do "Correio", que era tambem 
irmáo do dr. José Candido de Azevedo Marques, falecido a 12 

'de abril de 18W. 
Apezar tas esiorços que empr-os, não nos foi W v e l  

saber ao certo q W  dos tres irmãas daquelle distinto e estimado 
paulista é que fez parte da empreza como proprietario, sup 
pondo-se, entretanto, que tivesse sido Manoel N r a s i o  So- 
brinho, que naquella époea desempenhava o cargo de ajudante 
do chefe do Archivo da antiga Secretaria do Governo. 

m f e r i n d o  o pmprietario do "Correio" a sua residemia 
da rua Nwa de S. José, hoje Liiero Bataró, para a grande 
cssa de sobrado da rua do Ouvidor. hoje J& Bonifficio, n. 
46, onde se levantam os prdos  te sobrado ns. 12, 12-A e 
Ia-B, estabeleceu ahi as officinas no pavimento tem, aug- 
mentando-a. conforme se v& de um annuncio que aqui trans- 
crevemos, extrabido do "Almanak Paulistano", organizado e 
redigido por Marques & Irmáo, e publimda em 1857, o 'qual 
6 o seguinte: 



"Typographia Imparcial ?.e Joaquim Roberto de Azevedo 
Marques. - Rua do Ouvidor ,n. 46". - O maior e mais bem 
montado estabelecimento typographico que possue a capital, 
nelle publicam-se os seguintes jornaes: 

'*Correio Pauiistano", duas vezes por semana, e diario 
durante a sessáo d'assembléa. provincial: assigna-se para a 
Capital, por anno; 891 rs., por semestre 4S rs., para o Interior, 
por anno 1% rs., por seis mezes 5$. 

"União cios Circulas", duas vezes por semana, assigna-se 
na rua Direita, casa do commeudador Manoel Antonio Bitten- 
court. Capital por anno 6$ rs., por seis mezes 3$ rs. Interior 
por anno 78, por seis mezes 4$. 

s'Ypiranga'3; uma vez por semana, assigna-se na Capital 
por a m o  8s. seis mezes 45. Interior por anno 95, por seis 
mezes 4S500. 

'.Revista Mensal", do Ensaio Philosophico Paulistano. 
"Arcadia Paulistana", mensalmente. E mais obras avulsas. 
PESSOAL DA QFFICINA. - "Administrador". Roberto 

Maria de Azevedo Marques. "Compositores": - Antonio José 
Pereira. Pedro Manoel ta Cunha. Jos6,Antonio Radrigues de 
Vasconcelios, Jose Rodrigues de Barros, Francisco Antonio da  
Cunha, Benedicta Antonio de Oliveira, José Maria Pereira 
Lisboa, Joaquim ; Ignacio das Dores, José Leandro de Toledo, 
José Agostinho da Conceiçb Barros, José Maria Rôa, Gui- 
lherme Zapp, Manoel Joaquim de Azevedo Marques e Joa- 
quim Ignacio Leandro de Toiedo. "Impressores": - Antonio 
Pedro da Silva e Joaquim José de Sant'Anna to Espirito- 
Santo. "Batedores": - Fructuoso Joaquim de Andrade e Joáo 
FrmClSCo Rhormens. "Entregadores de periodicos": - José 
Francisco de Jesus e José constancio Lustosa. 

E possivel que, dentre os compositores e impressores que 
figuram naquelia lista, tivessem, 'eiguns delles, Vabalhado nos 
primeiros numeros do "Correio Paulistano, e por isso é que 
para aqai trasladamos do referido Almansich a me8ma lista. 

NO correr co a m o  de 1859 os compositarw do !!Correio 
resolverm, por iniciati"& do compositor Fiiippe José de Fi- 
gueiredo, então empregado nas officinas daquelle jornal, fundar 
uma sociedade de beneficencia, cuja idéa foi tambem aceita 
por todos os membros ds. classe typografica desta capital. 

Reconhecendo, porem, mais tarde, que, naqueila época, 
a classe typografica, pelo seu diminuto numero, não podia 
manter a mesma sociedade, os seus fundadores acordaram, 
então, em convidar os membros das outras artes para fazerem 
tambem parte da nova sociedade, cuja fundação teve logar a. 
24 de julho de 1859, com a denominação de "SociedaCe Artis- 
tica Beneficente, tendo sido eleito seu primeiro presidente o 
benemerito Paulist. Joaquim Roberto de Azwedo Marques, ha- 
vento, em principio6 de abril de 1882, alguns membros da. cor- 
poramo do mesmo "Correio", deliberado restaurar a ' ' A w i a -  
ção Typwraphica Paúlistana de Socorros Mutuw", installada 
a 11 de junho <e 1876, o que se realiwu na sessao de assembléa 
geral, effectuada a 30 de abril de 1882, sendo eleito, nessa. wca- 
siao, presidente da mesma sociedade o capitáo Joaquim Roberto 
de Arevedo Marques, que, ns nolte de 18 de setembro <e 1882. 
foi alvo de uma honross. manifestação de apreço, promovida 
pela corporação typagraphica do "Correio", tendo-se asswiado 



a mesma manifestação as corpoiaçóes das diversas officinas 
typographicas desta cidede, sendo-lhe, nessa occasiáo, offere- 
cidos: - Pela corporação do "Correio, o seu retrato a oleo, 
ricamente emmoldurado; pela da "Provincia de S .  -Paulo3=, 
hoje "Estado", um rico tinteiro de bronze; pela do "Diario 
da Manhá", uma caneta coni penna de ouro, e pela da typo- 
graphia Seckler, uo "bouquet" be flbres artificiaes. 

NOS primeiros tempw da existencia do "Correio", foi ei!e 
impresso em prelo de pão e depois em prélo manual, os quaes 
eram movidos ã máo, passando, em principias de 1863, a ser 
impresso em maquina "Alauzet", marca "A", primeira que 
appare2eu em S. Paulo. Essa marhina, que era moviia. a braço, 
foi montada e inaugurada por Domingos da Cunha Pinheiro, 
que nella trabalhou por algum tempo; ate que ficamem bem 
praticas a$ ' seus discipulos Joaquim José de Sant'Anna do 
Espinto-Santo e Nazareno Antonio de Oliveira e Silva, que 
foram w que o srbstituiram no mesmo trabalho, sendo que, 
naquella época, o mesmo Joaquim José de Sant'Anna do 
Espirito-Santo, fellecido a 14 de março de 1876, era o melhor 
impressor desta capital. 

Devido ao grande augmento que teve a impressão de obras 
avulsas, o propfietario da typographia do "Correio" estabele- 
ceu neiia, no correr do anno t e  1863, uma officina de encader- 
naçáo, cnja direcçáo confiou a Jose Augusto de Moura, já 
falecido. 

O benemerito paulista Frederico Antonio de Alvarenga, 
faiecido a 27 de março de 1896, e que era um habil compositor. 
exerceu por algum tempo o cargo de administrador das offin- 
nas do "Correio", e depois, em 1868, o de director do Hospicio 
de Alienados, que foi inaugwato a 14 de maio de 1852. 

Em maio de 1867, o "Correio" principiou a fazer merecida 
e forte opposim$m ao desembargador José Tavares Bastos, entáo 
presidente da Provincia, e, por cawa disso, muita soffreram o 
pessoal typographim e demais empregados da empreza. 

A PeZseguiçã.0. movida por aqueIle presidente, chegou a 
ponto de fazer com que a folha, por falta de quem a compu- . zesse, deixasse de sahir ou então sahia só com duas paginas. 
seedo que q W  toCos os empregados, coni exeepçãu dos que 
eram extrarigeiros, forapi: uns, recrutadas, outros, que faziam 
Parte da GL-erda Nwional. designados para servirem na guar- 
ni* da capital e outos marcharam para a guerra do Paragmy. 

Para vingar-se da opposiçáo, que entáo lhe fazia o "Cor- 
reio", o desembargador José Tavares Bastos rescindiu O mn- 
tracto que tinha com a. empreza do referido jornal e fez, a 
25 de julho de 1867, um outro com o dr. Candido José de An- 
drade, para este se encarregar da impre&o e publicação de 
todos os actos e mais peças officiaes no jonial de sua pro- 
priedade - "O Ypiranga", cuja. typographia funccionava, na- 
qnelle tempo, na rua do Ouvidor, hoje José Bonifado, havendo 
a Assembléa R'ovincial, pela le i  n. 19, de I de julho de 1860, 
1 3.0 do art. 34, autorizado o Governo, a titulo de indeniza+% 
ao mesmo proprietmia do "Ypirange.", que em fins de 1869 
debmu mhir, a pagas-lhe a quantia d:: quahrze contos pela 
rescisáa do mesmo contraito e peia lei n.  1, de 19 t e  feve- 
reiro de 1870, foi revogada aquelia disposi*. 

Em melados de 1869 começou a macnina - "Alauíet". 



marca "A", a ser movida a vapor, sendo a typographia do "Cor- 
reio" a primeira que, nesta capital, adoptou este melhoramento. 

Nos primeiros dias em que o vapor começou a funccionar, 
affluia ã typographia do "Correio" grande numero de curiosos 
para vê-lo trabalhar. 

Foi um verdadeiro successo em S. Paulo. 
Em principios de 1882 Joaquim Roberto de Azevedo Mar- 

ques transferiu a proprie-ade do "Correio" á "União Con- 
servadora", organizada E 18 de dezembro de 1881, passando 
O mesmo "Correio" a ser publicado, dahi em diante, As se- 
gundas-feiras, suspenbendo depois, por na0 haver dado neniIm 
resultado a sahida do referido jornal naqueiles dias, a mesma 
aggrermação politica, proGwndo esta sua resolução grande 
contentamento entre o pessoal typographico e demais empre- 
gados do "Correio", os quaes a partir de 6 de agosto de 1883, 
começaram a gozai' novamente do descanço dos domingos. 

A 1.0 de dezembro de 1889 Joaquim Roberto de Azevedo 
Marques, que entáo occupava o cargo de editor-gereqte ao 
CCorreio", foi injustamente dispensado pela empreza Co mes- 
mo jornal daqueile cargo, mandando a AssociaÇao Tgpogra- 
phica Paulistana de Soceun'os Mutuos áquelle saudoso jor- 
nalista o seguinte officio: 

"Associacá0 m r a p h i c a  PaUlistana de Socwms MU- 
tuos. - S .  Paulo, 19 de dezembro de 1889. - Illmo. SN. - 
O Conselho Administrativo desta Associaçao, representado 
pelos abaixo Wlgnarios, tem a noma de communtcar a 'V. S .  
que, em sua ultima sessáo ordinana, resolveu, unanimemente. 
que fosse inserido em sua acta um voto de grofundo PeLar 
pela retiraCa de V. S. do JomaJismo paulistano, facto este que 
foi justamente deplorado pela imprensa. 

"Esta Associa$ão, grata aos assignaladoç serviços presta- 
dos a ella por V. S., náo podia, de fórma. alguma, deixar de 
manifestar o seu sentimento pela ausencla de V. S. na im- 
prensa diaria desta capital, onde o seu talento, luzes e patrio- 
tismo, muito contribuiram para a grandeza e prosperidade deste 
Estado. 

"Deus guarde a V. S. - a o .  SN. Capta0 Joaquim 
Roberto de Azevedo Marques. - Joaquim Francisco de Aee- 
vedo. - Severiano J& Ramos. - Jos6 R o m h  Martins. - 
Antonio Egydio Martins. - Antonio Loueada Antunes. - Lulz 
Domingos de Oliveira. - Jayme M a r m  Gonçalves dos Reis. 
- Teodom Augusto d'oliveira. - João Augusto Ribeiro de 
Souza. - Joáo Bapidsta de Mesquita. - Francisco Pereira de 
Andrade. - Pedro Augusto de Oliveira. - Francisco de mula 
Domingues. - José Pinto de Oliveira." 

A 29 de maio de 1890, a typographia do "Correio Panlis- 
tano" e seus accessorios foram transferidos aos cidadáos dr. 
Domlngas CoMa de Moraes, Manuel Lopes de Oliveira e Victo- 
rino Gonçalves Capnillo, ficando a redaceo politica s carpo 
do dr. Jorge Ludgero de Cerqueira Mirands, trmso do general 
Frandsco Glyeeri0. 

Na noite de 14, para 15 de dezembro de 1891, diversas 
populares, acompanhados de wo mntingente de praçss da P w s  
Publica do Estado, assaltaram e empastellaram a tynographia 
do "Correio Paulistano", iuja interrupção, apear  dos estragas 
c s w d o s  na redacao e officlnas, foi apenas de dois dias, 



visto que todo o material, por ser antigo, tinha de ser refor- 
mado. 

O novo material, que estava guardado em um armario, 
ficou intacta, t e  modo que foi elle distribuido das caixas em 
um só dia, e appareceu o "Correio" tio dia 16, causando este 
facto grande e justa admirapáo. 

Devido ao espirito de colieguismo do commandante do refe- 
rido contingente, que por a!gum tempo exerceu no interior do 
Estadn a sua antiga profissão be typographo, náo houve eon- 
flicto entre os assaltantes e os Wpographoç e demais empre- 
gados do "Correio", que foram intimados para, inoontinenti, 
Se retirareln, antes de se dar o assalto ás officinas, as  quaes 
funceionavam, naquelle tempo, no antigo predo terreo, situado 
na rua Quinze de Novembro, esquina do becco do Inferno, hoje 
travessa do Commercio, e onde, em novo predio, existe actual- 
mente a typographia "d'A Platéa". 

Além do "Correio Paulistano", Joaquim Roberto de AIe- 
vedo Marques fundou, em 1856, em Santos, o jornal intitu- 
iaao - "O Commercio", cuja admimsLraçao confiou a seu 
irmão mais moço, Roberto Maria de Azevedo Marques, e na  
cidade de Campinas um outro com o titulo de "Gazeta de 
Campinas", cujo primeiro numero ssniu a 31 Ce outubro de 
1869, sendo redmtor do referido jornal o dr. Francisco Quirino 
dos Santos, fallecido a 6 de maio de 1886, e gerente o venerando 
decano <os jornalistas paulistas cidadão Jose Maria Lisbôa. 
director do "Diario Popular". que appareceu, nesta capital, a 
8 de novembro de 1884, havendo tambem, nos primeiros tem- 
pos da existencia Leste conceituado jornal, prestado os seus 
bons serviços, na redaqão, o dr. Amenco de Campos, falecido 
a 21 de janeiro de 1400, e que desde 1866 até 1867 redigiu o 
jornal illustrado "O Cabriáo (11, e o cidadão Horacio de Car- 
valho, distincto e illustrado director do "Diario Official", e o 
cidadão Hilario Pereira Magro Junior. como paginacor do mes- 
mo "Diario Popular", sendo que o "Diario Official". creado 
pelo DecTeto n.  162, de 28 de abril de 1891, se imprimiu nos 
primeiros tempos de sua existencia, na maxhina "Alauzet n.  
623". havendo sido tambem impressa na mesma machina a 
"Redempçáo", orgam de propaganiia abolicionista, e que sahiu 
a 2 de janeiro de 1887, e do qual foi principal redactor o inol- 
vidavel e corajoso abolicionista dr. Antonio Bento de Soma e 
Castro, falecido a 8 de novembro de 1898. 

,(i) Com relaçáa sa jornal iliutrado denominado - "O Ca- 
r brião", ertrahimos do relatorio do dr. Daniel Accioly de 

Azevedo, chefe de policia da antiga provineia de S .  Paulo, 
o seguinte trecho: 

"A 7 de abril t e  1867. B noite. no theatro de S. José. 
durante a representação de um drama, em virtude de 
censuras publicadas no jornal - Cabriáo - prorrompeu 
um a ruw de individuos. de aue fazia uwte mande nu- 
mero dê  estudantes, eminveetfvas cantia alguns actores, 
e orinci~alrn-nbe contra cs redaetores da dita folha. Ad- 

I vertidos, contiveram-se: ao sahirem, porém, t o  a i c i o  
i do Theatm, e já quando todos se retiravsm, dirigiram-se 

á rua do Rosario, e de lá a do Jogo da Bola, onde residia 
O bacharel Antonio Manuel das Reis, um dos redactores do 
- Cabriáo -- com o fim de darem demonstra@o de desa- 



cato. Prevenido o cunhado daquelle bacharel. Jose Juvita 
Corrêa do Lago, morador na mesma casa. sahiu-lhes ao 

O mesmo dr. Antonio Bento de Souza e Castro. em data 
de 4 de maio de 1888, retirou-se da redaceo do jornal aboli- 
clonista - "A Redemp$ão". p u a  formar outra folha com o 
titulo "A Liberdade". 

A respeito da sua retirada. sahiu a seguinte declawáo, 
firmada por aqueUe chefe abolicionista, na - "Secçáo Livre da 
Provincia dk S. Paulo n. 3929. de 5 de maio le 1888. 

"A REDEMPÇAO. - Retirei-me da redacçáa "d'A Redem- 
mão", para formar uma outra folha com o t i tao  "A Liber- 
dade". 

"IVUnca auferi o mais insignificante lucro desse jornal. 
"A Liberdade", será uma wntllluação "d'A Redempçáo" 

com o mesmo estylo e os mesmos collaboradores. 
"Ser8 publicaria na t m a p h i a  dw srs. Elias, Pinto & 

Cia., & rua do Imperador n. 21, que serão os proprietasihs desse 
joniai, cujo primeiro numero apparecerá na quinta-feira, 10 
<o corrente mez. 

S. Paulo, 4 de maio de 1888. - "Antonio Benzo". 
m 1856, alem da typographia do "Correio Paulistano", 

existiam as seguintes: 
Typographia "Dous de Dezembro", de Antonio Louzada 

Antunes, estabelecida em uma sala do pavimento terreo do 
antigo Palacio do Governo e se imprimiam, na mesma typc- 
graphia, os segwntes prioaicos de associações academícas - 
"O Guayaná - e Ensaios Literarios", expediente da secreta- 
ria 20 Governo e outras obras avulsas. 

mpographia "Literaria", arrendada por João do Espirito- 
Santo Cabral, rua 50 Ouvidor, canto da de S. Bento e se 
imprimiam na mesma dlversas obras avulsas. 

Em 1865 existiam, nesta capital, os seguintes estabeleci- 
mentos typographicos: 

encontro, armado de cacete e offendeu levemente a um 
dos $0 grupo. 

Avisado do aue se passava comoareci immediata- 
mente ao logar dÓ confliito e fiz effectiva a prisão do 
celinquente, perseguido até sua casa pelo clamor pnblioo. 
Subiuettido a processo nos termos da Lei, serenou comple- 
tamente a desordem que &o Passou de um desses factos 
mm frequentes a mocidsde asdente e susceptivel, sempre 
oue fie sente offadida em seus brios. . 

"A :O, depois do espectaculo que se deu no mesmo 
theatro. um nruno de mais de rem ar~rl*micos que, com a 

~ ~. ~~~ ..-~- .~ 
multidão deséiam as ruas do Im~erador e do Rosario, foi 
agredido nas proximidades da travessa da rua da Bòa-Vista, 
por homens mal trajados, na maior parte portuguezes de 
baixa condiçáo. travando-se m a  lucta, da qual resultou 
ficarem levemente feridos alguns individuos de parte s 
parte e gravemente o estudante Maximiano de Freitas 
Valente. 

"Durante o conflicto foi Zisparado um tiro de revol- 
ver, por pessda que se náo descobriu, o qual a uinguem 
offendeu. ~ -~~~~~ 

"Auxiliado pela força publica restabeleci a ordem, que 
não foi mais alterada. e fiz prender os delinquentes. que 
foram submetidos a processo". 



Typographia "Imparcial". de J .  R. ae Azevedo Marques. 
rua da Imperatriz, hoje Quinze de Novembro n. 27, tendo 
hoje o novo predio o n. 32. 

Typographia "Literade., de J. do E.  S .  Cabra!, rua do 
Imperador, hoje Marechal Deodoro, esquina do becco dos Mos- 
quitos, hoje travessa da Esperança, n .  31. 

Typographia "Allemá", de H. Scnroeder, rua Direita n .  32. 
Henrique Schroeder, natural da Allemmha e falleciSo a 

12 de setembro de 1876, era habilissimo ourives-abridor e foi 
o primeiro proprietario do "Diario de S. Paulo", orgam do 
antigo pai-tido conservaaor e fundado a 1 de agosto de 1865, 
tendo sido seus reUactores. nos primeiros tempas, os drs. Pedro 
Taqces de AlmeiSa Alvim. fallecido a 1 de fevereiro de 1870, 
e Delfino Pinheiro de UUl6a Cintra, fallecido a 6 de abril de 
1895 e irmão do dr. Antonio Pinheiro de J l M a  Cintra iba- 
rio de Jsguara), que desde 11 de abril até 10 de junho de 1889 
administrou, como seu presidente, 2 antiga provincia ee S. 
Paulo e falleceu a 14 de asosto de 1895. 

O mesmo "Diario ae  S. Paulo", que Lambem pertenceu 
ao  coronel Paulo Delfino <a Fonseca, fellecido a 25 de outu- 
bro de 1884, augmentou o seu formato a 1 de junho de 1874. 
tendo sido o primeiro jornal que, em S. Paulo, adoptou esse 
melhoramento, havenao, nessa oeeasláo, reformaao todo o ma- 
terial typographico. assim como foi pelo respectivo proprietario 
auzmentado o salai-10 do pess0a.l empregado nas officinas. que, 
dahi em diante, passou a ganhar 800 reis por milheiro de 
quadratina. 

Os diversos proprietários das outras officinas typogra- 
phieas que, naqnella epoca, tambem pagavam aos seus em- 
pregados 700 eis, tiveram, por exigencia delles, te augmentar 
os seus salarios para 8W reis. 

A typographia do "Diario de S. Paulo" era, naquerie tempo, 
a unica que possuia machina com capacidade para imprimlr 
jornaes ae granae rormato, sendo, portanto, ella a u m e i r a  
que veiu para S. Paulo. 

Com a ascenção. a 5 de janeiro de 1878 do antigo -partido 
liberal zn poder foi, pelo gabinete Sinimbli, nomeaao o dr. 
Joáo Baptista Pereira, presidente da provincia de S. Paulo, o 
qual, poucos mezes de-pais 2a sua passe, rescindiu o contracm 
para a publicaçáo dos actos officiaei e debates da Assemblea 
Provincial, que era feita pelo "Diario", ficando, por causa disso 
a empresa sem nxurs<1s para mmter a folha e o proprietario 
della, coronel Paulo Delfino da Fonseca, resolveu, entáo, na 
manhã de segunda-feira, 19 de agosto de 1878, suspender os 
trabalhos que estavam sendo feitos nas officinm e dando, nos 
jornaes desta capital do dia seguinte, conhecimento ao publico 
e aos assignantes de que o "Diarlo le S. mulo" nama suspen- 
dido temporasiamente a sua puüiicaçao, sendo que s Iypogra- 
phia, onde se imprimia o mesmo "Diario", fLínccionava, naquelle 
tempo, no antigo predio de sobrado n .  21 da rua do Gamo, 
pertencente ao major Joaquim Antonio Dlas, falecido a 23 de 
janeiro de 1901, e era genro do tenente-coronel Joaquim de 
Souza Guimaráes Cananea, falecido a 2 de abril Ce 1870. 

Coliaboram no "Diario de S. Paulo" os seguintes cidstãos: 
- drs. F7mdrigo Augusto da Silva, Manoel Antonio Duarte de 



Azevedo, JOEE Mwia de Avellar Brotero, Paulo Antonio do Valle, 
Joaquim &sé do Amaral, Joaquim Antonio Pinto Junior, Joáo 
Mendes de Almeida, Antonio da Silva Prado, Francisco Antonio 
Dutra RMrigues, José Maria Correia de SB e Benevides, Joüa 
Pereira Monteiro Junior, Paulo Egydio d!Oliveira Carvalho, Se- 
bastiáo Jose Pereira, Joáo Theotoro Xavier, Juvenal de Mello 
Carramanhos, José Luiz de Almeida Nogueira, Francisco Mendes 
Paiva, Ezequiel Freire e José Avelino ao Amaral Gurgel, enge- 
nheiro dr. Nicolau Rodrigues dos Santos França Leite, José 
Felizardo Junior e Domingos José da Silva Azevedo. 

Desempennaram, durante aiguns annd, na typographia do 
"D;srio de S. F'aulo", os seguintes cargos: 

De revisorts de provas typographicas, os capiiães Antonio 
Jose Baptista Luné, falecido a,23 de maio de 1877; Christino 
Augusto da Fonseca, fauecido a 8 de novembro ee 1885, e de 
ajudantes dos meunos. Guilherme Xavier de Toledo e João Be- 
nedicto da Veiga Cabral, depois proprietario-gerente da "Gazeta 
do POVO" e fa~lecido a 22 de agosto de 1903; de gerentes do 
"Diario", Joaquim Octaviano dos Santos e José Placido da 
Graça, e t e  administradores das o f f i c m  do mesmo "Diario" o 
respeitavel comgositor Victor Antonio de Mello e Joáo Baptista 
P a p  OS quaes tambem desempenharam o cargo de paginadores 
do. refeedo jornal. 

O material typographico, maehina e o vapor que existiam 
na typographia do "Diario de S. Paulo" foram. depois de sus- 
pensa a soi publicação, mudados para. a do "Correio Paulistano", 
que, a 15 de novembro Ce 1878, começou a sanir em grande 
formato havendo, a 4 de julho de 1880, o mesmo "Correio" di- 
minuico o seu formato, ficando, em tamanho, reduzido a me- 
tade do que era, lame9tando a imprensa da época esse facto. 

A i7 de setembro de 1864 apparseu, na capitd, o pri- 
meiro numero do "Diabo Coxo", Impresso na typographia e li- 
zhcgraphia "Aliemá", de Henrique Schroeder e vendido na li- 
vraria fie M. da Cunha, á rua Direita. 

A 31 de agosto de 1865 é, na capital, publicado o primeiro 
numero d'"0 Paiz", jornal wlitim e literario e impresso na 
typographia "Allem&", pertencente a Henrique Schroeder. 

Esse jornal, que era orgsm do antigo partido ConservaCor, 
fez violenta opposição B administração do conselheiro dr. Joáo 
d& Silva Cairão então presidente da antiga provincia de São 
P&UiO. 

A 7 de juiho de 1868 apparece, na capital, o primeiro nu- 
mero "d'0 Academico", jornal juridico, literario e noticioso, wb 
a redacçáo de L. de Carvalho e J. F. Diana. 

A 29 de jwho de 1869 apparece, na capital, o primeiro 
numero "d'A Borboleta, jornal em pequeno formato, deeicado 
ao bello sexo. 

A 1.0 de agosto de 1869 appareceu, nesta capitd, o pri- 
meiro numero do "Anhanguera", sendo director e redsctor do 
referido jornal "Satanaz", e o respectivo escriptorio funccio- 
nava no "Inferno". 

No dia 6 de junho de 1870 foi distribuido o primeiro nume- 
ro do jornal - "Imprensa Academiea", sendo redactores prin- 
cipaes da mesma folha os academitos Francisco Ce Paula Ro- 
drigues Alves e Affonso Augusto Moreira Penna, e que, no 
nesmo anno de 1870, receberam, na .Faculdade de Direito de 



S. Paulo, o grau de bacharel: 2.0 redactor, Nogueira da ~ s n i a ;  
1.0 collaborador, Misael Penna; 2.0 Benedido Valladares; 3.0 
João Ludovice, e 4.0 Vinato de Medeiros. 

NO dia 14 de abril de 1871 foi publicedo o primeiro n m e r o  
"C'A Propaganda", jornal semanario, politico e literario redi- 
gido Por academicos e dedicado á defesa das idéas democraticas. 

A 6 de maio de 1871 sahiu o primeiro numero do jornzl - 
"O Constitucional", orgam do Club Constitucional Academico. 

Ate fins de 1812 se publicavam na antiga provincia de São 
Paulo os seguintes perioàicos: 

"Americano". - Emprezano, João Baptista be Mendoiiça. 
- Anno I. - Publica-se em Pindamonhangaba. - Folha demo- 
cratica. 

"Areense".. - Proprietario, Alferes João José <e Araujo 
Faria. - Redactor, Bacharel Carlos Caetano de Abreu. - Anno 
IV. - Periodico literario, commercial, noticioso e imparcial. - 
Publica-se em Areas, uma vez por semana. 

"Correio Paulistano". - Director da Redacçáo e proprie- 
tario, Joaquim Roberto de Azevedo  marques. - Anno XUI. - 
Publica-se na capital todos as dias, IL excepçáo dos dias seguin- 
tes aos domingos e dias santificados. 

"Correio de Ta.ubae". - Editores. A. J. D. do Prado e 
F. M. Damasco. - Anno I .  - Folha dedicada aos interesses 
Ca lavoura, commercio e industria. - Publica-se em Taubate. 

"Diario de S. Paulo". - Proprietario, Paulo Delfino da Fon- 
seca. - Anno VIU. - Folha que publica os acias offieiaes. - 
Publica-se na Capital todos os dias, fs exepçáo dos dias seguin- 
tes aos domingos e dias santificados. 

"Diario de Santas". - Redactor, Bacharel José Emilio 
Ribeiro de Campas. - Anno I. - Folha imparciai, commercial 
e noticiosa. - FUbUca-se em Santos. 

"Echo Bananalense". - Folha literaria, a%ricola, commer- 
c i d  e noticiosa. - Publica-se todm os sabbados, no Bananal. 

' c E ~ p e r a n ~ " .  - Pubilca-se em Itü. 
"Gazeta de Campinas". - Redmor, Bacharel Francisco 

Quirino.Cos Santos. - Gerente, J& Mana Lishôa - Anno 111. 
- Publica-se em Campinas. 

"Imprensa". - Director da Rediteçáo e pmsrietario, Jose 
Ignacio ba Gloria. - Anno IU. - Publica-se em Santos, duas 
vezes por semana. 

"Lorenense". - Proprietaaio. - Mame1 Antonio ee Góes 
Moreira. - Anno I. - Folha imparcial, r,oticiosa e agricola. - 
Publica-se em larena. 

"Mosquito". - Proprietario, L A. Pereira & Comp. - 
Amo I. - Publica-se em Arêas, As qulntaszfeiras. 

"Parahyba". - Proprietario, Joaquim Jose da Costa Victo- 
rimo. - Anno IX. - Folha literana industrial e noticiosa. - 
Publica-se em Gwratinguet.5. 

"Pindamonhangabense". - Emprezario, Joaquim Silx'eira La 
Costa. - Anuo IV. - Folha imparcial e noticiosa. - Publiia-se 
em Pindamonhangaba. 

"Revista Commercial". - Proprietarios, Racha & Irmão. - 
Redactor, João José Frederico Ludovice. - Amo XXIV. - Fo- 
1lm imparcial. - Publica-se tres vezes por semana. em Santos- 

"Sormaba". - Editor e proprietario, José Antonio Pereira 
Sanes. - Amo I. - Publica-se em Sora;sba. \ 



"Vinte Dous de Maio". - Redactores e proprietarios, ba- 
charel .%::todo da SUva Prado e dr. José Maria Coirèa de Sá 
e Benevidis. - Editor. Joaquim Gaspar dos Santos Pereira. - 
Anno I. - Publica-se na Capital duas vezes por semana. 

"Ypanema. - Editor e proprietario, iv~anoel Januario de 
Vasioncelirs. - Anno I. - Publica-se em Sorocaba seis vezes 
por mez. 

A 14 de maio de 1873 e publicado, na capital, o primeiro 
numero "d'W Const.ituciona1". orgam dos scademicos conser- 
vadores. 

NO dia 1.5 Le maio de 1813, sahiu o primeiro numero "d'A 
C~ença", redigfda por acadeniiios. 

A 4 de jurilio de 1873 nppareceiu o primeiro numero d'O 
Porvir", impresso nas officinas typographicas do "Diaiio de 
S.  Paulo" e redigido por academicos. 

A 7 de junho de 1873 appareceu, na. capital, o Primeiro 
numero "d'O Tribuno, redigido por academim. 

A 1.0 de fevereiro de 1874. sob a redacção C0 dr. Joáa 
Mendes de Almeida, apparece. na capital, o jornal - "A . - 
Ordem ". 

A 2 de maio de 1874 sahiu o primeiro numem "d'O Rebate", 
-jornal politieo e literario. redigido por academicos republicanos 
da capital. 

Na antiga casa de sobrado da rua do Palacio, hoje do The- 
souro, esquina da rua do Commerclo, hoje Alvases PenteaCo 
n. 14, demolida em janelro de 1905 e feita no local a que ora 
existe e tem o n .  15, foram em fins de 1874 montadas o escrip- 
torio, redacção e officinas "d'A Provincia de Sáo Paulo", 
hoje "Estado", a qual. a 4 de janeiro de 1875, na mesma casa 
nasceu, tendo sido este o seu primeiro pessoal; - "Redactores" 
- dr. FlanCisco Range1 Pestana, faliecido a 17 de março de 
1903 e dr. Americo Brasiiia <e Campos, faUecido a 21 de janeiro 
de 1900, em Napoles, onde exercia o cargo de consul do Brazil. 
"Administrador" - José Maria Lisboa. "Auxiliares" - Lucio 
Driinond Furtado de Menaonça, que recebeu, em 1877, o grau 
de bacharel na Faculdade de Direito de S. Paulo e depois 
foi ministro do Supremo Tribunal Federal; Abilio Aurelio da 
Silva Marques, Roberto Duaxte Ribas e Joaquim Taques Alvim. 
"Auxiliar do escriptorio - Msnoel Carlas C e  Oliva. - "Pagi- 
nador" - Hilario Peleira Magro Junior. "Compositores" - 
Pedro Braga, Galdino de Andrade, Alfredo Girerd. Antonio 
Fomter, Francisco Emilio Opperman e Heitor Goulart de Vas- 
concellos. "Impressor" - Euclides Saturnino Pedroso. 

"A Provincia de Sác FWulo" fol o primeiro jornal que, a 
23 de janeiro de 1876, Iniciou a venda avulsa nas ruas desta 
capital, inccxnbindo-se desse serviço Mr. Bernard Gregoire, o 
qued, munido l e  uma buzina e com uma grande touca branca 
na cabeca, se postava nas esquinas das ruas da cidade, ame- 
gmndo a venda daqueiie importante orgam republicano e de 
propriedade de uma associação commanditarla. 

Mr. Bernard, que encontrou uma cidade ainda não habl- 
tuada ao facto. foi quem creou o costume e abriu brecha ao 
seu negocio, contando com a pratica e o longo tempo q~ jB 
tinha da profissáo, tendo sido antes vendedor do "Petit Jour- 
lial", Ce Paris, e da "Gazeta de Noticias',, do Rio de Jawiro. 

,Os proprietarios dos outros jomaes dianos, e n a o  exis- 



tentes nesta capital: bastante admirados da novidade introdu- 
eiCa por Mr. Bernard Gregoire, ridicularizavam a este vende- 
dor do jornal - "A Provincia de São Paulo", cuja empreza, 
em suas palestras, eiles criticavam por haver dado consenti- 
mento para ser vendido aquelie importante orgam republicaiio 
nas ruas da czpits.1 de S.  Paulo! 

A 6 de fevereiro de 1815 amarece. na capitd, o primeiro 
numero do jornal. satyrico e illustrado - "O Photographo", 
sahido da lithographia do cidadão francez Jules Martin. sendo 
que a essa iithographia foi concedida por caxta imperial ?e 30 
de outubro de 1875. o uso do t i tu lo  de - Imperial. 

Com o titulo - "A Renascença". appareceu na capital, no 
dia 15 de junho de 1875, o primeiro numero daqnelle jornal 
acadernico; orga:n do Instituto Literaiio. 

A 1.0 de janeiro de 1876 dis?ribuiu-se o primeiro nuniero 
do periodico literario e recreativo - "A Sensitiva", impresso 
nas oificinas "@A PTovincia de São Paulo", hoje "Estado", 
e redi8iCo por algims typographoi, empregados no mesmo Jorna!. 

Com o titulo - "O Trabniho" foi, no &a 15 de janeiro 
de i376 distrikiieo, nesta capital, o mesmo pequeno jornal 
literarto e noticioso, redigido ei'elusivamente por artistas typo- 
graphicos e impresso na  rypograehia do "Diario de S. Pa;ilo". 

E3b O titu13 - "O Constltuiional". oin?m ri" CIub Cons- 
titucioud Academico desta capital, apparsxeu, no dia 25 de 
marro de 1876, sendo redactor p-insipl do mesmo o 5.0 amista 
da Facu:dsCe de Direito, Luiz Paulino Fereira Pinto. 

Na ùia 2 do abril de 1876 cornecou r. ser publicado. nesta 
capital. o pcriodico lirerario intiliilado - "A Repuhiica. das 
Lettras". 

Com o titulo - "A Academia de S.  Paiiio", sahiu das 
officinas "d'A Provincia de S .  Pzlllo". hoje "Es:ado3', no dia 
2 de abril de 1876. o primero numero d? mesmo jonal ,  orgam 
dos estudantes <e S.  P&ulo. tendo sido seu redactor c 5.0 an- 
niste Antonio Tibucio Fisueira 

A 6 Be abri! de 1876 sxkiri o primeao numero c?o jornal 
- "A Consciencia", do cjuai foram redatores os acadeniicos 
Affonso Celso Jiinior, Aiberia Fiaiho. Cal'ios França, Erec!uiel 
Freire. Fernandes da Cunha e Megalháes Castro. 

habeis e espirituosas pennas e seu desaliista era Xulsca de 
Vergara. tendo vindo na primeira pagina o retrato do Marque2 
do Herval e na  úitima o do senador padre Diogo Antonio 
Feijó, que esta sepulhado no Izrigo da egreja Ca V. Ordem 
Terceira de São Francisco da, Penitenria, senço que o "Jornal 
do Commercio" n .  307. de sabbado, I8 de naveEiro de 1843. 
nubl i~ou a aresoeito do fallecimento do mesmo Dadre Feij6, .~~ ~~ . 
a, seguinte noticia! 

"O Sr. Diogo Antonio Feijó; senador do imperio pela pro- 
vincia do Rio de Janeiro, ex-ministro da jllsticn e ex-regente, 
falleceu na cidade de S .  Paulo" 

A 18 Ce abril de 1876, sahiu o primeiro numero da "Tri- 



buna Liberal, orgam t a s  idéas liberaes, sen0o redactor e pro- 
prletario o dr. Bento Francisco de Paula Souza e gerente da 
typographia, onde se imprhnia o referido jornal, José Rodri- 
gues de Barros, filho de José Branca de Barros, faiiecido na 
idade de 80 annos, a 24 de junho de 1871. 

No dia 23 de abril Ce 1876 sahiu o wimelro numero do 
periodico "A Sentinella", do qual era r&-actor o grande advo- 
gado, jurlsconsulto e jornalista dr. Joáo Mendes de Almeida, 
entgo chefe proeminente do antigo partido conservador de S. 
Paulo, havendo o mesmo Cr. Joáo Mendes de Almeida fundado 
a 7 de setembro de 1857, o periodico "A Lei e a Opiniáo COn- 
servadora", a 4 de junho de 1869. 

A 30 de abril de 1876 foi distribuido. na capital, o primeiro 
numero do periodico denoiiiinado - "A Lucta", pertencente 
a um eiub academico. 

A 19 de maio de 1876 apparece, na. capital, o primeiro 
numero "#A Republica", orgam do Club Repubiicano Acade- 
mico, sendo seus redactores Laurindo Pitta, Antonio Lara da 
Fontoura, Palmeira, Joaqulm Vai;, P .  Amaral, José A .  de m u l a  
Souza, Salvador Leite de G. Penteado, José Gomes Pinheiro 
Machado e Brasilio Rodrigues dos Santos. 

A 4 de maio de 1877 é publicado, na capltal, o pprln~ewo 
numero "d'A Reacçáo", oream do CircLdo dos Estutantes Ca- 
thnlirnq~ 
~ .. . -. . . . 

A 23 de maio de 1877 apparece, na  capital, o jornal Beno- 
minado - "Labarum", sendo redactor-chefe do mesmo Eríiar- 
do Paulo da Silva Prado, e redsctores, Valeutim de Magalhães. 
bacharel Bnlhões Carvalho. Cemeiro Leio e Leite Mmaes 
Junior. 

A 30 de abril de 1878 circulou, na  capital, o primeiro nu- 
mero do jornal - "ermanla" ,  tendo Sido seu fundador e re- 
dactor O snbdito allemão Otto Stieher, fallecida no Rio de 
Janeiro. 

A empreza daquelle zntigo e eollceituaCo Jornal pertenceu, 
Por algum tempo, a uma sociedade anonyma, que. depois, foi 
dissolYlda, passando, desde principias de 1881. a pertericer a 
mesma empreoa a J. G .  Trebitz, que até hoje a dirige. 

De todos os jornaes, que aqui se publicam e pertencentes 
a membros da colonia portugueza, hespankola, italiana, fran- 
ceza, allemã. e outras, e a "Germania" a foliia mais antiga 
Cesta capital. 

NO andar terreo do sobrado n. 68 da rua de S. Bento, IUoe- 
cionou, por algum tempo, a h-pographia "Aliemá", que antes 
esteve no becco do Inferno, hoje travessa rio Commercio, e per- 
tencente a Antonio Elias Ce Silva, sendo que era nessa iypo- 
graphia que se imprimia o "Jornai da Tarde", que foi a 6 de 
novembro de I278 fundado pelo mesmo Antonio Elias da Silva 
Joáo Benedi~to da Veiga Cabral, Joáo Baptista Paes, Carlos 
Augusto Pereira de Andrade e Joáo Raymunto de Oiiveira, 
tendo sido esse jornal o primeiro que se publicou a tarde nesta 
capital, havendo, ,em data de 19 de setembro cle 1879. João 
Baptista Wes, Joáo Rn'niundo de Oliveira, Joáo Benedieto da 
Veiga Cabral, Firmino Moreira Lyrio, Carlos Aazusto Pereira 
de Audrade e Francisco Augusto Pereira de Andrade, proprie- 
tarios eo reiferido "Jornal da Tarde", em publicaçáo que fize- 
ram na "Sec~éo Livre" dos jornaes daquelle tempo, deixaeo 



a empreza do mesmo j o d ,  a qual ficou a cargo de Antonio 
mias da Silva, proprietario da mesma typographia, na qual, 
em 1875. era impresso o jornal humoristico "O Coaracy", que 
foi fundado M domingo, 25 de abril de 1875. 

Em 16 de outubro de 1819 appareeeu impresso em typo- 
graphia propria e que funicionava na  rua do Imperador, hoje 
Marechal Deodoro, n .  3, o primeiro numem da "Gazeta do 
Povo", q w  foi funda& pelos antigos proprietarios to "Jornal 
d a  Tarde", sendo que foi a "Gazeta do Povo" o segundo 
jornal diano que se publicou. nesta capital, à tarde. 

A 'i de setembro de 1879, sob a redação dos drs. Joaquim 
de Almrida Leite Muraes. Bento Francisco de Paula Souza e 
Braeilio Augusto Machado de Oiiveira. appareceu, nesta capi- 
tal, o jornal "A Constituinte", orgam do antigo partido libe- 
ral  oecupanlo Alfrec?o de Almeida o cargo de gerente do refe- 
rido jornal, até o dia 9 de fevereiro'de 1880, data esta em que 
deixou o mesmo cargo, que passou a ser desempenhado por 
Carlos Augusto Pereira de Andrade, que já exercia o de admi- 
nistrador da typographia onde se imprimia o referido jornal, 
cujo primeiro numero foi paginado pelo mesmo estimado e 
habil compositor Carloç Augusto Pereira de Andraie. sendo 
que foi "A Constituinte" a. primeira folha da manhã que nesta 
capital começou a publicar-se às segundas-feiras. 

O dr. Joaquim de Almeida. Leite Moraes, com o dr. Au- 
gusto de Souza Queiroz, iallecido a 24 de fevereiro de 1900, 
na Allemauha, fundou, nesta capital. "O Diario de S. Paulo", a 
17 de janeiro de 1883, havendo o mesmo dr. Leite Moraes fa- 
leeido a 1.0 de agosto de 1895, feito tambem parte ca reeciacçáo 
do "Federalista", último orgam do partido liberal em S. FQulo e 
que desitppareeeu com a proclamaçáo da Republica, a 15 de 
novembro de 1889. 

No dia 12 de outubro de 1879, sob a redacção do dr. Es- 
tevam Leão Bourroul ( 1 )  comecou a ser publicado nesta capital 
O ''Moniinr Catholico", havendo o mesmo dr. Bourroui, com 
O estcBante Se direito Beneòicto Philadelpho de Castro, fun- 
dado, a 22 de junho de 1876; o periodico academico - "O Ca- 
tholico". 

Sob a redacção dos academicos Alberto Galles, Pedro Les- 
sa e Airides Lima, apparect:, na capital; o primeiro numeio do 
periodico - "O Federalista", a 6 de abril de 1880. 

A 1.0 de janeiro de i881 sahiu o primeiro numero da 

41) O *r. Estevam Leao Bourrouc, que é irmão do clinico dr. 
B u i o  Bourroul, tomou o grau de bacharel na Faculdade 
de Direito de S.  Paulo em 1881, sendo filho do estimado e 
bondoso pharrnaceutico Camilla Bourroul, faliecido, na 

edade de 74 amos,  a 7 de marco de 1801. em consequen- 
 ia de um*. znernia cerebral. proveniente de graliss feri- 
mentos que recebeu de um subdito itr.limo de n r n e  
Nicola. Ced, que, 6s 8 horas í a  uoiie do dia 24 de janeiro 
do mesmo anno, penetrando na Pbarmacia Bourroul", 
ã rira João Alfredo, hoje General Carneiro, depois de 

i pedir áquelle cidadáo francez w ~ e  lhe trocasse uma nata 
de 20$000, vibrou-lhe no craneo e na nuca; golpes pro- 
fundos ccm uma machadinha, sendo o move1 do crime o 

roubo. 





nistrou, como seu vice-preddente. a antiga provinda, no pe- 
riodo decorrido le 19 de maio ate 13 de setembro de 1852 e de 
6 a 30 de junho de 1858 e fallecen a 21 de agosto de 1869. 

O coroneh Gabriel Marques Cancinho residiu, c m  sua fa- 
milia, no antigo predio de sobrado da rua de s. Gonçalo, depois 
do Imperador e hoje rua Marechal Deodoro, esquina da - 
do Jogo da Bola, cepas aa Princeza e hoje rua BenjamUi 
Constant n. 14, havenao residiu0 antes, segundo consta, no 
mesmo predio, o cirurgitw-mor Constancio José Xavier Soares, 
que, por oocasiáo da visita dos ex-rmperadores do Brazil, em 
1846, il antiga provincia, foi agraciado com o grau de cavalleiro 
da Ordem de N. S .  Jesus-Christo e roi quem se encarregou de 
embalsamar o corpo do grande paulista paVe Diwo Antonio 
Feijó, fallecido a 10 de novembro de 1843, e que está sepui- 
tado em um Carneiro do jazigo da dareja da Veneravel Ordem 
Terceira de S. Francisco da Penitencut, do lado direito de quem 
entra no mesmo jazigo e q w i  junto ao altar, o qual está collo- 
cauo encre duas janelias que dão para o largo t e  S. Fran- 
cisco e perto do porma que existe no canto da mesma egreja. 
sendo que, no dia 22 de julho de 1842, pelas oito horas da 
manhali, seguiram, por ordem ao governo, no vapor de guerra 
-  melia ia", que do porto de Santos partiu naqueile dia para 
o do Rio de Janeiro, onde chegou a 23 t o  mesmo mez, os 
senadores psdre Diogo Autonio Feijó e dr. Nicolau Pereira 
de Campos Vergueiro, pronunciados por crime de rebelliáo, ien- 
do f i ado  nesta Capital por se achar gravemente enfermo e com 
o consentimento do Bwáo de Monte-Alegre, então presidente da 
F.roviricia, o senador Fiancisco de Pauio Souza e Mello. ha- 
vendo seguido tunbem para o Rio l e  Janeiro. M mesmo vapor 
de guerra - "Amelia", D brigadeiro Bemardo José Pinta Ga- 
vi50 Feixoto e o seu genro, dr. Antonio Pereira Pinto. 

Por occasiáo da revolução de 1842, capitaneada pelo bri- 
gadeiro Raphael Tobias de Aguiar, foi organizado, Para de- 
fesa da Capital, um corpo de voluntarlos, do Qual foi com- 
mandate  o tenente coronel Diogo José Machado, fallecido a 
25 Ze outubro de 186'3. 

No dia 3 de janeiro Ue I843 chegou .ao llio 8e Janevo. 
conduzido pelo tenente-coronel Antonio Joáo Fernandes Pi- 
z a m  Gabizo, O chefe da rebclliio Ze S. Panlo, brigadeiro 
Raphael Tobihs de Aguiar, e foi recolhido a fortal-za da Lage. 
havendo o mesnio brigadeiro faliecldo a 7 de outubro rle 1857, 
a bordo c0 vapor "Pirdtmuiga", meia nora antes deste vapor 
entrar no porto do Rio de Janeiro, quasi defronte da fortaleza 
de Santa Cruz. onae. segundo cunsta, estlvera tambem prem 
em 1843 e foi, por ociasiao ds  visita; em 1846, dos e:i-impera- 
dores cio Brazil a anlieu provinçia de S. Paulo, condecorado 
com o grau de dignatariu da Ordcni ca Rosa. 

Da seu consorcio c0.m a Marqleza de Santos (11, deirou o 
mesmo brigadeiro Tabias <i5 seguintes filhos: 

Dr. Rsphaei lobiaa ae Aguiar e Casrro, fallecido a 31 de 
outubro de 1891. 

{li A MarQuezs de Farixos. que nasceu nesta capital. a 27 de 
uezembi-B de 1791. f31 cassda, em primriras nupcias. com 
Felicio Pinto Coellio da Ciiii:in. 



Dr. J& Tobias de Agular e Castm, falleeido a 28 de 
outubro de 1901. 

Dr. Antonio Francisco de Aguiar e Castro, IaUecido a 12 
de julho de 1905. 

Brasilico Ce Aguiar e Castro, fallecfdo a i2 de fevereiro 
d e  1891. 

Em data do 15 de abn! de 1884, soo a redacção de Gaspar 
d a  Silva e LBo da Affonseca. sahiu, nesta Capital, o primeiro 
numero do "Diario Mercantil, de propriedade de uma associa- 
ção commanditaria, funccionando a. typographia onde se im- 
primia o mesmo jornal no antigo ppredio da rua Co Commercio, 
esquina do  becco do Inferno, hoje travessa do Commercio n .  50. 

A 7 de setembro de 1885 sahiu o primeiro n m e r o  da "A 
Ordem", sendo J. P. da Veiga Filho seu redactor-chefe e 
redactores, Muniz Varella, Borja de Almeida, Pauluio de Suuza, 
Arthur Guimarães. Primitivo Sette, Americo Prado e Aquilino 
do Amaxal. 

A 3 de maio c'e 1886 aplarece. na capital, o pnlneiro 
numero "dp Provinciano", folha liberal, redigida pelos drs. 
Martim Francisco Ribeiro de Andrada Junior, Antonio Manoel 
Bueno de Andrada e Theopbilo Dias de Mesquita. 

A 10 de janeiro de 1887 sahiu o primeiro numero "&A 
ProceUrtria", folha semana1 e redigida por Julio Ribeiro, fa- 
lecido, nesta capital, a 2 de novembro Ce 1890. 

A 27 de marco de 1887 é publicado, na capital, o primeiro 
numero "@A Farpa, periodico humonstiio, literario e noticioso, 
de pr0priedP.de de uma associação e redigido por Luiz de Car- 
valho, iallecido a 10 de jwho  de 1890, e Anselmo de Carvalho. 

A 7 de abril ie 1887 appareee, na capital, o primeiro nu- 
mero "d'A Sencinella, orgam republicano, redigido por Arthur 
Itabirano e A .  Diana Terra. 

A 3 de maio de 1887 é distribuido, na capital, o primeiro 
m e r o  "@A Penna, periodico quinzenal, literario e noticioso. 

A 30 de setembro de 188: começou a ser publicado, nesta 
cidade, o "Diuio de Noticias, de propriedade Cos subditos por- 
tuguezes Coeiho de Souza & Bairáo. 

r*o dia 1.0 de julho de 1888 sahiu o primeiro numero "@A 
platea", jornal il!ustredo e semanal, de proprieaade de Araujo 
Guerra Rr Coinp., sendo que de 1891 em deante, passou o mes- 
mo jornrl a ser ~iiblicaco diariamente pela manhã e depois B 
tarde. 

NO antigo predio ca m a  da impera ti'?^, hoje Quir.2-e de 
Novembro, n. 36, em que residiu o dr. Francisco Antonio de 
Souzz Quciroz Ju3ior. funccionou a typographia onde se im- 
primia " O  Federalista", ultimo orgam do antigo partido li- 
beral e que appareceu a 15 de julho de 1888, sob a direcção 
do dr. Luiz Gnnzaga de Oliveira e Cosia, que exerceu o cargo 
de secretario 50 Governo Provincial desde 11 de julho a té  
16 de novembro de 1389, dfa em que o brigadeiro dr. José Vieira 
Couto de Magalhães entregou a presidencia da antiga Provin- 
eia ao Governa Proviçorio. ncclamaC0 pelo povo e composto dos 
drs. Prudente José de Mors?s Barros. Frenciçco RailBel Pestana 
e coronel dr. Jooquim de Souza Mursa, ent8o director da Fa- 
brica de Ferro <e S .  Jnja do Ipznc.ma, qa? iomiçou a func- 
ciona? a 4 de dezembro de 1510. 

A 16  de julho de 1888 Lmhiu o primeiro numero "@O 



Rebate", de propriedade de Julio Ribeiro, autor do romance 
historico intitulado - "Padre Belchior de Pontes", havendo o 
padre Xanoel da honseca escripto a historia da viSa do mes- 
mo padre Belchior de Pontes, nascido em S .  Paulo, em 1643 
e fallecido ein 1719, sendo sepultado na  antiga egreja do CoUegio. 

A 15 de agosto de 1888 apparece, na capital, o primeiro 
numero "d'O Escandalo", de propaganda republicana. 

A 21 de maio de 1889 zpparece, na capital, sob a redacçáo 
t e  Affonso Celso Garcia da Luz, o primeiro numero da "Estr6a", 
orgam do Congresso - "Culto as Letras". 

A 2 de junho de 1889 foi, na capital, distribado o pri- 
meiro numero "d'A Quinzena Paulista". 

A 6 de junho de 1889 foi, na ca.pital, distribuido o pri- 
meiro numero "d'O Braail", sendo redactor-chefe do mesmo, 
Izidoro José Ribeiro de Campos e redactores, Antonio de Godoy 
Moreira e Costa, A. Castilho e O .  Ancrade. 

A 1.0 de julho de 1889 apparece, na capim, sob a redacçáo 
do dr. Joáo Menees de Almeida, então chefe proeminente do 
partido conservador da. antiga provincia de S .  Paulo, o jornal 
- "A Sentinella da Monarchia". 

No dia 21 de julho de 1889 foi distriliuldo, na capital, 
o primeiro numero "C'O Voluntario da Patria, redigido pela 
directoria do Club dos Voluntarias da Patria.. fundado a 30 
de junho de 1889 e installado l:m sssáo  çolemne realizada a 
7 de julho do mesmo arao. tendo sido eleito, nessa sessáo, 
presidente honorario do referido Club o general dr. José Vieira 
Couto de Maga!hães, então presicente da provincia de S. PWdO. 

A 13 de outubro de 1889 apparece, nesta capital "A Demo- 
macia". orgam politico e literario. 

A 19 de janeiro de 1880 foi distribuido, na capital, o priz 
meiro numero "@O Radical Paulista", sendo redactor respon- 
savel e proprietario do mesmo o dr. Joaquim Fernando de 
Ba~ros. 

A 17 de marw de 1890, em substituicão da "Gazeta do 
POVO", comecou a sahir, na capital, o "Jornal Ca Tarde", de 
propriedade de Alfrelo Prates, que em data de 28 de fevereiro 
de 1890, adquiriu, por compra, a ernpreza jornalistica e t ~ o -  
graphics da mesmn "Gazeta do Psvo". 

A 7 de abril de 1890 cornecou a ser p'i1i:lieado. nesta capital, 
o "Diario 60 Commercio". 

A 21 de cizao de 1890 sahiu o primeiro numero "d'A Patrla, 
senda recziw,r uo ir.esmo jornal o conego João Evangelista 
Braga e administrador Joaquim DINz, residente nesta, capital. 

A 31 de msio t e  13c0 apparece. nesta iz:,i;i!, o primeiro 
numero do jornal - ''T.Terde.de E Luz", do propriedade do 
popiilar. estimado e hmaniiario cidadga AIiLo2io UonGahes 
da SCva Bbtnira, fallecido a 22 de janeiro <e 19Q's. 
9 typograyl~ia, cncle se imprimia aquelle jornal, funcclonau, 

por 2:.g-am temgo, na rua i;a Lavapés e dezois nh rua EsDirita 
n. 28. 

A 1.0 I'e maio de 1891 sahiu o "Diario Oificidl. do Estado, 
tendo sido este o seu primeiro pessoa1 superior: - Director, 
Ci. Joáo José de Araujo. Sub-director. José P e b o  Lema. Admi- 
nistrador, Dr. ivrarcolino Pinto Cabral. Chefe de contabilic.ade, 
haneirco Augusto Pereira de Andrede. 

A 9 de julho de 1332 apparece, na capital, o primelro 



numero "d'A Reacção, orgam do Circulo dos Estudantes Ca- 
tholicos, sendo redactores do mesmo José Mariano Aranha, 
José Tavares ee  Lacerda, Ismael Franzen, ~ i c a n t a r a  Machado, 
Lu& Assumpção, Ernesto Mirands. e Alberto Cardoso Ce Mello. 

A 29 de julho de 1892 apwrece. na capital, o primeiro 
numero "d'O Protesto". orpam de propaganda monarchista. 

A 13 de novembro de 1892 apparece, na capital, o primelro 
numero cio "Joinal Operario, de propriqdade ds Chino e Gouvèa. 

A 17 de novemtro de 1892 e dis'ribuido, na capital, o 
primeiro numero r2a "Opinião Nacional", jornal <e opposiçáo 
ao governo do dr. Bernardino de Campos, que tomou posse do 
cargo do presidente do L?tado a 23 de agosto de 1892. 

Foram redactor poiítico do mesmo jornal o dr. Americo 
Brmiliense d? Almeicis hleilo e redaetores os d r s  Francisco 
Ce Toler20 Malta e P t e r ~  hugusto Gomes Cardfm, havendo o 
referido jornal desagr~zrecido em 1893. 

A 17 de janelro de 1892, foi, por Ceaz Ribeiro, fundado 
nesta capital o "Cci..rn~rcio de S .  Pauio", havendo a typo- 
graphia àesse jornal diario funscionado, por algum tempo, no 
antigo predio de 5obrado da rua de S. Bento, n. 35, que foi 
demolidc e feito o que ora existe, e que pertenceu ao briga- 
&ir@ .Joaquim Mendes Guimaráes, falleeido, na  idade de 37 
annos. a 20 de iiovew.bro de 1875, sendo que o mesmo briga- 
deiro Guiniarjrs em amigo intimo e compadre do tenente- 
coronel Antonio ?@:-é Fernandes Braga, natural de PortugaJ e 
fallecido. na idade de % aannos, a 11 de maio de 1889, tendo 
esses cidadãos, desde 1873 até 1877, feito parte, como VereaSo- 
res. d a  patriotica Cln??zi ,Municipal, que muito a ~ d i o u ,  no  
inicio da trnns:oi'msr,;o e emSellezamento desta grande cidade, 
o inol7fidaiei e boaraiio pre:iSiert.e da antiga Provincia, 61, 
Joáo Tiieon::-.: X r i c ? .  ri2 a:* hoje não mereceu unia estatua! 
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T r e m e m b é  
Apontamentos historicos-chorographicos 

e estatisticos 

Diz o notàvel historiador Oliveira Martins considerar que 
um dos subsidios principaes para a histuria geral de um p i z  
consiste nas monographias iocaes, onde se estudam a archeo- 
logia e a histuria, a s  biographias e as tradições, com os doeu- 
mentos 4 vista e á mão os archivos municipaes e partioulares. 
Um corpo de monographias destas formaria um thesouro de 
inestimavel valor para o estudioso, ao mesmo tempo que ser- 
viria para arraigar nas localidades esse amor da terra, base 
natural e necessaria do sentimento mais abstracta, a que se 
chama patriotismo. 

Alexandre Herculano, comprelleudendo a grande impor. 
tancia do estudo dessas pequenas fracções do territorio de uma 
naçáo, oppôz o municipalismo ao romantismo, que, no segundo 
quartel do XIX seculo, acoroçoado pela reacçáo medieval, ùis- 
tigava O predaminia absorvente das ideias classicas do seculo 
XVIII, e a opposiçáo do osande historiador-estadista trium- 
phou então, inspirando em Portugal uma portilria do Governo, 
c') que recommendava &s camaras dos differenks municipios 
da reino. a ewrcienaç~o de seus annaes, no intuito de dar á 
historia patria o seu devido merecimento e importancia, tor- 
nando o conhecimento da mesma o mais perfeito e minucioso 
possivel. 

Foi visando esses mlltiplos interesses de ordem social e 
patriotica que nos propuzemos á confeccáo destes apontamen- 
tos que vale& como subsidio a futuros investigadores que 
pretendam realizar trabalho mais completo. 

O que agora apresentamos, em sua mdes t a  importancia. 
ter8 o valor do estimulo para a organizaçáo de trabalhos 
congeneres, e representa j4 um pequeno esforço nosso, se con- 
siderar1110~ que para a sua eiaboraçko poucos documentos po- 
demos colligir. 

- 
( 1  Portaria de 8 de novembro de 1841. 



CAPITULO I 

Situaeo. - Posição geographica. - Limites. - Clima. - Sa- 
lubridade. - Excellencia de suas aguas. - O Tre- 
membé aconselhado pela medicina como locdidadt 
recommendavel aos convalescentes. - Ausencia de 
molestias epitiemicas, contagiosas ou infecciosas. - 
Jamais nesta localidade foi constatado caso algum de 
febre pdustie. não obstante a sua visinhança cem 
terrenos alagadiços. - Sua atmosphera é sempre var- 
rida por ventos brandos, que sopram na 8irecção da 
cordilheira. - Aspecto geral do Tremembé. - Ruas e 
praças. 

A florescente cidade do Senhor Bom Jesus de Trememb'i, 
situada em um vasto planalto, a margem direita do rio Pa- 

-rahyba e sobranceira ao mesmo, está a 2 2 . O  e 57' de latitude 
sul e Z0 e 25' de longitude oeste do Rio de Janeiro, numa alti- 
tude de 590 metros acima do nivel 80 mar. Dista cerca de 63 
leguas do Rio de Janeiro e 26 de São PaNo. 

Circumscripto pelos municipios de Taubaté, Pindamonhan- 
gaba, S. Benta de Saaucahy e Buquira, o Trememtk estende. 
se nuhia vasta pianicie desde a Estrada de Ferro Central do 
B r a d  até á imponente serra Mantiqueira em um dos seus 
pontos mais elevados - o Pico Agudo (2.000 ms.) - com uma 
h de mais de quinhentos kilomtros quadrados. 

A' margem esquerda do ria Parahyba desdobra-se numa 
ampla varzea, que, pela sua fertilidade e vastidão, esta dss- 
tinada a ser o celeiro inexhaurivel do Estado de S. Paulo. 

O clima do Tremembé é excellente, não se fazendo aqui 
sentir nem os rigores do frio nem as ardencias do calor, oscil- 
lando entre 10 e 28 grAoos centigraãos a temperatura local, 
com uma media de 16 a 19 s i o s .  

Pela sua preconizada salubridade e pela amenidade do seu 
clima, é o Tremembé recommendado par summídades medicar 
par& a convalescença de seus clientes, que aqui vem todos o:; 
annas em grande numero restaurar a saúde avariada ou re- 
vigorar, neste r-elo tonificante, as  forças depauperaãas pela 
permaneneia em centros onde o calor enervante e a vida 
sedentaria atrophiam o organismo. 

A agua Potavel do I'rememhe, principalmente a que deriva 
da "Fonte Santa", assim denominada desde tempos remotos. 
segunclo a tradição, é magniiica e até aconselhada como de 

benefica influencia no tratamento de certas enfermidades, no- 
meadamente as que affectam as vias digestivas. 

Ha quem affirme que ella contêm arsenico e magnesia, a 
que só uma rigorosa analyse porleria confirmar. 

Esta agua, que constitue mais um titulo de recammenda- 
çáo do Tremembé, devidamente explorada, talvez podesse cons- 
tituir a base de uma indmtria luer&tiva. 

Visinho de vas t i imas  terras que periodicametite ficam 
subrnersas pelas aguas do Parahyba, e onde, conseguintemente 
se formam tremedaes enormes e numerosas lagoas, jamais 
em todo o territorio do Tremembe foi constatado caso algum 
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de febre palustre, e nunca o mosquito transmissor daqueiia 
febre foi encontrado. 

Talvez se possa attribuir este faoto ás correntes brandas. 
quasi continuas. de ar. que. purificado nas matas viridentes da 
serra Mantiqueira, perpassam sobre a povoação, na direcçáo 
da cordiiheira. 

A cidade de Tremembé -, dividida, no perimetro urbano 
em dezoito ruas, perpendiculares entre si, seis praças, e con- 
tando mais de 400 casas, algumas das quaeç de boa apparencie 
- offerece um conjuncto agradavel, e pontos de vista admi- 
raveis. principalmente para os lados da majestosa Mantiqueira, 
cujos detalhes se observam perfeitamente á vista desarmada. 
destacando-se neUa o verde glauco das suas matarias, o azul 
escuro dos reconcavos. as  faixas argentadaa das quedas d'agua 
& o renõilhado de seus pincaros que parecem servir de apoio 
á aboboda celeste. 

Para os lados do Atlantico avista-se. em amplissimo hori- 
zonte. um longo trecho da serra do Mar, mas esta como esba- 
tida a esfuminho sobre um ftiildo de quadro de longuissima 
perspectiva. 

O rio Parahyba, com uma largura e profundidade consl- 
dpraveis junto B povoação, fórma tambem um ponto de vista 
mitgnifico, offerecendo agradaveis diversões aos forasteiros que 
neile fazem excursões piscosas ou pelas suas margens, cobertas 
Ge vegetaç&o, exercicios cynegeticos. 

O Tremembé, finalmente, pela sua posiçáo topographica e 
pela excellencia de seu clima, 6 um logar destinado a ser. em 
futuro proximo, um importante centro industrial e principal- 
mente agricola. 

Etymologia da palavra "Tremembé". - Fundacão da povoa- 
@o. - Costa Cabral, descendente do descobridor do 
Brazll foi o primeiro povoador bo Tremembé. - Ele- 
mentos constitutivos da população do Tremembé. -- 

O Portugua, os Carijós. - Criacáo do districtc de 
paz. - A sus. elevação B categoria de municipio. - 
Outras notas. 

Dir, O di. Theodoro Gampaio. em uma memoria lida no 
~nsti tuto Historico e Geographieo de S. Paulo, sobre "O tuiiy 
na geographia nacional". que no sul do Brazil se designa mtii- 
tas vezes pelo nome de "Tremembé" ao logar apaúlado, a uma 
bacia natural. enxarcada e coberta de vegetação aquatica, ou 
ao mesmo brejo. voeabulo aue parece de procedencia guarally, 
conuptela de ''C~E-membé", que quer dizer: - "jorro, curso 
d'agua que se abranda, que se espraia amolecendo". 

Entre o gentio que outr'ora aecupou a s  costas do Norte 80 
Brasil se faz menção de uma tribu de 'Tremembés". 

E' bem provavel, porém. que esse nome Ihes advenha da 
canformação do logar que habitavam, talvez alagadiço ou en- 
xarcado. 

Attribuimos a outra origem a q u i ~ a  denominaçá?; 



J á  nos referimos no 'Capitulo I deste trabalho á "Agua 
Santa do Tremembé", assim denominada em consequencia da 
credulidade da sua acçáe benefica no tratamento de diversas 
molestias. 

A "virtude" dessa agus. segundo a tradição. é conhecida 
desde tempos remotos, não sendo ignorada dos indios que aqui 
habitavam e que foram os descobridores daquella fonte e da 
"santidade" da sua lympha, fonte que, por muitos anos, fo: 
denominada - "Fonte dos Indios". 

Como é sabido os indigenas costumavam dar Bs suas 
aldeias e aos logares que queriam assignalar denominações que 
eram a verdadeira synthese das condições naturaes desses 10- 
gares e das impressóes colhidc; ao contemplal-os, e que, sob 
este ponto de vista tão bem definiam os mesmos, sob todos os 
aspectos. E' p s i v e l ,  pois, que daquella "fonte", cujas quali- 
dades conh-am a proclamavão, tirassem o nome do seu 
aldeiamento, e asslm parece ter succedido. 

O termo tupy-terembé (te, nome, fama boa: iembe, tan- 
que, fonte d'agua. - fonte de agua afamada), cuja significaçáo 
i .  - , "agua afamada boa para. a saude", não parece difficil 
de explicar aquella etymologia, tendo passado, por corrupçáo, 
ao actual "Tremembé". 

Como se beprehende do encontro de ossadas de indios e 
"igaçabas" no logar onde assenta a actual cidade de Tremembé, 
foi aqui primitivamente uma aldeia de aborigenes da tribu dos 
guaranys. 

Anos depois da destruição da vila de Santo AMré da 
Borda do Campo, em proveito da florescente villa de S. Paulo 
de Piratininga. os habitantes daquella provoaçáo, despeitados 
com os seus rivaes vencedores e náo querendo encorparar-se 
a elles e ficar sob o seu dominio. estenderam-se para noroeste, 
onde Se estabeleceram, dando origem ás povoações de Mogy 
das Cruzes, Jacarehy, São José dos Campos, Caçapava, Tau- 
baté, Pindamonhangaba, Guaratingueth, Lorena, ete., cujas 
fundações datam quasi todos da mesma epoca. 

Acreditamos que a povoaç80 do Tremembé por gente civi- 
lizada deve ser contemporanea, ou pouco posterior á de Tau- 
baté. donde dista apenas 6 kilametros. isto pelo anno de 1600. 
ou mesmo antes, Bsto a villa de Santo André haver sido des- 
truida entre 1561 e 1565. 

A verdadeira fundação do Remembé, entretanto, pode di- 
zer-se realizada em 1669, época em que o capitáo-mór Manoel 
da Costa Cabral obteve permissão para erigir uma capella em 
terras de sua progriedade aqui situadas. 

Este Costa Cabral, (1) da nobre familia dos Cabraes de 

(1) Era o filha do Capitão Manoel d s  CosG Cabral natural 
da ilha de S. Miguel, descendente da illustre casa dos se- 
nhores de Belmonte, wmo se vê no brazáo de armas pas- 
sado em Lisboa em 170% 8 seu sobrinho Gaspar de An- 
4rade Calumbeiro, natural da ilha de Santa Maria. e que 
foi registrado em 1762 na Camara de S h  Paulo. O pro- 
genitor do fundador do Tremembé casou duas vezes: - a 
I., de que este descendia, na  villa de Mogy das CruM, 
com Francisca Cardoso, fallecida em 1655 em Taubate, fi- 
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Portugal, era descendente do descobridor do Brazii e possuis 
no Tremembé importantes propriedades agricolas, que mais 
tarde foram dosdos 4 egreja, constituindo o seu patrimonio. 

"O capitão Manoel da Costa Cabral era natural de S. Paulo, 
foi importante e prestimoso cidadão em Taubaté, onde teve as 
redeas do governo, occupando o cargo de juiz de orpháos em 
1668; foi ptentado e abastado em bens e teve o caracter de 
um verdadeiro pae da patria; casou-se com Anna Ribeiro de 
Alvarenga, natural de S. Paulo, filha de Francisco Bicudo de 
Brito e de Thomasia de Alvarenga, e faleceu em 1709 e sua 
mulher em 1716 em Taubaté." (2) 

Antes da erecção da Capella do Bom Jesus, jB aqui exis- 
tia uma pequena ermida com a invoeaçáo de Nossa Senhora 
da Conceição, (3) da qual não ha vestigios, se bem que se oo- 
nheça, wr tradiçáo, - o logar onde a mesma era situada, 
junta B propriedade do capit&o Costa Cabral, ou mesmo den- 
tro della, mais ou menos onde est4 localizado o a t u a l  cemi- 
terio municipal. 

Segundo se deprehende dos documentas que em seguida 
transcrevemas, a egreja de N. S. da Conceiçáo foi mudada pa- 
ra o logar onde hoje está a matriz de Remembé, passando a 
ter como or&go o Sr. Bom Jesus. 

~ . . .  , . 

Provisão para levantar uma egreja no sitlo de Trememb6 
a Manoel da Costa Cabral - pagou dous mil e duzentos. - 
O doutor Manoel de Souza de Almeida, por me& de Deus e 
da Santa Sé Apstolica, Prelado administrador desta cidade do 
Rio de Janeiro e das demais capitanias da sua repartiçáo e 
nella commissario da Bulla da Santa Cruzada, etc. 

As que a presente nossa provisão virem, saude e paz para 
sempre em JESU CHRISTO NOSSO F>ENWl$i3, que de iados é 
verdadeiro remeaia e salvacáo. faaemas saber que a nós nas 
enviou a dizer o capitão Manoel da Costa Cabral, morador em 
Taybathe, que elle tinha um Chrisio de vulto e imagem multa 
devota, feito d similhança do Senhor de Iguape, (1) ao qual 
elle ditio capitáo Mancel da Costa Cabral levado de bom zelo 
e para maior gloria deste Christa e devoçáo dw fieis chris- 

lha de Gaspar Vaz Guedes e de Francisca Cardoso, e a 2. 
L em Taubaté. com Maria Vaz. como consta do inventario 

com que faleceu o dita capitão, em 1659. na mesma villa 
de Taubatte onde se havia estabelecido, depois de sua fun- 
dação por Jacques Feliz. 

(Vide "Geneologia Paulistana" e Silva Leme - vol. 
7. pag. 343.) 

(2) Silva Leme - Genealogia Paulistana. 
; .4 Imagem, toscamente escuipturada, que veneravam nesta 

capeUa existia ainda ha pouco na fabrica da egreja 
matriz. 

(1) Si se analysar cuidadosamente vê-se ser trabalho do mes- 
ma esculpiar. 



táas a queria collocar em um altar colateral da Egreja de NOS-' 
sa Senhora da Conceição de Tremembe, o que náo podia fazer 
sem licença nossa, pelo que nós havendo respeita a petição do 
ditto Manoel da Costa Cabral junta com o seu bom zelo e ser 
justo, havemos por bem lhe conceder licença, como pela pre- 
sente nossa provisão lhe concedemos, para que possa fazer ale- 
vantar hum altar na ditta Egreja de Nossa Senhora da Con- 
ceição, colateral, em que se poder4 collocar o Santo Christo, 
sendo primeiro benzido pelo Revd.O Pe. Vigario da ditta Egreja 
it quem encommendamos tome a sua conta detarminar o lagar 
mais conveniente na ditta Egreja para se fazer o ditta Altar 
colateral, e assim mais concedemos licença para no ditto altar 
do Santo Christo, rto depois 912 feito, levantado e decente, s e  
possa dizer Missa. e mandamos ao ditto Padre Vigario nos in- 
forme por e s e r i ~ b  da decencia e frequentação com que esti- 
ver este Altar. Outrosim - Mandamos a todos os nossos sub- 
ditos de qualquer qualidade que sejáo, com pena de Excommu- 
nhão "ipso facto" nella incomendo, quem encontrar Por si Ou 
par outrem a devopáa do ditto Manoel da Costa Cabral, antes 
ajudem todos com suas esmolas para que v6 em augmenta e 
devocão dos fieis Christáos e a veneração do Santo Christo e k .  
-- Dado nesta cidade do Rio de Janeiro. sob nosso signai e sel- 
io de nossas armas aos dezoita dias do mez de janeiro de mil 
seiscentos sessenta e tres annos, e eu Manoel de Castro Pey- 
xota, Ejcriváo da Camara Ecclesiastica, que o escrevi. - Pre- 
lado Administrac!or - Lugar do sello - A chancellmia 1W00 
- Provisão oara levantar Altar lateral e se dizer missa nelle -~ ~~~ .~~ ~. 
ao sai i lo  Cliiisto iiii Egrejs de iYo.csn Feiiliora da Conceiçáo de 
TrenirriIbC ,ao Capitáo ManoPi da Cosia Cnbrnl - Pagou 1W00 
rei; Pirn rr.gislr.,ilu iic iiiiu du Cninura Ecclesiastirn 11,. 
15 v. - * .  

~ 

Mais tarde o mesmo Manoel da Costa Cabral solicitou e 
obteve licença para a fundação de uma capena, sob a invoea- 
cão do Senhor Bom Jesus, p u a  a qual esta imagem foi trasla- 
lada - e que é a origem da actual matriz. 

E' do teor seguinte a provisão que autorizou a referida 
fundação: 

"O licenciado Fi.ancisoo da Silveira Dias, Viiaria Geral e 
Administrador desta cidade de São Sebastião do Rio de Ja- 
neiro e mais capitanias da sua Repartição, par Sua Alteza, etc. 
Aos que a presente nossa provisáo em fónna virem e a sua no- 
ticia vier, saude e paz para sempre em "Jesús Christo Nasso 
Salvador", que de todos é verdadeiro remedio. Fazemos saber 
que a nós nos enviou a dizer por sua petição Manoel da Costa 
Cabral, dizendo-nos em ella que elle tinha uma fazenda na 
villa de Taubaté, em um sitio em que chamam Tremembé, no 
qual assistia a mais de anno com sua familia, e por lhe ser 
muito difficultoso a elle e a sua familia ir ouvir missa á sua 
freguezia, por lhe ficar muita distante, nos pediu lhe conce- 
dessemos licença para que n a  dita sua fazenda sita em Tre- 
membé pudesse íazer uma egrcja que fosse capaz e sufficiente 
para se dizer nella missa com a decencia que se costuma. E 
nos dizendo respeito ao que na sua dita petição aiiega e nos 



parecer justa, lhe concedemos licença, como pela presente nos- 
sa provisão lhe concedemos, para que na  dita sua fazenda pos- 
sa levantar uma egreja da invocação do Bom Jesus, em logar 
mais conveniente e afastada das casas da dita fazenda e obri- 

*%ar& a sua dita fazenda ao ornato e retificações da dita egreja 
para 8. decencia do culto divino e ao depois de feita nos dará 
parte para mandarmos visitar e informados de sua decencia 
lhe concederemos licença para que qualquer Sacerdote, assim 
secular como regular, possa dizer missa nelia precedendo pri- 
meiro ser benta a dita egreja por nOs ou por quem commet- 
termos nossas vezes. E mandamos, sob pena de excommunhão, 
que nenhuma pessoa encontre ao dita Manoel da Costa Ca- 
bral a devoçãn em que determina fazer a dita egreja, antes o 
ajudem e lhe dêm toda o favor que fôr possivel e sob a mesma 
pena de excommunhão que esta se cumpra e guarde como 
nella se colltém, e se registrari esta. nossa provisão nos livros 
da nossa Camara para que a todo o tempo conste delles. Dada 
nesta cidade do Rio de Janeiro. sob o nosso signal e sello que 
perante nós serve, aos vinte dias do mez de abril. Eu, o Padre 
Francisco Alves Fonseca, Escrivão da Camara Eclesiastiw 5 

fiz, de seiseenios e setenta e dois - Francisco da Silveira Liiaa 
- Logar do sello - A chancella e se110 6$930 - Silveira - 
Provisão para levantar uma egreja no sitio de Tremeinbé a 
Manoel da Costa Cabral - pg. 25200 - Fica registrada no li- 
vro da Camara Ecclesiastica a fl. 25 - O padre Francisco Al- 
ves da Fonseca". 

Sendo então o Brazil uma colonia portugiieza, portuguezes 
eram todas as suas povoações os mais importantes elementos. 
O portuguez que tão bem se adapta ao meio em que vive, ideii- 
tificando-se mm elle a breve trecho, originou aqui, como em 
toda a parte, uma raça typica local pelo seu cruzamento Lom 
as familias indigenas. Até hoje o elemento portuguez prepon- 
dera no Tremembé, graças ao isolamento em que a falta de 
vias de wmmunieaçáo rapida o manteve por muito tempo. En- 
contra-se aqui egualmente, até agora. o typo do indio puro - 
o carijo - trazido no tempo de Costa Cabral das bandas de 
Iguape. 

- I  

~ - . ~  ~ 

O Tremembé foi criado freguezia pela lei n. 1, do 20 de 
fevereiro de 1866, lei esta revogada peia n. 1, de 14 de mario 
de 1868. 

Por decreto n. 132 de 3 de Março da 1891 foi esta pavoa- 
$60 elevada. a categoria de districto de paz, sendo Por esse 
mesmo decreto determinadas as divisas respectivas que são exa- 
ctarnente as mesmas do actual municipia. 

Por lei n. 453, de 26 de novembro d 1896, foi creado o mu- e nicipio de Tremembé, desmembrado do de Taubaté, porém só 
em 1904 6 que o governo do Estado mandou proceder á elei- 
ção dos vereadores que constituiram a primeira Camara, ins- 
ki leda a 7 de janeiro de 1906. 

Pela actual lei organica dos municipios (11, o Tremembé 
tem a categoria de cidade. 

(1) Lei n. 1038, de 19 de dezembro de 1906, art.  3a 5 5.0. 



VIAS DE COMMUNICAÇAO 

Estradas cstaduscs - Ponte sobre o Parawba - O aterrado 
-- Dez pontes em dois kilometros - Antiga estrada 
20s Sanùeirantet. - Caminhos municipaes - Conser- 
vação dos iuesznos - Legislação da Camara em re- 
,c" a este serviço publico - Estradas de ferro - 
Via fluvial - Antiga navepa~áo no Parahgba - Te-. 
lephone - Agencia pasta1 - Uma avenida em. pro- 
jecto. 

O Tzernembé é atravessado por uma estrada inter-esta- 
doal, que, psitindo $e Taubaté, vae ao Estado de Minas Ge- 
raes, por onde sz faz em grande escala o commercio entre 
aqueile e o Estado de S. Paulo. 

Esta. v'% de mnmunicaç50 tem, a partir desta cidade, em 
direcção á serra, uu trecho muito importante mnstituido por 
urna recta absoluta, ria. extensáo approximada de cinco kilo- 
niet.ros. lançado sobre terrenos que as enchentes periodicas do 
Parahyba innundam por completo, a que obrigou a dar ao 
mesmo Irecho uma elevacão consideravel - e m  aterro - que 
o póe inieiramente ao abrigo das enchentes. 

Em virtude disto é o aterrado cortado par dez pontes, no 
Esuaço de dois kilometros, a primeira das quaes, logo & sahi- 
da da poroaçio e lançada sobre o rio, tem uma extensão de 
125 metios. 

Esta estrada foi aberta primitivamente pelos taubateanos, 
quc se internsvim no sertão á busca de ouro e que foram os 
descobric!ores das minas de Caheté. 

Mzis uma cskads. de rodagem e um tramuray ligam o Tre- 
mc.mbé á séde da Comarca, da qual dista sels kiiometros 
apenas. 

Alem daquelias, diversas ~s t radas  municipaes ligam esta 
ciSadc as de Piildamonhangaba, São Benlo do Sapucahy, 
Buquira, Eçt.açio Andiad? Pinto :da Estrada de Ferro Central 
do Brazi! (11, Campos do Jo1.dáo (21, etc. 

Todas estas estzadns são anualmente res:auradas pelos 
moradoris ~isilIh0s de cada uma, em virtude de leis munici- 
piei que regulamentam e s k  serviço. 

Ern cada bai:rn ri :im inspector de nomeaçio da Camara, 
fncarrigzdo não 66 de rilrig.ir os traba!hos de  reparaçji, cios 
caminhos, riia5 ainda àt? informa sobre qualquer ocmriencia 
Que passa iiitercssar a e e i r  ramo do serviço publica. 

3111 virtllde da liequein distancia entre esta cidade e a es- 
k.çho dz Est r~Aa de Ferro, a Camars Municipal tem projecta- 
61 sbrir uma avenida em direcçáo á mesma. melhoramento 
este de zraiidi-s vaiitsYeiis !>ara h ~Jpulaqào desta cidade. 

Antes da inaLIguraçS0 da Estrada de Ferro da Cachoeira, 
a Si0 Paulo, e mesmo alguns a n o s  depois, o Tremembe era 

---- 
(1) 4 4 kilometros distznte da povoa$áo. 

' (2) Distante 7 leguas. . /  



o ponto terminal de uma linha de navegaçáo fluvial a vapor, 
que fazia o serviço de transportes entre aqueiia e esta locali- 
dades, com diversas pontos ou estações intermediarias. 

O Tremembe é ligado aos municipim iimitrophes por li- 
nhas telephonicas e possue um bom serviço postal diario. 

CAPITULO N 

POPULAÇAO 

Urbana - Rural - Eventual - Indole do povo 

A povoação do Tremembé, propriamente dita, oecupando 
uma área de 400 mil metros quadrados, aproximadamente, di- 
vidida em espaçosas ruas e praças, traçadas perpendicular- 
mente entre si, possue mais .ie quatrocentos predios, a~guns 
dos quaes de regular apparencia e construcçáo. 

A sua população urbana, normal, não passa de 2.000 al- 
mas, cifra esta que por occasiáo das populares e tradicionaes 
festas de agosto se eleva a dez, doze mil e mais. 

A população rural do Tremembé orça. por 8 a 10 mil habs 
Os naturaes do logar, - ou seja por falta de estimulo ou 

porque av ida  Ihes decorra facil em virtude da abundaiicia de 
peixe que o Parahyba Ihes fornece e do qual muitas familias 
tiram a indispensavel para a sua subsistencia - são bastante 
despreaicupados e algo indolentes. 

Morigerados e ordeiros, são de indoie docil e pacifica. 
Não obstante o seu numero, decorrem ás vezes alguns an- 

nos sem que a justiça tenha que intervir no julgamento de 
um delictuoso de Tremembé. 

Mesmo durante as festas de agosto, em que se reune aqui 
tão avultada wpulaçáo, não poucos são os annos em que o po- 
liciamento tem sido feito apenas w r  tres praças, sem que a 
ordem publica e o respeito pela Propriedade alheia deixem de 
ser perfeitamente mantidos. 

Que beneficos resultados se poderiam auferir de uma po- 
pulação desta natureza, cangregada em officinas, produzindo 
sob a direcçáo experimentada de um bem orientado e progres- 
sista gerente! 

Nos demais caracceres, este povo parece-se bem com a ge- 
neralidade dos paulistas, notado pela sua hospitalidade, intei- 
ligencia, bondade, inconsrancia, bairrismo, tendencia para o 
exaggero, desconfiança, ete. 

A densidade da populaça0 de Tremembé é, mais oi i  mc- 
nos, de 20 habitantes por kilometro quadrado. 

CAPITULO V 

INDUSTRIAS 

Extractivas - Schisto betuminosc Iamellar - A turfa como 
coinbustivel economico - Vestigios de carvão de Wùra 
- Outros mineraes: - Kaolin, talco, oca, pedras de 
amolar, barro de modelar, - A tabatinsa como subs- 
titubivo da cal em varios casos - Madeiras e lenha - 
Industrias manufactureiras - Vantagem de sua 1':s- 



tallaçáo nesta lacalidade - Abundancia de p s u a l  e 
preço de mão de obra - O futuro do Tremembé sob 
este ponto de vista - A trappa da Maristella - As 
trappktinav - Sericuitura e apicultura - Pomolvgia 
- Avicultura - Viticultura e viniiicaçáa - Industrias 
transportadoras - Iniciativa futurosa - Indusirias 
commerciaes - Caça e pesca - Outras considera~oes. 

O sub-solo do Tremembé, constituido em grande parte de 
terrenos sedinientares formados por alluviáo, é compos'u de 
uma grossa camada de schista betuminasa lameilar, sendc em 
outros logtlres coberto por grandes manchas de tur:a. 

malquer destbs subsiancias aqui existentes em quantida- 
des extraoràiiiariaç, poderia ser a base de lucrativas indus- 
trias, quando intelligentemente exploradas; pois, coma se sa- 
be, do schistu de Iremembe se extrae o kerozene, substailcia 
em que é rico, a parafina, o gaz de illuminaçáo, (1) etc. 

O sehisto, como a turfa, podem ainda ser empregados como 
couibustivel, aquelle em machinas a vapor, e esta Para 
aquelle fim como em fogões economicos. 

Os residuos da turfa incinerada pódem ainda ser utuiza- 
dos couia substitutivo da cal no branqueamento de paredes. 

Explora~6es ha tempos aqui realizadas em terrenos situa- 
dos nas fraldas da serra Mantiqueira denunciaram a exislen- 
cia de carvão de pedra. 

Aiém dos mencionados, ha aqui outros mineraes. que, de- 
vidamente aproveitzdos, poderiam servir B cria@ de aprecia- 
veis induslrias. Ciiaremos a "kaoliii", de excellente qua;i&aàe, 
e o barro de modelar, tão apreeiaaas em ceramies; a "taba- 
tinga". emp?ega6a em caiaçóes, o talco, 3 óca, o roxo-terra, zs 
pedras de amolar, etc., tudo isto aqui existente em grandes 
quantidades. 

O Tremembé ha de vir a ser um centro muito prospero no 
dia em que aqui se desenvolves uma manufactura qualquer em 
que se possam aproveitar as energias latentes e knproclJrti- 
vas, Pela inacção, que aqui existem. E, com franqueza, poucas 
localidades pr,tieráo offerecer iilelhores coi~diçóes para o dcqcn- 
voioime~~to dc certas industrias, se attendermos não someiite 
a excellencia das condições climatericas e topographicas do 
Pemembé. mas ainda a abundancia da pessoal apraveitavel 
que possue e & exiguidade dos salarios. 

E ianto são bem fundadas as nossas ponderações, que os 
religiosos Trappistas, essencialmente industriaes e laboriosos, 
de um atilimenta acima de iada a apreciapão, quando pre- 
tenderam estabelecer-se na America do Sul, ha cinco annos, 
depois de haverem percorrido em exploração todos os paizes 
deste continente, todos os Estados do Brazil e os melhores pon. 
tos do Estado de S. Paulo, vieram localizar-se no Tremembé, 
na fazenda que denominaram "Maristella", e cujo progresso, 
aPezh" da sua recente fundação, tem sido attestado por quan- 

(1) A cidade de Taubaté 6 iluminada a gaz extrsido do schis- 
ta ae Tremembb. 



tos têm visitado os importantes estabelecimentos daquella. 
ordem. 

A confirmar ainda os nossos wnceitos está a recente fun- 
dação do Mosteiro das Trappinistas nesta cidade, estabeleci- 
mento religioso onde a industria manufactureira acompanha as 
praticas do culto. (1) 

A apiculhua, aqui ensaiada com optimos r&tados,.tor- 
m-se- ia  rendosa se fosse explorada em larga escala, a avaliar 
Pelos resultados colhidos pelos poucos que se dedlcam a esse 
ramo de industria. 

O mesmo diremos em relação á sericultura, & pomologia. 4 
avicultura, vlticultura, ete. 

Uma industria aqui regularmente explorada, se bem que 
em pequena escala, b a da lenha, de que se abastece não s6 
esta localidade, como, em sua maioria, a população de Tau- 
batê. 

A Caça e a pesea são aqui egualmente exploradas, com 
regular proveito. 

O municipio 6 cortado por muitos caminhos viclnaes e li- 
gado aos municipios visinhos por boas estradas de rodagem. 
Entre esta cidade e a de Taubat6 ha uma linha de bondes a 
vapor que faz diariamente o serviço de transporte de passagei- 
ros e mercadorias entre as duas cidades. 

Atualmente projecta o Governo do Estado a construcpáo 
de uma li-a ferrea ligando Taubaté aos Campos do Jordáo, 
passando pelo Tremembé, estrada que ser8 de grande vanta- 
gem para este municiplo, visto ter de atravessar uma fertilis- 
sima w m  agriwla. 

CAPITULO' VI 

AGRICOLTURA 

A natureza das terras - A vareea e os morros - Aprovelta- 
rnento do solo - Rectifieagáo do rio Parahyba - A 
cultura do arroz - O linho brazileiro - Pecuaria - 
Pomologia - Plantas exoticas - A sua aclimataçao 
neste municipio - Estatistica agricola - Notas di- 
versas. 

Como dissemos algures, o Trememb6 occupa uma vasta 
phnicie, que se extende desde a margem da Estrada de Ferro 
Central do Brazil até 8 serra Mantiqueira. 

De natureza argilo-silicosa, estm terras são apropriadtssi- 
mas Para o cultivo do arroz, como o demonstraram os paàres 
Trappistas nos amplos arrozaes do BiRm1. 

Estas terras, ricas em humos como são, prestam-se egual- 
mente para a cultura de outros cereaes. 

As terras elevadas, seecas e arenosas, são optimas para a 
cultura do cafb e de arvores fructiferas. 

Uma parte da varzea, attingida periodicamente pelas en- 

(1) Fabricam, em machinaa apropriadas, rendas, bordados, 
tecidos de malha, passamanaria, eto. 



chentes do Parahyba, s6 poderá, ser convenientemente apro- 
veitada depais de cortadas algumas voltas do rio, o que a l i h  
parece facil e pouco dispendioso, segundo estudos feitos PO: 
distintos profissionaes, por ordem da Secretaria da Agricultura, 
do Estado. 

Ha alguns annos foi descoberta em terras do Tremembé 
uma planta textil cujas fibras, convenientemente estuaadas 
na Europa, foram julgadas excellentes para fiação e tecidos 
finos. 

Obtido privilegio de exploraçáo, foi montada uma empreza 
com grandes capitaes, pocedendo-se a Vastas plantações do 
vegetal que denominaram - linho brasileiro. 

Dksenções entre os socios e a morte do princiwl duector 
fiaeram baquear a nascente e esperançosa empreza. com gran- 
des prejuizos para os seus iniciadores, sem que até agora fosse 
tentada de novo uma cultura que, os entendidos continuam a 
reputar de promettedores resultados. 

O linho de R i a ,  cuja plantação aqui tem sido ensaiada, 
produz de um mocio lisonjeiro, podendo, segundo cremos, ser 
tratado com vantagem. 

Nestes ultimos annas, tem sido aqui introduzida e hoje tem 
já um bom desenvolvimento a cultiu'a de arvores fructiferas 
exoticas, européas, principalmente, que aqui medram de uma 
maneira muito animadora, nomeadamente as pereiras, rnaciei- 
ras, cerejeiras, pecegueiros, castanheiras, kakis, ameixeiras, 
nogueiras, etc. As parreiras estão por egual aclimadas aqui; e 
ha deste precioso vegetal grandes plantações em Tremembé. 

Vamos concluir este capitulo w m  uma resumida estatis- 
tica agricola. pela qual 'se poder& ajuizar da producçáo 
actual do nosso pequeno municipia, antes, porém, lembraremos 
qile a pecuaria tambem aqui não é desconhecida, havendo al- 
guns criadores intelligentes, principalmente de gado vaccum. 



PRODUCTO 
EXPLORADO 

QUANTIDADE 
ANNUALMENTE a 

VALOR 

......... Aguardente 
Arroz ................ 
Caf6 ................ 

............... Feijão 
Milho ............... 
Gado cavaliar e muar 

" lanigem e ca- 
p i h o  ....... 

9, mino ......... 
" vECcUm ....... 

Mel de abeiha ...... 
C ra animal ........ 
Lenha ............... 
Schisio betuminoso . . 
Tijolos .............. 
Farinha de mandioca 
Peixe fresca ........ 
Algodão ............. 
Assucar ............. 
Fumo (tabaco) ..... 

40.000 litros 
1.800.000 " 1 

50.000 anobas 
50.000 litros 

600.000 " 

I 
I 

160 cabeças 1 

250 " 
800 " 
4W " 

1.500 litros i 
quantiaade re1atii.a ' 

11.100 carros I 
300 vagões 

600.000 ! 

30OW litros 
35.000 kilos 

I (quantidades pouco! 
{ onnsideraveis e de! 
i diIicil computo) 

Vinho 
Carváo vegetal 
Madeira 
Pedras de amolar 
Talo0 
Turfa 
Oca e roxo terra 
Barro de modelar 
Fnictas 

Quaiit.idade cujo calcillo aproximado 
t,ivemos dificuldades em obter. 

........................ Cafeeiros produzindo 900 .o00 
...................... em formação 100.000 

Aves e ovos - Grande quantidade, porem de dl if i~i l  
computo. 

Videiras produzindo e em formacão - dez mil. 

E outros productas de menor importancia. 
Considerando n pequena 5rea tenitorial do nosso munici- 

pio e a sua insignificante população, sáo bem significaUvos os 
algarismos que acima offerecemos e que constituem a me%- 
prova destes terras, sob o ponto de vista product.ivo. 

Foi tenda em vista estas consideracóes que no dia onze de 
agosto deste anno aqui se fundou uma importante sociedade 
que, sob a denominação de Associaçáo do Roteio Rural do Tre- 



membe, pretende dar á lavoura do municipio o malor incre- 
mento possivel, tendo, para melhor exito do seu programma, 
obtido o franco apoio do Governo do Estado. 

A Camara Municipal desta cidade, com o mesmo intuíto, 
dirigiu ha poum ao Sr. dr. Secretario da Agricultura uma re- 
presentação no sentido de obter a fundação w u i  de um nucleo 
colonial, ideia esta que, suppomos, vingar&, por ser de grande 
alcance para o desenvolvimento da riqueza do Estado e en- 
grandecimento do Paiz. 

CAPITULO VI1 
. . 

~~ 

NOTAS P.VULSAS 

A instrucçáo publica no Municipio é ministrada em oito 
escolas primarias, rias quaes tres são do sexo rnaBnilino, duas 
do feminino e tres mixtas. 

A populaçáo escolar era em 1908 de 152 meninos e üü me- 
ninas. Este numero n5o representa nem a quarta parte das 
creanças em edade escolar que, por desidia dos paes e falta 
de obrigatorie&de de ensino, crescem no obscurantismo. 

Nas jazidas de schisto betuminoso iamellar aqui existentes, 
donde é extrahida a materia prima Para a illuminação da ci- 
dade de Taubaté (11, encontra-se grande quantidade de exem- 
plares de uma fauna e flora fosseis de afastado periodo geo- 
iogim. 

O oue mais abunda, entretanto, sáa os "Ychthyolithos", 
de que enviamos alguns specimeus. Pertenciam a especies de 
peixes desapparecidos, mas que tem ainda representantes no 
Parahyba. .. 

Y! 

Poderiamos ampliar mais o nosso trabalho, accrescentan- 
do-lhe outras notas interessantes sobre este municipio, refe- 
rindo-nos á sua flora, 6s especies de peixes e aves que povoam 
os seus rios e os seus bosques, mas deixamos de faze]-o j& p r -  
que, nos escaiseia o tempo, 14 porque, sendo taes especies com- 
muns a todo o Fstado, pouco interesse podia despertar o seu 
estudo. 

Concluindo, pois, estes breves e desataviados apontamen- 
tos, offerecemol-os, como um modesto ensaio, 9. apreciapão do 
donto Oongresw de Geographia que decidir5 se dever% ser os 
mesmos melhor ordenados, desenvolvidos, completados, ou se 
- Pelo seu nenhum valor ou utilidade - devem ser lanwdos 
ao I% do esqueobento. 

(1) Do schisto betuminoso de TrememM extrae-se ainda o 
kerozene, a parafina, oleos lubrificantes, etc. 
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Á B E L L A  E A L T I V A  AREIA  

~ -~ ~- 
- .  "~.? ~' 

Este estudo cont6m a reproducçáo, em synthe- 
. ~ ~ 

se, do que disseram varios escriptores sobre a re- 
volução pernambucana de 1848. Não merece por- 
tanto, a importancia que as narrativas inteira- 
mente desconhecidas despertam Bqueiies que se de- 
dicam ao estudo da historia patria. 

O meu fim com a sua publicação foi reunir ao 
que se havia editado relativamente 6 parte tomada 
pela Parahyba na mencionada rebellião, os do- 
cumentos officiaes que a respeito foi-me dado 
obter. 

Ale.? da utilidade que poder& ter de proporcio- 
nar facii conhecimento aos que o pretenderum, so- 
bre o movimento praieiro nesta região, este trabalho 
offereceu-me ambicionado ensejo para demonstrar 
a sympathia que consagro aos filhos da invicta ci- 
dade de Areia, cujo ambr inesquecivel e nobilitante 
á terra em que nasceram vibra-lhes mais alto e 
mais forte do que as mais altas e as mals fortes 
dlssencães. 

Nenhum outro meio se me afigurou melhor fi 
essa affectiva manifestacão do oue contribuir nara 
a vulgarizaçfio de factosem que.refulgem insophls- 
maveis a generosidade e o civismo dos seus as- 
cendentes. ~ ~~ 

Fazem hoje sessenta e dois annos que uma 
pleiade denodada de arelenses expunha os peitos 
&s balas de um exercito pela sua excepcional 30- 
lidariedade a amigos polfticos. Não Ihes seria pw- 
sivel nutrir esperanças de triumpho. Tiveram, pois, 
o fetichismo da lealdade. Tomaram-se martyres 
por serem her6es. 

Os feito.? que pmtlcaram traduzem glorias aos 
seus patriclos. A sua rememoraç&o os desvanecerá. 
Estarei sakisfeito. Nenhuma outra intençáo impe1- 
liu-me a escrever as linhas que se seguem. 

Parahyba, 21 de fevereiro de 1911. 





A Rebelliáo Praieira 

O parlamento b d e i r o ,  creado pela constituição impe- 
rial, reuniu-ee pela primeira vez; em 1826; e, durante o reinado 
de Pedro 1.0, a oppsiçáo, composta embora de politicos cujos 
principio6 náo se harmonizavam, constituiu sempre a maioria 
da camara temponuia. 

Ensaiava-se ainda. entre nós o systema representativo. O 
imperador era de temperamento impulsivo e sem nenhum:! 
experiencia; os homens publicos e a imprensa tambem nAo 
tinham feito a sua educaçáo plitica. 

Ao primeiro ministeria brazileiro, de 16 de janeiro de 1822. 
em que predominára a orientaçáo inteliiiente e patriotica de 
JosB Bonifacio, sucedera o de 17 de juiho de 1823, em que se 
destacava a figura de Carneiro de Campos. 

A 10 de novembro do mesmo a m o  surgia o gabinete óe 
Villela Barbosa a quem succedeu. em 21 de novembro de 1825, 
~einandes Pinheiro. Forçado este ás modificaçiies ministeriaes 
de 21 de janeiro de 1826 e 15 de janeiro de 1827, teve, afinal, 
que deixar a administração, em 20 de novembro de 1827, a Araujo 
Lima. por sua vez substituido, a 4 de dezembro de 1829, por 
Paranaguá. 

Reorudesoeram terrivelmente as lutas durante este go- 
verno, que soffreu no parlamento e na imprensa fomidavel 
opposiçSo. Surgiram varios jornaes federalistas e outms de- 
fendendo as ideias republicanas; e, taes foram as perturba. 
ções occorridas que Pedro 1.0, passando o governo a Carneir. 
de Campos em 19 de marw de 1831, precisou conceder-lhe 
exoneraçáo 5 de Abril, quando organizou-se o gabinete dos 
senadores Marquez de Inhambupe, Marquez de Aracaty, Vis- 
conde de Albuquerque, Marquez de Baependy, Marquez de 
Lages e Marquez de Paranhguk 

Já não era, entretanto, poçsivel esbarrar os acontecimentos 
que se desdobravam com assombros& intensidade. 

As repetidas transformações operadas na alta politica na- 
cional, denunciadoras de irreflexão ou tibieza, inflamavam cada 
vez mais o espirito publico. 

A 7 de abril, Pedro 1.0 decidia-se a abdicar em favor de 
seu filho, d. Pedro de Alcantaw, partindo para Portugal. 



Desde 1808, com a vinda de d. João 6.0, para o Rio de 
Janeiro e em virtude da invado de Portugal pzlos france- 
zes, crescera notavelmente a emigração da metropole para a 
wlonia. 

Os braziieiros tinham alcançado com a indepzndencia a 
posse dos seus direitos paliticos, e os portuguezes, já ligados por 
Iaios inextinguiveis á população indigena, não poderiam desin- 
teressar-se pelos negocios puhlicos em que estavam habituados 
a interferir, como se na sua propria terra estivessem. 

Dtsse antagonismo de nacionalidades, derivaram-se as 
primeiras divergencias da nossa sociedade, no regimen im- 
perial. 

Liberaes e absolutistas, isto é, braeileiros e portuguezes, 
foram os partidos em que se dividiram os homens politicos 
daquelia e w a .  

Pedro 1.0, por 112.0 haver nascido no Braeil, tornárs-se 
suspeito aos liberaes, e, por isto, alvo de desconfianças e hos- 
tilidades que os seus inapagaveis serviças á independencia não 
obtiveram dissipar ou esmorecer. 

Impellido pelas circumstancias em que se deparou, á deli- 
beracão de 7 de abril. firmou a crenca aos brazileiros de oue se . ~ ~ 

so1id;ficára a grande' victoria definitivamente conquistada em 
7 de setembro de 1822. 

Desappareceram então os partidos patrios e surgiram no 
scenario nacional os partidos politicos. 

Psdro 2.0 tinha cinco annos de idade, quando deu-se a 
renuncia do primeiro imperador. Assumiram provisoriamente 
a rezencia Caraveilas, Campos Vergueiro e Lima e Silva. A 
17 de junho era eleita a regencia definitiva composta de Lima 
e Silvz, Costa Carvalho e Braulio Moniz, aos quaes suceedeu, 
depois do Acto Addicional, Diogo Antonio Feijó, substituido em 
18 de setembro de 1837 por Araujo Lima. 

NO periodo da regencia estiveram na arena os partidos res- 
taurador ou caramuni, republicano e liberal. 

O primeiro trabalhava pela volta de Pedro I.", o segundo 
pretendia a abolição da monarchia e o terceiro pugnava pela 
conservação do regimen monarchico, sendo, por$m, rzformada 
a constituiçá3 de 1824. As ideias sobre essa revisão scindiram 
os liberaes, porque uns desejavam-na mais ampla e outros n 
querism mais restricra. Os dois grupos divergentes passaram a 
denominar-se, respectivamente. exaltado e moderado. 

O reinado da regencia foi uma phase de agitações cons- 
tantes. Movimentos revolucionarios explodiram no Cear& de 
1831 a 1832, em Pemambuco de 1832 a 1835, no Pará de 1831 
a 1833 e de 1835 a 1837, na Bahia de 1837 a 1838, no Maranhso 
de 1838 a 1841, e, finalmente, no Rio Grande do Sul, de 1835 
a 1845. 

A falta de duradoura cohesáo entre os directores da poli- 
tica nacional e a deficiencia de comprehensão dos seus deveres 
civicos, por parte de muitos que dispunham de ralativa ascen- 
dEnçia na opinião popular, faziam infmctiferos os melhores 



2siorços dos que visavam os legitimas interesses da cem- 
inluulito. 

u mmter io  de 'i de anui, a que pertanciani Carneiro tis 
Carnyus, viicuriae ae kuyriiiia, rguacio a o ~ g e s ,  u o h a  rianija, 
JL~M ae Aiiueiua e Jose ue ivioiazs, teve que encregar o ~>ouc;, 
cru lu ae juino ao mesino aririo, a reiju, bariievo uz Gan~pas, 
uo tiou~uuio, nerimiau ae vasconcerios, Italxirany e auruiiy. 
que o aenaraiii em a aa agosto rie lar;! a t u d u ~ o  Luna, riu, 
m u a  tiavaicanoi e narras0 rereira. A 1s ao mez .%giiuite, estes 
eram 5uas~i~u.uua por vrigueiiu, raiana, Gayiu e i ramanaaw,  
que. em 16 ae JkneUU ue i&Sr retiraram-se, senao o r g a ~ m a a ~  
o g.abinete de Castro e silva, x i r t s  branco e Úan~os Ltarre~o. 

a i3 de ~~~~~~o ae 1x55, iniciava-sz a regencia Ue Ftijó, 
senao riumeaao no ala m e u i a c o  o 1iirnisLerio ae Xuaeor, Alves 
LITB~CO,  tiastro e Suva e suruiiy, mrnisoerio a que succederam 
em 5 ue 1everzri.o ae i8sâ, o de lgnaclo àorgis, Abaete, Castro 
e suva, Salvador Maclel e Lima e silva; em 1 de novemDro, i, 

ue Lima e Silva, AgUilar Pantoja, Castro e Silva, Salvador Ivia- 
ciel e Marquez de Laees; s, em 16 ae maio de 1837, o de Alres 
Branco, Jequitinhonha, Costa Pereira e Tristão dos Santus. 

Batiam-se, naauelie tenipo, com ardor, os moaerddos, exal- 
tados e restauradores, salientando-se nestas filziras os vultos 
eminentes dos Andradas, que, voitados do exiiio t m  1828, se 
haviam reconciliado com Pedro 1.0. 

Razões anodinas, apaixonanientos desvairantes, separavain 
preciosos elementos, que tão proficuos seriam, trabalhando dis- 
ciplinados, contidos por uma orientação segura, aos interesses 
collectivos. 

Foi nessa. emergencia impressionante e difíicil para o nosso 
pai& que Olinda e VascoriceUos, num louvavel impeto patrio- 
tico, alliaram-se aos resta.uradores já sem fundamento para 
sustentar a sua bandeira, em virtude do falecimento de Pedro 1.0, 
em 1834, e resolveram disputar colligados as eleições de 1835. 
Da victoria que conquistaram, resultou o desmoronamento da 
situa@o dominante, vindo á regencia Araujo Li-, em 18 de 
setembro de 1831. 

Nasceu então o Partido con,%rvador, dividindo-se a so- 
ciedade brazileira nas duas poderosas correntes, que se combs- 
teram até a proclamação da Republica. 

E' verdade que a situaçáo conservadora começada em 
1848, foi succedida por um longo periodo de inteira confusão; 
mas, não se extinguiram absolutamente as dissençóes parti- 
darias, que reappareceram depois perfeitamente accentuadas. 

Subira. Olinda, naquelle anno, apoiado devotadamente pelos 
seus correligionarios que o ostracismo tornãra realmente co- 
hesos. Em 1849, porém, rebentaram as primeiras djscordias, 
motivando a substituição cio presidente do conselho por Monte 
Alegre. Em 1852 tinham recrudescido as desharmonias, entre 
OS dominantes, a tal ponto que Monte Alegre, Euzebio de 
Queiroz e Muritiba careceram abandonar o poder. A 11 de 
maio ascendia o ministerio de Itaborahy, que, em 1853, soli- 
citava tambem exoneração. 

As fileiras conservadoras patenteavam-se enfraquecidas 
por desaggregaçóes intimas, originadas de incompatibilidades 
entre os seus chefes. 

~~ .~ ~ 



Em condiqóes egualmente intrincadas debatia-se o par- 
CICLO 1iDerz.l. ~ L S U  00 eiiorme Iecnargo que ine sourevelo ao 
~ S U C C T E ~ O  aus movlmenLos revolucionarios de S. Paulo, NIi- 
nas e rernamDuw. 

Lirompia nessz momento inquietante, de descrença mesmi>, 
a Ilgura empolgante ae rarana, á frente ao gaornete ae ti 
oe seccinoi.0, wnlposto de m m  Eletiro, Naauco' de Araujo, 
KDaeE, IIu) firamo e Beuegarde. 

naiaaoas os esiorpos enviaaaos para reharmonizar os seus 
correuglonarlos, O haoUISsimo estamsta, tiando-se no seu im- 
nleiisd presclglo, que acaoava de ser engrandeciao com a i  
glorias aicançmas em sua mtssão especlai ao Rio da Prata, 
acirou-se corajosamente a runaa@o ae uora poutica nova, 
procurando apagar as m a s  que oeiimicavam os campos par- 
uiau.os. ae moao a nao permanecerem aesaproveicaaaa as 
apliuues ae compatriotas iliuscres. inteiramente arredados aa 
iuniinutraçao por amor aos compromrssos assumidos. 

ara  neceisario que se oirerecesse opporruniaade a um 
rfic:eori~ro digno, inaccingivel a SiLFpeltas dtsabonadoras, entre 
aavdrsarios que se deparavam impossibilitados de governar 
com as seus respectivos partidos, pelas rivaiidades pessoaes 
que peitucbavam inteiramente a uniáo e a disciplina de que 
careciam para enirentar as respoasabilidades do poder. 

Impunha-se que o pau vencesse os empecilhos oppostos 
ao seu desenvolvimento pela severidade de combatentes, cuja 
sensibilidade pessoal permittira suppõr-se-os até olvidados 
das suas uitençóes patrioticas. 

A' admiravel visão politica de ParanB não escapou a gra- 
vidaoi do momento. E, elle agiu com a inquebrantavel fir- 
meza que lhe era habitual, praticando com pericia o grandiosa 
plano que acudira B sua fecunda imagbaçáa de experimen- 
tado e sagaz timoneiro. 

"Não ha mais saquarmnas nem lusias. As luctas pas- 
sadas estáo esquecidas. Aos conservadores eu dou a fiança 
do meu nome e do meu passado; aos liberaes, porém, a quem 
náo posso dar a mesma fianga, asseguro que concorrerei 
dando os primeiras passos a seu encontro." Assim manifesta- 
va-se Paraná M Parlamento. 

Falecendo a 3 de setembro de 1856, substituiu-o Caxias, 
que manteve integra a sua orientação, tambem seguida por 
Olinda, presidente do gabinete de 4 de maio de 1851, que 
f6ra ali& a principio, o uniw chefe conservador a condenal-t. 
desassombradamente. 

Abaeté, gabinete de 12 de dezembro de 1858; Uruguayan- 
na, gabinete de 10 de agosto de 1859; e, emfim, novamente 
Caxias, gabinete de 2 de marw de 1861, não se desviaram 
do programma de conciliaçáo que emprehendera Honorio Her- 
meto. O ultimo desses ministerios, entretanto, soffreu na oa- 
mara temporaria. em 1862, a oposição arregimentada e activa 
da Lisa pmgrrssistr 

A retirada de Saraiva e Sb e Albuquerque do ministerio 
Caxias, determinada por divergencias do primem com SayiÉo 
Lobato. implicár, as hostilidades de Zacarias, ParanaguB e 
outros amigos de Saralva ao reierido gabinete, fortiticando-se 
TheopNlo Ottoni, Jose Bonifacio, Francisco Jose m a u ,  



assim a opposiçán vigorosa e brilhante que já'iepresentavam 
Francisco Octaviano. Felix da  Cunha, Martinho Campos e 
outros parlamentares distintos. 

Congraçando-se os liberaes e conservadores dissidentes, a 
esforçcs de Nabuco de Araujo, formou-se o pujante partido 
que teve a denominação de "liga progressista", cuja existencia 
foi annunciada. por Zacarias, em 1862, da tribuna da camara. 

Não poude o governo resistir B sua acçáo, e, a 24 de  maio 
de 1862, subiu ao  poder a nova aggremiaçáo, com o gabinete 
de Zacarias de Góes, Francisco Furtado, Carlos Carneiro d s  
Camws, Dias de Carvalho, José Bonifacio, Porto Alegre e Sá 
z Albuquerque. 

Seis dias durou este ministerio. 
Encontr~ndo embaraça3 na camara temporaria e sendo- 

lhe recusado pelo imperador o decreto de dissolução, resolve11 
drmittir-se: e, a 30 tomava conta da  administração o Mar- 
quez de Olinda. 

Zaiearias voltou aa aoverno em 1864, gabinete de 15 de 
ianeim, senda substituido Dor Furtado, gabinete de 31 de 
~ r r s t o .  a quem succedeu Olinda, gabinete de 12 de maio 
do 1865. 

Em 1866 oreanizou ainda Zacarias o ministerio de 3 de 
asosto. nue enceroti o domirio dos promessistas. 

Passou s direccáo dos neeorios nublicos. em 1868. n Ita- 
hnrahs. znhinete de 16 de fulho. constituido 6mente nor 
rrnservadnrw. Aos libernes historicos desde 1866 rom iim 
ninnm n?. imnrensa - A O~tniEo Liibernl - slisram-se ent,i.o 
defini+ivnrn-ntP oç nmer~sristas o receberrm com franca on- 
nncicao i. i t i isráo oue se inaumravs. 

O immradm imtiera. governa e ~dministra. dizia. em 
IR64 no Senndo. .i rhefs do rablnete consprvador.. 

r> rei reina e não eovernx, accentuavam os lih-rnps 20 

ppii n i w - m m r l  o ~ t n d o  rinmimement? nn rliih rir R~f0-n-0  
Arrwimont,ados P fortes hatelam-89 nt6 R ~ ~ W l a r n n ~ P - )  

d a  npniihiirn 40- ~ T ~ C I  m l i c  ronf~inrlirem-s- o= doiia nnr- 
tinrc mrr i -naes NTi? r- dpnm mais tr-%iins k nilestán *h- 
lirir-ir<+-. mesmo.  nu^ teve. nr6 e contn. nnl~dlnos arfnrrl- 
ros a. iims n outra dns rorrentes nartldzrlas. nrio rh-ml 9 

nrndir~ir. sina? nu- temnnr~riamerite. 0 apparecim*nto (I- 

*1w--nt.o.- prl~iemos nn covomn. 
A luta, que recrudescera no  ministerio Dantas levand3 

ao nstracismo os liberaes. manteve-se ardorosa ate o seu 
desfecho em 1888, no gabinete JoAo Alfredo, sem que Jamais 
as  combinacães dos contendores de cada lado, com os selis 
inimieos politicos. tivessem outra significaçáQ que o amparo 
mais proveitoso â causa da libertacão dos escravos, exclusi- 
vamente. 

De 1868 a 1889. al6m ddos dous partidos constitucionaes. 
anenas surgiu o que ar6gava as  idéas triumphanks a 15 di. 
novembro. cujo manifesto foi publicado no dia 3 de dezem- 
bro de 1870. no i3nial "A Republica". trazendo as  assigna- 
turas de Saldanhai Marinho. Aristides Lobo. Ottoni. La-  
fnvetk. RanKe1 Pestana. Limpo de Abreu, Quintino Boeavuvn, 
Moreira Pinto, José Maria. Bittencourt Samuaio, Salvador 
Mendonça, Lopes Trovão e muitos outms braeileiros illustres. 



~. - 154 - 
r- -. ~ ~ 

hs idéas democraticas que tinham ievado ao martyrio os 
patriotas da Inconiidencia, resurgidos em 1817 e 1824 em Per- 
nambuco, Parahyba, Rio Grande do Norte e Cear&, em 183.5 
no Rio Grande do Sul e em 1837 na Bahia, congregavam 
decididos apostolos para implantal-as definitivamente no 
Brazil. 

Fomos arrastados insensivelmente a divagações que ex- 
cedem muito da n- intenção de rememorar, em ligeira 
synthese, os factos que antecederam ao ultimo movimento re- 
volucionario do regimen imperial, no qual morreu Nunes Ma- 
chado, desapparecendo com elle, do scenario politico, por mui- 
tos amos, o partido liberal brazileiro. 

Voltemos, portanto, & phase politica anterior & "rebellião, 
praieira". 

A primeira situação conservadora que tivemos foi a que 
comecou com o ministerio de 19 de setembro de 1837, 
c?nstituido por Ber~ardo de Vasconcellos, Maciel Monteirc, 
Miguel Calmon, Itaborahy e Rêgo Barros, ao qual seguiu-se 
o de 16 de abril de 1839, oreanizado por Almeida e Albu- 
querque, Candido Baptista e &nna Pereira. A 1 de setembro 
era ainda este ministerio substituido pelo de Manuel Galváo, 
Assis Coêlho, Maranguape, Alves Branco. Senna Pereira ? 

MzrQuez de Lages. suecedendo-o. em 18 de maio de 1840. 0 
de  Marnnollape Silva Maia, Senna Pereira e Salvador Maciel. 

Em 1840 a opposição, q'le engrosstirs. com o apoio de 
varios ~onservadmes, incliwive Martim Fiancisco e Antonio 
Carlor. trabalhava vigorosamente pela declaraçáo da maiori- 
dpde de Pedro 2.s 

Os Andradas e Hollanda Cavalcanti Wseram-se frente 
do movimento, pela extinção da regencia. 

Venc~dores em 23 de julho de 1840, subiram Os libe- 
n e s  com o ministerio de 24 do mesmo me2 e anno: Antonio 
Cnrlos. Abaeté. Sepetiba. Martim mancisco, Visconde de Al- 
buouoroue e Visconde de Suasmuia. 

A 23 de marco de 1841 voltavam ao poder os conserva- 
dcres, que organizaram o ministerio de Sapucahy, Visconrie 
de Uniguav, Sepetiba, Miguel Calmon, Paranagu& e José Cle- 
mente. e ainda. em 20 ds janeiro de 1843, o de Silva Mala, 
Paran&, Joaouim Vianna, Itaborahy e Salvador Macfel. 

A 2 de fevereiro de 1844, voltaram a dominar os liberaes, 
com o Eabinete ?ie MacahB, Abaeté, Alves Branco, Ferreira 
Franqa. Visconde de Albuquerque, Manoel Gaháo e Jero- 
n3mo Coelho. 

Na mesma situaq&o liberal tivemos o ministerio de 26 
d ?  meio de 1845, de Macahé, Abaete, Alves Branco e Visconde 
de Albusuerque: o de 2 de maio de 1846. de MarceUno de 
Rrito. Fernandes Torres. Cagurú, Visconde de Albuquerque, 
Santos Barreto e Lopes Gama: o de 22 de maio de 1841, de 
Alves Branco. Campos Vequeiro, Sousa Oliveira, Candido 
Baptista. Paula e Souza e Antonio Manoel de MeUo: O de 8 
de março de 1848, de Macahé, Pimenta Eueno, Abaetd, üowa 
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e Melio e Fernandes Leão; e, finalmente, o de 31 de maio do 
mesmo anno, de Paula e Souza, Dias de Carvalho, Campos 
Mello. Souza Franco, Fernandes LeBo e Santas Barreto. 

Os conservadores recenquistaram o governo em 29 de se- 
tembro de 1848, com o ministerio de Araujo Lima, Monte 
Alegre, Euzebio de Queira, Itaborahy e Souza e Mello, minis- 
terio que somente ficou completo em 23 de julho de 1849 com 
a entrada do Barão de Muritiba. Manoel Vieira Tosta, para 
a pasta da marinha, passando a da Guerra Souza e Mello, 
que occupava interinamente. 

Foi quando o poder se achava em mãos deste ministerio 
que irrompeu a "Rebeliião Praieira". denominaçáo com que 
passou B historia a r e v o l u ~ ~ o  de 1848 no actual Estado de 
Pemambuco. 

O dominio liberal começado em 2 de fevereiro de 1844 
trouxera ao governo Hollanda Cavalcanti, que pretendeu, a 
principio,. fundar uma politica de concordia, na qua lnãa  
preponderasse nonhum dos partidos existentes em Pernam- 
buco. 

Guabiriis e praieiros, eram cs nomes que tinham as duas 
parcialidades que se combatiam. 

A nomeação de Marcellino de Brito para presidente da 
provincia laz perceber-se esse intuito. Entretanto, náo inspi- 
rando confiança a Hollanda a representação pernambucanz 
na  camara temporaria. firmou elle uma alliança intima com 
o partido conservador do Rio, approximando-se por sua vea 
os praieiros de Aureliano Coutinho. 

Com a reorganização ministerial de 26 de maio de 184.1, 
molhorou a situação de Urbano Sabino e Nunes Machado, 
inimigos irreconoiliaveis dcs Cavalcanti, Rego B a m  e Souza 
Leão. 

Embora ministro, tinha Hollanda contra si a s  prevençõei 
de Macahé, primeira figura do gabinete, circunstancia que 
facilitou aos praieiros a nomeação do seu fervoroso correli- 
gionario, desembargador Chichorro da Gama, para presidente 
da provincia. 

E, depois, quando, em 1846, com o ministerio de 2 de 
maio, Rollanda obteve posição de notavel ascendencia na 
politica nacional, se não ousou demittir Chichorro da Gama, 
foi porque seria imprudencia fazel-o, com a eerteza de que 
se daria a passagem B opposiçáo. j& temerosa no parlamento, 
de Urbano e Nunes Machado. 

A's vagas senatoriaes de Antonio Carlos e Jose Carlos 
Mayrink, foram indicados pelos praieiros, com injustificavel 
preterição de Muniz Tavares, Chichorro da Gama e mnesto 
Ferreira Franca, que, incluidos na lista em 1847, foram esco- 
lhidos pelo imperador, a despsito dos esforços em contrario dn 
Hollanda Cavalcanti. Demittindo-se, foi Hollanda substituido 
no gabinetz por Lopes Gama, seu amigo, de modo que os 
praieiros, Satisfeitos com a sua retirada. não se julgaram, en- 
tretanto, melhor amparados com o seu successor. 

O gabinete de 22 de maio de 1847, organizado por Paula 



e Souza, que cedeu , sua presidencia a Alves Branco, não se  
ah-eveu tambem a retirar Chichorro da Gama. da presidencia 
de Pernambuco, contra cuja administração eram arguidas 
graves censuras, attribiiindo-se-lhe ostensiva intervençáa no 
pleito senatorial em que fbra candidato. 

A camara vitalicia, que ate entfio sU havia annullado as  
eleicóes do Marquez de Lages, em 1829. e a de Diogo Antonio 
Feiji. em 1833. por 17 votos contra 13, annullou a s  de que 
sshiram triumphantes Chichorro da Gama e Ferreira Fmncn. 

Uxbsnr> Sabino e Nunes Machado verberaram, da tribun? 
parlamentar, apaixonadamente. a resolução do Senado, e sus- 
t ~ n t a r a m  com dedicacão os mesmos candidatos no novo 
pleito. 

Com a ascençáo ao poder do ministerio de Almeid? 
Trrrpn. a 8 de março á: 1848, Chichorro da Gama. iá  eleito 
"eniitldo e. oela segunda vez. na lista senatorial. foi demit- 
+ i d ~  da ~reaidencin da provincia, sendo substituido pelo co7- 
~-?lhCiro Tiicente Pires da Motta. 

%i terrivel a cpnosicáo dos praieiros a este gabinete, que, 
"final. teve de deixar n governo a 3 1  de maio de 1848, quando 
2-"iimiu a edministracãa o ministerio de Paula e Souza; ultimo 
da s i t i~ar io  liberal r?ue se inicinrn em 1894. 

F-i vnliosissimn a contrib~iicão dos   rale ir os nara n 

niiéda de Almeida Tores. despertando commentarios na'. rodos 
-~-"'icss da eooca não terem lozrado ser directamente rep?? 
-nt?dos no ooverno. narn cuis institliiçáo tornara-se hec. 
timavel a sua accáo parlamentar. 

Par?ce nire. crmo uma rpc3mnensa a essa desconsidera- 
cão. é 4ue foi destinada a Chichorro dn Gama a presidencia 
ria Camaia. C B ~ Z O  OIIP O C S I I D R ~ R  quando novamente foi es- 
colhido com Ferreira F r ~ n c a .  n?ra o Senado, nor Pedro 2.0. 

WRn havia. nor6m. mudado a orienbião da  carnam vi- 
+.lipia m a ?  % influ~ncia de Arauio Lima cnnstituia insupe- 
ravd nh.vtaculo h concacrscáo da vietoria nraiejrs. 

nonoir de cnlnrorn debate. o  nado. rielrr maioria dos 
- i r i  memhrn. T P C I I S ~ Y ~  ninda a siia nnorovacáo 6 preferen- 
r i a  rio rnonarcha. insistindo em snnii1l;ir as eleicóes de Per- 
namhll?~. 

ris, s-melhsnte nunca .w +ra no Rrazil. F. mesmo 
.'-no:% rliirant- t,nòa a vivencia do rreimen mcnnrehiro. n8.o 
v a i -  rrnnt.pr=ii d ~ i a x r  de .e? ~ ~ c n n h - ~ l d n  O senqaor O I I P  ten- 
.in----lho 1 n oleic60 iWlt~s"e >inTramente e~er>lhidn 
--'o i-norrnor v r r m  Homem Teitin i a  Ciiq)i~ n ChTia- 
'i-"" ntt--i n i -  fnrnm looo roronheridor. mas. renleitos. ti- 
----r- ?""i1 ~ n t n ' l *  n a  *!ta rrmP,.a 

P e - 4 ~  -n+.ín n.s ~raipiros foram arrastados a uma attitude 
C- ' r n m h l t ~ ~  continno=. D O ~ S  que s emiu -~e  a essa acabmnhs- 
"nr? ri~=~r-ntuva nnrtidnrir n vinda. ao padnr dos c - n ~ r v n -  - rn- n P~binoti  de 29 d? setembr- de 1848, organiz?.do 
--r brniiin Lima. 

Das difficuldades oppostas contra. a sua política por este 
conceituado estadista, decorreram innegavelmente aos praiei- 
ros OS seus ultimo8 insuccessos. Era, portanto, intensa e irre- 
premivel a prevenção com que as liberaes pernambuoanos 
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receblam a situaçáa que se apresentava, tendo B frente, ven- 
cedora, a figura altamente prestfiada do seu mais poderoso 
adversario local. 

s 

Refera Joaquim Nabuco que o Visconde de Camaragibe 
dissera uma vez ao conseheiro Joao AUredo terem os praiei- 
3 a ~  tirado aos crinservadores nove decunos da população, c 
que o cavalcantismo timia- uegenerado pdo crime dos feu- 
uatarios, senhores de engenho. 

Essa informação, muito valiosa pela respeitabilidade de 
sua fonte traduz a inrluencla extraordinaria de Urbano Sa- 
bino e N u s  Machado em sua cerra. I . rs .~so e reconhecer, 
todavia, que tsses idolatrados chefes, justamente parque ti- 
nham eomo base de sua honro= posição politica a immensa 
popularidade conquistada, temiam resistir á vontade ordina- 
ixamente unponderada da multidáo, de cuja confiança se des- 
vaneciam incomparavelmente. Contribuiu talvez de mmo de- 
cisivo essa dependencia aos impetos de um povo ainda não 
perfeitamenta educado para a pratica dos seus legitimas de- 
veres civicos, em que se deparam os directores do partido 
praieiro, para a sanguinolenta luta em que foi sacrificado d 
maior vulto das fileiras iiberaes pernambucanas, naquzlla 
epoca. Faltavam a N u n s  Machado alguns predicados essen- 
ciaes' para o commando. E k  era melhor combatente do que 
direetor. E. por isto, em vez da representar, no melindroso 
momento que atravessava a politica de sua provuicia. o ver- 
dadeiro papel de guia, submetteu-se, valentemente, e ver- 
dade, mas sem reflexão, Bs desarrazoadas exigencias dos seus 
correligionarios. 

Tal era a dedieaçáo que a estes consagrava o denodado 
batalhador, que, dizia Paraná: "Nunes Machado tem todas as 
virtudes, menos rt de resistir aos amigos." 

OS praieiros não foram solidanos com os luzias que re- 
volwionaram S. Paulo e Minas, após a ascençáo ao podx 
dos conservadores, em 1841. Ao contrario, apoiaram decidi- 
damente o ministerio que venceu taes revoltas, ~e mantive- 
ram attitude independente na politica geral, sem allian- 
com os liberaes da sul. 

O movimento da Praia teria de circumscrever-se, por- 
tanto, B sua provincia, não havendo probabilidade de reper- 
cutir em outros centros do paiz. 

O insuccesso do combate era, pois, inevitavei. 
For& nomeado presidente de Pernambuco Herculano 

Ferreira Penna, que assumiu a administração em 25 d? ou- 
tubro de 1848. Sendo adiada a sessão da camara, regressa- 
ram pai& a sua provincia os deputados praieiros. Nunes Ma- 
chado ficara, entretanto, no Rio de Janeiro. 

O ostr&~iSmo, pelas discordias profundas e vivas odiosl- 
dades pessoaes que reinavam em Pernambuco, apavorava os 
liberaes Elles náa tinham effectivamente outra. causa, além 
da,situaçáo amcdrcntatiora em que se encontravam, para in- 
surgir-se contra a Itzslidade: e. por isto, adoptaram desati- 
nadamente, eomo bandeira politica, a nacionalizaçáo do com- 



iiiercio a retaiho, preten* absurda e retrograda, em que se 
reriec~ia o ciurric pawio aos primeiros tempos aa  Indepen- 
aencia. 

bunta Urbano Sabino que, antes de embarcarem para 
Pernarnuuco os aepuiaaus praieiros, navia sido resolvido, em 
rewmo ao partido, que nao seria consentida a rebelháo g-- 
raimerice esperacia em sua pmvmcia. 

No dia 7 de novembro, porem, já celebre por ter sido a 
data em que rebentara a revolução da Bahia, ás 10 horas 
aa aoire, part- de Olinda os primeiros grupos de revolu- 
cioriarios para Lguarassu, onde se deviam reunir as forças 
rebeldes ao manao de Manoel Pereira de Moraes (Moraes ds 
~nhaman) . 

A lu circuiava impressa uma proclamaSi0, que terminava: 
'-Os nossos brios e n nossa aigrudade não consentem qu* 

nos curvemos ao jugo de ferro de inunigos táo rancorwa; 
mii vezes momr com as armas na m60, vendendo caras as 
nossas vidas, do que cobaxdes sujeitarmo-nos a uma escra- 
vlaso cá0 vergonhosa! União e coragem, e nada temais. A 
v~cwria será infallivelmente nossa. A's armas, meus Patricios, 
ás armas!" 

De Iguarassú seguiram os revolucionarios, já com 600 
homens, e no 'dia 12 tomaram Nazareth. 

A 14 deu-se o primeiro encontro em Mussupinho, com 
as torças legaes, travando-se porfiado combate; e, a 21, os 
rebtldes atacavam Beberibe. 

O presidente da provincia publicava, a 22, uma Procla- 
mação procurando incitar os defensores da legalidade e da 
ordem, depois de aconselhar aos revolucionarios que abando- 
nassem as armas. 

Nunes Machado que, conforme relato Macedo em seu . 
"Anno Biographico", dizia: "Não vou para Pernambuco 
porque, se for, serei victima, fora chamado para conter os 
seus adeptos mais exaltados. Chegando a Alagoas, mostrou- 
se táo surprehendido com a noticiado movimento que "lan- 
çou imprecaçóes contra os seus amigos e partiu, para faser 
desarmar o seu Imrtido." 

A 17, no vapor "Bahiana", aportava ao Recife, sendo 
prohibido pelo governo que se lhe promovesse recepção fes- 
tiva. A sua attitude parece que era então conciliadora. Mas, 
no dia imediato,  fazia circular a seguinte declaraçáo: 

"Tendo-se espalhado de hontem para c&, d:pois da mi- 
nha chegada, a mais infame noticia, offensiva da lealdade de 
meu caractrr, como a de que me acho inteiramente mudad? 
dz meus principias, e adhiro á causa saquarema, que por 
tanto tempo tehho combatido; julgo do meu rigoroso dever 
declarar perante os meus comprovincianos, que estou cada 
vez mais firme em minhas opiniões; e visto como a malva- 
deza do Presidente da Provincia, o sr. Herculano Ferreira 
Penna, tem feito derramar sem nenhum motivo ggitimo : 
sangue dc6 meus Patricios, e se dispõe a levar minha Patria 
a ferro e fogo, estou resolvido a correr todas as vicissitudes, 
a que porventura possa ser leva* esta bella Provinch, e 
nem duvido offerecer minha vlda, se tanto fbr preciso, para 
Salvar Pernambuco das desgraças que lhe estão propinquas. 



Recife, 18 de novembro de 1848. - Joaquim Nunes Ma- 
chado.'' 

Espirito independente, caracter pundonoroso, tempera- 
mento impulsivo e ardente, o grande chefe liberal náo po- 
deria resignar-se serenamentz suspeita de uma conducw 
desleal. 

As transigencias habeis, as contemporizaçóes patrioticas 
que, na epaca actual, tanto enaltecem os verdadeiros dire- 
ctores da opiruáo, exprimiam pusillanimidade, indicavam 
recuo, eram prenuncio distinto, indiscutivel, de deserção, ao; 
olhas das camadas populares, naquella phase de nhssa vida 
politica. 

E, mesmo que não estivesse na indole do desventurado 
pernambucano a repulsa energica que julgou necessaria á 
calumnia perversamente propalada contra a sua inquebran- 
tavel firmeza partidaria, e de suppir-se que eile teria d< 
ceder, afinal, á vontade dos seus correligionarios. 

Inclinava-o ao dehastrado caminho seguido a impressão 
que dominava o seu indomavel espirito, soberanamente com- 
batjvo, de que os adversarios seriam inexoraveis para com os 
seus amigos, cujos sofrimentos sinceramente compungiam-no. 
Na situa& em que Nunes Machado testemunhava os ne- 
gocios politieos de sua terra, seria inverosimil que obti- 
vesse dos seus partidarios abandonarem a s  armas 

Alem de ameaiados pelas naturaes hostilidades dw seus ' 

antagonistas que acabavam de subir ao poder, estavam já 
compmmettidos pela attitude revolucionaria assumida, e na3 
acreditariam na clemencia do governo para retrocederem 
tranquülos 

A m6o exprem no manifesto é certo que precipitou 
a resolução do chefe rebelde; porém. é facil descortinar-se, 
B mais ligeira reflex&o, que a sua attitude, embora mais de- - 
moradamente resolvida, teria de ser a mesma a que decidiu-se 
num assomo de altivez i50 adequado ao seu temperamento. 

Longe dos acontecimentos, como estivera w rebentar o 
movimento, 6 acreditavel que Nunes Machado persistisse no 
pensamento de lhe ser contrario. 

Mas, em presença dos 5actos que se desdobravam em 
Pernambuco, sentindo de perto as impresÊdes, que tanto n 
revoltavam, dò predominio de seus inimigos na terra que 
eUe ardentemente amava, e, presenciando as represalias 
muitas vezes indignadoras e sempre estimulantes praticadas 
pelos detentores do poder contra os que imperavam em seu 
grande coração, elle não permaneceria indifferente á. rebellião, 
ainda que inteiramente convencido da. imprudencia dos sells 
amigos e do desastre irremediavel que uma tal conducta 
produziria. 

O calumnioso boato divulgado sobre a sua posição, in- 
fsmante aos seus purissimos sentimentos de partidario fiel e 
fireductivel, 6 patente, repetimos, que preponderou psra a 
rapidez com que definiu-se, mas não foi a força principal que 
o impulsionou B luta. 

Os actos do inolvidavel pernambucano, em todas as 
phases de sua carreira politlca, eçculpem perfeitamente o sei; 
espirito inawldavel a idjuncções aviltantes e imperterrlt.0 



na defesa dos seus principia, mas profundamente vibratü ás 
suggestáes dos seus amigos. 

Nunes Machado embarcou no Rio adverso e chegou em 
Ahgôas ainda condemnando a revolução. Ao saltar no Re- 
cife, trazia a idka de acalmar os seus partidarios; tão brusca 
e krminante lhe fôra, entretanto, a mutação derivada da 
approximaçáo deiles, tal predisposição venceu-o logo ás ten- 
dencias por quasi todos nutridas, que, á primeira impresdo 
da perfidia annunciada contra a sua honorabilidade civica, 
esqueceu inteiramente a róta traçada meditadamente. apa- 
gando-se de repente todos os reflexos dm elevadas conjectu- 
ras que o propendiam á prudencia, e irmanou-se sem detenca 
á causa que prognosticar8 funesta. 

Embaciou-se-lhe a luz finne e serena da razão, passando 
a guial-o inwercivei e ardente o calor fortalecente e des- 
norteante do instincto. 

A adhesáo de Nunes Machado deu notavel incremento B 
rebeliião. 

A 23 de novembro fazia ser endereçada uma circular 
aos iiberaes das demais provincias, assignada, altm deUe, por 
Felix Peixoto de Brito e Melio, Jeronymo Villela de Castro 
Tavares, Antonio Affonso Ferreira, Felippe Lopes Netto, An- 
tonio da Costa Rego Monteiro, José Francisco de Arruda Ca- 
maia e Joaquim Francisco de Faria, M o s  deputados. 

A 25 era publicado o seguinte manifesto: 
"Gozava a provincia de Pernambuco da mais perfeita 

paz quando a ella chegou no dia 16 do proximo passado 
mez de outubro o Exmo. Sr. Herculano Ferreira Penna, como 
seu presidente. A demissáo do Sr. Costa Pinto e a mudança 
do gabinete .M Rio de Janeiro pouca sensaçáo causarão na. 
prov~ncia, e o partido liberal resignou-se a tudo, esperando 
do novo ministerio o cumprimento do seu programma admi- 
nistrativa 

Logo que o Sr. Penna foi nomeado presidente para esta 
provincia, a deputação de Pernambuco teve um aziago pre- 
sentimento, e alguns dos nossos coliegas dechrarão na ca- 
mar= que elle seria infensa á provincia e hostil ao partido 
liberal. Este presentimento fundava-se tambem nos primeiros 
actos do ministerio, que, sem apoio na populaçáo, começou a 
sua vida com enganos e falsidades para. poder ganhar tempo 
e collocar-se em circumstancias de affrontar a opinião do 
paiz, por meio de uma reacçáo violenta. 

Para as provincias de Minas e de São Paulo, onde ., 
partido saquarema não tinha agentes capazes de dirigir e 
invasão, mandou o gabinete, para presidente, a dous homens 
de acçh  e de energia; para. o Rio de Janeiro. porém, onde 
existia toda a intelligencia dessa facpão, nomeou ao Sr. Pe- 
dreira, e o mesmo fez para Pernambuco com a nomeaçáo do 
Sr. Penna, porque era aqui onde essa facção se suppunha 
tambzm forte Pelos homens assignalados por precedentes 
horrorosos. 

A vida anterior do Sr. Penna autorizava esta conjectu- 
ra, porque, homem da fortuna, se tinha mostrado sempre 
sem vontade propria, inconstante. voluvel e apenas instw- 



mento nas differentes vicissitudes por que tem passado 6 
Brazil desde a abdicação do fundador do imperio até hoje. 

o Sr. Penna, vindo de passagem com alguns dos nosso; 
callegas, mostrou-se a bordo inceiramente pacifico, e e66 
contrario a twla a reacçáo a violencias; mas no fundo de 
sua alma occultava o ~ ~ c o l l c o  com que pretendia aoorme- 
çrr-nos, pois que so nas niapoas ke SoUDe da nomeaçao rio 
iiwo eneie dt  policia, qu2 eiie ~ c u i m u  sempre de seus col- 
legas; e só depois ae sua ciiegada aqui souuemos de outras 
uemissoes e nomtaçors ae que vinha premunido com invx- 
iavel sigiilo. 

Depois de sua posse alguns doi riossos coiiegas visitarão 
o Sr. remia e a sua luiguagem foi semprz a mesma de mo- 
a,ração, a2 imparciailuaae. e ate inunigo de reacçoes. e 
isco mesmo dise  e prometieu a vanas pessoas do iiosso iado. 
tiem embargo, apregoavão os i i c a s  contrarios que esca sup- 
pwta mederaçáo acabaria assim 4ue embarcaise o Sr. Costa 

! 

Pinto, que se navia demorado sspsrando a cnegada ao vawi 
do norte; 

Fosse esta ou não a ciusa dessa especie de torpor em 
que Parecia conservar-se o Sr. Fenna, o certo e que na vzs- 
Pera ao embarque do Sr. Cosca Pmw. foi revelar-lhe codo u 
mysterlo da sua apparente mactivioade, e então lhe disse 
que Is iam1 uma inversao completa, e que ja tmha come- 
çaao em segreao peias comarcas mals distantes, pois que W 
era a conolçao wnl que 0s guaairus ine yromettu%o o seu apoio. 

No dia do emtiarque do Sr. Costa Pmco foram alguns 
dos nossos amigos despedir-se ueiie logo pela manhã, e a ~ i i  
os preveniu &e be wdas as oesgraças imminentes sobre ( 7  
parhdo liberal e do animo deliberado em que estava o pre- 
sidente Penna oe fazer uma conipleta inversão, na proviu- 
em, não poupando are os officiaes subaitemos da guaiaa ..; 
cional nem os uitimos suppientes dos delegados e subdele- 
gados, accrescentando qua esta inverSã.0, exigida pelos gua- 
h&, estava muito no espirico fraco do Sr. Penna e na sua 
vida de condesceiidencia e de dubieüade. 

Esta noticia, com quanto extraordinaria nos náo surpre- 
hendeu de todo, e quizemus tencar ainda um meio pacifico 
e prudente afim de evitar as serias consequencias que pra- 
viamos. Estando presentes alguns dos nossos ccllegas, toma- 
mos a deliberação dz irmos Lodos entender-nos com o Sr. 
Pe- e mostrar-lhe o anysrno que elle ia cavar com estas 
medidas violentas, pois que, comquanto podessemos de certa 
modo atenuar os seus etteitos na. capital, não o poderiamos 
de certo no interior, onde j& appareciáo assomos de serio 
descontentamento. 

A linguagem do Sr. Penna foi já outra muito diversa 
comnosco, o homem estava animado de idéas contrarias a toda 
a especie de moderação, e ate respirava certo ai de mareia- 
lidade que M s  espantou, e concluiu dizendo que tinha muitos 
recUISOS Para manter a tranquiiidade da provincia, quaesquer 
que fossem os resultados das suas medidas, pais que o go- 
verno estava em seu direito demittindo e nomeando a quem 
lhe pareces?. 

Cumpre observar que no Rio d e  Janeiro tinha a depu- 



kçáo pernambucana assentado, que ainda quando o sr. 
Perrna fosse hostil .ao partido liberal, a nossa opposição dzvia 
ser em todo o caso de muita moderaçáo, de muita prudencia 
e até de resignação, e nesse sentido nos unimos todos i0 
directorio da sociedade impxial pernambucana e fizemos uma 
circuiar a toda a provincia, cujo documento publicamos agora 
para vergonha aos que nos caiumniavão, dizendo que promo- 
vtBmos uma desordem para sustentarmos as posições otti- 
ciaes, sem se lembrarem de que o Sr. Domingos Malaquias 
na qualiaadi de vice-presidente, havia completado a inversá3 
ao 61. MaMel de Souza e que nem por isso o partido liberal 
se armou nem atroou o céo e a terra como costumava fazer 
a iacção guabirú; e, todavia foi, nessa época, 'que o partido 
Uberal deu mais signaes de vida e de força pais que para 
viver não tem necessidade senáo de garantias ou simples- 
mente da fiel execuçáo das leis Não contestamos nem contes- 
taremos ao presidenie aa provincia o direito de demittir e 
nomear livremente os emprzgaaos de méra confiança. nem 
as demissóes nos assustavão; porém as nomeaçõeg recahlnd., 
em pzssoas conheudamente atroaes por seus precedentes hor- 
roiosos, d e v a  alarmar toda a provincia, e assim aconteceu. 
Um Joaquhn Cavalcante de Paulista, um Francisco do Rego. 
um JOSé Maria de Cursahi, em. taes nomeações eráo o mesmo 
que nomear os algozes e designar as victimas em Olinda, 
Iguarassu, PBo d'Alho e Nazareth, e forão justamente os ha- 
bitantes destes termos qul prheiro se armmáo. 160 para 
aggredir ao governo, mas para defender as suas vidas, como o 
fizeráo em Mussupinho com o denodo de homens desesperados 
e sem outm recursa 

Em todas as nomeaçóes e em outras que se seguiram, 
> 

como as de Pedro Carr&rnto, de Manoel iienrique Wander- 
iey. de Caldas de Goyanna, etc., etc. Sr. PeMa mmtrou-se 

.mero instrumento dessa facçáo assassina que por tantos annos 
arsolou esta provincia, onde em breve se reprodwirá.~ os actos 
mais atrozes. A a s a  do infeliz capitão Luiz Alves Pereira, dz 
pao Amarello, foi invadida e saqueada; sua mái, enferma e 
decrepita, foi maltratada e espancada, e elle mesmo assassi- 
nado cobardemente a sangue frio, depois de prisioneiro em 
Mussupinho. Um h o m a  cuja vida 6 um tecido de atrocida- 
des, que se havia annado contra o governo da. pv inc ia  e 
feito derramar muito sangue em marw e abril deste anno, 
o celebre J d  Pedro das Lages em fim, foi chamado, armado 
novamente pelo Sr. Penna e revestido de plena autoridade 
para assolar o sul da provincia. O Rio Formoso foi invadido . 
por uma horda desse caudilho, presos e maltratados muitos 
cidadãos, entre outros o ex-delegado da comarca o tenente- 
coronel Francisco Antonio Bsiideù's de Meiio. Não satisfeita 
ainda com estas atrocidades, a mesma horda invade o termo 
de Serinhaèm, prende o ex-delegado major Caetano Francisco 
de B a m  Wanderley e commette cinco assassinatos, entre 
elles o do Meli2 Manoei Maria Cavalcante Lhs. Em Santo 
Antão as novas autoridades do Sr. Penna entrá0 ma cidade 
6 força armada, acompanhadas do famoso assassino evadido 
da cadêa, Jose Severino Cavalcanti; enchem-se as prisões de 
cidadãos pacificas e respeitaveis, cujo grande e Unico crime era 



pertencetem to& ao partido liberal, escapando ?Amate 
aqueUes que previram desde logo esse fatal resultado pela 

qualidade dos nomeados 
Este estado violento foi produzindo como que uma es- 

pecie de desespero, e por toda a parte soou o grita de alarma. 
Todas as comarcas se foram armando, emquanto as tropas do 
governo acompanhavam os perseguidos de Olinda e de Igua- 
rassú! 

O governo, longe de attender a justa causa desse arma- 
mento forçado, longe de cumprir com a lei mandando gue o 
chefe de policia se apresentasse nos lugares de reuniões ar- 
madas para ouvir as queixas dos perseguidos, mandou-os pelo 
contrario espingardear por uma cclumna da for- de primeira 
Unha ao mando do Sr. coronel Bezerra . 

A conducta dos nossos infelizes amigos foi sempre mo- 
derada; t i v e m  tempo e lugai de amredir as forças do go- 
verno e de as bater em Iguarasai ou Pasmado; mas não qui- 
zeram e preferiram retirar-se de diante dellas atP que, acos- 
sados, viram-se na necessidade de voltar caras de Mussupinho, 
onde mostraram que eram pernambucanos. BiZstarS dizer que 
o 4.0 bata lhh de artilharia quasi que não existe e foi comple- 

5 tamente destroçado neste encontro desigual, em que a coragem 
supprio o numero e o desespero a disciplina. 

Um outro facto revela muito mais a indole do Sr. Penna, 
e é a demisão periida do Sr. Carlos Martins de Almeida do 
lugar de subdelegado da freguezia ao Poço da PaneUa para 
ser substituido Pelo celebre capitão Sebastião Antonio do Rego 
Barros. 

Esta nomeação era tão significativa, tinha um alcance 
%o longo, que poz em completo ilarme a toda freguezia e 
dous dias depois cento e cincoenta homens se achavam reuni- 
dos e armados dentro das matas de Apicucos, fugindo do 
Punhal do assassino Manoe: Joaquim do Ergo Bar ra  e das 
cordas com que forão amarrados muitos guardas nacionaes, 
espancados e presos outros, e finalmente, do poder da qua- 
drilha do Arrayal que por este meio Pretendia o Sr. Penna 
instaurar de novo naqneiia freguezia. Como póde justificar-se 
o Sr. Penna de seme'hante nomeação sobretudo, da demissão 
perfida e acintosa do Sr. Carlos Martins, rico proprietario, 
homem honesto e probo, e além disto até criado do Imperadoi., 
pois que 6 seu guarda-roupa, e seus uois iiniáos, ur, o Visconde 

t de Aimeida, camarista e outro veador de S. M. a Imperatriz? 
Em tudo quants acabamos de expâr, vè-se que ninguem 

concorreu para o estado de conilagraçáo em que se acha a 
pro~inciz senão o proprio Sr. Penna como instrumento de 
facção guabirú, a cuja vontade se cingiu sem o menor cri- 
terio, sem a menor reflexão, e até desprezando o juizo da 
todos os homens honestos, simdas e pacificas da provincia; 
que esta reaçáo chegou ao ponto em que se acha, indepen- 
dente de n6s e até de qualquer outra pessoa, pois que foi só 
devida ao instincto da  propria conservação; foi o brado de 
iroinaç&o que a produziu foi o echo de um gemido entra- 
nhavel arrmcado do peito de tantas uictimas designadas pelo 
presidente Harculano Ferreira Penna ao punhal de ferozes 
a s s a o s ,  delegados e subdelegados de sua polich de sangue 
D de extermlnio. 

~ ~ ~. . . -~ - ~~~ ~ ~ . A  



Tanto mais para deplorar é a sorte desta provinda, 
quanto que o mesmo presidente, pdo orgam de seu chefe de 
policia, se declara coacto, e que ainda não fez tudo QUantd 
delle tem exigido a facGo guabini. na qual tem conhecido 
o desejo immcderado de conquistar o poder B custa dos 
maiores attentados, ainda sacrificando a actual fórma de go- 
verno, ou a integridade do imperio. A autoridade publica 
tem sido, portanto, humilhada pela facçáo nas pessõas do 
Sr. Penna e do Sr. desembargador Firmino Antonio de Soma, 
incapazes dè conter a impetuosidade dessa catadupa de crimes 
commettidos em seus nomes por tantos malfeitores. Assim é 
que cidadãos livres têm sido açoutados no quartel de policia 
em pleno dia e á face do povo, com ultrage das leis e dos 
magistrados, que muitos engenhos foram completamente sa- 
queados pelas tropas do governo, como Mussupinho, Cachoei- 
ra Araripe de baixo e de cima. etc., etc.; que muitos pro- 
cessos se têm instaurado contra pessoas innocentes, e varios 
cidadãos espancados pelos agentes da policia, como quasi dia- 
riamente aconleee no Recife. na Bba-Vista, no Poço da Pa- 
nella, na Vanea, e em outros logares deste termo, Mm que 
nem a presidencia nem o chefe de policia possam cohibir 
semeihantes attentados, ou então os toleram, o que ainda é 
peior e mais aggravante. 

Neste estado de violenta perseguição, atulhados de in- 
felizes victimas os poróes dos navios de guerra, cheia a ca- 
deia de innocentes a titulo de prevençílo, tão sbmente para 
satisfazer os mesquinhos odlos de pequenos mandóes como 
delegados, subdelegados, supplentes e até inspectores de 
quarteirão, cercadas as casas dos nossos melhores amigos, e 
varejadas sem as formalidades .da lei as noticias aterradoras 
de assassinatos e. de prisóes dos nossos alliados par toda a 
parte, a expectativa de novas violencias exigidas e até 
annunciadas com antecipação pelos mais exaltados espoletas 
da fapáo; esperando todos os dias que nos falte o ultimo 
recurso da imprensa, pois que até pretendem despedaçar e 
saquear a do Sr. Luiz Roma, segundo o ensaio que acabam 
de fazer; ameaçados' n6s mesmos pelo periodico União de 
violencias contra nossas pessoas e até de deportações: o que 
nos cumpre fazer? Acompanhar os no6606 concidadãos na 
sua gloriosa defeza, protestar em nome da Constituiçáo e do 
Imperador contra tantas atrocidades commettidas pelo seu 
delegado e votar B execraçáo dos Pernambucanos honrados e 
de todos os Brazileiros o nome do SI'. Herculano Ferreira 
Penna. Pernambuco, 25 de novembro de 1848. Os deputadas 

Assembléa Geral Legislativa pela Prodncia de Pernam- 
buco, - Joaquim Nunes Machado - Antonio Affonso F?r- 
reira - Dr. Jeronymo Viliela de Castro Tavares - Dr. Fe- 
lippe Lopes Netto - José Francisco de Arruda Camara - 
Antonio da Dosta Rego Monteiro - Dr. Joaquim mancisci 
de Faria - Felix Peixoto de Brito e Mello". 

A 16 havia partido para Iguarassíi, 8fim de reunir-se ao 
exercito revolucionario, Antonio Borges da Fonseca. 

Além de forças enviadas pelo presidente da Bahia para 
8UXilio do g'overno, chegou ao Reciie o general José Joaquim 



Coelho, depois Baráo da VIctda, que assumlu o commando 
das tropas legaes. 

Nazareth foi netomada em 28 de novembro, &correndo. 
porém, 'cerrado fogo em que morreu q capitão João Marinha 
Falcão, amigo devotado dos guabirús, que I& residindo nesta 
ent8o provincia, foi expontaneamente para Pernambuco ba- 
ter-se ao lado dos seus wrreligionarios. 

Os rebeldes passaram a reunir-se em Catuc&, onde re- 
ceberam foites wntingeíltes levados por Borges da Fonseca. 
coronel Renrique Pereira de Lucena e CapftAo Leandro CeZW 
Paes Barreto. 

A 30 de novembro deu-se renhido combate em Marlcota 
recolhendo-se os revoltosos novamente em Catucá onde. ag- 
medidos pelas forças legaes, sustentaram, com assom'orosa. 
impavidez, o combate de 8 de dezembro. 

A 13 de dezeqbro os revolucionarios atacaram G m n n a ,  
dirigidos por Moraes, Joán Roma, Borges da Fonseca, JoXo 
Paulo. Lucena,Leandro e Antonio Luiz. Tomaram conts, da 
cidade e recebernm ali notaveis auxilios de forças ~qne Ihes 
foram fornecidas pelos Alecrins e ouims praieiros parahgba- 
nos. residentes em Pedras de Fogo fugindo os guabirús com- 
pletamente desbaratados, para Taquara. 

No dia 14 os rebeldes dirigiram-se para Pá0 Amareno. 
donde vieram S Parahyba: e, sabendo que eram perseguidos 
nelo general Coelho, tomaram a direçáo .de Cruangy, entre 
Goyanna e Nazareth. onde se prepamram para dar combate 
9s forças governistas. Commandava em chefe os revolncio- 
narios, o destemido Manoel Pereira de Moraes, que tinha como 
ajudante de campo Boxes da Fonseca. 

AS forcas que se compunham de 12W homens, fomm di- 
vididas em duas columnas. uma commandada por Lucena e 
outra por João Roma. 

A 20 de dezembro deu-se o encontro, pelejando com 
extmordlnsria. bravura todos os combatentes. 

Desde nwembm a revolta rebentara tambem em Rio 
Formoso. Una. Serinhaem. Ama Prata, Ipoluca. Escada, 
8. Antáo, IdUnb&ca,- Jaboatáo, S. Lourenp, Bonito, Flores 
e outros pontos. 

Convencendo-s- o governo central de que Ferreira Penna 
não conseguiria abafar s. revnlução, culas PmporMes j& lm- 
nressionavam a capital de pais, em cuja imprensa eram de- 
batidos com vieor os acontecimentos de Pernambmo. decidiu- 
se s substltufl-o Dor Manoe! Vieira Tosta. conhecido como 
homem lutador, energico e devotado ao seu partido. 

Tendo chegado a 23, tomou posse a 25 de demmbm. o 
novo presidente. 

O seu primeiro acto foi dirigir aos pernambucanos urna 
proclamação, concitando-os a depbr as amM. 

Respondeu-lhe a 29 o "Diario Novo", orgam dos rebel- 
des, em Kngusgem violenta, fazendo apreciações severas sobre 
x administraçáo Penna. 

A 31 partiram para o sul da provlncia afim de se reu- 
nirem 4s forças revolucionarias. os deputados praieiros que 
ainda permaneciam no Recife, depois de terem feito cianilsr 
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um manifesto em que se declaravam diswstos a morrer oom 
as seus amigos no campo da batalha. 

o governo fez seguir com egual destino 'fortes contin- 
gentes. 

Os deputados praiei:os chegaram ao territorio de AlagBss 
onde Peixoto de Brito obteve a adhesão do tenente-coronel 
Mavignier. 

O dr. João Capistrano Bandeira de Mello, presidente da- 
quella provincia, ordenou. porém, activa perseguiç80 aos,  re- 
voltasos. sendo nreso o referido tenente-coronel e regressando 
a Pernsmbuco oi chefes liberaes, que. a 8 de janeiro, se acha- 
vam em Una 

A 23 voltavam ao Recife  unes Machado e Vilela Ta- 
vares, unindo-se Peixoto de Brito e Antonio pifonso 6s forças - 
rfvolucionarias, em Agua Preta. 

O zeneral Coelho dirigiu-se para ali, com tropas consi- 
deraveis. em perseguição aos fnsurrectos Estes, p rém,  infor- 
mados por Lopes Netto de que ficara fracamente guarnecida 
a cauital, resolveram tentar um golpe decisivo. 

Deixaram alguma força em Agua Preta com a intencão 
de entreter os adversarios pela convicçáa de que 1& perma- 
neciam: e. a 21 de janeiro, com cerca de 2.000 homens par- 
tiram a dar combate ao governo em sua sede. 

Acampando no engenho Mocotó, a 1 de fevereiro, divi- 
diram os prp'ieiros as suas forcas em duas columnas, que 
durante a noite, s i  approximaram cautelosamenk do Reclfe. 

A's 5 horas da manhã do dia 2 de fevereiro os rebeldes 
atacpram a capital. romperam fogo ao mesmo tempo as duas 
rolumnas, que eram commandadas por Pedro Ivo e João 
~crnii. entrando na cidade uma pela Cabanga e outra pelo 
Olh? de Boi. 

Nunes Machado. Antonio Affonso, Pelxota de Br ib  e 
Villels. Tavares vinham na columna sob o commando de 
João Rama. 

No bairro dk S. Antonio tomaram os praieiros as N n s  do 
r c l i ~ i o ,  Quelmarlo. Larga dn Rosario. Cresw, CabucA. Novn. 
Roda e outras. Deram-s? combates renhidos nas Nas  da 
PenFr. 1,tr~nmento Estreftn do Rosario, Praia, Concordfa, Pa- 
+soa do Czmo e S. I'edro. e outros p o n h .  

T,iitarrm h ~ r a l o ~ m ~ n t e  os rei~olucionarios. confiantes na 
.~i~tnrip. atC ouqndo, Rs dusr: hora* da tarde, ch?eoram a- 
tron-5 crrnrnandada? nelo-eeneral Coelho, que. tendo sabido 
rio ~ l a n o  ~knntado pelcs rei~oltasos; partira em marcha acce- 
loafla Q Taoltel. 

A columna rebelde denomfnada do norte. que entrara 
wln Solednde. aoua?tPilou-a" *m um sobrado onde Nunes Ma- 
cha.do fci feridn. falecendo immedlatamente. O desappare- 
rlmnrtq rlo mais orestl&Iosa chefe liberal. facto que. embora 
Rómente nor peouenl numero conhecfdo na occasláo, divuigou- 
se loe? pelos mais graduados p-ai;:ros, e o inesperado auxllio 
trazido ao eovemo pelas numerasas forças ao mando do ge- 
neral C~elho. deddiram a victorla ao eoverno. 

No dia 3 o nresfdente da provincia ~ubllcou uma pm- 
clamacão exaltando o seu triumpho. e noticiando a prfsSo de 
Lucena, Leandro e Feitosa, valorosos combatentes\rebeldes. 
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Informados da derrota da columna do sul, os revolucio- 
narios que constituiam a columna do norte retiraram-se para 
Beberibe, onde se reuniram a Borges da Fonseca que es- 
capara ao desastre daquelia. Seguiram dahi para Iguarassu 
e Pasmado, onde chegaram a 5 de fevereiro. A 6 partiam 
do Recife fortes contlngentes legaes em sua perseguição. A 
11 entraram os rebeldes em Goyanna aprisionando a guarni- 
çáo e tomando o armamento. 

Depois de um encontro com as tropas do governo em 
PBo Amarello passaram os revoliasos para a Parahyba: e, ao 
mesmo tempo, Pedro Ivo reorganizava as forias sob seu wm- 
mando, dirigindo-se para o sul de Pernambuco. 

. . . .  . ~~ . ~, , - .  . . 
. ~ ~ 

Logo que rebentou a revoluçáo de Pernambuco. o pre- 
sidente da. referida pmvincia pediu ao da Parahyba que col- 
locasse nos limites desta, as forças de que pudesse dispor Para 
soccorrer a cidade de Goyanna. 

Immedaitamente o dr. Joáo Antonio de Va~concellos. 
que admlnistrava esta circnmscripç80, deu as providencias 
solicitadas, seguindo para Pedras de Fogo. em 8 de no- 
vembro de 1848, cincoenta praças de linha e policia ao mando 
do tenente Claudino Agnello Castello Branco, da companhia 
fixa da primeira linha, e para Alhandra trinta sob o com- 
mando do capitão de policia Jesuim Antonio de Almeida e 
Albuquerque. 

A esses officiaes fez recmmendar Joáo Antonio Vascon- 
cellos que attendessem a qualquer requisição das autoridades 
pernambucanas 

A' pmporçáo em que esses destacamentos iam sendo re- 
quisitados e marchavam para Pemambuco, eram enviados pelo 
governo parahybano novos contlngentes para Pedras de Fogo, 
n5o já. de soldados de linha ou d% policia, mas da guarda na- 
cional, a cargo de quem ficara 3 mamiçáo desta capital E' 
assim que, al6m do contingente mencionado, foram a 12 fie 
novembro, 54 praças commandadas pelo tenente Severiano 
Elysio de Souza. Gouveia: a 13. 31 commandadas pelo tenente 
Adelgicio Jesuino de Vasconcellos: e, a 14, 64 commandadas 
peb tenente Gervasio Victor da Mactividade, pertencentes 
todos esses officiaes & guarda nacional. . 

De documentos officiaes existentes no Archivo Público ve- 
rifica-se que. além da força citada a que se referiu um cbo- 
nista dos acontecimentos de que estemos tratando, segulram 
mais, entáo, da Parahyba para Pemmbuw, a 15 de novem- 
bro, sete praças commandadas Pelo cadete Ignacio Alves de 
Azevedo: a 25, 90, commandadas pelo aiieres do exercito Ma- 
noel Eloy Mendes; e, a 28, 40, commandadas pelo aiieres da 
guarda nacional Jos6 Gomes Jardim. 

Alem dos officiaes que foram commandando os mencio- 
nadcs dostacamentòs, varfos outros da guarnição parahybana 
tiveram de ir auxiliar o governo pmnambucano. 

Os tenentes Agnello Castello Branm, Frandsco Jose do 
Raario e Severiano Elysio de S o m  Gouv@a tommm parta 



nos renhidos combaces de MaricMa e CatucB. sendo que o 
ultimo defendeu ainda a cidade de Goyanna em fevereiro de 
1849. onde foi prisioneiro. O capitão Jesuino commandou ss 
forças legaes na mesma cidade, a 13 de dezembro, quando foi 
atacada pelos revolucionarios, resistindo valentemente com ses- 
senta praças a cerrado tiroteio, s6 abandonando o seu posto 
quando já não tinha nenhuma muniçáo para sustentar o fogo. 

O alferes Bellarmino Gomes da Silva e o major Antonio 
de Deus e Costa, que seguira com mais de 100 praças de Pedras 
de Fogo, tomaram parte na ultima batalha de Gq>anna e foram 
ambos ali prisioneiros O alferes Manoel Elw Mendes regressou 
a esta capital ferido em um braço: o capitáo Luiz Esta- 
nislau Rodrigues Chaves, que estivera tambem em Per- 
nambuco. voltou enfemo; e o aiferes Adelgicio Jesuino, por 
crime de desobediencia. veio preso. 

Dos soldad6s parahybanos morreram em combate em Per- 
nambuco 6, foram feridos 7 e prisbneiros 4. 

Em fins de dezembro de 1848. o maior de wlicia Manoel 
Rntlrieiies de Paiva obteve nreanizar d e  ordem-do oresidente . ~ ~ . ~  --., ~~~~ ~~- - ~ ~ .- . , ~.~ ~ 

desta então provinda, em Alhandra, uma forca de cincoenta 
homens. inclusive indios. para rtuxiliar Goyanna, onde ficaram. 

Além desses soccorros, a Parahyba forneceu a Pemamhiiro 
o armamento e muniçáo de que poude dispor durante a revo- 
1uçso. 

Receios0 de nue ,=e reflectlssem em nos24 territorio as ppr- 
ti~rbReóes oue dominavam nnauella nrovlncia. O dr. Joáo An- 
tonio de Vasconcellos mnndou, em principias de dezembro, pra 
1ta.basanna. o major Nicolau Tolentino de VasconceUos, com 
instruções para reunir a ouarda nacional. Convencendo-se 
norém, vosteriormente. de que n h  devia temer qualquer acon- 
tecimento na alludida localidade. pelas. infomaç6es que lhe 
eram ministradas, resolveu ordenar que passasse & Natuba o 
citado official com a. força sob seu commando. 

por ser limltmphe, paTeceu ao presidente da Parahyba, que 
desse ponto melhor contribuiria para o restabelecimento da paz 
"que se Ia cada vez alterando mais em Pernambuco", coniome 
declarou em documento official. 

Logo após o fogo de Cruanm, quando bem proximos de 
n& estavam os revolucionarios visinhos, chegou a ter o major 
Nicolku Tolentino. em Natuba, uma força superior a cem 
homens. 

Naquella epoca a. guarnição desta cidade flcara reduzlda 
1 cerca de 30 P c a s  de linha e 15 de pollcla, alem de cento c 
wucas da guarda nacional. 

Chegavam constantemente a esta capital, durante o mo- 
vimento pemambucano, noticias Inquietantes. 

Casos se deram de familias fugirem para os matos e praias, 
com receio de ser Invadida a cavltal pelos rebeldes. Alguns se 
nreveniram de fanpadss que conservavam & máo para embarcar 
ao prirnelro signal. 

O ~ r e s i d e n t ~  da nmvlncia mandou construir trincheiras 
nos 1.ieares uor onde ooderiarn oretender os r m l t o s o  entrar 
na shde do povemo mrahvbano. trincheiras que eram guar- 
dadas nelos destacamentos retirados de Pombal, Areia e outras 
loc~lidades. 



Ao mesmo tnnpo em que taes providencias eram adaptadas 
Tara garantir a séüe, conflictos se davam em alguns pontos 
do interior que faziam suppor a execução de um plano combi- 
nado com os praieiros pernambucanos, e eram espalhados 
beatos que infundiam serio temor ao governo desta pmvincia. 

Triumnhanks em Govanna. a 13 de dezembro. os   raie ir os 
dirigiam-& a Pbo ~ m a r i l o ,  ~á r t i ndo  em seguida pa r i  Pedras 
de Fogo, onde chegaram na  tarde de 15. 

Informado desse acontecimento, o presidente da Parahyba 
fez publicar a seguinte pmclamaçáo: 

"Habitantes da Parahyba! 
Constando, por noticias officiaes, que os rebeldes de Per- 

nambuco tem occupado a Povoa~áo de Pedras de Fogo, e po- 
dendo acontecer que venham até esta cidade; o Presidente 
da Provincia, que não cessa em velar sobre a tranquilidade 
publica, convida a todos os cidadãos capazes do pegar em 
armas a se reunirem o .signal de rebate por cornetas no Pa- 
lacio da Presidencia e ahi encontrarão armamento e munição 
p a r a s  defesa c o m u m .  O Governo contando com o concurso 
de todos os Parahyhanos, assegura que está disposto até o 
ultimo extremo a não consentir que a mio dos rebeldes offen- 
da um só de vós; ajudae o Governo e tranquillizae-vos. Pala- 
cio do Governo da Parahyba, em 17 de dezembro de 1848. - 
João Antonio de Vasconcellos". 

O major Antonio de Deus da Costa, que guarnecia Pedras 
de Fogo, seguira em auxilio de Gayanna ao saber do assalto 
de 13. Não tiveram, portanto. nenhun embaraço os rebeldes 
para. se apoderarem daquella villa. 

Sabendo, todavia, que eram perseguidos a pequena dis- 
tancia pelo general Coelho, as liberaes, a quem se incorpora- 
ram o capitão da guarda nacional Antonio da Costa Alecrim 
e o alferes Antonio Martins Pedrinha, se dirigiram para 
Cruangy, entre Goyanna e Nazareth, onde deram o combate, 
a que j& tivemos ensejo de referir-nos, as  forças legaes. 

Ao ser conhecido em Parahyba o insueesso do ataque dos 
praieiros & capital pernambucana, em 2 de fevereiro de 1849, 
O dr. João Antonio de Vasconcel!os fez publicar a seguinte 
prodarnação, que encoi~tralnos annexa ao seu relatorio á 
Açsembléa Provincial: 

"Habitantes da Parahyba! As armas do Governo Im- 
perial obtiveram um triumpho decidido no dia 2 de do corrente 
sobre os rebeldes de Pernambuco, que levaram sua audscia 3 

acommeter o Governo na sua mesma capital! Mais de du- 
zentos mortos, trezentos quasi prisioneiros, cujo nuniero se 
ia cada hora augmentando ,a captura dos caudilhos Lucena. 
Leandro, e Feitosa, a morte do deputado Nunes Macbaào á 
testa de uma das calumnas rebeldes, taeç foram os resul- 
tados de um combate, que durou 13 horas: os facciosos fo- 
gem espavoridos sem chefes e dispersos seguidos, pelas forças 
do Governo que continuam a perseguil-os sem lhos dar des- 
canso. Parahybanos, relatando-vos estes luctuosos acontpci- 
mentos, que me forão neste momento comunicados pelo Exm.' 



Presidente de Pernambuco em data de hontem, se por ur.1 
lado comvosco me congratulo pelos triumphos da causa da 
ordem, e da Lei, por outro se me aperta o coração por ver 
tanto sangue derramado! Sirva esta ensanguentada scena de 
exemplo, hquelies. que ainda não estiverem desenganados de 
que não é pelos caminhos da desordem. e com as armas na 
mão que se pode conseguir fins alguns. 

Continuem, Parahybanos, a ser obedientes e fieis,como ate 
hoje tendes sido, ao Governo. o As Lrjs. dCestando a perfidia, 
e a desordem. 

Prosegui em ter toda a confiança na actual Adminis- 
tração da Provincia; ella é incansavel em promover a vossa 
prosperidade quanto o permittem as forças da mesma Pro- 
vincia, e em garantir vossos direitos sem distincçáo de par- 
tidos, pela fiel observancia da 'Constituição e das Leis. Se- 
guros, como deveis estar, destes patrioticos sentimentos do 
Governo, continuae a ajudal-o com o vosso comportamento 
de ordem, para que a nossa b%lla Provincia tambem continue 
a gosar c% tranquilidrtde, que todos se admiráo; tão junto 
de uma Provincia, que se conflagrára. Parahybanos! apro- 
veito esta õccasiáo para louvar e mesmo agradecer essavossa 
conducta pacifica, esses vossos sentimentos de ordem, a quem 
se deve a p z  da Provincia. que tenho a fortuna de governar. 

Viva Sua Mgjestade o Imperador. 
Viva a Constituição do Imperio. 
Vivam os Defensores da Legalidade. 
Palacio do Governo da Parahyba em 5 de fevereiro de 

1849. 
João Antonio de Vasconsellos." 
Longe estava de suppor o presiiiente desta Provincia ao 

escrever a pmclmação transcnpta, onde deixa perceber a 
sua convicçáo de que fora supplantada completmente a re- 
billião pernambucana, que a Parahyba teria de passar a ser O 
theatro da lucta. 

O insuccesso de 2 de fevereiro náo bastou para anniquilar 
os praieiros. 

Vencidos no Recife, ellas atacaram Goyanna a I1 de fe- 
vereiro; e, victoriosos, aprisionaram a guarniçáo da cidade. 
inclusive o major Deus e Costa, o tenente Severiano, a alferes 
Belarmino e outros parahybanos, apoderando-se de todo o 
armamento das tropas governistas. 

Partiram depois para Páo Amarello. onde tiveram eu- 
Contro com as forças legaes ,e dali sahiram com destino a 
actuaJ cidade de Areia. 

A 15 de fevereiro entraram em Pedras de Fogo com 700 
homens; e, a 16, se achavam a Itabayana. 

O juiz municipal do Pilar communieou immediatamente 
ao Presidente d a  provincia, adiantando que as forças rebel- 
des constitvam de 15W homens. Sem fundamento para pro- 
videncias seguras, porque ignorava o governo qual o destino 
60s revolucionarios, foi ordenide, entretanto, a ida do chefe 
de policia com trinta praças para intimal-os a que se reti- 
rassem ou deposessem as armas, recorrendo ao tenente co- 
ronel Feliciano Antonio Falcão, que os perseguia desde Per- 
nambuco, caso não conseguisse demovel-os dos seus intuitos. 
Na mesma mcasião fez o presidente seguir um expresso para 



Areia Com instrucçóes ao dr. Maximiano Lopes Machado, jule 
municipal e delegado do respeçtivo termo, para reunir a guar- 
da nacional afim de se oppor á entrada dos rebeldes alli, 
sendo logo responsabilizada a alluüida autoridade "por qual- 
quer omissáo". 

Apemr de haverem sido dirigidas iguaes recommendaçóes 
ás autaridades e comniandantes da guarda nacional de outros 
termos, é claro que o governo receiava terem os praieiros o 
apoio dos areienses, pois de outra maneira não ss explica a 

precipitação com que responsabilizava o dr. Maximiano Ma- 
chado, sem generalizar a advertencia, "por qualquer omissáo". 

As convicções iiberaes do illustre magistrado tornaramino 
evidentemente suspeito ao governo. E, não se illudira o dr. 
J0&0 Antonio de Vaseoncellos, poique, a 19, chegavam os re- 
beldes a Alagoa Grande onde foram recebidos pelos liberaes 
de Areia, tendo á frente o dr. Maximiano Machado. A l a  
entravam triumphalmente na cidade serrana, que os acolhia 
demonstrando intenso jubilo, com festas e acclamaçóes. 

Além do dr. Maximiano Machado, notabilizaram-se pela 
auxilio que prestaram aos seus correligionarios de Pernam- 
buco os liberaes areienses tenente coronel Joaquim José dos 
Santos Leal e major Joaquim Gomes da Silva, commandantes 
cIa guarda nacional, Antonio José Gonçalves Lima, collector 
5ias rendas geraes, Francisco Romão, Messias Francisco Be- 
zerra, Manoel Joaquim dos Santos Leal, padre José Genuino 
de Hollanda Chacon e Luiz Vicenre Borges. 

Os revolucionarios conduziam os prisioneiros feitos no 
ultimo combate de Goyanna. 

Foram soccorridos pelos seus amigos de Areia com armas, 
munições e gente. 

O tenente coronel Joaquim Leal e major Joaquim Gomes 
deram-lhes cem granadeiras; Antonio José Gonpalves Lima 
forneceu-lhs barris de polvora; outros conseguiram chumbo; 
O dr. Maximiano Machado e Joaquim Leal organizaram wn 
batalhão com Pessoal da terra, prestando-lhes dedicado auxiliu 
Francisco Romão, que foi official <esse baialhão, e Messias 
Bezerra. Manoel Leal estudou os melhores pontos de defesa 
e os guarnecia; o padre Chacon animava com ardor os com- 
batentes e Luiz Borges deu-lhes franca iioapedagem. 

As noticias do que occorria em Areia, repercutiram iin- 
pressionantes nesta capital. 

O presidente da prouincia fez publicar logo a seguinte 
proclama~ão: 

''Parahybanos! Os revoltosos de Pernamhuco depois áe 
terem ensanguentado o solo d'aquella infeliz Provincia pm 
mais de tres mezes, enchendo-a de cadaveres e devastaçáes. 
procuraram perturbar a nossa paz. invabindo o territorio d'ests 
Provincia na  Cidade de Arêa a 18 do corrente, para man- 

chal-o dos mesmos horrores! Posto que fugitivos se devem 
considerar os revoltosos, comtudo são temiveis no manejo de 
seus ardis, e por isso não se illudam os incautos: estam per- 
didos, e só querem augmentar com o numero de seus crimes 
a lista dos mmpromttidos: até n'isto são perversos. 

Parahybanos! nunca um Povo obteve melhoramentos 50- 
ciaes por via das armas, insultando o seu Governo, desobo- 
decenoo as suas Leis, e Autoridades constituidas, e derra- 



mando o sangue. Sempre as verdadeiras e profundas reformas 
f o r m  a consequencia da madura reflexão, da discusáo, e do 
sentimento geral. E' pois fóra de duvida que esses homens 
se illudem, e commettem crime imperdoavei quando lançando 
mão das armas, pretendem violentar o Governo para obte- 
rem cousas, que elles mesmos nem bem tem combinado, e 
sobre que divergem. Nada podendo obter em sua Provincia 
é rematada loucura pretenderem impor-nos seus desatinos. 
Nestas circumstancias 6 necessario, que nos unamos todos, e 
isto, vos ordeno, B forte columna do Governo de Pernambuco 
que jB os persegue, para lhe damos  mais força, e assim de 
uma vez acabar o hediondo monstro da anarchia, que levan- 
tando sua caloeca em Pernambuco, donde vem fugindo, corre 
para o meio de nós, prestes a dar seu ultimo arranco. Pa- 
rahybanos! A vossa dignidade e pundonor foram vilipe'7dia- 
dos pela invazáo cesses barbaros: .lançae mão das armas, e 
repeli-os como a inimigos aggressores, porque só assim pode- 
remos assegurar a paz e tranquilidsde que nos querem roubar. 

Viva o Imperador. 
Viva a Constituição Jurada. 
Vivam os Amigos da Ma  ordem. 
Palacio do Governo da Parahyba em 20 de fevereiro de 

1849." 
Foram logo suspensos o juiz municipal e os officiaes da 

guarda nacional sympathicos ao movimento, nomeadas novas 
autoridaees policiaes e designados commandantes de confiança 
do governo para a guarda nacional do termo em que esta- 
cionavam os rebeides. O presidente appellou para os Pm- 
prietaflhs do municipio çolici(ando-lhes auxilias e garantindo 
indemnização de todas as despezas que fizessem. 

OS cofres do thesouro provincial passaram para bordo do 
brigue de guerra "Andorinha", aqui chegado a 14 de fevereiro 
com forças e munições remettieas pelo presidente de Per- 
nambuco, logo que soubera da direcçáo tomada pelos rebeldes. 
que eram seguidos pelo tenente coronel Falcão, com forte 
contingente. 

Obtendo permissão de presidente para entrar na provincia. 
O alludido ofricial no dia 16, pouco depois que os praieiros 
abandonaram Itabayanna, chegava alii, onde descançou, par- 
tindo para Areia a 18. A 21. pela madrugada. estava na- 
queila cidade o exercito governista que fora guiado desde Ita- 
bayanna Por Sebastião Guedes Alcoforado, e, As 7 horas da 
manhã teve inicio o sanguinolento combate que durou até 1 
hora da tarde. 

A intrepidez das forças legaes rivalizou com a bravura 
das hostes rebeldes. 

Terminada a batalha pela retirada dos liberaes, ficaram 
no campo cinco soldados mortos e 38 feridas, perdendo os 
revolucionario& seis homens e ãeixando 26 prisioneiros, além 
de algumas armas e munições. 

Transcrevemos aqui a ardem do dia do tenente coronel 
Feliciano Antonio Falcão, que encontramos annexa ao rela- 
torio do Presidente João Antonio de Vaçconcellos. dirigido á 
Assembléa Provincial em 1 de agosto de 1849, e no livro - A 
Rebellião Praeira.- de Figueira de Mello: 

"Acampamento Volante, da Columna de operações do 



Norte de Pemambuco. em a Cidade @o Brejo d'ArBa da Pa- 
rahgba, 21 de fevereiro de 1849. 

ORDEM DO DIA N. 3 

A contumacia dos criminosos, elevada a um gr&u de exal- 
taçáo que a posteridade apenas acreditar8 como fabulosa, 
derramou mais uma vee o precioso sangue dos Brazileiros, no 
escarpado terreno em que assenta esta Cidade! 

A victoria alcançada por esta Columna em o dia treze 
do mez que corre, em o Engenho - Páa Amarello, perten- 
cente ao territorio de Pernambuco, convenceu os reprobos 
que cobriram essa formosa Provincia @e lucto, e de dôr, de 
que não era possivel manterem-se por mais tempo no bello 
torrão predestinado pela Providencia para occupar um ponto 
luminoso no vasto territorio da America, e por isso resolve- 
ram no antro do crhne, trazer a guerra civil ao centro de 
um povo pacifico. Com incrivel rapidez a inercia de uns, a 
credulidade, e a perversidade de outros, fez com que o soá0 
da anarquia suceedesse & branda viração da Paz: e o caudilho 
derrotado em P&o Amarello perseguido sem descanço por 
esta Columna desde esse ponto. até a Povoacão Lagba Grande 
- deparou ccm homens revestidos da autoridade publica. que 
não s6 os conduziram em triumpho como puzeram & sua dis- 
&@o os recursos de todo o genero que existiam nesta 
cidade! Esta columna quebrada de fome, sede e fadiga. ci- 
frando suas esperanças em Deus. e no seu valor, transpbz 
vinte e tres leguas #e arido terreno, e com a impavidez dos 
verdadeiros bravos desferiu o pavilhão Nacional junto dos 
ingremes penedos dests. p a n  os reprobos, nova Gibraltar! 
tendo antes batido o inimigo em os pontos avançados colloca- 
dos em os Engenhos - Gregorio. e Bôavista -. e na ladeira 
do Tatú, e finalmente nesta Cidade. A's 'i horas da manhã 
rompeu o fogo em o primeiro destes pontos. e durou com 
»equenas interrupçees até a uma da tarde. temw em que o 
inimigo foi expellido besta Cidade, deixando em poder dos 
vencedores duzentos e setenta e cinco cartuxos emballados: 
quinhentas pedras de ferir, treze saccos com chumbo em grão. 
quinze espinpardas, cinco lazarinas, vinte e seis prisioneiros, 
sete baús eontendo parte dos obiecios que roubou aos pacificas 
habitantes desta Cidade. seis bois. que furtou em o Engenho 
Varzea Nova. os cadaveres de seis bandidos que ficaram in- 
sepultos no campo do combate, a alguns dos quaes perseguir 

o ignominioso ferrete da escrnvidíio: além d'aquelles que con- 
duzia no mesmo estado. e feridos, segundo as disposições uno- 
nimes dos moradores das circumvlzinhanças desta. Cidade. 

A columna perdeu o intrepido CadBte do 6 . O  Batalhão 
de Caçadores Joáo Cavalcante de Albuquerque Bello, um 
soldado do 2.O Batalhão de Artilharia a pé. dolls soldados t. 
um Tambor do 5P Batalhão de FwJleiros. os quaes despindo 
o involucro carnal voaram á mansão dos justos .e cercados da 
auréola da Gloria Celeste, são outros tantas intercessores pelo 
bom resultado de nossas arinis: o valente major comman- 
dante interino do 6B Batalhão de Caçadores o Sr. Joáo Gui- 
lherme de Bruce teve um ferimenta leve e fmntai: o dis- 
tinto Tenente Manuel Claudio de Oliveira Cruz, que riervia 
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ás ordens do commandante da Coluruna, foi gravemente fe- 
rido; os Cadetes Maximiano Francisco Duarte e Erico da 
Silva. Alexandre José Lopes; e Angelo Francisco Carneiro 
um anspeçada, quatro soldados e um corneta do 2 . O  bata- 
l h á ~  de cavallaria a pé. um primeiro sargento, Jose Thiago 
da Silva, segundo dito, Jose Fernandes da Silva, 3 cabos. 1 
anspepada e 9 soldados do 5.O Batalhão üe Fuzileiros, um 
cabo e oito soldados do 6 . O  Batalhão de  Caçadores feridos. 
Comquanto o Commandante da Columna pague um tributo 
ao merito, declarando 4ue os tres corpos de que se compõe 
a Columua, em o combate deste dia, portaram-se com uma 
intrepidez igual Aquella que ostentaram em os combates pre- 
- v i -n i~s :  tarlavia, julga cfe rlyorosa e intuitiva justiça faeer 
honrosa menção do Sr. Tenente Sesgnando Nencizio Marrei- 
roa de Sá, e da 5.8, 6.* e 7.L Companhia do 5.O Batalhão de 
Fuzileiros. que formaram a guarda avançada. e desalojaram 
O inimigo dos pontos do - Gregorio e Bdavista, - sendo. 

coedjuvadoa sob o Commando do valente primeiro sargento 
Raymundo José de Moraes: esta companhia por circums- 
tancias iir.previstas e superiores aos calculos da humana pru- 
dencia. ficou durante a. zccS.0 2xposta ao fogo mortifero do 
nonto avanqado da Boavista. cllja guarnição é estimada em 
o numero superior de com combatentes: e não obstante a 

desproporcão desta forca numerica, comparada com a da 
companhia. oue apenas era rie vinte e sete pracas, desem- 
nenhou wrfeitsmente o s~rvico de que foi encarrex8.da. O 
Si. Tenente Manuel Claiidio de Oliveira Cruz. pela prom- 
rtirilo e clareza com oue transmitiu as ordens do Comman- 
riont- da Cnlurnnn. nac differentes direcc6es que a- necessi- 
dade- r10 servico o exiein. Os Srs. Majores Jcáo Guilherme 
c !  Rruce e Mieino Joi. Coelho. Commandantes in t~r lnr r .  
rnuelie do 6.0 Betalhfio de Caendor?~. e est,e do 2.' R.ltslhso 
"'Artilhoria. a o$. o seeiinrin nnr ter marchado com n Batn- 
Ihin do seu Commnndo. coadliivandn as 3 companhias da 
v11a~da avancada. em o at,rtnue da cidado. e o primeiro por 
ter marchado com 4 eomnanhfas do seu commandante. nara 
~uhstituir o corpo. e comnarhiss da vanpuarda, flue estavam 
extenuados de fadleas: o oue não so verificou. Dorfliie. dif- 

fieultando-se essa :.ubstituicáo. todos carregaram sobre o ini- 
mieo. e a exoelliram. O Sr. Cavitáo eraduado. com exerci- 
rio de Aiiidante do fio Rntalháo de Cacadores Jose 1,eitão 
de Almeida. Dor ter suhst.ituido o Commandante interino do 
mesmo Batalhão logo no eameco do serviço de que foi en- 
carregado. por ter sido ferido. 

O Sr. 2: Tenente Hermes Ernesto da Fonseca. encar- 
rreado da ciireccáo dos Ohús pela oontualidade com oue se 
fez iogar este quando o Commandante da Columna lh'o or- 
denou. e Dor ter tomado parte no ataque da Cidade, como 
official de fileirn. ouando n confieuracáo do terreno inutili- 
cou o emprego da artilharia. Finalmente o Commandante da 
Columna vai levar & presença de S. Exc. o General em chefe 
das tropas empregadas na pacificação üa Provincia de Per- 
nambuco, OS originaes das partes officiaes que lhe dirigiram 
os Srs. Commandantes dos Corpos, em a s  quaes recommen- 
dam alguns dos seus commandados: e S. Exc. com o espirito 
de rectidão, e justiça que o caracteriza, não deixar8 de atten- 
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der a essas mesmas recommendaçóes. Tenninando a presente 
ordem. o Commandante da Columna ordena que os corpos 
hoje rendam a s  devidas graças 4 Padroeira de Imperio, pelo 
triumpho que lhes permittiu, e para que faça estancar ou 

joRos de Sangue Brazileiro abertos por reprolms dignos da  Mal- 
diç4o de Deus e das homens. - Feliciano Antonio Falcão, Te- 
nente Coronel Comandante.'< 

O documento que meditamos é visivelmente parcial, en- 
tretanto, refere com minuciosidaòe occurrencias que carecem 
ser registradas. ficando ao talento do historiador futuro apro- 
veita-lo para as justas deducpóes que elle faculta. 

A cireumstancia de tratar-se de uma informaçáo de quem 
figurou na lucta. se justifica precaução no julgamento do seu 
valor real, não fundamenta atsoluta recusa 4 sua acceitaçüo. 

Em suspeita identica incidiriam as affirmativas adversas, 
e não se chegaria jamais, portanto, a uma illaçáo razoavel 
sobre os acontecimentos enunciadns ercluaivamente pelas par- 
tes contendoras, despresando-se inteiramente os seus teste- 
milnhnq . . . -. . . . - - . 

A revoiuçáo ae que no- OrctiPamos. por exPmPIn. e 11111 

a%llnlptn sobre qiie ninguem F5rreveu rom nieihnres fiinda- 
iiirnros do que Urbano Siihirc e Fieueirz de Mello. Entro- 
txnto. se bem qur antaaoiii~tss extremados. drlxarsm inps'i- 
mavrl subsidio B quem prriendFr firmar critpriosa opliii50 
snbrr O irurnto prelio em que foram figuras de inwnfundiwl 
-- - .-. 

No mesmo dia em que se dera o combate, deixaram 
Areia as forças revolucionarias, ás  quaes se incorporou o 
tenente coronel Joaquim José dos Santos Leal, evadindo-se 
OS demais chefes areienses que se tornaram solidarios com a 
revolta. 

E' bem possivel. como narram documentos officiaes, que 
ples tivessem procurac?o inutilmente os auxilios dos seus corre- 
ligionarios de Independencia e Bananeiras. dirigindo-se de- 
pois s. Poeinhos. munfcipio de Campina Grande. pens~ndo o 
governo que se destin$vam aos sertões parahybanos. Entre- 
tanto, refere .Irineu Joffily como uma recordaçsa da sua in- 
fancia, "que na manhã do dia seguinte ao em que se dera o 
combate de Areia, chegaram os rebeldes a Pocinhcs. trans- 
p0stB.s em uma noite as dez l e s a s  que separam essa po- 
voaçáo daquella cidade. Alli os chefes revoltosos Borges da 
Fonseca, B. J. da Camara. Santos Leal e outros formaram 
conrelho e resolveram o licenciamento e dispersáo das suas 
forças em razão da inefficacia da resistencia. Separaram-se 
OS chefes em diversas direcçóes disfarçados em vaqueiros." 

Essa. dispersão não foi, t,odavia. at t iwnte ao exercito 
praieiro. vindo de Pemambueo. Ella concerniu 4s forças pa- 
rahvbanas que haviam sido organizadas em Areia. as  quaes 
desappareceram dessa 6poca em diante do movhnento revo- 
lucionario. pois que nenhuma allusão Ihes foi mais feita pos- 
teriormente. Quanto aos insurgentes da visinha provincia, 
sabe-se que continuaram em'armas, tendo descido ao Ingi .  
quando circulou wui a noticia de que se destinavam 4 capital, 
rnot,ivando tal boato ter estado esta cidade, durante toda a 
noite de 26 de fevereiro com as tropas existentes de prompti- 
dáa e a Dopulaçáo alarmada, á espera do ataque. 



..- ~~ - . .- - 176 - ... . - .-. .' 
~e Ingá se encarnlnharam, porem, os rebeldes para Mo- 

geiro, e dalli foram $ Natuba, Cruangy, Lagôa Secca e Pas- 
mado. 

Somente depois Que se teve conhecimento exacto de j& 
estarem em Pernambilco as forças praieiras é, que foi conside- 
rada pacificada esta provincia, dirigindo o seu presidente um 
cfficio de agradecimento. em 11 de março, ao commandant; 
das forças legaes, pelos serviços prestados ordem publica, 
na Parahyba, documento que transcrevemos: 

"Illmo. Sr. Tenào remetido a V. S. o officio incluzo, 
não foi mais V. S. encontrado no Brejo d'Arèa voltando do 
caminho j u n t e e n t e  com uma força de 50 praças, que eu 
havia enviado para aquella C'dade. afim de conduzir prizio- 

neiros, oonforme me havia o Chefe da Policia solicitado da 
parte de V. S. Aproveito ago!.a a occasiáo para agradecer em 
nome d'esta Provincia o rel~r.antissimo Eerviço que V. S. 
prestou-lhe, livrando-a, por sua bravura, e da Columna sob 
seu Commando, dbs males com que a ameaeava a presença. 
dos revoltosos, que V. S. bateu, dispersou e afugentou d'en- 
tre nós. Sua Majestade o Imperador devidamente remune- 
rará tão assignalados serviçoq: entretanto que estes Povoc 

bemdiráo eternamente o nome de V. S. Deos Guarde a V. S. 
Palacio do Governo da Parahyba, 11 de mar50 de 1849. - João 

. Antonio de Vuconcellos; - Sr. Tenente Corone! Feliciano An- 
tonio Falcáa, Comandante  da Columna owradora da Provin- 
cia de Pernambuco". 

Restabelecida a paz, o governo fez seguir para Areia o che- 
fe de Policia, afim de fazer o inquerita relativo á perturbação 
ucorrida no citado termo, e, proseguindo o processo, foram 
pronunciados 18 revo1ucionarios. sendo nove liberacs areienses 
que adlieriram 9. causa pernambucana, já mencionados. e nove 
dos que vindos de Pernambuco. figuraram mais salientemente ' 
nos acontecinientos desenrolados dentro do territorio pzrahy- 
bano. 

Durante a rebelliáa em Pernambuco Vazios factos se de- 
rani na Tarahyba, que, se não traduziam a sua repercussão 
nesta provincia, denunciavam pelo menos certa agitação no es- 
pirito publico. 

A 4 de fevereiro, em Bananeiras, o juiz municipal baeha- 
rel Antonio Benieio Saraiva Leão Castello Branco expedira or- 
dem de prisão contza a si.. Antonio José Ignacio, de quem era 
adversario, sob o pretexto de andar elle armado. Reuniu-se, 
porém, graade massa popular e tendo á frente o sr. José Lopes 
Pessiia da Silva, escrivão do termo, dirigiu-se á casa do juiz 
exigindo a relaxação da ordem. 

Esta autoridade, devido S ex%!fl;ão do povo, receiou insis- 
tir na effectividade da prisão determinada e passou o exerci- 
cio ri: seu cargo ao primoiro suclente Esteváo JosB da Rocha. 

O acoiitecimento fo i  wrunuiicado ao governo.pelo dr. An- 
tonio Benicio, contra quem recebeu tambem o presidente da 
provincia representações de officiaes da guarda nacional, da 



camai-a municipal r dos juizes de paz, evidenciando-se, por- 
tanto, que a opinião popular era contraria ao juiz. 

Temendo proceder immediatamente contra os responmvels 
pelo levantamento do povo de Bananeiras, em virtude da si- 
tuação em quc se achava sob a ameaça de um ataque immi- 
nente pelos revolucionarios pernambucanos, o governo silenciou 
a principio, resolvendo depois, quando não mais havia fuiida- 
mento aara temer comolicacóes P i6 tinha recebido ordem su- . . ~- ~ ~~~ ~ ~~ 

perior, &andar instaurar processo contra os bananeirenses en- 
volv1dn.i no facto mencionado. 

Para ali1 seguiu o chefe de policia, que, tendo procedido ás 
deligenclas legaes, verificou i criminalidade de diversas peí- 
s h s ,  entre as quaes o escriv5.o Jose mpes e Alexandre da ùiiva 
Lima Veneno, que foram pronunciados. 

Em Piancó refiectiu-se sem disfarce o movimento periiani- 
bucano. 

Em fevereiro e março houve ajuntamento de gente arma- 
da, não tendo incrementc a rebellião certamente pelo insuc- 
cessn dos liberaes nos ultimos encontros com as f o r ~ a s  legaes 
resta e na provincia visinha. 

O Presidente de Pernambuco, Antonio da Costa Pinto, por 
officio de 16 de outubm de i846 ordenara ao chefe de policia 
da mesma provincia dr. Antonio Henrlques de Miranda que se 
transportasse a Pajehú de Flbres, onde se davam repetidas 
perturbaçóes, para restabelecer a ordem e punir os criminosos. 

Dessas deligenciss resultaram, não podemos verificar exa- 
ctamente se devido zo exagero. de prevenqóes despertadas por 
questóes politieas ou se effectivamente por crimes commetli- 
dos. o procsso e a captura do coronel Francisco Nogueira Paz, 
ligado por lacos de familia a prestigiosas chefes liberaes de 
Piancó. Conseguindo evadir-se, Nogueira Paz veiu para Piancó, 
onde se achava quando deu-se a insurrelçáo praieira. 

Reunido aos prlncipaes chefes de Piancó inclusive o com- 
mandante superior da guarda nacional e varios officiaes, or- 
ganizou um batalhão popular para aticar Pajehfi de Flóres, 
facto que é canfirmado no seguinte officio publicado pelo chefe 
de policia de Pernambuco. . 

Illmo. Snr. - Tendo chegado hoje da marcha, que fiz para 
Floresta em seguimento dos revoltosos, que se armaram para 
atacar este Termo, e que msrchando ainda alguns até cimo 
leguas desta Povoa@io, e reconhecendo a força que eu tinha 
reunido para rebatel-os. retrocederam, e foram se fortificar 
dentro de Floresta; vou dar a V. S. pelo miudo w t e  de quanto 
aecorreu neste Termo de 30 de janeiro proximo passado até o 
dia. de hoje. 

Fui avisado com toda. a certeza, e por documentos que 
os r e v o i t m  Nogueira Paes, Seraphim de Souza Ferraz, JosC 
Rodiigues, José Antonio e outros mhavam-se concertados pa- 
ra atacarem este Termo no dia 28 de fevereiro e que jfi esta- 
vam de marcha. Mandei notificar tanto a Guarda Nacional, 
como a gente desarmada das tres Freguezias Talhada, Flores 
e Ingaseiras, apezar das ariticas circumstancias, á que se acha 
reduzido esse Termo pela temivel secca, que o ddvasta, reuni 
Centro de Taihada 600 homens, onde esperei alguns dias pelos 
rebeldes e como elles até o dia 9 do corrente náo se atreves- 
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sem a vir e apparecesse noticia de que marchavam a tomar o 
ponto de Flòres, levantei daqui o sampamento, e marchei pa- 
ra aquelle ponto, onde reuni 1,428 homens: - e como ahi ti- 
vesse eu noticia, que Nogueira Paes marchava da Vilk de 8. 
Antonio de Piancó nt6 a lugar de Manguenza; que sendo sabe- 
dor da grande força, de que eu dispunha, voltára e deban- 
dara a gente; e que José Rodrigues, José Antonio, Joaquim 
Ferraz e outros vieram até o lugar de S. João deste Termo, 
distante da Vilia quatro leguas, (onde receberam a carta, cuja 
cópia vai inclusa, assim como tambem vai a cópia da que ahi 
escreveu o caudilho José Fmdrigues a seus comparsas, que dahi 
tambem voltaram para Floresta, onde se foram fortificar como 
fui certificado par officio do Delegado daquelle Termo) - ee- 
solvi marchar sobre Floresta. afim de batel-os e desarmal-os. 

Com este proposito marchei no dia 18 do corrente de Flb- 
res, mandando seguir uma wlunna  pelo riacho do Navio abai- 
xo ~ o b  o cammando do CapiUo João Pimentel de Siqueira Bri- 
to e outros Officiaes de dihtincção, e &s ordens do Subdelegado 
de Flores. a fazer ponto no lugar Croiba, e eu desci com outra 
columns pela rio Pagehu abaixo. Como porém a minha mar- 
cha fosse muito moderada, em razão de ir a. pé toda a tropa, 
tanto a soldadesca como os Officiaes e muitas pessoas dtstin- 
ctss da Comarca pela mafgeza extraordinaria dos animaes, ti- 
veram os rebeldes tempo para se desalojarem das posiçóes e 
trincheiras que haviam feito, tanto pela estrada par onde eu 
seguia, como da Villa, onde a principio pretenderam esperar-me. 

Entretanto, ia eu passando a salvo todas as trincheiras, 
que elles haviam feito pela estrada. e de que havia dous dias 
tinham sahido, eis que arraiando na lugar denominado Pedras, 
distante duas leguas da ViEa da Floresta, ahi veiu ter com- 
migo o Delegado deste Termo, e participando-me que a Villa 
achava-se só. sem nella estas um só dos rebeldes (porque se 
haviam debandado, e a!guns passado o rio para o lado da Ba- 
hia), exigiu de mim que voltasse dalii, Dor quanto o seu Ter- 
mo achava-se em paz; - e por mais que lhe representasse, que 
podiam os rebeldes andar por ahi em bandos e que precizo se 
fazia o pracural-os, a tudo rebateu, apresentando que, ainda 
quando existisse no seu Termo rtlguni rebelde, elle obrigava-se 
a desarmal-o, e por conseguinte que não tinha precisão algu- 
ma de mais força. 

A' vista, pois, disto obrigou-me a voltar, e debandar as 
tropas: O que fiz constrangido, mas forçoso me foi assim obrar. 
p0i5 que náa era possivel percorrer um 'Termo, cujo Delegado 
exigia â minha retirada, protestando achas-se elle em paz e 
socega. Eis, portanto, a fiel narração da nova revolta deste 
Termo, ? os passos que dei para rebatel-a, ou impedil-a, como 
consegui. 

Acha-se Nogueira Paes na Villa do Piancó, para onde j& 
affieiei ao nova Delegado, afim de capturar os revoltosos, que 
no seu Termo se acharem homisiados. Os Brasis debandaram- 
se para o Ternio da Barra do Jardim, Provincia do Ceará, pa- 
ra onde vou tambem officihr, afim de serem perseguidos. Os de 
Floresta andaram passando para o lado da Bahia, por onde 
vagam dispersos. 

Não sei se a perversidade e affouteza de taes revoltosoa 
ainda os far& pegar em armas terceira vez, apezar de terem 
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sempre fugido e vergonhosamente na segunda sem ao menos 
esperarem pelo menor fogo, dando com isto despezas B Nação, 
e incommolando os povas, que na rigor da horrivel secca, que 
OS persegue. deixaram suas mulheres e filhos nas garras da 
penuria, e lançaram mão das armas para defender suas vidas, 
honras e fazendas, que estavam prestes a padecer. 

Deus Guarde a V. S. Delegacia de Fiores em Serra Tallia- 
da, 31 de março de 1&48 - Illm. Sr.  Dr. Jeronimo Martinia- 
no Figueira de Mello, Chefe de Policia da Provincia. - Manoel 
Pereira da Silva, Delegado de Policia. 

O juiz niunicipal e o promotor publico de Piancó influen- 
ciaram o movimento sympathiw aos revolucionarios pernam- 
bucanos, e.-por &to, foi aquella autoridade suspensa, sendo 
esta exunerada. 

Parece indiscutivel que, B morte de Nunes Machado, em 
2 de fevereiro, no ataque ao Recife, se deve principalmente at-  
tribuir não se haver generalizado a rebelliáa na Parahyba. 

Piancó preparava-se para a luta, organizando forças: Ba- 
naneiras não se atreveria a insurgir-se contra uma ordem le- 
gal do juiz municipal do termo, se uma forte comente de so- 
lid,ariedade não ligasse seriamente os seus mals prestigiosos 
politicos, que, se fossem pela causa legal, não concorreriam 
para a desmoralização de trma autoridade decididamente apoia- 
da pelo governo, no morn<$nto em que este, sob a ameaça de 
uma seria perturbação nu ordem publica, appellava para os 
seus amigos solicikndo exsremos esforços no sentido de evi- 
tal-a; Areia demonstrou, pela valente atitude que assumiu, 
mesmo depois da morte de Nunes Machado, que estava alliada 
francamente á rebellião, conhecendo tão bem a marcha e os 
planos dos rebeldes, que de 18 vieram os liberaes recebel-os em 

, 
AlagBa Grande com o nobre desassombro de quem nfio pro- 
cura dissimular a sua posiçáo. 

A hesitaçáo dos praieiros, ao srthirem de Areia, sobre se 
deviam ir para Bananeiras ou Guarablra, resolvendo-se afinal 
seguir para Pocinhos, em Campina Grrtnde, divulgando-se logo 
que buscavam o sertão, indica claramente que elles entraram 
na Parahyba contando com alliados em varios pontos da pro- 
vincia. 

A indecisBO dos praieiros vindos de Pemambuco, justificada 
pelos dissabores que Ihes advieram da perda. do seu grande 
companheiro e idolatrado chefe, percebe-se perfeitamente. El- 
les não traziam plano de combate: reconheciam-se em situa- 
ç&o difficil e recorriam aos seus correligionarios desta provin- 
cia, em cujo ampara confiavam. E, que tinham fundamentos 
para acreditar na generosidade e firmeza dos liberaes parahy- 
banos, provaram-no eloquentemente o carinho e os serviços que 
Ihes foram dispensados nos pontos do nosso territorio em que 
estiveram, desde Pedra de Fogo, onde Antonio Alecrim auxi- 
iiou-OS sem subterfugios e com tal dedicaçáo que, com gente 
sua. foi combater em Pernambuco occupando o posto de ma- 
jor das forpas revolucionarias, até Areia, a cidade invicta, em 
que os pernambucanos encontraram a fidaiguia de amigos in- 
comparaveis e a nobreza de correligionarios irreductiveis. 

Se antes do ataque ao Recife os praieiros viessem á Pa- 
rahFba, não ha duvida que teriam conseguido com facili- 



dade o levantamento de muitas municipias e a conflagram 
aesta provincia seria entáo completa. 

Pelo procedimento de Areia, que se bateu. com inexcedi- 
vel denodo. quando a revoluçáo era considerada já vencida, 
porque se a suppz  extincta em Pernambuw desde o faleci- 
mento de Nunes Machado, facil é imaginar-se a intensidade 
da lucta se permanecessem ainda as esperanças de victoria, 
que tanto estimularam os rebeldes no começo da revolta. El- 
les comprehendiam realmente a sua situação, quando rewr- 
reram aos seus correligionarios da Parahyba. E, par isto mes- 
mo que foi na phase angustiosa da descrença que os filhos 
desta terra os acolheram com extraordinaria intrepidez, pro- 
movendo elementos em seu favor e pegando em armas para 
defendel-os com sacrificio de posiçóes officines vantajosas e 
de recursos pecuniarios que abnegadamente Ihes dispensaram 
para a acquisiçáo de muni~óes e armas, é que mais se nota- 
bilizaram as liberaes narahvbanos na rebelliáo de 1848. 

Não discutimos neste momento a justiaa da causa que levou 
os pernambucanos á lueta. 

Não procuraremos $saber se os parahybanos tinham razões 
para se rebellarem contra o governo da sua provincia. Accen- 
tuaremos, todavia, que estes, abandonando a tranquillidade que 
gosavam no exerci& de cargos publicos impartantes, renun- 
ciando con) admiravel desprendimento o seu bem estar, para 
socorrer os seus amigos poiiticos de Pernambuco, quando eUes, 
vencidos em sua terra, sem esperanças mais de triumpho, in- 
voczvam a sua solidariedade. deram um exemplo rarissimo de 
firmeza partidaria. 

Se a cinducta dos praieiros, insurgindo-se contra o governo 
e resistindo ás suas resolu~ões amparadas t l o  bastamente na 
opinião popular, que os proprios adversarios não lhe contes 
tavam o immenso prestigio, encorajados pela esperança da vi- 
ctoria de sua causa, confirma dignamente a altivez e a bIa- 
vura que tanto tèm distinguido os pernambucanas na his- 
toria nacional; rw. conducta dos liberaes parahybanos, irma- 
nando-se á sua sarte na momenta em que. desnorteados e per- 
seguidos. tentavam livrar-se dos seus inimigos, refulgem a 
grandeza de Vida1 de Negreiros e a audacia de Peregrino de 
Carvalho. 

Não estamos escrevendo a historia da revol.uçáo de 1848; 
entrztanto, referindo-nos a awntecimentos que, originados della, 
se desdobraram entre nós, devemos tomar salientes as virtu- 
des de filhos desta terra. que se recommendaram á impereci: 
vel gratidão dos seus wnterraneos. 

OS liberaes de Areia foram impellidos a revoluç8R pelos 
seus arrebatamentos civicos. Elles náa poderiam imwinar van- 
tagens pessoaes n'uma lucta de que somente aos pernambuca- 
nos ellas caberiam m casa de serem triumphantes. 

A posiqáo que tinham perante o governo local era boa, pa- 
tenteando-o a cirmmstsncia de estarem de passe dos princi- 
paes cargos de autoridade no seu termo. 

Fascinou-os, portanto, um alvo dignificador. N a  se pode- 
rá aliegar que fossem impulsionados por intuitos deprimentes. 

. 



Sciente o presidente de Pernambuco de que os revolucio- 
narios tinham regressado B sua provincia, e comprehendendo 
a sua desillusáo sobre o resultado da lucta, procurou ir zo en- 
contro dos desejos que naturalnente nutriam de suspender as 
hostilidades, dirigindo, em 3 de março, ao chefe de policia, o 
seguinte officio: 

"Illm. Snr. - Constando-me que os rebeldes, que foram 
batidos em Areias da Provincia da Parahyba, tendo novamente 
entrado em territorio d'esta e sendo incessantemente seguidos 
pela w l m n a  do Coronel PimenteI, debandaram em grupos, 
que andam foragidos pelas matas entre Iguarassú e Camassa- 
sy, recommendo a V. S., que expeça as convenientes ordens a 
todos os Delegados de Policia, para que empreguem a maior 
actividade e vigiiancia para capturar e desarmar quaesquer 
partidas ou individuos. que Par ventura appareçam no dis- 
tricto de sua jurisdicç~o: advertindo porêm, que aquelles que 
náo sendo chefes, se apresentarem pacificamente, e deposerem 
e entregarem expontaneamente as armas, não devem ser in- 
quietadas, limitando-se as Autoridades a tel-os debaixo de vigi- 
lancia, participando immediatameute a V. S. quaes aquelles 
que se apresenpm. 

Convém tambem que V. S. faça saber aos mesmos Dele- 
gados, que tendo chegado hoje o Batalhão 8.0 de Caçadores 
composto de 500 praças, vou fazer marchar para o interior uma 
'força de linha destinada a bater os grupos, que não quizerem 
depor as armas, e apoiar as Autoridades no empenho de por 
termo S rebelliãol que tem assolada esta bella Provincia, que 
certamente ter& de ser esmagada em pouco dias, se todos os 
defensores da Consiiiuiçáo, mediante mais dgum esforço, con- 
correrem para acabar com esses restas de anarchistas, qU" 
abandonados de seus chefes, sem direcção e sem secursos. so 
procuram escapar ao justo castigo de seus crimes 

Deus guarde a V. S. Palacio do Governo da Provincia, 3 de 
mar$o de 1850. - Manoel Vieira Tosta". 

Igual providencia fora adoptada pelo Governo w m  rela- 
cão aos revolucionarios que haviam seguido para o sul da Pro- . ~ ~ -  ~ - 

vincia. 
Não se enganara Vieira Tosta quanto ao resultado de sua 

resolução. 
Desilludidos, alguns grupos rebeldes aproveitaram a tole- 

rancia que lhes era assegurada e foram depondo as arnias. 
João Paulo Ferreira. M<irazs e Borges da Fonsêca eram já 

OS unicos chefes salientes que combatiam, sendo que os dois 
primeiros não tinham mais duvida sobre a sorte do movirneilto. 

Faltava-lhes munição. alem de estarem reduzidas as suas 
forças. Resolveram então que Bmges da Fonsêca voltasse a 
Parahyba para obter recursos dos liberaes desta provincia. 

A 15 de marw partia para aqui o fogoso caudilho. 
Na Sua ausericia, Morzes e João PauIo Ferreira orientados 

pelo coronel José Joaquim de Alrneida Guedes, de Olinda, que 
auxiliara OS revolucionarias a principio. abandonando depois a 
rebelliáo, de que seriam infruetiferos quaesquer esforços, re- 
solveram abandonar as armas. 

Desfarçados, dirigiram-se ao Recife conseguindo fugir pa- 
ra os Estados Unidas. ~. 



Antes de embarcar, escreveu Moraes a seguinte carta, que 
deixou para Borges da Fonseca: 

"Acho-me nesta Praça occulto; saio já para a Europa; e 
a tudo ista me obrigou o desamparo, em que me deixaram e 
náo perfidia minha. O Governo offerece amnistia aos que não 
são reputados cabeças entregando as armas aos Delegados; o 
que podem fazel-o ao José Ignacio de Tracunhaem, bu Ma- 
noel Thomaz, no caso d i  quererem. 

Toda a diligencia é a seu respeito e por isso se deve pôr 
a salvo. Todas hoje reprovam a cantinua.ção do movimento e 
mesmo eu tenho entrado nesta verdade; e quanto mais de- 
mora houver com as armas na mão. mais tarde nos ser& a 
victoria. Salve-se e os nossos amiga  náo se sacrifiquem mais 
sem Proveito. Adeus - Moraes. - Recommende-me aos ami- 
gos. Não sou perfido". . 

Inteirado da chegada de Borges da Fonseca á Parahyba o 
presidente desta provincia pediu immediatamente auxilios m 
de Pernambuco. que'foram enviados a 21 de marw pelo va- 
por Imperador. 

Nesse mesmo dia, porém, tinha Borges da Fonsêca voltado 
a Pernambuco, chegando a 22 em Pasmado. Encontrando dis- 
Persa5 as forças e sabendo da resolu~ão de Moraes e Joáo 
Paulo. dirigiu a seguinte carta ao coronel José Vicente de 
Amorim Bezerra: 

"Illmo. Sr. - Recolha-me neste momenta ao acampamen- 
to das forças liberaes em operapão no Norte da ProvinEls sob 
meu immediato commando: e sabendo que dous companheiros 
teem acceitado proposições de paz em minha ausencia, o que 
muito abona os seus cavalheirosos sentimentos, desejosa de pór 
termo a uma luta fratricida, a qual temos sustentado com de- 
nodo, intrepidez e moralidade. convido a V. S. para uma Wn- 
fei-encia, dignando-se V. S. trazer copia authentica do Decretr 
de Amnistia, e mais preparar-se para resalver varias questóes 
como a do armamento. munição, e forças de amigos meus d~ 
Parahyba do Norte que se acham commigo. Náo tenho o menor 
escrupulo de vir a um acordo com V. S. par ter inteira con- 
fiança em sua probidade e brazileirismo, e portanto Penso qut 
v .  S. não terá razão para escrupulizar a pedida conferencia 
no lugar, que o partador indicar: podendo vir V. S. sem estron- 
do do força armada, porque com o aspecto della nada faremos 
Meus precedentes garantem V. E. que pode trazer em sua com- 
panhia o Tenente Coronel Francisco Cavalcante d'Albuquer- 
que Maranhão, ou ao meu muito especial amigo, o h. Affonso 
d'Albuquerque Mello. Aproveito a opportunidade para offerecel 
B V. S. e protestar-lhe toda a consideracáo por sua Pessoa. 

Acampamento das Forças Liberaes, 22 de março de 1849 
As 3 horas da tarde. - Antonio Borges da Fonsêca". 

Respondeu-lhe o referido coronel nos termos que se se- 
guem: 

"Illmo. Sr. Antonio Borges da Fonsêca. - Com quanta 
náo possa, nem deva rewnhecer a V. S. como Commandante 



das forcas intitcladas liberaes, e sim desobedientes ao Gover- 
no de S. Majestade o Imperador, todavia o dever de civilida- 
de, e o empenho que V. S. ostenta pelo termo de ums luta 
tratricida, que deve mogo,ar tcúo coraçác Brasileiro, me obrisa 
a responder á carta que, sendo datada de hontem as 3 nora: 
da rarde sem declaração do lugar to que não devia occult3.r). 
foi por mim recebida hoje ás onze horas do dia. 

Não devendo corresponder-me w m  V. S. em fórma offi- 
cial, não povo, nem esmu autorizado a conceder-lhe a confe- 
rencia pedida, nem remetter-lhe copia authentica do Decreti? 
de Amnistia, e menos para aceitar condições que não sejam a 
prompta enkega das armas com proposito de irem para as 
suas casas; a estes porém darei plena garantia de sua pessoa, 
menos aos chefes, a respeiio dos quaes só o Exmo. Presidente 
da Provincia póde resalver. Entretanto, vou remetter ao Exmo. 
Sr. General Commandante das Armas, a. referida sua Carta: 
ficando V. S. na  certeza, que as operações continuarão em vi- 
gor, eniquanto me constar, que se acha reunida qualquer forpa 
em opposição ao Governo Legal. 

De V. S. Attento Venerador, - José Vicente de Amorim 
Bezerra. Acampamenic da Villa de Iguarassú, 23 de março de 
,na0 '* A--. 

Deliberou então Borges da Fonsgca a publicatão de um 
manifesto, que transcrevemos na integra: 

"Senhor. - Quando se quiz tratar a revolução que rom- 
peu no dia 7 de novembro de 1848, consultado por meus ami- 
gos, disse-lhes - é prematura, porque nem temos munição de 
guerra, e nem ao menos o acordo da Parahyba e Alagaas: fa- 
çamos munição, e escrevamos aos amigos das duas Provincias. 

Não foi meu conselho ouvido, e José Joaquim d'Almeida 
Guedes com João Paulo Fefreira se partisam de Olinda com 
força armada a procurar em Inhaman a Manoel Pereira de 
Moraes, que, sem ouvir-me, nem ao nosso amigo Francisco 
Honorio se paz em cainpo com aquelles. Fiquei neuko, uma 
vez que republicano não podia auxiliar o torpe Governo Im- 
perial. Logo de Iguarassú fugiu Guedes, e os mais seguiram o 
seu destino, atacando Nazareth, e combatendo o Governo em 
Mussupinho. Moraes e João Paulo retiraram-se do Catuca coin 
apenas 80 dos seus. 

Assim estava aberta a lucta entre o poder corrnptor do 
Brazil & o p3vo; e eu entendi dever abandonar minha fami- 
lia, meus commodos, as vantagens de um advogado, que gozava 
jA de creditos seguros, para tomar parte na lucta contra O 
poder, e em favor do povo, e minha consciencia me accusarla, 
se não procedesse assim, se sem meu wmpromettimento fosse 
o povo vencido. 

Sahi pois de minha casa na Cidade do Recife no dia 15 
de novembro; vim a Iguarassú, reuni 60 paisanos armados; 
deixei-os em ponto; parti para o Catucã; achamos Moraes e 
João Paulo, os quaes aceitaram o meu convite e assim se or- 
ganizou a columna liberal do Norte, que tanto fez em prol 
da causa. Fomos sempre perseguidos pelo Governo, á quem só 
da cuidado a calumna liberal da Norte. 

Apezar disto, e de alguns reve:xss, desenganado a Governo ' 
de não podar anniquilar-nos, p6z em leilão 5 cabeças, a mi- 



nha, e as de Moraes, Pedro Ivo, Felix Peixoto, e R ~ m a ;  não 
foi sufficiente; e, corruptor com? é, lançou m60 de outro 
meio. Bom instrumento achou no infame Guedes, e este mal- 
vado, junto com o miseravel Manoel Filippe de Christo Leal 
nos procuraram para deixarmos as armas com promessa de 
termos os cabeças oito cgntos de reis, passagem e passadio 
para qualquer paiz extrangeiro; a cuja proposição respondi, re- 
jeitando tão inaudito offerecimento. Emfim, Guedes e Christo 
subornaram João Paulo: Mor,aes resolve commigo atacar a ca- 
pital da Parahyba. e conmrdamos ir eu dispôr alli as  cousas; 
parto no dia 16, volto no dia 22, e já não o acho; havia sido 
conduzido por Guedes! Coitado! foi victima de sua facilidade. 
Tambem não acho mais a columna reunida: estava totalmente 
dissolvida. 

Tanto esforça do Governo contra a columna liberal do 
Norte me fez ver, que a dominação actual se acha annlquila 
da, e que com algum trabalho mais estar& ella em terra. Coii- 
venci-me que a morte desta columna importava a morte da li- 
berdade, e curvando-me diante de Deus, implorei-lhe protec 
çáo, misericordia e valor para. entrar em um trabalho superior 
ás  minhas forças; mas trabalho que, na sinceridade do meu 
coraçãQ, creio, de vital interesse para todos nós, e para o Bra- 
zil. Dei começo a reunir os dispersas no dia 23, e hoje estou 
em fé de alguma coisa faeer e tenho confiança de montar a 
colunna, e ter a protecçáo dos liberaes. 

Eu sei que muitos não annuiráo a tão prematuro movi- 
mento; m s  hoje força é que todos os liberaes me ajudem, 
certos que a morte da columcz Co Norte é a morte da liberda- 
de, e o anniquilamento de iodos os liberaes, que se não cur- 
vam B prepotencia extrangeira, e de uma familia ebria & or- 
gulho e ambiçáo e que entendeu dever ser Pernambuco seu 
feudo. O liberal busca o bem de todos; mas ás vezes tem ca- 
rencia de se referir ás pessoas liberaes, como agora. Meu pra- 
Gama foi publicado; náo o altero; não quero imp8r minha 
opiniáo á Nação, venha a Constituinte e protesto sujeitar-me 
h forma de Governo que ella decretar. 

Se prevalecer a Monarchia Constituinte, curvar-me-hei. 
Não tenho, Senhor, ambiçáo alguma; Deus é testemunha do 
meu coraçào, desejo só legar á minha Patria uma nacionali- 
dade. que não temos, ajudae-me, e não tereis nunca que ar- 
repender-vos e antes o vossa nome em tempo será levado á 
posteridade. Acreditae que só a morte me arredará deste pio- 
posito, uma vez que a minha mulher e meus filhos já estão 
entregues a Deus para delles ter compaixão. Eis o meu Mani- 
festo. "Quem não é por nós é contra nós", disse Nosso Senhor 
Jesus Christo. Liberdade e paz aos que me ajudarem, anni- 
quilaçáo e morte aos que me mmbateram, e auxiliarem o Go- 
verno Imperial. 

Eeiebei, Snr., meus votos e crêde que vos tenha na mais 
subida consideração. 27 de marco de 184%. O-vosso menor cria- 
do Antonio Borges da  Fonseca." 

Recrudescendo as perseguições que, mntra Borges da Fon- 
seca, eram movidos pelo governo, não lhe foi possivel escapar. 

Soubera o commandante do 8.0 batalhão de caçadores que 
O ardoroso rebelde se achava nos matos do "Cabu", e orga- 



- - 185 - - .+-- 

nizsndo o ataque o surprehenderam em uma palhoça, onde o 
prenderam e ao seu major de brigada Bento José Ferreira 
Ponteiro, ourives parahybano e seu fiel companheira. 

A 31 de março, pelas 4 horas da tarde, entrava Borges da 
Fonseca no Recife, escoltado par oitenta praças, sendo remet- 
Lido para bordo da fragata "Constituiçáo". 

No seu interrogatorio confessou altivamente sua parte na 
rebelliãu, e que, embara não commandasse as forças. as diri- 
gira em todos ar combates; que não aguardara a reforma da 
Constituição pelos meios legaes porque a opinião publica náo 
se manifestava realmente nas ?lei* e, finalmente, que n8o 
se podendo limitar o poder scberano do povo a revoluçáo sendo 
vencedora, poderia mudar a forma de governo existente e des- 
truir a integridade do imperio. 

E' tempo de serem rebatidos os conceitos apaixonados e 
injustos com que procuraram encobrir os meritos inconfundi- 
Xis de Borges da Fonsêca, aquelles que o tiveram como ad- 
versario na rebelliáo a que vimos nos referindo. Figueira de 
Mello e todos os governistas que escreveram a respeita, exag- 
gerando o Papel desempenhado pelos seus amigos, deixaram-se 
mrastar pelas suas affeiçóes pessoaes para com os triumpha- 
dores e não tiveram a nobre energia dos fortes para resistir 
&. prevenções que sentiam contra o valoroso antagonista, que 
confessam ali& ter-se wnstituido a cabeça que dirigia a re- 
volta e o braça que a sustentava, depois da morte de Nunes 
Machado. 

Tentaram deprimil-o, pretenderam offusw-lhe os mere- 
cimentos e as virtudes, mas em sua narrativa deixaram assi- 
gnaladas as suas grandes qualidades de batalhador convenci- 
do, sincero, abnegado, valente e irreductivel. 

Borges da Fonsèca, conforme se vê da informaçáo que, em 
7 de janeiro d e  1815, remetteu Amar0 Jowuim Raposo de AL- 
buquerque a D. ~ o á o  6.O, "era um m o y  de familia respeita- 
vei pela sua origem." 

AS WRS campanhas nunca objectivaram fins desabonaiites. 
AO contrario, desprendido de interesse de qualquer ordem, elle 
se dedicava sempre 4 sorte da collectividade, B defesa dos seus 
principios, sem vislumbrar vantagens pessoaes nem posiçóes 
de evidencia. 

Na revolução praieira mesmo, verifica-se que eue contri- 
buiu denodadamente para incremental-a, alistando-se nas fi- 
leiras rebeldes sem preocupação de posto, chegando, entretan- 
to, a accupar o mais graduado delles, porque, elevado Pela sua 
bravura e pela sua capacidade na confiança dos companhei- 
ros, foram-lhe sendo destinadas as commissões mais arris- 
cadas. 

Discuta-se a sua bandeira. Combata-se a sua orientaçáo. 
Condemne-se o desperdicio dos seus talentos em prhlios inop- 
portunas. Mas reconheça-se a grandeza da sua fé nas crellGs.3 
que professava. Adimire-se a sua frimeza inquebrantavel, a sua 
lealdade incorruptivel, o seu devotamento ineomparavel 4s 
idkias, aos amigas, aos fins por que se batia. As campanhas 
civicas náo facultam aos triumphadores o monopolio das ho- 
menagens. 

Os que sáo vencidos podem conquistar tambem, nas &ar- 



guras das suas deoilusóes, a reverencia mais merecida, a con- 
sagração mais desvanecedora, á. dignidade' de sua couducta. & 
nobreza de suas qualidades .patenteadas fielmente ao calor das 
pelejas, que não permitte fingimentos, e contempladas na se- 
renidade das refregas pelos coutendores probidosos, que se nãa 
deixam vencer pelo odio. 

Borges da Fonseca foi um obstinado propagandista das 
suas opiniões, um paladino intrepido e pertinaz, um desses ba- 
talhadores ricos dos predicados que melhor os assignalam e 

.. . enaltecem. 
Nunca ambicionou honras nem defendeu interesses. Tra- 

.~ . balhou pela patria e viveu de sonhos. 
E' sempre esta a. sina dos precursores dos elevados idéaes. 

E elle foi um dos precursores mais fervorosos da democracia 
no BraP1, . E' uma vileza procurar etirnizar os seus erros, sem per- 
petuar tambem os seus esforç3s e os seus serviços. em prop:- 
çSo immensamclik superior, ás prerogativas populares e á Re- 
publica. 

O seu iulto ha de permanecer inoffuscavel em nossa his- 
hr ia  palitlca como um exemplo de energia e perseverança, na 
vulgarizaçb altiva e intemerata das proprias convicções. 

A prisiri de Bwges da Fonseca terminou a revoluçáo. 
Com n seu desaparecimento da lucta. estava assegurada a 

victoria do governo. 
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Annita Garibaidi 

N&o unicamente entre iaróes se ufana o Braeil de contar 
heroes; uma mulher, Anna de Jesus Ribeiro, ANNITA GARI- 
BALDI, é um delles e gloriosamente se hombreia com os mais 
dignas. 

E' brilhantisshna a trajectoria que deixou traçada na sua 
curta existencia a legendaria catharinense, desde o momento 
que, fascinada pelo extraardinario homem que se chamou José 
Garibaldi, attrou-se-lhe aos braços, ate5 aquelle em que exhalou 
o ultima alento nas margens do Erydano, a combater Pelo ideal 
da  unificação italiana. 

Vùnos em Ravena, cheios de veneração, o monumenb que 
os patriotas italianos levantaram & memoria da HeroinB dos 
Dous Mundos,' que tão generosamente pagou 9. Itaiia os servi- 
ços que ao Braeil republicano seu marido prestou. 

Novo monumento lhe vai ser erecto, este de gratidão na- 
cional, mostrando assim a Italia que náo se esquece daquella 
que tanto mereceu pelos seus hemicos feitos. Rende-lhe um 
preito devido, emquanto nós, esquecidos do que na nossa Pa- 
tria praticou, wnservamos a sua memoria no olvido. 

OxalB possamos um dla ter na  base de um monumento er- 
guido B sua memoria o que se 16, gravado na pedestal do que 
se levanta em Ravena: 

La patria i'ammira 
11 mondo l'adora. . . 

Anna de Jesus Ribeiro, filha legitima de Bento Ribeiro da 
Silva e de Maria Antonia de Jesus, nasceu em Momnhos. na 
T u W o .  Desde joven revelou-se eçpirito forte e de ação: da- 
tada de nãa vulgar bellaa, B todos ettrahia pela graça natural 
que ostentava. 

Quando, em 25 de julho de 1839, foi proclamada na Lagu- 
na a republics catharinense, naquella cidade, se achava AN- 
NITA, em companhia dos paes. 

A sua exaltaaa imaginação, superexictaaa pelos succeçsos 
que acabavam de se desemolar naquelles sitios, procurava sa- 
CisfitcSo na contemplação dos navios que compunham a e s  
quadrilha republicana que, sob as ordens de Garibaldi, se pre- 
parava para novos reiias. 



Talvez seu w r a ç h ,  em logar de seus negros olhos, Pro- 
curasse dentro daquelles navios aquelle que se tinha tornado. 
pelas suas fawnhas, desde o Rio Grande, o seu ideal.. . 

A Garibsldi náo passou despercebido aquelle typo de mu- 
Iher: do mesmo modo o seu coração, em vez do seu olhar, fi- 
xou-se nella e nunca mais a perdeu' de vista. 

n n h a  encontrado, por sua vez. o ideal que procurava; vi- 
braram unisonas as wrdas da sympathia e entre ambos esta- 
belecec-se tal harmonia ou? 4aquelle momento em deante, ur. 
não poderia existir sem o outro. Completaram-se mutua- 
mente. E é t,ão certo isto, que não se poder& explicar niuitos 
dos feitos e triumphos de um sem a presença do outro. 

Desejavam os baes de ANNITA que eila d e s w s s e  J o ã ~  
Gonçalves, official do exercito imperial; e oor isso, qiiaudo 
Garibaldi apresentou-se em sua casa, pedindo-lhe a mão, 
ve como respaata uma formal recusa. 

Não desanimou, pbrém, Garibaldi: entre elle e ANNITA 
existia um pacto infrangivei, pacto cimentado junto a uma 
tonte, que ainda hoje existe em uma das praças da cidade de 
Laguna, onde, pela vez primeira, se encontraram e falaraiu. 

ANNITA não mentiu ti palavra dada e, se dilacerou o co- 
raÇá0 paterno por não ter accedido a seus desejos e abandonar 
a casa, o cedeu ao pacto de amor jurado. Poucos dias depois, 
sob a tutela dos canhões do "Rio Pardo", offerecia José Ga- 
ribaldi ã ANNITA, que. sem constrangimento o acompanhou, 
um asylo seguro, jurando-se mutuamente em face do c6u e do 
mar uma união completa. 

Não posou ANNITA por muito tempo de doce tranquilli- 
dade: antes, ia para ella começar a epopéia brilhante que lhe 
estava destinada a escrever. 

Não querendo, de fórma alguma. abandonar a compa.ia 
de seu adorado Garibaldi na arr isada empreza que ia exe- 
cutar, no corso aos navios que faziam o commercio de aba- 
tagem, parte em 20de  outubro na esquadrilha organizada para 
tal fim. 

Coniposta de tres pequenas embarcaçóes, esta esquadrilha 
avenlura-se até a barra de Santos e, quer na ida, quer na 
vinda, é perseguida por navios maiores e mais fortes da es- 
quadra imperial. Sustentando repetidos canhoneios, recebe 
ANNITA, a bordo do "Rio Pardo", o seu primeiro baptismo 
de f?go, e dir-se-ia que nelle retempesou-se-lhe o animo. 

há0 podendo Garibaidi, em vista de ter-se dispersado, em 
noite de cerração, a "Caçapava" e estar desmontado o eanhao 
do "Seival", sustentar sómente com a capitania luta tão dese- 
gual. prmurou refugio no porto de Imbituba. 

Bem sabia o bravo marinheiro que não tardariam as na- 
vios inimigos em procural-o: apparelhou-se, portanto, para re- 
cebe!-~~ condignamente, dispostos todos a morrer antes do 
que render-se. 

Na manhã de 4 de novembro, aparecel~am em frente ao 
pOrt.3 OS brigues-escunas "Andorinha" e "Bella Americana" e 
o patacho "Patagonia", os quaes, aproveitando-se do ~ e n t o  
que Ihes era em tudo favoravel, Investem contra o "Rio Par- 
do" e uma pequena bateria wllocada em terra, feita com % 
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canhões do "Seival", e em successivas bordadas despendem 
mortifero fogo de artilharia e fusil. 

Desenhava-se critica a situapáo dos republicanos, aperta- 
dos cada vez ma& na faeha de fogo em que se achavam en- 
volridcs. Cada bordada dor navios imperiaes era para aquelles 
bravcs por demais funesta. Rareava caüa vez o numero dos 
que defendiam, ao passo que as perdas soffridas pelos atacan- 
tes eram insensivels. O combate tornou-se encau'niçado; ao vi- 
gor com que atacavam os imperiaes confiados na superioridade 
e na posição que occupavam, respondiam com mais denodo os 
republicanos, decididos a n8o ceder; procuravam compensar a 
pouca forpa de seus canhões pela precisão de seus tiros. Es- 
peravam anciosos peia abordagem: a salvação estava nella e 
por isso, com raiva fria, espreitavnm, desesperados, este mo- 
mento que náa viam chegar. 

Reduzidos cadavez mais: o "Rio Parei"  coiti a tolda cheia 
de cadaveres; os sobreviventes. mutilados uns, feridos outros; 
os cascos das embarcações, completamente crivados e cortados 
peia metnrlha; alnda assim ajudava a bateria de terra, que 
náo cessava de fazer fogo, conservando o inimigo sempre B dis- 
tancb. 

Apezar daquelle espectaculo cheio de angustia paxa M o s ,  
quem ousava falar em render-se? 

Quem ousaria fraquear, vendo na tolda' do "Rio Pardo" 
a vaIomsa ANNITA, de carabina em punho, impavida ao fogo, 
desprezando a morte, batendo-se como o mais valente, empres- 
tando valor iquelles que desfaleciam, animada, com as faces 
rubras, olhar em chammas e cabellos soltos ao vento, percor- 
rendo a bateria em uma aetivida.de febril, excitando a todas 
NI defesa do estandarte, symbolo do ideal pelo qual se batiam? 

~ i s  que, de repente, no momento mais acceso do combate, 
uma bala, batendo de encontro á amurada do "Rio Pardo', 
arrója ANNITA ao convez e com ella dois marinhe?ios, que fi- 
cam estendidos mortos. Ouviu-se um grito geral, precipitando- 
5e todos para erguel-a; mas, antes que a acudissem, levantl- 
se coberta de sangiie dos wmpanheiros e o seu unim pensa- 
mento foi fazer novo appello a bravura dos combatentes. SUp- 
plicada para que se recolhesse & coberta, respondeu: "Sim, 
vou descer j&, mas é para enxotar os poltrões que lá se foram 
esconder". E um momento depois, apparece trazendo a sua 
frente tres marinheiros que se tinham %!li refugiado. 

Deanbe de tanto heroismo. não mais insistiu Garibaldi e 
entregou-se ao destino. 

Antes de iniciar-se o combate, insistiu com elln Garibaldi 
para que desembarcasse; não cedeu: ao iniciar-se a luta, in?,. 
teis foram as suas instnncias para que não se expuzesse. Em 
resposta aos pedidas, olhando-o, tranquilla e sowidente. apon- 
tou a sua carabina e foi a primeira a disriaral-a. dando assim 
o signsi de fogo. 

Prolongou-se o combate até quasi ao anoitecer e, com a 
retirada dos navios atacantes, poude Garibaldi recolher-se a 
Laguna, onde encontrou a "Cwapava". 

Foi nesse combate que revelou-se ANNITA a mulher ex- 
traordinaria, cuja vida 6 constituida por uma série ininter- 
rupta de luctas, de sacrificios, de devotamente, ris amor e 
de fé. .- 
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Quando Garibaldi chegou 4 Laguna, j4 novo d n h o  ti- 
nham tomado as idéias políticas. O general Canavarro, pelo 
regimen despotico que estabelecera; o proceder duro e ultra- 
joso de seus officiaes; os máus tratas, os vexames, a rapina de 
sua soldadesca. tinham alienado todas as svmDiicnias dos ca- 
tharinenseç pela causa republicana. O general Canavarro, co- 
mo diz Garibaldi, não soube captivar as sympathias daauelle 
povo que o tinha acolhido tão bem. 

O governo imperial, no intuito de suffocar a nascente re- 
publica. tinha enviado uma expedição de 2OW homens sara  
operar por terra e uma esquadrilha composta de 13 navios, com 
300 praças de gmm&áo, MIO de abordagem e 32 bocas de fogo. 

Contavam os republicanos com 12W homens de infantaria, 
com uma bateria de 6 peças na fortaleza da barra e 16 peças 
nos navios da esquadrilha, fundeada em semi-circulo wa l i e -  
lamente 4 curvatura da margem 4 entrada do w t o .  

Era meio dia de 15 de novembro de 1839, quando apresen- 
tou-se a esquadrilha imperial farmada em duas divisões. Corr- 
fia Garibaldi o commando da capitanea & ANNITA e pae á 
terra observar, de uma emineneia, o movimento dos navios ini- 
migos e conhecer dos lagares circumvisinhos. 

Ouve, nesse ínterim. o disparo dos primeiros tiros e logo 
percebe que n u  lhe resta a menor probabilidade de victoria; 
regressa immedlatamente para bordo do "Rio Pardo", onde 
ANNITA já tinha iniciado o combate. apontando e disparando 
ella proprio os canhóes. 

Dom o fim de poupal-a, manda-a Garibaldi a cerra a pe- 
dir reforço ao general Canavarro e com ordem ao mesmo tem- 
po de ficar em tem. 

Iesta, salta. ANNITA em um inte tripolado por dous ho- 
mens e dirige-se & terra, sem tremer ao ruido do canhoneio, 
nem tão pouco das balas que sibilavam sobre sua caueça. 

I a  encarnipdo o combate, que mais parecia um turbilháo 
de fumo e fogo, acompanhado de roucos riimnibos e sibilantes 
silvos, levando na sua marcha infernal a destruiçãoe a mor- 
te, qiiaiido eni voga larga approxima-se ANNiTA, de regresso, 
com a resposta de "que náo Podia mandar reforços e que sal- 
vase as armas e muniçóes e se retirasse com ellas*. 

E ANNITA? ao lado de Garibaldi, sempre intrepida, ex- 
traordinaria, nem siquer arrefecia o seu ardor ao ver, B. p s -  
sagem.de cada um dos trezes navios que compunham a divisjo 
atacante, vomitar sobre os pequenos navios da esquadrilha re- 
publicana o mais mortifero fogo de metralha e fuzil. 

Tão rude e cruento foi este combate que, durante 15 mi- 
nutas a passagem de cada um delles, perderam elles um terw 
de sua guarniçao e. quando chegaram ao porto, estavam des- 
mantellados e crivados de balas. 

Não queria Garibaldi que seus navios cahissem em poder 
do inimigo e por isso confiou B ANNITA o desempenho da or- 
dem que recebera. e foi debaixo de intesissimo fogo que ella 
comccou o desembarque do armamento e muniçóes, que só po- 
dia fazer em um pequeno bote de d o u ~  remos. De pé, na popa 
da embarcação, cujos remadores se curvavam ao passar as ba- 
las. a 1egenda"ia bradleira, em vinte viagens suecessivas, de 
Nrdo para terra e de terra para bordo, apparecia calma, firme 



e arrogante m o  a estatua de Pallas. E ainda, na ultima via- 
gem, ajuda a Garibaldi a lançar fogo aos seus navios. De bardo 
do "Rio Pardo" passam successivamente aos outros e, final- 
mente, ao "Iiaparica", onde ateiam o incendio, que, attingindo 
o paiol de polvora, fal-o saltar em estilhaces, levando entre os 
destroças os corpos mutilados dos valentes que a defendiam. 
Com ella voou o seu,valente commandante, o intemerato la- 
gunense João Henriques, morto pouco antes. 

Receberam em suas toldas as canhoneiras imperiaes ns. 13 
e 6 os destroços inflammados daquella carcassa, que tantos 
heroes conteve. 

Reunidos os elementos que ficaram daquelle desastre, se- 
guiram os republicanos para c centm, em demanda de Lages. 

Desde esse dia trocou ANNITA a vida de marinheiro pela 
de soldado. Não lhe fariam medo os combates de terra, pais, 
como marinheiro se amoldazia ás circumstancias. Ao lado de 
seu dilecto Garibaldi, nada tinha que temer. 

Excellenk cavalleira spezar de penosissima marcha, entre 
lagunas, florestas e tremedaes, tudo supportava. Da Laguna 
á Torres e de Torres Vaccaria seguiu rumo a expediçáo. 

Em 14 de dezembro, em caminho para Lages, encontram- 
se as forças sob o commando do coronel Teixeira e de Gari- 
baldi, no passo de Santa Victoria. no rio Pelotas, com as for- 
ças do eoronel imperialista Francisco da Cunha Xavier. Der- 
rot,ado este no combate travado, perde a vida, afogado $0 
transpsr o rio. 

Náo deixou ANNITA nesta peleja de tomar activissima 
parte. Se bem que náo fosse do numero dos conibatentes, com- 
tudo, durante a pugna, expondo-se w m  uma abnegação ex- 
traordinaria, era o anjo que a todos os feridos acudia; era a 
providencia junto d'eiles. Enfermeira carinhosa e meiga, ti- 
nha um sorriso de bondade, uma palavra de conforto, um ges- 
to de wmpaixão e, finalmente, uma prece para muitos; par isso, 
era venerada por todos e por todos considerada como o espi- 
rito que presidia as victorias. 

Chegada a coiumna a Loges, foi restabelecido o governo 
republicana e de novo em marcha na perseguiçáo de outra co- 
lumna imperialista, ao mando, do coronel Antonio de Mello e 
Albuquerque. 

Em 12 de janeiro de 1840. na margem do rio Marombas, 
no lagar denominado Campos das Forquilhas, trava-se o 
combate. 

Por uma astuciosa tactica do coronel Albuquerque, caem 
OS republicanos em uma emboscada, sendo completamente der- 
rotados. E' nelle que ANNiTA é feita prisioneira. 

O facto assim se deu: Fingindo o carouel Albuquerque 
abandonar o campo, avaniam os republicanos; porém, os im- 
perialistas occultam-se e envolvem-os e ANNITA, que condu- 
zia as munições, receiosa que faltassem, tambem se adianta 
sendo sorprehendida par um esquadrão inimigo, que cae sobre 
os soldados da guarda. 

Exeellente cavalleira, coma dissemos, poderia ter fugido, 
mas dentro do seu peito puisava um coraçá,o de heroe. Ani- 
mou os seus a defender-se r, ao ver-se completamente cercada 
pelos imperialistas, náo se atemorizou. Intimada a render-se. 



nrge-se com desafio. Uma bala atravessára-lhe o chapéo, le- 
rando-lho uma madeixa; de cspeiia em piiiiko, iilveste contra 
a escolta incitando os seus soldados. Outra bala mata-lhe a 
montaria e caindo por terra é feita prisiorieira. 

Levada á presença de Albuquerque, repelle com energia. e 
altivez as pa1alrr.a~ pouco attenciosns daquelle chefe e prin-' 
cipalmente de João Goncalves Padilha, 6s mãos de quem quiz 
o desiino giir el!a viesse a cair. Era eÇte official o mesmo a 
quem o pae de ANNITA queria escravieal-a. E não é demais 
dizer que d&;uelle dia em diante elle jurou vingar-se, tornan- 
do-se um dos mais acerrimos perseguidores de Garibaldi. 

Náo se perturbcu ANNITR com tal desdita; era forte bas- 
tante para calculsr, com clareza, o que lhe esperava alli, no 
meio daquella gente, ella sem defeza e prisioneira daquelle de 
quem se recusara ser mulher. 

Preferia z morte a nffronta; estava resolvida a defender- 
se como antes fizera. 

Um rnomento houve que essa altivez se abateu. Espalhou- 
se pelo acampamento a noticia da morte de Garibaldi. Cheia 
de angustia, de todos indagava; a qualquer sussurro prestava 
ouvidos; sentia-se só e desamparada. Separada daquelle que 
tanto amava. a pobre ANNITA, entregue ás mãos de um al- 
goz, ficou acabrunhada. 

Uma esperança, porém, ainda lhe animava; queria pro- 
curar moita no campo de batalha aquelle que entre os vivos 
náo encontrava, e por isso, resoluta, vae implorar do chefe im- 
perialista a graça de procurar o corpo do marido; queris. vel-o 
e abraçal-o ainda uma vez. antes de dal-o á sepultura, cavada 
por suas proprias mãos. 

Não lhe negou o chefe; eil-a, ao escurecer, qual espectro, 
refiectindo ao luar que illumi~iava aquellas lugubres campinas, 
dando Mins ainda mais tristes áquelle quadro n a  sua piedosa 
pesquiza. De radaver em cridaver, revolvendo-os de cubito, ga- 
ra  ler nas phgsionomiaa rigidaç a sentença da destino que lhe 
esperava, procura com avidez o corpo do seu idolatrada esposo. 
Não houve mouta que não batesse, anfractuosidade que não 
examinasse, senteira que não trilhasse. e, se por acaso nove 
cadaver encontrava, tremendo a cada vaga semelhança, ia in- 
quiril-O com muda inc?rrogação, esperando muda porem ex- 
p r e ~ ~ i v a  resposta. Em vão: a funerea campa não continha o 
que procurava, nem lhe dera a sentença do seu destino. Cada 
i1lusR0 era para elia nova esperança. O seu coração sentiu-se 
mais aliviado e, resoluta como uma vidente, resolveu não mais 
procurar entre os que tinham cahida no campo de batalha, mas 
sim entre os que continuavam a se bater pela santa causa da 
liberdade 

Resolveu, pois, fugir; com calma e reflexão traçou o seu 
plana. Bem sabia ella os perigos a que se ia espõr, mas para 
ella não havia tropeços. O principal obstaculo estava em illu- 
dir a vigilancia das sentinellss dispatas de maneira a evitsr 
a fuga dos prisioneisos. Eram clles em numero de doze, reuni- 
cios em lima clareira, occugando o centxo da mesma; ao redor, 
CeitSdos OS ~Oldados inimigos. f ~ z i a m  verdadeira muralha, im- 
possivel de atravessar-se sen; ser Dresentido. Pois bem: ANNZ- 
TA, a p z a r  de todas as diificuldades, conseguiu, arrastando-se 



entre as filas de soldados, illudir as sentiuellas e, orientada pela 
pesquiza anterior, seita a correr campo em fóra e embrenha-se 
na floresta. Cortando por atalhos, vai ter a uma casa. Como 
seria recebida? era interrogação que lhe apparecia sombria, 
como as florestas que vinha de atravessas. Cheia de duvidas e 
receiosa, aproxima-se: desaparecem-lhe todos os receios em 
vista do acolhimento que teve. • 

Ao chegar a esta casa, teve ANNITA inaudita surpresa; 
nella encontrou o palla de seu marido. Como teria elle ido alli 
Parar? teria sido encontrado em abandono no campo ou seria 
despojo de um cadaver? A appariçáo daquelle objecto de ines- 
timavel valor para elia que de engustiosos problemas não veio 
trazer áquelle cerebro ardente? Precisava partir; não tarda- 
riam por certo os soldados a vir procural-a; estava bem certs. 
de que Gonçalves não a deixaria escapar. Troca o seu chale 
Pelo pala de Gmibaldi, pois que a hospedeira só tinha a lu- 
crar. Sem tardar, monta em um cavalio que obtivera por em- 
Prestimo e envolta no querido manto, *-se a caminha em 
direcçán a Lages. 

Começa então nova e duriseima prova; desamparada, sem 
armas nem guia, privada de alimentos, segue a esmo, parém 
confiante, evitando os moradores e atravessa a floresta. 

Era a época das chuvas; cheios os Eios, alagados os cam- 
pos, sendo preciso muitas vezes atravessar a nado muitas cor- 
rentes, ainda assim chega ao passo do rio Canoas. Quatro sul- 
dados, ahi postados, deixam por terra as armas e fogem es- 
pavoridos á appairiçso de extranha visão; era ANNITA, que 
aproveitando-se da fuga dos soldados, atira-se ao rio, segura 
as crinas do seu cavalio e atravessa-o a nado, vis(*> como na- 
quella occasiáo m%o dam váo. Uma vez 4 margem opposta, com 
a s  roupas colladas ao corpo, tiritando de frio, fustiga, o cavallo 
e, por montes e valles, em carreira vertiginosa, 4 procura do 
marido. vae em demanda de Lages. Oito dias eram passados 
quando em seus braços caiu, depois de desesperada angustia e 
mil soffrimentos. 

De Lages descem os republicanos para Vaccaria e com elles 
Garibaldi e ANNITA e depois Para Setembrina, onde chegam 
a 16 de abril e, finalmente, ás margens do Capivary, onde no- 
vamente se começou a tratar da OrganuaçSo de nova notilha. 

Durante este tempo pdde ANNITA descançar um pouco, 
gosandu de certa paz de espirita, parque junto della estava o 
marido. 

Foi n'esse remanso de paz e felicidades que em Mostirdas, 
perto de Sáo Simão. em uma pequena casa deu á luz ANNITA, 
um robusto rapaz, primeiro fructo daquelle amar, a 16 de se- 
tembro de 1840. 

Trazia elle na fronte a se110 de sua origem tempestuosa: 
uma cicatriz, provocada talvez pela queda do cavallo que dera 
ANNITA, quandb foi feita prisioneira do combate de Forqui- 
lhas marcava a fronte de Menotti, nome dado áquelle primoge- 
nito. em honra a um dos martyres da liberdade italiana. 

Teve G a n i l d i  necessidade de ir a Setembrina prover-se 
do necessario para attender a sua mulher. De regresso, devi- 
do As chuvas que tudo tinham alagado, demorou-se mais do 
que pensava. Ao apro%imar-se de casa, ouve forte fuBlada; ati. 



ra-se raivoso em direcção a ella. Ahi chegado, encontra-a va- 
sia. Nem ANNITA, nem Menotti, nem ninguem. O seu despe- 
ro foi enorme. 

O major Francisco Pedro de Abreu, por alcunha o "mo- 
ringue", que não podia perdoar a Garibaldi o ter-lhe quebrado 
um braço em um ataque anterior. sabendo da existencia deste 
posto do& republicanas, caiu-lhe em cima de surpresa e derro- 
tou-o completamente. Os homens de Garibaldi nãa tiveram 
outro recurso semao fugir, recolhendo-se &s matas vizinhas e 
com elies a yobre ANNITA. Havia apenas doze dias que havia 
dada 4 luz e nestas condições é constrangida a saltar a cavano, 
em noite tempestuosa, com a simples roupa do corpo, trazendo 
aos braços o precioso fardo. e correr par entre silvados e 
barrancos, á prucura de um logar seguro onde se podesse es- 
conder e agasalhar aquelle pedaço de sua alma. 

Quiz, porém. a fortuna que Garibaidi a encontrasse. Rew- 
Iheram-se & antiga morada, mas por pouw tempo, pois muda- 
ram-se para o Capivary. 

Depois do ataque á cidade de S. José do Norte, foi levan- 
tado o cerco de Poria Alegre. 

Cambinada a retirada. parte Canavarro, ao qual se reu- 
niu Caribaldi com sua pequena familia, com 1.8W homens em 
direcção a Vaccaria. 

Sobre esta celebre retirada damos a pdiavra a Garibaldi 
"Conduziamos por unico alimento algumas vaccas ao laço, não 
encontzando animaes nos aridos caminhos que deviamos per- 
correr. Pelas chuvas quasi perennes n'aquellas montanhas 
cheios além disso as rios. muitas bagagens se perdiam, arre- 
batadas nas passagens pela torrente. Marchava-se w m  chuva. 
sem alimento; acarnpava-se sem alimento e com chuva. Entre 
um rio 6 outro, aquelles que ficavam com as vaccas tinham 
carne, os outras nada. A infanteria especiahnente padecia, fal- 
tando-lhe o miseravei pasto da carne de cavailo. 

Foram scenas de harrores. Muitas mulheres, segundo o ws- 
tume do paiz, seguiam a. tropa e com ellas as crianças. Poucas 
sairam da floresta. Algumas apanhadas p l o s  cavaliarianos 
que, poucos entre as afortunados, tinham podido salvar o ca- 
vallo e com elle uma criança abandonada pela mãe morta ou 
moribunda de fome, de fadiga ou de frio. 

"ANNITA tremia á idéia de perder o nosso Menotti, que 
salvamos par um milagre. No mais arduo do caminho e no 
pus0 dos rios, eu trazia o meu filho de tres mezes em um 
lenw a tiracollo, procurando aquecel-o com a sopro. De uma 
duzia de cavalios e mulas que serviam para montaria e para 
minha equipagem e que comnoseo tinham entrado n s  mata, 
só com dois cavallos e duas mulas tinha ficado; o resto tinha 
caido de cansaço. 

"OS guias, por cnmulo de caiporismo, tinham-se enganado 
de caminho, e este foi um dos motivos pelo qual mais difficil- 
mente trilheimos aquella tarrivel floresta das Antas. 

"Como se continuasse para diante, sem nunca encontrar o 
fim daquella maldita picada, eu fiquei na floresta com duas 
mulas tambem cançadas, com intençáo de salval-as, fazendo 
caminha pouco a pouco e alimentando-as com folhas de ta- 



quara. Mandei ANNITA com um criado e com o menino, para 
que procurassem a saida do mato e alimento para ambos. 

"Os dous cavalhs que restavam, cavalgados alternativa- 
mente pela corajosa ANNITA, salvaram o todo. Eila saiu da 
picada e por felicidade achou alguns de nossos soldados com 
um fogo accesa, cousa náo facil pela chuva continua e pela 
triste eondicáo a que estavamos reduzidos. 

"Os meus companheiros, que tinham conseguido enxugar 
algumas das andrajosas roupas, tomaram o menino, envolve- 
ram-no e aqueceram-no, e tornaram a chamal-o á vida, quan- 
do a pobre mãe já pouco esperava. Com amoravel solicitude 
aquelles milieiaws procuraram tambem alimentos, com os 
quaes ambos se confortaram.. . 

Transpostos os. matos Portiiguez e Castelhano, dirigiram-se 
a Cruz Alta e dahi a S. Gabriel, onde se estabeleceu o quartel 
general, seassumindo ahi Bento Gonçalves a presidencia da 
republica a 14 de março de 1841. 

Precisava Garibaldi descancar: tinha agora uma familia a 
cuidar. por isso pediu permissão para retirar-se do serviço. 
Obtida essa, dirigiu-se para Montevidéo, onde chegou oom AN- 
NITA em principias de 1842. 

Vivendo exclusivamente dos parcos vencimentos que rece- 
bia seu marido, das lições que dava no collegio Senaidei, AN- 
NITA, uma vez máe, dedicou-se exclusivamente aos cuidados 
da familia. "Annita, escreve o marido, supezior a seu sexo nas 
vicissitudes e nos perigos, era admiravel na  vida domestica; 
ella me ajudava e me consolava na adversidade, na pobreza 
em que me achei em todo o periodo entre a vinda do Rio 
Grande e o serviço debaixo do estandarte da Republica do 
Uruguay. Durante o tempo de meu serviço 4quella Republica 
ANNITA pouco abandonou Ddontevidéo, viveu naquella cidade, 
amada por todos!" 

E não foi escassa virtude manter em decoro, elia propria. 
tres filhos e o marido, que dava tudo quanto possuia: sem fa- 
zer-lhe sentir as difficuldades a que s sua cavalheiresca natu- 
reza condemnava-a, sem recordar-lhe que vinha de familia 
abastada e que por elle tudo tinha abandonado. O dr. Odicini 
narmu que, quando naseeu Therezita, não havia em casa nem 
lume; nem meios de fazer um caldo, com excepçáo de feijões 
seccos. e que elle teve que correr á sua casa para alimentar 
convenientemente a parturiente. 

Em 26 de mrça de 1842, na igreja de S. Francisco de Assis, 
une-se Garibaldi á ANNITA pelos laços matrimoniais, consa- 
grando solemnemente as suas nllpcias com a mulher que tinha 
sido até entáo sua fiel companheira. 

Pelos fins de 1847. consegue Garibaldi, não sem difficul- 
dade, que ANNITA o precedesse com os filhos, entáo tres em 
numero, com destino á Italia. promettendo reunir-se a ella em 
casa de sua familia, em Nice. 

Chegada i Genova, depois de dous mezes de viagem, qual 
O acolhimenta que teve ANNITA deduz-se da seguinte carta 
inedita, escxipta pelo seu proprio punho de ANNITA a Stefano 
Antcnini, habitando ella a casa de um irmão naquella cidade. 
(Temos o "fac-simile", que contesta a opiniáo de alguns bio- 
graphos de Garibaldi, -o sendo ANNITA uma mulher vulgar 
e quasi analphabeta). 



Tenho o prazer em dar a V. S. a noticia de minha feliz 
chegada a Genova. depois de uma felicissima viagem de cerca 
de dous mezes. Fui muito festejada pelo povo Genovez, de 
modo singular. 

Mais de tres mil pessoas vieram debaixo das janellas gri- 
tando "viva Garibaldi, viva a familii do nosso Garibaldi" e 
me deram uma bella bandeira com as cores italianas, dizen- 
do-me de entregai-a ao meu marido Ioga que chegar a Italia, 
para que seja o primeiro a plantai-a no solo Lombardo. Se 
soubesse quanto é amado e desejado Garibaldi em toda a Ita- 
lia e principalmente aqui em Genova! Todos os d i a ,  a cada 
navio que julgo vir de Montevidéo, penso que possa ser elle, e 
se isso fosse, eu creio que as festas seriam sem fim. As oou- 
sas da Iia!ia procedem assáz bem. Em Napoles, Toscana e Pie- 
monte foi promulgada a Constituição e Roma levar8 pouco a 
tel-a. A guarda nacional está estabelecida em toda a parte e 
muitissimos beneficias obtiveram esses paizes. 

De Genova e de todo o Estado, foram expulsos os Zesui- 
tas e todos os seus familiares. e por toda a parte só se fala em 
unir a Italia mediante uma liga politica e aduaneira e poder 
libertar os irmãos Lombaidos do dominio do extrangeiro. 

Mil finezas recebi dos irmãos Antonini. Ante-hontem fui 
á Opera e hontem 4 noute á Comedia. Visitei os principaes lo- 
gares da cidade e dos arredores e amanhã parto no vapor pa- 
ra NiCa. 

Far-me-ha o favor, no caso que meu marido ainda não te- 
nha partido, solicital-o a isso e dizer-lhe que os ultimos acon- 
tecimentos da Italia derem fazer-lhe accelerar a sua partida. 

Saudando-vos, pois, caramente me creia 
Sua devot.ma creada - ANNITA GARIBALDI 
Gellov&, 7 Marco 1848." 
Quando esta carta chegou, já Garibaldi tinha partido che- 

gando a Niçn em junho de 1848. 
h e s  dias depois partia Garibaldi para regressar da pri- 

meira e infructifera empreza que emprehendeu na sua patria, 
depois de sua volta. Em 21 de outubro achava-se ANNi!TA em 
casa de Carlo Notary, em Livorno. 

Não querendo Annitz deixar de acompanhar seu marido 
na nova campanha que ia encetar, com elle partiu, deixando 
em companhia dos avós os filhos agora crescidas. 

Em novembro achava-se em Florença, donde pretendia Ga- 
ribaldi atravessar os Apeninos e levar socorros a Venezu. 

No combate de Luino, ANNITA Ia estava. 
No meio da luta, que era de corpo a corpo, no mais forte 

da refrega, o cavailo preto em que montava ANNITA é attin- 
gido po; uma bala, cae e arrasta-a comsigo na quéda. 

Não esmoreceu a corajosa mulher; ergueu-se rapidamente 
e, de um salto, pula na garupa do +vallo que montava Ga- 
ribaldi. 



Este esforco exhauriu-lhe as forças. Sustentando-a com 
um braco. Ceita-a semi-morta adeante de si no arção da sella, 
e com o oa'ro, empiinhando a espacla, abre caminho, a galope 
e comegue escapar e por a salvo o precioso fardo. Acompanha 
Garibaldi a Bolonha, a Ravena, a Macerato e a Rieti. Ahi con- 
venceu Garibaldi a AMNITA que ella devia evitar os perigas 
da campanha eminente e voitar para junto dos filhos, o que 
ella fez partindo para Niça. 

Estava Garibaldi em Roma e Annita, sabendo dos perigos 
~ U P  sorria o marido. i tendo noticia dos successoc de 3 de ju- 
nho, n5o deçcancou um só instante: tamou como guia o ca- 
valheiro Felice Orrigoni, um veterano de seu marido, e com 
elle partiu para Roma. 

Era s manhã de 14 de jun;io: Garibaldi tmha transporta- 
do o seu quartel general para a Viila Spada. Estava almoçan- 
do, quando de repente abre-se a porta da sala: Garibaldi solta 
um grito. e se acha em seguida nos br-qos de ANNITA. Orgu- 
lhoso, mostra elle aos 'seus companheiros de armas da Italia 
o modelo das esposas e das mães, umn heroina digna de mar- 
char ao lado d'elles. 

Crmo tivesse vindo: como tivesse atrave--do tantos lo- 
Dares inimigos. illudindo na Tuscanz os espióes austriacas,.e 
ao redor das portas de Rorna as vedettas francems, e tantas 
cutras interrogações bem se pode imaginar. 
- Sabeis em que ella se tem divertido vinda da Via Cor- 

Sini aqui; generaI? perguntou 0nio;ani n Garibaldi. 
- A parar ao longo de S. Pedro, em Montorio. para ver 

a bateria franceza. Olhae. vêde a poeka que 110s cobre a am- 
bos: é a que as balas produziam batendo sobre a muralha. E 
emquanto eu ihe dizia: "Vii:ii?. Senhora, vinde! é inutil fa- 
?.ermo-nos matar aqui!" respondeu-me: "Como achaes, meu 
caro. que as francezes nrranjani as n9ssas egrejas?" 

Na naute da festa de S. Pedro houve o ataque a porta de 
S. Pancracio. ANNITA, obl.igada por doente a conservar-se de 
ccma. escreveu a Griribaldi o seguinte biihetr: 

"Meu amigo, 5 hora da peleja não penses em mim, nem 
em nossos filhos, não cuides senão cia Italia. ANNITA GARI- 
BALDI". Documenta digno d: mulher da antiga Sparta! 

Diz Clement Robert, referindo-se ao dia 30 de jun., em 
que foi necessaria ceder á forca: 

"Dura~ tc  esse terrivel eon;>ate, Garibaldi mostritra a mais 
heroica coragem. Viam-no em roda a plrte: aqui 6 testa d'um 
batalhgo, para uma carga de ba,yoneta: acol&, reunindo os sol- 
dados que carne-am a dcsaniaar: sempre nos ponws mais pe- 
 OSOS. OS. não cessando de dar o exemplo dessa bravura, de que 
na  P.mrrica tantas proirs apresentou. ANNITA não o abando- 
nau. Nos bletiiies. nas brechas, animava os combatentes, dando 
rxemplo da mais valorosa e nobre intreoidez. 

m a ,  escreve o coronel Hoffstetter, uma inuiher de seus 22 
anncs, bastante morena, de Iraios interessantes, franzina da 
corpo; mas, ã primeira vista, se aescobria n'e!la 3. a.maaona. 
Tive muitas vezes occasia de ver quanto o seu marido lhe que- 
ria bem. 
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A lucta em Roma era impossivel e, por isso. a 2 de julho 
de 1849 sahia Garibaldi da cidade: em trajes masculinos e ape- 
zar de seu adiantado estado de gravidez, junto delle est& AN- 
NITA. Náo houve rogo que a dissuadisse. Conhecia por demais 
o que seu marido offerecera aos que o quizessem acompanhar: 
fome, sede e lucta sem descan~o. Collocou-se a frente de uma 
centwia. 

A datar deste momento, começou essa memosavel retirada. 
cheia de incriveir; peripecias atravez de quatro exercitos. Os 
francezes estavam sob os muros de Roma; os austriacos, hes- 
panhoes e napolitanos espalhados pelas proximidades. 

Caminhava ANNITA para o martyrio, cujo desfecho não 
tardaria muito. 

Nesta terrivel retirada, c-A, a ardencia do sol, fazendo mw- 
chas e contra marchas, dormindo ao relento ou em constau- 
tes alertas, dispensando alimentos para ganhar tempo, tudo 
soffre ANNiTA. A 25 do mesmo mez acha-se Garibaldi en- 
trincheirado nas alturas de Citerna: advertido, porém, que as 
forças do gran-duque Ernesto e austriacas tratavam de impe- 
dir-lhe a passagem. usa de um estratagema, emprehendendo 
R subida da monte Luna. A estrada corre n'aquelle monte por 
muitas viravoltas, diz Hoffstetter. Cavalgava na frente Gari- 
baldi e com elle ANNiTA e o estado maior. Era preciso abrir 
caminho. A principio quiz fazel-o á bayoneta, mas depois de 
meihw explorado colloca um forte destacamento paia guardar 
Sant'Angelo no Vado, e outro deixa em Moscatello, afim de 
conservar em distancia o inimigo que vinha de Lestine. 

O destacamento Dragoni. deixado de guarda em Sant'An- 
gelo. sorprehendido por descuido, por um esquadráo de "hus- 
E-irds", é posto em debandada e 6 com tal precipitação que fo- 
gem, que ANNITA, que cavalgava na. retaguarda, na  ausencia 
de Garibaldi, indignada ao assistir este foge-foge desordenil- 
do. atira-se sobre elles de chicote e, com s. espada, consegue 
certa calma. Gritava eUa: "Covardes! emquanto uma mulher 
se bate, vocês fogem!" 

Internado Garibaldi em S .  Marino, resolveu fugir em di- 
reeção a Veneza; na noute de 1 de agosta emhrca-se com An- 
nita e alguns fieis amigos. 

Começou, porém, para elles, por mar e por terra. uma caça 
sem descanço. O general austriaco Coszkousky derramou por 
toda a Bolonha um bando de selvagens. Estes ameaçavam de 
fuzilamento i m e d i a t o  todo aquelle que soccorresse aquelles 
salteadores fugidos da cadeia e da fprca, e ajuntava, entre ou- 
tras signaes. para descobril-os "que estava com Garibaldi uma 
mulher gravida de seis mezes". 

A principio tudo correu bem aos fugitivos. como diz Guer- 
zoni; p é m  pela tarde, refrescando o vento e engrossando o 
mar, o navegar de tantos barcos de pesca era arduo e arris- 
cado, mas eaminhava-se sempre. Pela tarde, os vigias assigna- 
lavam no horizonte q-nzi!os zustriacos. 

O plano de Garibaldi foi rapido; mandou que se espalhas- 
s-m e fcssem para ponta Maesira. 

Para livrar-se da perseg.ui$áo, teve que atirar-se para a 
costa de Magnavacca, onde foi outro milagre de arte e de for- 
tuna o pcder desembarcar. 





portem os fugitivos, designando p r a  primeira parada a fa- 
zenda do Marquez de Guiceioli, situada perto de S. Alberto. 

Era a noite de 3 agosto quando partiu Garibaldi. Os ho- 
mens que o conduziam, amedrontados, abandonaram-no na 
c& de Panero, peria de S. .&gelo. Consegue Garibaldi obter 
um carro e n'elle wlloca ANNITA agonizante, e durante 
aquelle piedoso trajecto, caminhando ao lado d'ella, protegen- , ao-a, com uma umbrella, dos raios solares, parava d e  vez em 
quando, para limpar-lhe a espuma que lhe inundava. a bocca. 
Em chegando fazenda do Marquez de Guicdoli, encontrou o 
medico dr. Nanini, que ali se achava por acaso: este a exami- 
nou e comprehendeu, desde logo, que nada havia a fazer e que 
poucos minutos de vida restavam A ANNITA. 

Era preciso que a luctuosa tragedia t ivwe fim. A's 4 ho- 
ras da &de de 4 de agosto de 1849, ANNITA expirava nos bra- 
ços de Garilkddi, mal acabava de sorver um gole d'agua que 
havia pedido a seu marido, para humedecer seus resequidos 
labios. 

Pobre ANNITA! Tinha invocado do marido a suprema ma; 
ça de nunca ver-se separada deUe e o seu desejo foi cumprido. 

Morreu como tinha sonhado: entre os braços daquelle que 
em vida tanto amou. Consagrou-se voluntariamente a um ho- 
locausto perpetuo de fé, de devotamente e de amor. 

Mal expirára ANNITA, quando em frente A casa appre-  
ceram os austrhcos, tendo apenas Garibaldi o tempo de fugir, 
pedindo aos circumstantes que dessem condigna sepultura a 
sua mulher, atk que pudesse elle, em oca€siáa mais propria. 
vir buscar os seus restos. 

Comprehende-se que é tragedia terrivel o entregar a ou- 
trem a piedosa missão de dar sepultura a sua mulhar apenas 
falecida. Mas assim quiz o destino. 

Quinze dias mais tarde, alguns lavradores viram uma mão 
emergir de um mantáo de areia; chamada a autoridade, foi en- 
contrado o cadaver de uma mulher, desfigurada pela incipien- 
te putrefacçáo. Transportado o cadaver e autopsiado, tinha nas 
visceras um feto de Sete me=. Era ANNITA GARIBALDI. 

Porque sepultada d'aquelie modo? Mplica o feitor Rava- 
glia que escondeu o cadaver de ANNITA e espalhou a noticia 
que náo estava morta, para poder transportal-a durante a nou- 

. . te; com medo de ser descoberto, sepultou-a daqueiia maneira. 
Diz. Bonnet que, sabedor do facto, não o approvou e que dis- 
sera ao feitm Ravaglia para desentemal-o e tranportal-o a 
Pinetta, onde, em logar escondido e remoia, lhe desse se- 
pultura. . Prometteu-&e o feitor fazer isto, mas ao que p a r e ,  não 
O fez. 

Ainda depois de morta, continuou a tragedia. 
s Hoje guarda a Italia os ossos da heroina brazileira que fez t 

' ?  
sua a causa italiana. 

* 
Do matrimonio de ANNITA com Garibaldi POI muito tem- 

po duvidou-se. 
O seguinte acto matrimonial, obtido em ~ o n t e v i d b ,  ma- 

ças á gentileza do sr. ministro do Uruguay, P. Antonino e Dia,  
tifa toda a duvida e fecha a toda a contmversia: .~ - 



H a y  tres sellosv. misie 
"Martin Perez, CuraRector de la Parroquia em San Fran- 

cisco de Asis, en Montevideo. 
"Certifico: que en e1 Libro p'imero de maWmonios de esta 

Parroquia, a1 folio diee y nueve vuello, se lee ia partida que 
transcribo: Don Zenon Aspiani, mi Ingar Teniente Cura Ge 
esta Parrwuia de 8an Francisco de Asis em Montevideo, a=- 
torisó e1 matrimonio que '*in facie ~aclesire" contrajd per pa- 
labras de presente Dou José Garibaldi, natural de Italia, hijo 
legitimo de Don Domingo Garibaldi y de Dofia Rosa 
Raymunda com Doiia Ana Mauia de Jesus, natural 
dz la Laguna en e1 Brasil, hija legitima de Don Be- 
nito Riviero de Silva. y de Dona Maria Antonia de Jesus, 
habien", e1 Sefior Pmvisor y Vicaxio General dispen6.0 de 
10s conciliares proclamas y praticado lo demas que previene e1 
derechu: no recibieron las benediciones nupciales por ser 
tiempo que la Iglesia non las ünparte. Fueran tertios de en 
otorgamiento. Don Pablo Senaidei y Dotb Feliciana Garcia 
Villagran, 10 que por verdad firmo yo e1 Cura Rector. - LO- 
RENZO A. FERNANDEZ. 

"Concorda con e1 original y á solicitud de parte interes- 
sada expido e1 presente em Montevideo & viente y siete de 
Enero de mil oeho cientos ochenta y uno. MARTiN PEREZ". 

O MONUMENTO A ANNITA GARIBALDI EM RObC4 
Constituiu-se em Roma um "comité" para a ereiçáo dc 

um monumento á ANNITA GARIBALDI, sob a ,  presidencia 
honoraria do Cav. José Biancheri. presidente do Senado, e dos 
ministfos do Brazil e da Argentina, do Syndico de Roma e do 
de Niça. 

O mesmo "comité" publicou o seguinte manifesto: 

" Iialiani! 

Nella data centenauia della nascita de GIUSEPPE G-I- 
BALDI, 1'Italia deve sciogliere un voto de gentile riconoscen- 
Za ,deve colmare una lacuna de inqualificabili dimenticansa. 

Compagna, si noii inspiratrice - affectuosa fino a l a  ido- 
latria - eroica fino a1 martirio - devota fmo alla morte - 
ANNITA GARIBALDI fu esempio de ciò que possa amor di 
dona, di sposa e di madre, Essa che fu sorriso e fede nei .tur- 
binosi anni giovanili d'el Eroe leggendario. 

In mezzo alla frenesia di mvnumenti ereti ad uomini ch? 
la Storia presto dimentichera, 6 nobil e doveroso ne sorga uno 
che rieordi Colei che, non nata su solo italiano, fu tanta e ge- 
nerosa parte neli'epopea de1 nostro riscatto. 

A noi sembra che iale manifestadoni di pietosa e tardiva 
riconoscenza possa e debba, ami, degnamente compiersi nella 
data memorando che i1 monda civile si appresia a commemo- 
rare ed i1 Comitato nadonale sorto unicamente per questa af- 
firmadone fa appeilo a quanti in Italia serbano culto per il 

- 



passato, fede .91 prwnte,  speranza nell'avenire, perch€ contri- 
buiscono con l'autaritil de1 none, w n  I'efficacia della propa- 
zmda, col conforto de una intelligente cooperazione e tradurre 
in atia il voto ohe, ancora una volta, varra a confannare Ia 
gentilezza e Ia poesia de1 popolo nostm. 

Stringiamosi, ~ialiani tutti, ndl'omaggio alia Donna che. 
fuggiasca e perseguitata, mori en terra italiana, martire g1G- 
siosa di abnegazione e d'amore, e sia quesia prova m>vella che 
ia virtú e I'eroiqm non murio~m msL" - 
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O momento em que actuou o jornalista do "Correio Bra- 
sillense" era de rem& clerical e de decadencia wlitica: a 
soeiechde portuguêsa sua contemporanea compunha-se d'uma 
resumida minoria de intellectuaes, orientados conforme a 
filasofia francesa do seculo 18, e'da grande massa inculta e 
beata, que representa o peso morto, quando se apura o valor 
de uma raw. 

A literatura offerece nas creaçóes do tempo a imitaç6o 
dos modelos classicos IWS escriptore nmis equilibrados. mas 
quasi sempre o falso sentimentalismo e o falso gosto, ao qual 
corresponde a enfase das rimas e o guindado do discurso, 
quando se n&o desvirtua na mmografia. 

Floresce o poema heroe-comico, acirra-se a satlra pessoal 
e os motivos encomiasticos proliferam na maior parte dos ver- 
sejadores. 

Os emigrados resentiam-se das influenclas do meio soeial 
orlginario: em Pariz. Felinto EHslo imitava os modelos ita- 
lianos e francéses. outros nacionalisavam os latinos ou es- 
creviam compendios didacticos: mas nada se creava, porque 
a sinceridade era escassa. 

Bocage padeceu por causa da sua superioridade: a sua 
bella ode: 'A Voz da Razão" resóa solitaria no silencio bas 
consciencias do tempo. 

A sociedade soffria do desequilibrio das instituições aa- 
eudidas vigorosamente pelo absolutismo pombalbo, comba- 
lidas pela nova ordem de coisas que a revolução francéaa 
c-ra e que se impunha em todo o mundo, apezar da cen- 
sura e da policla. 

A inqulsiç50, convertida pelo absolutismo em instrumento 
da wlitica entrara em decadencia. "As ordens religiosas des- 
mandavam-se em aggressões e descompsturas". 

Na cdrte, a nobrêsa conspirava com D. Carlota contra 
o marido e as scenas domesticas do eazal de D. J& 6.0 tor- 
navam Impossivel o prestigio da corba. 

A nobrêsa, abatida pelo ministro de D. José I, tinha no 
reinado de D. Maria retomado as posições perdidas, mas sem 
o lustre que d'antes passuira. 

O marquês de Penalva. com apreciaveis rsuóes, ponde- 
rava em carta aberta ao principe regente os perigos que cor- 
riam o mesmo principe e o reinado & elevapáo aos altos postos 
do governo de pessoas extranhas B nobrêsa: mas esta perdera 
os antigos elementos eugenicos, a burguezia assediara as func- 
ções princiwes: e o principe por indole cercava-se de gente - - 

inferior. 
Portugal havia muito tempo náo tolerava dentro d'elle 

* 



homens de valor; reconhecem-n'o e afiirmam Os mais fn~U.9- 
peitos e autorisados escriptores d'essb paiz. (1) 

A nobrésa de segunda ordem ou lettrada era composta 
de desembargadores, que D. Domingos de Souza Coutinho 
consi8erava serem com os inquisidores e padres causa dos 
males de Portugal se contou alguns homens de msrecimento 
real, era pela maior parte formada de individuos de Idéas 
acanhadas, carolas, beneficiados com sinecuras rend@sas. 

Entre os desembargadores avultava Diogo de Pina e Manique, 
magistrado violento "a expressão viva do desy>otismo". 

O numero de desembargadores era, demais, excessivo: nos 
ausdros ordinarios era de 60 juizes a relação cie Lisisbga e de 
45 a do Porto, afiira os outros tribunaes: e segundo Mousinho, 
(Relat. 16 de Maio de 1832.) a relação do Porta chegou a ter 
390 desembargadores. 

Era uma plethora. de justiça togada e sem fUWÇóeS. 
Alem das livrarias dos particulares, algumas notaveis (2) 

havia algum negoelo de Ilvros em Lisboa. Era, porém, defeso 
intro&zir livros franceses e a censura foi n'este ponto inexo- 
ravel. Conta Liberato. que o livreiro Rey vfo-se em apuros 
por causa de um volume das "Ruinas" de Volney que for- 
necera B livraria de S. Vieente, cujo prior por isso o denun- 
ciou B policia. 

Os jornalistas e poetas, que mals sobresahiam eram os 
tosados por Macêpio no seu poema "Os BUITOS"; achincalha- 
vam-se pelas tabernas e .botequins gastando na maledicencia 
o precioso tempo. 

Era essa a vida portuguêsa, quando a politica externa ia 
levando Portugal i contingencia dos subterfugios, que alguns 
escriptores de moralidade pouca exigente admiram ou fingem 
admirar como "a victoria da rapoza contra a aguia". 

Economicamente, a nação rtchavd-se arruinada, as repe- 
tidas sangrias com que comprava a paz 6 Franga e em seguida 
B Inglaterra, tinham-na depauperado. conforme a declarapá0 
do regente. (3) 

Por occasião das negociações diplomaticas com a F r a n ~  
a opinião sem governo dividiu-se em. partidos, o inglês, repre- 
sentado pelos ministros D. Rodrigo de Souza Coutinho e 
D. João de Almeida, e o francês, pelos seus companheiros de 
ministerio, visconde de Balsemão, conde de ViUa Verde e 
outras influencias do reino. 

D'ahi a POUCO tempo, no temor da invasáo, o rei e s sua 
côrte abandonariam o p v o  ao inglês, para que este o defen- 

(1) Joaquim de Vasconcellos - "Cartas Curiosa escripias de 
Rama e de Viena pelo Abbade Antonio da Costa": "O se- 
culo 18 offerece alguns caracteres desta tempera: em Por- 
tugal são raros. Não efalhram portugueses que d e m m  
gloria áç sciencias As letras, ás artes nesse seculo, mas para 
poderem respirar e triumphar tiveram de sahir da patria." 

(2) Vide - Vllhena Barboea - "Resenha Historica e Archeo- 
ioptca de Portugal". 

(3) Decreto de 26 de Nov. de 1807, datado do Palacio da Ajuda 
e AlvarB de 7 de Junho de 1W)g. 



desse das armas francesas, e transportariam nos navios par- 
tugueses, tantas vezes glariosw no weaiio, a humilhaçáa d'uma 
fugida &s pressas. 
................................................................ 

O "Correio Brasiliense", oomeçando a publicar-se em 1 de 
junho de 1808, em Londres, veio a pello para orientas pela 
critica imparcial e pela divulgação das noticias mundiaes a so- 
ciedade portuguêsa, profundamente vexada e commovida. 

Durante o lmga periodo de vida deste jornal grandes acon- 
tecimenh se deram na Europa e na America, que foram escla- 
recidos e commentados com criterio e elevado patriotismo. 

Em todo esse kmpo teve sensivel destaque o cedmtor do 
"Correio Brasiliense". Elle soube guardar a mesma attitude de 
combate, quando tantas reputações de homens publicos nau- 
fragaram. 

Basta repassar os olhos sobre a produc@o litteraria do rei- 
nado de D. JoBo 6.0 para se apurar as "virtudes civicas" dos 
escripiores desse periodo. 

Quando D. João, proclamado rei, começou a governar em 
seu propiio nome, a face do mundo politico se havia modificado. 
O grande Napoleão, cuja figura epics fazia tremer, mesmo de 
longe, os pequenos estadistas de Portugal, desapparecera na for- 
midavel derrota de Waterloo. 

Os poetas daquelles tempos magros, que foram "a edade 
de ferro" da literatura luza, na velha frase consagrada, cele- 
bravam em odes e cantos épicos aquelle fraco rei lusitano e a 
queda napolewica. quando não bajulavam na rima ar, Marechal 
do exercito partugués, duque de Wellingbn ou a Protecç&o In- 
glesa. Era toda uma gente sem nome. Como que num eclipse de 
consciencias. desapparecera toda a noção de pudor dos povos: 
pois que em 13 de Julho de 1815, no Theatro Feydean de Parts, 
Weningtan entrando na sala de espectaculos, foi saqdado pelo 
POVO de Paris, com os gritos de Viva Wellington! Vivam os in- 
gleses! Viva o vencedor de Waterloo! (1) 

. . 
, .  . . . 
Os franchses nufica apreciaram bastantemente a Bayle, cuja 

falta de estylo nunca. lhe perdoaram, como hoje o Sr. R o u d n ,  
da "Revue Critique et Litteraire" não mffre essa feição de 
Gobineau: tanto o fetichismo da fonna absorve a intelligencla 
irancésa. 

H. J. da Costa não escrevia como um clasdw, nem como 
um artista: mas como um argumentador que era. o seu modo 
era demonstrativo: tinha pa r t ida r  inclinação para o silogismo: 
amava as idéas; prwccunavam-no factos. Era, n ' u m  palavra. 
um pensador. A sua obra "O correio Brasiliense" representa um 
esforw continuo da vontade. Advinham-se-lhe através do periodo 

' (1) Henrl d>AImeras, "ia Vie Partslenne sous h Restaura- 
tim ". 



o cerebro activo e a rapida circulação sanguinea. Tinha nascido 
para a lueta. e luctou, cerca de vinte annos, a boa lucia liberal. 

Ficou da sua fisionomia espiritual, pintada por H. Hsrlow, 
iimn eravura de H. R. Cook. aue anda junto B "Narrativa": é ~~ ~~ ~~- . . 
uma figura viva e elegante. 

i ia cem idéas nos seus escripias sufficienies para fazerem 
delle um pensador e um publickta de notavel desmrtino po- 
litim. 

Titulo que ninguem lhe poder5 contestar 6 o de intooductor 
da imprensa no Braeil e de autor da priIneira revista portu- 
guesa no extrangelm. - 
,, , , .  . . .  . ...,........... .................................... 

O ju!zo de Varnhagcm qobrc Hippolito ainda não wffreu COU- 

trctação sbria. Nas I i a ~ i t i n s  adiante teremos dc nas referir a elle 
e ao que escreveram contra o eminente publicists os seus mn- 
trarios, depois que desappareceu da face da terra a geraçh que 
o viu nascer, o que tornava mais difficil a contradieta. 

Era nosso intuito, por occasiáo do centenario da impren3a 
no Brazil, publicarmos uma bibiiografia dos annos de 18M) a. 
1822, na qual xos terlamos de occupar do "Correio Brasili-' e 
de seu redactor. Motivos pessoars fizeram-nosaddiar esse Pm- 
pcsito. e com os apontamentos do estudo feito, lmzemo-nos a 
esquadrinhar nos archivos o que nos pennittisse par em relevo 
a figura moral de nosso pntricio, que permanecia indecisa, apa- 
gada, como se fosse um personagem subalterno: e tal acontece 
nas restaurações de télas antigas e preciosas, brochadas pelo 
verniz ou por addiçóes de tintas intrusas. acreditamos ver, agora, 
melhor, mais luminosa e verdadeira a figura viva e insinuante 
do pensador, cuja biografia esboramos, na esperança de ainda 
virmos a f a z i  obra mais perfeita. 

Com oaeiencia e constancia 6 que se elucidam os casos 
obscuros da bistoria, abra que nunca se deve considerar defi- 
nitiva. sendo um dos seus necessarios factores o tempo. 

I 
H. J. da Costa Pereira (como o publicista assignava) nasceu 

?a Colonix do Sacramento, a 13 de Agosto de 1774, quando seu 
pal ali estava em serviço militar, occupando o posto de alferes 
de ordenanças. Era filho de Felix da Costa Furtado de Men- 

* donça e neto por Parte paterna de Jorge Antonio da Casta 
Soares e de D. Anna Maria Pinto de Mesquita. 

Foi-lhe conferido hrazáo de armas da casa dos Costas e 
Pereira. a 19 de Fevereiro de 1791: um escudo partido em pala: 
na Primeira as armas dos Costas, e na segunda as dos Perei- 
ras. - Br. D. a 18 de Fevereiro de 1797. Reg. no Cart. da V.0, 
iiv. V, fls. 174. 

Hippolito casou-se na Inglaterra com uma senhora dessa 
neç8a. cuios' antecedentes ignoramos. Teve do seu casal um 
filho, José Tito da Costa, que parece chegou a assentar p w a ,  
devendo ter entrado para a marinha nacional. 

H. J. da Costa Pereira bacharelou-se em direito e filo- 
sofia em Coimbra. 

Não sabemos como elle se approximou do ministro D. Ro- 
drigo de Soma Coutinho, depois Conde de L%; este 
servia na diplomacia, tendo deixado o cargo de minlsim ple- ' 
nipotenciario em nirim, para occupar O logar de ministro dn 



Marinha no Reino, vago pelo fallecimenta de Martinho de 
Mello e Castro, em 796, em setembro. Em 1798 foi H. S. da 
Costa Pereira encarregado de negocios para os Estados Unidos 
e em 1801, no mesmo ministerio nomeado deputado litterario 
*a Junta de Imprensa R%=. 

Náa foi o unico brazileiro que achou animaçh e apoio 
junto do preclaro estadista.: tambem Fr. Jose Mariano da 
Conceição Velloso. pelo mesmo tempo, mereceu da sua escla- 
reoida estima o ser despachado director da Imprensa a g i a ,  
a qual encorporrcda com a do Arw do Cégo, estabeleceu-se 
em 1791. 

Da importante missão aos Estados Unidos da América, de- 
sempenhada pelo futuro jornalista liberal, possue o Archivo 
Publica Nacional alguns documentos: sáa estes um officio por 
copia de D. Rodrigo de Souza Coutinho, datado de Queluz, a 
21 de Setembro de 1798, dirigido ao ministro de Portugal em 
~hiladèlphk, Cipriano Ribeiro Preire, participando a nomewáa 
de Hippoiito para encarregado de negocios, com reservada com- 
missáo nos Estados Unidos da America e no Mexico, confolme 
as instrucçóes fomecidas ao Wmmissionado. De m o  desem- 
penhou-se d'essa c0mmissáo esclarece o relatono que ao mesmo 
ministro (Souza 'Coutinho) apresentou, datado de Lisbca, a 24 
de janeiro de 1801. Tendo partido de Lisboa a 15 de Outubro 
de 1778 e chegado a Philadelphia aos 13 de Dezembro desse 
anno, foi de cerca de dois annos a sua permanencia nos Estados 
Unidos. Esta demora na grande republica, já ente% marapilhosa 
constni~ão do liberalismo, náo foi sem consequmcias notaveis 
para a ar!entitçáo politica de Hippolito; como aconteceu ao 
General Miranda. de Venezuela, outro pioneiro da emancipa- 
çáo politica do seu paiz, o succo liberal penetrou-lhe até a 
medula e havia tal acontecimento de mudar-lhe a directriz 
da vida e influir ndia poderosamente. 

Fundaria mais tarde em Londres uma loja maçonica, a 
U j s .  "Lusitania", filiada ao Grande Osiente de Londres, para 
a qual redigiu regulamentos e desempenharia importante mk- 
sáo que adiante havemos de mencionar. 

Reunia? m- Coutúiho, então ministro da Marinha (foi 
depois da f e n d a ) ,  por necessidade de cultura, feita na Italia 
e na Inglaterra, na sua vida de diplomata, os homens de me- 
recimento, como o gravador Domingos de Sequeira, que foi 
discipulo insigne de Pompeo Battoni, o cav. Napion, Hase, o 
prior dos Anjos e alguns poucos, entre os quaes naturalmente 
o no= biopsafado; pois que não foi a wmniissb aos Estados 
Unidos o unico favor que delle mereceu. 

Em 1801, depois desta Wmmissáo, foi nomeado deputado 
littermùrio da Junta de Impressáo Régia com Frei Conceiç&o 
Velloso e os profes-es Custodio José de Oliveira e Joaquim 
~ o s é  da costa sá.  Notanno seguinte, como fosse á Inglaterra, o 
ministro deu-lhe incumbencias de caracter official. 

Na Inglaterra, a Maçonaria o absorveu inteiramente e a 
W ponto que náo passou isso desapercebido á policia do in- 
tendente em LLsboa. 

Effectivamente, Hyppolito lev8ía para Londres pranchas 
fie representante em missáo especial. Conforme Preston ("Grand 



Lodge Minutes", 1812), (1) as lojas portuguesas solicitaram 
apoio e autorização para praticarem os ritos da Ordem, sob a 
proteção inglesa e debaixo desta bandeira. Das determinações 
favoraveis redigiram um tratado que foi subscripto por H. 
J. da Costa e por Haseltine, thesoureiro da Grande Loja, e 
approvado pelo Gráo Mestre. 

Assim, era por intermedio da Maçonaria que o .liberalismo 
ingles, como as idéas da revoluçáo francesa, a filosofia e as  
novas n O ç k  emnomieas se introduziam em Portugal, "curBe3' 
oe religiosos turbulentas e de fidalgos medrosos de NapoleBo 
e policiados por Diogo de Pina e Manique. 

TornanUo a Portugal nesse mesmo m o  de 1802, em Julho, 
havia tres ou quatro dias de desembarcado, foi preso e reco- 
lhido ao Limoeiro, incommunicavel, e seis mezes depois. trans- 
ferido para o Juizo da Inquisiçáo, em cujos carceres viveu auno 
e meio, supportando a lentidão feroz desse processo de hyenas 
humanas que passou a ser proverbial. O juiza da inconfiden- 
cia. embora mutilado na sua fereza pela reforma pombalina, 
subsistia mal disfarçado, mm a velha miseria. caroeres a den- 
tro. na Praça do &cio. 

Eis mmo narra Hippolito o seu caso: 
"Havia tres ou quatro dias, que eu tinha desembarcado 

em Lisboa, e era isto pelos fins de Julho do a m o  & 1802, 
quando entrou em minha casa um corregedar do crime, e di- 
zendo-me quem era, me disse tambem que tinhs. ordem para 
me apprehender os meuspapeis, e metter-me em segredo, com 
rigorosa incommunicaçáo. Eu conhecia esse homem pelo nome, 
mas não pela pessoa; e cheguei a duvidar se elle era o que me 
dizia; não só por seu modo e maneiras, senáo porque estava 
sem vara, ou outra insignia, que fizesse respeitar o seu cargo. 
E náa obstante conhecer eu, que esta circumstancia era um 
erro, que elle Ministro commettia, que me izeuhva de crime 
fosse qual fosse o desrespeito, com que o tratasse; virta que 
não trazendo a insignia de seu cargo, o podia reputar com0 um 
simples particular, que se atrevia a insultar o sagrado asylo da 
minha casa: comtudo foi mui differente o meu modo de pm- 
ceder. porque lhe pedi cortemente, que se sentasse, e nie dei- 
xasse ver a ordem que dizia ter, ou ao menos que h e  dissesse 
de quem ella era. Mostrou-me então um bilhete do Intendente 
Geral da Policia, que de boa vontade aqui copi8i.a. se de me- 
moria o pudesse fazer pelas mesmas palavras e ortographia. 
Este bilhete ordenava u minha prisão, apprehensáo dos meus 
papCIs, "e que se procurasse achar-me alguma insignia ma- 
Çonica"; e dava por motivo deste procedimento haver eu ido 
a Inglaterra sem passaparte." 

Otijectau-lhe HiPpoFto que se achava empregado no Real 
serviáo, como Diretor Litterario IU Junta da Imprensa Régia, 
que previam.znte solicitara licença de S. A. R. e que essa li- 
cença !he fora concedida por um Aviso da Secretaria de Es- 
tado da Repartição competente: que além disso, tinha o passa- 
porte em forma, expedido pela Secretaia de Estado dos Ne- 

- , ~ . - - ~ . ~ , - m . , c , ,  . , , ~, . , , 

(1) "The Histary of Freemasouts-" by Robert Freeke Goutd, 
1836 - Philadelphia. 



gocios Estrangeiros. Ism era, porém, um pretexto W a  iniqua 
perseguiçáo. Hippolito allude veladamente a alguem, como res- 
ponsavel por esta. Como o corregedor, ac proceder B busca a 
limitasse a certos documentos, pediu-lhe que se dignasse a jun- 
tar tambem outros papeis aos sppensos, como o Aviso de li- 
cença, passaportes, cartas de Officio, etc., emfim, musas que . 
o poderiam justificar; o corregedor, porém, o não quiz aoten- 
der, declarando; que a eUe coregedor cabia a r r e d a r .  Wnfxme 
o seu criterio proprio, o que lhe parecesse util para o poce- 
dimentc da culpa. Negou-se, pois, a juntar aas autos a licença - . 
e o pasaporte. Era manifesto o seu intuito; quando Hippolito 
f&a, entre outras cousas, accusado "de ter ido a Inglaterra 
sem passaporte". 

Ponderou-lhe este ainda, que a juntada ao appensa de 
um caderno de copias de sua correspondencia deveria ser feita 
com o praprio caderno ou na ordem nelie observada, porque o 
sentido não fosse truncado da mesma correspondencia. Ainda 
isso lhe foi negado. Como para evidenciar o proposito que 
trazia o ministro de encontrar algo que podesse servir para a 
condemnaçáa de Hippolito, instaurou elie devassa para ouvir 
de testemunhas o que soubessem do detento. 

Por fim, porque nada colhessem de grave ou conducente no 
proposito que trouxera o corregedor, deixaram a presa amol- 
lentar-se no longo soffrimento physico e moral da enxovia de 
segredo; O Regedor, quando vinha á visita, náo se dignava de 
interrogar' o infortunado. Decorreram seis mezes, voltou o cor- 
regedor outras vezes a inquirir e versou a inquirição mhre a 
filiação maçonica de Hippolito e factos que se prendiam & sua 
qualidade de mawn. A policia arrogava-se ao conhecimento do 
que considerava um delicto, ainda que nenhuma lei. assim o 
autorisasse, Pois que a justiça civil nada tinha que ver mm 
os editaes do Santa Officio, materia puramente ecclesiastica. 

Uma noite o carcereiro entrm no segredo em que estava 
o prisioneiro, acompanhado de quatro ou seis homens mal en- 
carados e disse-lhe que aquelles homens o vinham buscar; per- 
guntando elle para onde, reswnderam-lhe que não sabiam. 

Eis como Hippolito descreve a silenciosa viagem, cercada 
de mysterio: 

"com effeito subi á uma sége, que tinham preparado, onde 
achei um taciturno companheiro, e cercado por alguns bele- 
guins do Santo Officio que marchavam a Pé. fui levado i rua 
de S. Joseph ou portas de S. AntHo; ali para que não pu- 
desse presumir o meu destino quem visse passar a sége, en- 
tramos num beceo, que ficava i esquerda, aonde me fjzeram 
apear, e a pé continuei o caminho pelo becco adiante, vindo 
ter outra vez ao Rocio wr outra sahida, que tem o mesmo 
becco, e conduzido á porta dos carceres da ~nquisição, onde me 
riueram o assenta ou termo da prisão.. . O carcereiro, que ali, 
por maior autoridade, tem o nome de Alcaide dos carceres, 
fez-me u m  admoestacão. em que me reeommendava portar-me 
mm muita seriedade, naquella respeitavel casa; que não fizesse 
bulha no meu carcere, nem falasse alto, para náo ser sentido 
dos outros presos, que estivessem em easceres vizinhos ao meu, 
e outras advertencias deste genero: conduzio-me depois a um 
carcere, que era um pequeno quarto de doze pés por oito, com 
uma porta para o corredor, e nesta porta duas grades de ferra 
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processo das cortes episcopaes. o qual era baseado nos prin- 
cipio~ do direito romano. Para bem se comprehender aquelle 
methodo juridico, diz Les, é preciso nos representamos o 
modo pelo qual o inquisidor concebia as suas relações para 
com os accusados submettidos ao tribunal. Como juiz, elle 
defendia a f& e vingava as  injurias feitas a Deus pela heresia. 
Mas era arnda mais do que julz; era um confessor luctando 
pela salvação das almas que o erro tinha arrastado á perdição. 
Nasta dupla qualidade, revestia autoridade superior á dos 
juizes seculares. Uma vez que a sua s a n h  missão fose  cum- 
prida, pouco importavam os meios. Se o culpado esperava ai- 
guma piedade para o seu crime imperdoavel devia antes tes- 
temunhar submissáo sem reserva ao pai espiritual que Era- 
balhava por salval-o do inierno. 

A primeira coma que se lhe exigia, ao apresentar-se ao 
tribunal. era o jursmento de obedecer á Egreja, de responntx 
veridicamente á todas as questóes que lhe fossem propostas. 
denunciar todos os hereticos delle conhecidos e se submetter 
á toda penitencia que lhe fôsse imphsta: se elle recusava prea- 
tar o juramento, proclamava-se a si mesmo heretlco conven- 
cido e impenitente. 

Os factos, pois, tinham para o inquisidor o valor indicla- 
rio. o pensamento intimo era o seu ponto de mira. 

Havia tres formas de procedimentos criminaes: a a c c w  
cão. a denuncia e a inquisiç&o, que passou a ser regra com- 
mum. A ausencia, 113 pdtica, equivalia & confissão. A morde 
mesmo n&e servia de refugio. Pouco importava o julgamento 
ri;iino. a fé devia $ir vingada pela condemnação do culpado 
r os fieis edificados pelo seu castigo, H. C. IRa reproduz a 
forma do interrogatorio das "FTaticss de Bernardo de Gui. 

Hippolito publicou o Regimento do Snto Officio de 1640 
o novissimo de 1774,-o regimento pombalimo. 

No preambulo deste Regimento. "ordenado com o Real 
Beneplacito, e Re@o Auxilio" pelo Eminentissimo e Rmv, 
Senhor Cardeal da Cunha. eic., este Inquisidor Geral no Reino 
e seus Dominios. verbem a c r imin~ i l l ega l idade  dos Regi- 
menths anteriores. Esiabelecida a Inquisic&o por D. João 111. 
como tribunal da Corga, o Inquisidor Geral Cardeal mfanto 
fez F regimento approvado por D. Sebastião, em mora, por 
nlvará de 15 de Março de 1570. Sob a influencia jesnitica - 
Cardeal Infante deu regimento Bs Mezas Subalternas a 1P 
de Julho de 1552. reaimento não approvado, nem confirmaao 
e aue se manteve clandestino e manuscripto. D. Pedro +* 
Csstiiho. Inauisidor Geral e Vice-Rei dos Reinos de Portu- 
pai. revogando ?em autoridade o primeiro regimento manus- 
crinto, promulgou outro: e ainda com uzurpaeáo do direito da 
rorôn. w r  Provisão de 22 de Outubro de 1640 D. hancis-- 
de Castro, Inauisidor Geral, publicou o seu reHmento de ac- 
côrdn com o esoirito das Decretaes de Banifacio 8.0. 

O reeimento do Cardeal da Cunha aponta as monstru- 
-idades dos anteriores regimentos. nos qiiaes se M o  respol 
taram as regras do direito da defeza e os principio ma'. 
humanos. 

Os defeitos apontados pelo Cardeal da Cunha foram: a 
de se negarem aos réos os nimss das testemunhas que oa 
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accusnvam; os Iuga~es, os tempos d w  delictos; todas as cir- 
fiimstancias que Ihes pudessem dar conhecimento individual 
das pesroas das testemunhas referidas: o e m  de se hav. 
procedido 8. rilaxaçáa, que é morte natural, cdnflscaçáa 
bens, e infamia até a segunda eeracáo por tehtemunhas sir.. 
gulares e contra os direitas naturaes e o Di*.no (Deuterono 
mio, cap. 17 e 19); os tormentos, como recurso para se obterem 
~OnfiSsóe:r, quando os mecmas gentios, gregos e romance so- 
inento pa:a os escravo-. tinhaiii semelhante uso, finalmente a 
wrsiEtencia da infamia, ainda depois de expiado o delicto e 
2. Cenegayáo do recurso & Coro&. 

. ~~ .~ 

DO processo de Antonio José da Silva, publicado por 
Esquiros (Dr. Moreira. Pinto), 6 o termo seguinte, pelo qual 
se póde imaginar a horrivel prova a que se sujeitava o ac- 
cusado: 

"Aos 23 dias da mei de Setembro de 1726, em Lisboa, 
nos estáos e casa deputada para O tormento, estando ahi em 
audiencia de manhã. sendo pelas nove horas e meia, os se- 
nhores Inquisidores João Alwres Soares e Felippe q i e l  e 
deputado D. Francisco de Almeida, mandarão vir perante si 
a Antonic José da Silva, r60 preso conteudo nestes autos. F 

sendo presente lhe foi dado o juramento dos Santos Evan- 
gelhos em que poa sua mão, sob o cargo do qual lhe foi man- 
dado dizer a verdade: "e ter segr6do". o qile tudo prometteu 
cumprir. e logo lhe foi dito. que pela casa em que estava a 

instrumentos que nella via entenderia facilmente quão rig3- 
rosa era â diligencia que com elle se queria executar, a qual 
evitaria se quizesse acabar de confessar todas as suas culpas. 
e oor dizer que não tinha mais culpas que confessar, foi 
&andado Dara baixo. e chamados & mesa os medicos e cimr- 
giáo e mais ministros da execução de tormento, aos quais foi 
dado o juramento dos Santos Ewngelhos em que puzeram 
as mãos, de bem e fielmente fazerem seus officiw e terem 
segredo, o que tudo pmmetteram cumprir; e sendo o r60 
despido dos vestidos que p o d i a  servir de embaraço ao dito 
tormento, foi lançado no potro, e começado a atar por mim 
notario em nome dos senhores inquisidores, que se naquelie 
tormento morresse, quebrasse algum membro, perdesse algum 
sentido, a culpa seria sua. e não dos senhores inquisidores 
e mais ministros que a foráo na sua causa, que s sentenciavão 
conforme o merecimento della e por dizer, que não tinha 
mais ciilpas que confessar. se lhe continuou o tormento, e 
sendo atado em 8 Tiartpa, e levando nella meia volta em todas 
a s  ditas 8 nartes uue corresponde a um trato corrida, a que tinha 
sido jultado. foi mandado desatar e levar ao EFU carcere, 
c duraria o dito tormenta um quarto de hora, em o qual 
gritou muito e só chamava por Deus e não por Jesus, ou 
Santo algum; e eu notario dou fé passar tudo na. verdade. 
e sssignei pelo r60 por não estar capaz, e com os ditos se- 
nhores inquisidores. Etc.. . . . 

O réa assignava por mão de outro o ~ e r m b  de Segredo. 
em que se compmmettia, com pena de grave castigo, a silen- 
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c k r  sobre o que vira e ouvira no ueu carcere e sobre quanto 
se passara com o seu processo." (1) .  

Eis como nama Jose Liberato a fuga de Hippolito: 

"Por este tempo acintewu um caso notavel em Lhboa, 
e como em seus resultados eu fui  parte, e náo pequena, darel 
delle uma breve noticla. 

Por negocios seus estava para partlr para a Inghteterra 
Hyppolito, que depois alli foi autor & "Correio Brasiliense", 
periodieo bem conhecido: e como disto soubesse D. Rodrigo, 
que foi o 1.0 Conde de Linhares. e que entáo era Ministro 
de Estado, o incumbiu de certas compras para o estabeleci- 
mento do Arco do Cego, que alli havia formado e para o 
qual tinha chamado de Italia o celebre gravador Bartalozzi. 
Hyppolito partiu para o seu destino, e indo para Londres, 
aiém dos negocias a que ia, entrou a ter relações mais pu- 
blicas com as lojas maçonicas daquella capital. Gente, que 
lhe não era affeiçoada bem como ao Ministro, de quem se sabia 
levava commissóes, mandou 16 espreitar-lhe os passos. E como 
se soubesse que parte dos seus negocios era o tratar com os 
pedreiros livres inglezes, entraram a espalhar os inimigos do 
Ministro, que  este o havia mandado só para esse fim. Nesse 
tempo o Prior dos Anjos, Ferrão, costumava fazer frequentes 
visitas a D. Rodrigo, e em uma dellas disse-lhe o Ministro: - 
estou muito mal com Hyppolito, porque me tem compromet- 
tido com esta gente. Sei que o que mais tem feito em Londres 
& frequentar as lojas maçonicas: hei de mandal-o prender 
assim que chegue a Lisboa. 

Ora isto dito a Ferrão. que era amigo de Hipolito, o que 
D. Rodrigo bem sabia, era o mesmo que diaer-lhe que o avl- 
sasse das suas intençóes 

Ferrão visitava-me todos os dias, e tomava á noite chll 
commigo: e como tivesse ouvido o que acaba de referir. veio 
logo fallsr-me, e disse-me: - Sabe o que se passa? E eontou- 
me tudo o que tinha passado com D. RodrigO. 

Neste caso o que me parece se deve fazer, é cscrrirer- 
mos aqui já uma carta a Hippolyto para Falmouth, onde 
supponho ainda estará, afim de o avisarmos do que se passa. 
e para que se acautele, e não comprometts a si nem a D. RO- 
drigo. Mas como a minha leikra é muito corAecida na .In- 

(1) A tortura foi introduzida para supprir as ordalias. Inno- 
cencio I V  na sua bulla "Ad-extirpsnda", (115.2, approvou 
O seu uzo para a descoberta da herezia. Em pleni barbarla 

i do swulo Xi i .  Gratiano declarara com repra aceita no 
direi6~%nonico, que nenhuma confissáo deha ser extnr- 
quida p e l ~  tormentos. Clemente em 1506 estabeleceu que 
n8o seria admittida a tortura senão com o consentimento 
do bispo, se este podesst- ser consultado dentro dos oito 
dias. As regras clementinas tornaram-se a lei da Egreja. 
(-a. clt.) 
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tendencia, 114. a carta Cscripta por sua 1ett.ra. Ferrão tinha 
estado muito tempo em casa de Manique, e havia sido o mes- 
tre ou pedagogo dos filhos. Escrevemos-ihe com effeito a 
carta, porque o paquete estava para partir, e Hippolyto a 
recebeu em Falmouth. Por uma leveza porém incomprehen- 
sivel, não fez caso do aviso. suppoz que era só para lhe met- 
ter medo e com toda a papelada que trazia ás claras, apre- 
sentou-se em Lisboa. D. Rodrigo cumpriu o que havia dito 
Porque antes que desembarcasse foi preso a bordo do pa- 
quete. ( 1 )  

Foi conduzido ao Limoeiro com todo o corpo de delicto. 
e s6 passados alguns dias foi transferido para a inquisiçáo. 
como por favor, porque se esperava que o processo fosse mais 
rbpido, e a soltura. mais facil. 

A inquisição nzssa época, se ainda tinha unhas para ar- 
ranhar. já não tinha dentes para morder. 

Depois dsste caso que se não poude evitar, era preciso dar 
traça clmo se poderia abrir eorrespondencia com elle. Ferrão, 
sempre iucansavel e activo, teve artes para descobrir um em- 
pregado subalterno da Inquisição, e d i  o comprar. 

A compra foi feliz, porque o homem foi sempre fiel e 
cumpri0 á risca o seu mandado. Entrou-se em uma corres- 
pondeneia regular com o preso, e era eu quem a escrevia, pela 
razão que já dei de spr muito conhecida a lettra de Ferrão. 
N6s o animavamos com a esperanca de não ser longa a sua 
prisão, e de que o seucastigo seria leve, porque os seus amigos 

se esqueciam delle. 
Entre os que foite e descobertamente advogavam rt sua 

causa era O Duque de Sussex, que seu pae Gwrge I11 tinha 
mandado para Portugal para o dissuadir de uma união muito 
abaixo da sua Jeraichia. Devo tambem dizer que o Principe 
Regente não era avesso a Hippolyto, porque sempre o tinha 
prot2pido e ao irmão e tinha concorrido para irem frequentar 
a Universidade de Coimbra. 

Nem D. Rodrigo era tambem seu  inimigo ou lhe queria 
mal. Se  foi causa de a prenderem, teve por motivo arredar 
de si suspeitas de ser eumplice nas indiscreçóes que tinha 
commettido em L,ondres 

,pepois de mil instnncias que seus amigos tinham feito 

(1) Hippolito refere a circumstanda de sua prisão de modo dii- 
ferente. como vimos. Tambem não houve intuito de abre- 
viar o 'processo na transferencia do Limoeiro para a In- 
quisi$&o: antes houve penPimm:nto ~ccultn de perder e de 
amiiinar o nresnnn. sua fort,una ou haveres. E' o ouo se de- .--.-.---- ~ ~ . . - ~  ~~~-~ .~ ~~ ~~~ 

orehende da "Narrativa". A ~nauisicãoconservava effecti- 
Garnente unhas felinas e os @lhoS processos de soffri- 
mento humano. 

Convem notar que José Liberato escreveu as suas "Memo- 
rias' aos oitenta amos,  onze mezes e dois dias, em 22 de 
Junho de 1854. Facil era divergir nos detalhes do que es- 
creveu H. J. da Costa Pereira na sua "Narrativa". 



para que fosse salvo, e se lhe désse por acabado o castigo que 
j& tinha sofrido, foram os seus amigos avisados de 9112 em 
breve seria solta, e de que .apenas iria estar uns dias enl Ri- 
lhafoles, porque entáu esse edificio náo era caza de Orates 
como hoje, e servia de eorrec@o para aquelles que os padres 
tristes, chamados inquisidores, para alli mandavam para 
aprenderem doutrina christá, quando eram forçados a tra- 
tá-los "coii amore". A hypocriia e estupida inquisiçãa sem- 
pre suppunha que os individuos que prendia, não sabiam o 
cathecisma. 

Todos esses planos ficaram frusttados por uma casuali- 
dade que nem o preso nem seus amigos podiam prever. 
A Inquisição, que segundo a frase da Escritura, bem se podia 
chamar o "Lago dos Leóes", estava n'esca épocha quasi vasia, 
porque, segundo me lembra, sh tinha então aili por inquilino 
Hippolyta e um seu patricio brasileiro (11, cujo nome não 
me lembra. Esta circumstancia fazia com que os dois presos 
já alii não fossem tratados com rigor, ou com as grandes 
cautelas; e já era tanta a liberdade que tinham, que Hippolyta 
sabia todos os cantos da casa, e até havia tiao a facilidade de 
tirar d'eiia dois exemplares dos dois regimentos, o velho e o 
novo, dado pelo Marilua de Pombal, pelo qual a moderna 
Inquisição se regia: 

A casualidade, de que acima fallei, foi a seguinte: 
O principal guarda da casa, assustado, como depois ecns- 

tou, de ser preso por dividas, tinha desapparecido uma noite 
de casa, e nella só tinha ficado um guarda inferior para dar 
a cêa aos presos. 

Como viesse a dar a céa a Hippolyto, e este soubesse deile 
que estava só. e que o guarda principal não tinha apparecido, 
concebeu logo a idéa da probabilidade de fugir naquella mesma 
noite. Fingio-se muito encommodado com uma forte dor de 
barriga e pedio so guarda que ihe fosse aquecer uma pouca 
d'agua e lh'a trouxesse. 

Este não teve difficuidade em lhe fazer a vontade, e 
partio logo para l h a  ir buscar, deixando aUi o molhe de 
chaves com que fechava as portas. 

Tanto que o viu ausente por alguns momentos, Hyppolito 
descalçando as botas, e enfiando-as nos braços, pegou nas 
chaves, e com ellas foi abrindo as portas que já bem conhecia, 
e chegou sáo e salvo até a da rua, porque a cozinha estava 
longe e não podia ser percebido pelo guarda. Alli é que estevz 
por um momento arriscada a sua fuga, porque mettendo a 
chave na fechadura, e vendo que não dava volta, ficou na 
maior anciedade e susto. Succedeu, porém, e sem saber como. 
que tocou no fecho da porta e esta se abriu. Deu um salto de 

(1) Joaquim Vieira Couto, procurador do povo do Tijuco. Vide 
"Memor. do Distíicto Diamantino", cap. XXIII, pag. 244 
e seguintes. Por J. Felicio dos Santos (Dr.). 



alegria no Rocio ( I ) ,  e se achou respirando o ar livre: e cal- 
çando as botas, que levava enfiadas no braço, se poz a andar. 

Achou-se ta~nbem logo em difficuldade. Os seus amigos 
ignoravam esta fuga não esperada, e era-lhe necessario re- 
colher-se em casa d'alguem que não o trahisse. 

A primeira pessoa que lhe lembrou foi Sebastião de S .  
Paio, neto do grande Mazquez de Pombal, e nessa idea se 
dirigiu ás Janellas Verdes, mas não estava lá, amava-se em 
Oeiras. 

Lembrou-se de outros amigos, mas todos se tinham mu- 
dadc, e já náo viviam nas casas em que os tinha deixado. 

Na maior milfu.560 de idéas pm-se a andar ao acaso, sem 
felizmente ser encontrado pela policia e já fatigado met- 
teu-se para desçançitr em uma dessas barracas de vendel- 
ras que antigamente estavam ao longo da Riheira V e b .  

Uma lembraiiça feliz então o salvou; lembrou-se da. casa 
de um antigo aniigo e advogado "Barradas", sobrinho do que 
foi Ministro d'EStad0, e sendo já quasi manhã foi bater-lhe 
á porta. Por sua ventura não se tinha elle mudado, recebeu-o 
como era de esplrar; e assim que foram horas, foi dar parte 
as pessoas que convinha que o soukssem. 

O primeiro cuidado que houve foi occultar o lugar em que 
estava, porque espalhando-se a noticia entre os amigos de que 
elle tinha fugido, todos queriam ver e abraçar o "martyr' 
que tinha escapado aos algozes. 
................................................................ 

Pare. fazer geralmente acreditar que o fugitivo já não 
escava em Lisboa, empregou-se um meio o mais verosimil que 
58 podia encontrar. 

Estava a partir para o Mediterraneo uma fragata com- 
mandada por um amigo, Rodrigo Lamar, e então pediu-se a 
Hippolyto que escrevess? a seu nmáo que estava em Lisboa, 
uma carta com data de Gibraltar e chegando aqui foi levada 
ao Regente, que se náo mostrou muito indisposto contra o 
fugitivo; e com esta boa lembrança todos ficaram persuadidos 
de que o nosso homem estava fóra do reino. 
................................................................ 

Passados alguns mezes, tendo que ir em uma commissão 
ao Alemtejo Filippe Feneira de Araujo e Crtstro. o levou 
comsigo a titulo de criado, e de lá passou á Hespanha, e de- 
pois a Gibraltar, donde partiu para mndres, e ahi escreveu 
O belil conhecido "Correio Brasiliense". O modo por que se 
escapou da Inquisiçáo é tal e qual, como m'o referiu nos dias 
em que esteve em S. Vicente. Na sua "Narrativa", que es- 

(1) Como se sabe, a inquisiçio funceianou depois do terre- 
moto de 1155 na praça da iLoci0, no local oecupado hoje 
pelo theatro D. Maria 11. 

A primitiva inquisiçáo fdra estabelecida por D. Joáo 
I11 no paço dos Estaus - Vide "Estudos 'Fstoricos e 
Archeologicos" de J. de Vilhena Barbosa e Diccionario 
Geographico de Portugal", por Perestella da Can:ara sob 

, a palavra "Lisboa". 



crereu em Inglaterra e á. qual ajuntou Os dous Regimento-. 
da Inquisiçáo, não mencioncu as particuiaridides que tenho 
referido: náo quiz ccmp:~ometter nir,gu.-m, e por isso foi lnul 
parco n i  que escreveu." 

A gloria do jornaiisra não passou sem contestação; depois 
que se eile encerrou li0 silencio do tumulo, oppozeram reac- 
cionarios malevolas e aleivosas referencias a3 seu caracter. 

O officio de jornalista e a vida de emigrado pobre &o 
eram condições propicias á iiidependencia nioral e Emersoi: 
observou cam a sua perspicacia: que a questão da economia 
e a da mira1 se confundem, porque condição absoluta da rir. 
tude e que seja assegurada a independercia do homem. 

"A pobreza desmoraliza. Na medida de suas dividas. um 
homem endividado é um escravo; Wall Street estima que e 
facil a um miiiionario ser homem de palavra, homem de 
honi&, mas quando o dinheiro começa a faltar As pessoas. 
se não póde nunca estar seguro de que ellas guardarão a 
sua integridade". 

H. J. dâ Costa teve que supportar vexames e privaçóea 
é natural que ellas o abatessem; mas faltam-nos provas sui- 
ficientes para sentenciar da sua conducta: estimal-o na sua 
obra é fazzr-lhe justiça. 

Existe, é certo, no archivo da Blbliotheca Nacional do 
Rio de Janeiro, "Collecção Linhares", a correspondencia offi 
cial do conde de Linhares e do marque2 de Funchal, embaixa- 
dor de Portugal em'londres, sobre proposta feita por este e 

acceita por Hippolito, de se abster de critica ao governo. que. 
de sua .parte se propunha a adquirir 5Cii exem~lares do seu 
jornal. em cada edicáo. ?I) 

Digamos antes de proseguirmos nu exame desta questãc., 
que nenhum jornalista contemporaneo aqui no Brazil poderia 
lançar uma pedra á reputação do jornalista do srxulo Dassado. 
nem valeris. a pena defendel-o: mas as  coiisaç não foram 
neste ponto a m o  parece & simples leitura rio taes documentos. 

Vejamos como as  cousas se passaram: 
Temos um depoimento e este insuspeito, vindo de um 

accusador de Hippolito, Jose Liberato. que chegado d,? poueo 
a Inndres. e logo indigitado para substituir a João Ferrelr- 
Pinto no "Investigador Portuguez". siibeidiado pelo Conde dn 
Funchal, conta a sua. entrevistn com este. "ujo typo descreva 
"bem que de figura externa pouco aentil. homem muito 
instmido, de maneiras agradaveis. e ate engrapadas, inimign 
figadal dos francezes, e monarchieta exaltad3: fóra destes 
--- 
(1) Carta do Conde de Linhares, capeando àocumentos solii* 

José Anselmo Corrêa e Hiplialito J. da Costa Pereira Fur- 
tado de hlendonça: Officio de d. Dor.ingos da Souza CoU- 
tlnho, de Londres. em i de marco de 1810. sobre nego- 
ciações feitas com Hippolito cara que o "Correi3 Brasl- 
liense". mediante a comnra de 50C euemolnres $0 ?ncn- 
cionado jornal. se deixn.-;e àe referir a <?sumpt3s desa- 

i grsdaveis á Corôa e expi~is8o de José Anselmo Gi!;r@a: 
Officios de D. Domingos acceitsndo por parte do ticuer- 
no a proposta de compra de 5W exemplares do "Co':*ici 
Braziliense" (Brazil rni Geral, 10-7, Bibliotheca Nacio- 
nal). 



pontos não havia quem fosse mais amavel e tratavel do que 
e&". O dr. Abrantes, o introductor de Liberato, pol-o ao 
corrente dos intuitos do Conde: "Disse-me que como o Concie 
folgava de muito de fazer os seus artigos sobre cousas de 
Portugal e sobre politica, debaixo de nomes suppostos, "e 
não se havia podido arranjar com o Cqrreio Braziliense". 
tinha conseguido que o irmão Conde de Linhares ministru 
do Brazil, auxiliasse o "Investigador" com algumas subscri- 
pções, porque nelle o Governo, ainda que náo tivesse um oe. 
cidido apoio, ao menos, náo teria um inimlgo declarado, como 
era o "Correio Braziliense'. . . " 

O preço desta abstençg.0 ou complacencia era de cenw e 
tantos numeros mensaes para o Brazil, r: passou a ser um 
subsidio.. . 

Assim. não era da parte dos jornalistas que partia a 
humilhação. 

Estava no declinio a estreiia dos Linhares, e o jornal 
de Hippolito. filiado ao partido do Conde da Barca, que se 
oppunha às medidas economieas daquelle ministro. Apertado pe- 
los seus amigos e tambem pelas exigencias politicas, D. João 6.0, 
que não se distinguia pela gratidão, dahi a poum romperia brus- 
camente com o amigo dos transes arriscadps de seu governo. 

A historia imparcial, reconhecendo o merecimento de Linha- 
res, não julgar8 sem severidade a cessão de Santa Catharina, 
que elle esteve em termas de fazer aos inglezes, sem a intervencão 
inesperada da conde de Anadia. 

Qual era o conceito de Liberato, então inimigo de Hippolito, 
sobre o jornal deste, com o qual ia concorrer? Dil-o elle mesmo: 
O Investigador, pois nessa epoca, tomou o ascendent,e sobre os 
dous outros jornaes, o Correio Braziliense, escripto por Hippolito 
e O Portupuez por João Bernardo da Rocha, que aqui ha  pouco 
morreu. Nenhum delles advogava os interesses de Portugal; por- 
que o primeiro só tinha por missão o servir o Brazil â custa da 
mái pahia: e o szgundo, bem que dissesse e escrevesse cousas a 
bem de seu paiz, nâo tinha plano, nem systema naquillo que 
escrevia. . . " 

Alli está claro o yalor de cada jornal e o da sua orientaçáo: 
Hippolito acariciava a idéa da emancipação palitica de seu paiz, 
João Bernardo e Liberata, dous emigrados constitucianaes, 
anhelav~m PortuOal unido, com séde de governo e sob a cons- 
tituição, que era a grand,: pinaeéa. liberal do tempo. 

A conClI1sB0 do que expomos 6. porém, clara para o nosso 
Intulfo: Náo foi de Hippolib que partiu idéa do arranjo, nem 
ficou por elle OU ss acordaram os dois, foi para logo se deshave- 
rem. 

~~ . .- 

O grande Camillo Casteilo Branco, qw acabou visconaa ce 
Corrêa Boteiho e enobreceu o segunda appellido, escrevia com a 
perna afinada na. sua sensibilidade doa t i a ;  nem se poupou a 
si mesmo. Quando se tratava de üesancar alguem, que lhe abes- 



pinhasse' os nervos irritadiços. MUCO se lhe dava da injustiia do 
ataque. No que diz respeito a Hippolito foi contradictorio e inve- 
ridico; contradictorio: porque no "Perfil do Marquez de PomDal" 
invoca a autoridade de Hipolibo e o denegriu no prefacio ,aos 
"Ratos daInquisicão" (1); inveridico porque deu a Hippolito a 
paternidade de um escripto alheio, sem maior exame e até nos 

piasas vistas de S. M*. E se algurü escriptor, que escreveu em 
Portugal, disse o contrario do que aqui se assevera. lembre-se o 
leitor, para comparar as authoridades, que nenhum iivro se pode 
imprimir naquelle Reyno sem licença daquellas pessoas, que a 
historia tem obrigação de censurar." 

Isto não 6 positivamente um elogio â Inquisiç&o. 
A pag. 240 referindo-se ao mau tratamento que em Lisboa se 

dpii an Rnvicrln da Convencáa. escreveii iatn. ..... -- -- -~~ - - 
"Quanto & ma r m w b  ãaquelle chamado ennado da m- 

çs, não havendo a Wrie de Pqtugal rcconheijdo o novo Gover- 
no. aue os Prancezes tinham eriaido. mal wdiam receber um 
enviido de tal Governo, e o má&trahrnenk, que eUe pessasl- 
mente recebeu foi culpa do Intendente Gerai da Policia, Dioga de 
P h  Manique, a quem se wmmetieo hospedar esse individuo. 

Manique, táo má0 de cOrSÇb, como ignorante, náo vio na- 
quelle enviado s e n b  um objecto em quem exercer a sua illimi- 
tada authoridade, e não attentou $5 consequencias; mas antes 

(1) Serrán de Castro (Antonio) Porto, 1883 - m a r -  
dron, Eü. 



que a França fizesse d'isso um motivo de queixa, deveria ter pe- 
dido ao Governo Portugues o castigo de Manique que no caso de 
lhe ser negado, ficaria sendo a injuria nacional". .. 

Tambem isto não era o elogio da wlicia do reino.. . ' 

Mas esta leviandade de Camillo CasteIlo Branco não lhe 
era privativa: ha escriptores que repetem accusações com 
igual leviandade e por menor esforco, não ihes permittindo 
a natural preguiça examinar o que de verdade podem conter 
as asseverações que endossam. 

Isto no Brazil é uma praga. 
Entre os principaes detractores de Hippolito avulta Jose 

Agostinho de Macedo, o qual fundou o semanario O Espectador 
Portognez, que se desmandou em personalidades. alvitres e in- 
vectivas de toda a natureza, taffirmava Innocencio) destinado 
em parte para GQmbater algumas passagens e doutrinas do 
Correio Brasiüense, cujo redactor se empenhava em p m p w  
idéas liberaes entre os portugueses do velho e novo mundo. 

"Este semanario, começado em 1815, durou dois a1111os. 
sendo suspensa a sua pubiicwáo por ordem do Desembargo do 
Paço, pela soltura e violencia dos seus escriptos". 

O defeito deste testemunho nán defflue sbmeute do de- 
poimento aorimonioso, senso da propria qualidade da pessoa. 
wmo diria um jurista. Intrigante por indole e por officio, 
o redactor do EsFtador  Portugnee fez dos seus escriptas o 
pelourinho dos hcinens de letras do seu paie. Nas Me- 
mori-as para a vida intima de José Agostinho de Macedo, obra 
pwthuma de Innocencio, as falhas do caracter do bio- 
grafado assombream-lhe, de tal forma, a figura moral que 
se torna escusado o confronto entre o publicista liberal e o 
ex-agostinho. 

Innocencio (1) corrobora o que escrevera Liberata (png. 
52, das Memorias deste): 'Entre os muitos espiões de po- 
licia que havia neste tempo, um muito conspimo era J& 
Agostinho de M a d o ;  e desta sua prenda j6 eu estava 
avisado. Declarou-se meu inimigo não só porque lhe pa- 
gavam para isso, porém porque n&o ihe quiz dar entrada 
commigo. 

Um dia me veio procurar; e tomando por pretexto o de- 
sejar freouentas a nousa iivraria, pedio-me que o qulzesse nella 
introduzir. Eu recebi-o com a mais escrupulosa e delicada 
cortezia, porém respondi-lhe: que a livraria era como pu- 
blica, e Que todos alii eram admittidos, ou a podiam fre- 
quentar; que aili havia sempre um criado intelligente, e que 
este cão só o havia de receber. como convinha, mas lhe mi- 
nistrar todos os livros Que auizesse ver. rogava que não 
tivesse o incommodo de me procurar por esse motivo. Eile 
que ouvio a minha resposta, e o ar  serio, e ceremonioso com 
que o recebi e lhe fallei, entendeu-me perfeitamente, e nunca 

(1) Consta por vias inconteshveis, que entre os agentes 
que por parte da W c i a  se empregaram para este fim, f6ra 
um delles José Agostinho e ou seja que elle solicitasse este 
odioso mister, ou que o convocassem para o exercer, o certo é 
que se affirma prestara mui bons servlços que lhe foram re- 
munerados com avultado salario". 



mais me procurou. Zppedio-se, e eu com todo o ceremonial 
da etiqueta o acompanhei até a porta. Vingou-se depois em 
desacreditar S. Vicente, e em nunca poupar o meu nome, 
quando lhe vinha a peilo". 

Hippolito foi o primeiro tosado n'Os Burros, e neste poema 
burlesco foi o autor até a calumnia: 

"Tu, redempiar politico te dizes 
Do triste Portugal, que os teus quizeram 
ir par sem mais nem maes na mão do Corso". 

Hippolito nada teve de commum com os estadistas que 
preconisavam uma mproximitçáo francesa, nem com os que 
se rebaixaram a Junot, mr oceasiáo da reconquista. Pelo 
mntrario, no n. 1 do Correio Braeiliense trata com mere- 
cida Severidade ao autor de um opusculo Noticia aistarica 
do Estado actiial da Inglaterra neste -o de 1808, Lisboa, 
na I m ~ r .  de Bernardo .i& Alwbia. Com Licença da Meza 
do Dezembargo do P+o.. . que reputava encommenda de 
Junot. Os seus sentimentos de patriota manifestam-se elo- 
quentemente na Miscellanea, á pag. 143 de vol. 1, noticiando 
a revolução em Portugal, e a instaliação da junta do governo 
no Porto. 

José Liberato deixou escripto: "Para desasgravar uma 
sociedade, á qual muito me honro de ter pertencido, a Ma- 
çonmia, direi com a verdade como diante de Deos. se m'a 
pedisse: que e m q m t o  um dos regentes do Reino, o Pa- 
triarca eleito, Bispo do Porto, de accordo com os seus wl- 
legas, mandava prender nos csrceres da Inqutsfçáo, e d e W  
septembrisava homens honestos, e honrados como pedreiros 
livres, a auctoridade, que os representava em Portugal, cha- 
mada Grande Loja, negava briosamente ao General Junot a 
dignidade de Grão Mestre.. . O que sei w q u e  assignei é 
que emquanto os amigos do throno e do altar, pediam um Rei 
a um conquistador extnuigeiro, os que eram c a 1 m O S ,  
como inimigos do mesmo throno e do altar, negavam uma 
alta dignidade a üm dos seus soldados que em seu nome 
governava, e era oeneral de um grande exercito. Todos os 
papeis da Grande Loja foram agarrados a um dos presos, 
que em dia de quinta-feira santa foram mettidar na InW- 
pão. Por eiles soube o Governo o que eram os Bbaçms 
portuguezes, que continuou a perseguir." 

Tambem José B d a e i o .  . . Tu, quoque. . . Ao jornallsb 
a quem nunca negaram talento os sem adverwihs de Por- 
iwal, Jo& BoniiBcio. que no bajuiar despejado ao Conde de 
minchal, serebaixava a criado de trazeira se atreveu a chamar 
de foiicuiario. 

Eis um topico da carta tie J& Bonifacio de Andrada 
e Silva: 

"Tome V. Ex. a aimofada do wche e enw a>m gosto 
serei criado de trazeira ..." - Carta de 3 de Setembro de 
1815, ao Conde de M a l .  

Quando Jc& Bonifacio, desembargsdor em Lisboa (1) 

1 Em deeembmmdor da Relsçáo da Casa do Porto no 
exemcio de Coimhra: intendenie geral das Mina8 e Me+&% do 
Remo de Portugal e Algame. 



pretendia um logar na diplomacia ou 'alhures, escrevia ao 
Conde de Funchal, numa bajulaçáo lamurienta: "Ac- 
crescente V .  Ex. a tudo isto algua zanguinha de ver que os 
meus serviços como Lente, Magistrado e soldado da  Piitria 
até agora uso t e p  merecido a menor contemplação, ao mesmo 
tempo que tanta gente não sei como, tem sido honrada e 
despachada. Já estou velho e mal acostumado para ser gal- 
lopim de ante-salas, mas se me quizerem dar algum Gover- 
nilho subalterno; folgaria com ir morrer na  Patria e viver o 
resto de meus dias debaixo do meu natural Snr. pois sou 
Portuguez castiço.. . " 

'.Peco um Governilho, porque detesto o ser.~esembarga- 
dor d e  presente e de futuro. Hum pequeno pai2 que me con- 
vinha era sta. Catharina.. ." (2) 

E passemos adiante. 
E por fim, Liberato: 
On n'est jamais trahi que par SR a&... Liberato e Hippo- 

lito começaram amigos e amigos acabaram. O motivo da desa- 
vença de ambos foi mofino. 

Falle o mesmo Liberato: 
"Nesta epoca havia em Londres mais dois jornaes, um 

escripto por Joáo Bernardo da Rocha, que depois o substitui0 
pelo, Portuguez, e outro pelo Hippolito, com o titulo bem co- 
nhecido de Correio Brasiliense. Hippolito, vaidoso e ingrato, 
foi o unico portuguez, Que em Londres se declarou por meu 
inimigo, deslembrado, que por minha intervenção tinha achado 
refugio e segurança no Convento de S .  Vicente de Póra, 
em Lisboa. 

Sabendo que tinha chegado a ~ondres ,  e persuadido de que 
me achava sem protecção n!guma, esperava que eu o fosse 
prccurar, e me lançasss em ;eus braças. fazendo-me instru- 
mento da sua politica. Era naquelle tempo a de fazer desa- 
creditar o Conde de Funchal, a quem se procuravam pretextos 
para lhe tirar a embaixada, e para isto estava vendido ao par- 
tido do Conde da Barm, Antonio de Araujo. Como visse que 
o não procurei, e que era protegido pelo Conde de Funchal, 
com quem elle j& havia. estado ligado, e tinha acceitsdo ser 
O primeiro redactor do Investigador, declarou-me uma guerra 
torpe e baixa, i qual poucas vezes respondi, e sempre lawni- 
camente, e em ar muito sizudo, e nobre. A final, como direi, 
fizemos as pazes; e eu fui o primeiro que para ella dei o passo: 
em todas as acçaes da minha vida sempre me quiz mostrar ca- 
valheiro e bem educado." 

Passava-se isto em 1814. O Investigador publicava-se em 
Londres sobre a direcçáo do addido da legaiáo portuguesa, 
dr. Abrautes, a quem substituiu Jasé Liberato. Antes de entrar 
em'suas novas funcçóes, foi este apresentar-se aa Conde que 
era quem subsidiava o jornal. Era o Conde então o Ministro 
de Portugal wmo se disse acima. 

Continue a. exposição de Liberato: "Quem logo desejei ver 

(2) Cartas, a 30 de JWho de 1812 e 3 de Setembro de  
1813 e 7 desse mesmo mez e =no. Vide "Jornal do Commer- 
cio" do Rio de Janeiro a 24 de Janeiro de 1807. 
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foi Jcáo Ferreira Pinto para lhe dar noticias de seu pae 
e irmão; e com toda a especialidade tambem o dcutor Abran- 
tes, de quem acabava de receber tão assignalados far70res. Este 
ficou muita satisfeito em m- ver, e logo me disse: O senhor Li- 
herato foi um anjo que aqui me apparece; eu deseja muito par- 
tir quanto antes para Lisboa, porc~ue minha mulher está mui- 
to 'dcente, e da-se muito mal nesta terra; e não podia fazer 
FOrqn~ SOU O redactor principal do Inve+igador, na bublicação 
do ~ u a 1  muito se interessa o Conde de Funchal; e não me quer 
deixar ir embora, sem que ache pessoa capaz que me substitua, 
porque o meu coilega. doutor Viccnte Nolaseo é muito bom para 
tudo, menos para dirigir um jornal, e trabalhar nelle como é 
preciso.. . Seguio-se o ir apresentar-me ao Conde de Funchal. 
O que logo fiz, acompanhado pelo doutor Aàrantes. Mostrou-se 
mui~o satisfeito de eu passar a substituir o doutor Abrantes 
na redacTão do Investigador e sobre ella disse-me que o doutor 
me instruiria. e me daria as noções convenientes." 

"Passado este primeiro ceremcnial indiipensavel, o meu 
amigo Abrantes me começou a explicar o que era o Investigador. 
como me havia sido estabelecido, e como deUe eu havia de 
tirar vantngens muitas. Disse-me, que como o Conde folgava 
muito de fazer As vezes sem artigos sobre cousas de Portugal, 
e sobre poiitica debaixo de nomes suppostos e não se havia 
podido arranjar com o Correio Brasiliense, tinha conseguido 
que o irmão, Conde de Linhares, miniscro do Brasil, auxiliasse 
O Investipador com algumas subséripçóes, porque nelle o go- 
vernc, Sxda que não tivesse um decidido apoio, ao menos não 
teria um inimigo declarado como era O Correio Bmsiiiense.. . " 
Pags. I31 - 133, cit. &lernoria. 

N&O 6 preciso muita esfoiio pçi~vlogiwi para comprehender 
os escrupulos de Hippolito, esquivando-se 8. intimidade do novo 
redactor do jornsl de Linhares, ao q-ual se acabava de alugar 
ou de vender (para applicarmos a expressão do mesmo autor 
eas Memorias) José Liberato. 

Aliás, já. nos primeiros numeros do Correio Brssiliense se 
nos depara a tal hostilidade a Linhares e ao ministro de Por- 
tugal em Londresi D. Domingos de Souza Coutinho, a proposito 
das propriedades portuguesas detidas em Londres. 

Quanto aos Linhares, póe em relevo a longanimidade de 
Hippolito este topico, em que repellùt a insinuwão de haver 
Escripto por vingança um dos primeiros artigos do Correio: 
"Quanta a insinuaFã.0 de ser vingança contra pessoas daquella 
familia. como nessa familia não ha  senão um homem a quem 
isto se possa attribuir, que he o actual Ministro de Extran- 
geiros no Brasil, esta insinuação fica assaz refutada, com o 
que se disse no mesmo n. 6, a favor daqueile Ministro, de 
quem o "Correio Brasiliense" recordará as faltas, quando ellas 
apparecerem, com tanta imparcialidade, quanto prazer que teve 
em achar por onde o louvar." 

Fecha o m  estas palavras essa passagem: "O r e d e  do 
Correio não se mette de traz da porta para atirar a pedrada". 
l: uma cabal resposta que descobre um caracter franco e leal; 
pois, de facto, nesse mesmo numero se encontram elopias88 
raferencias so. Uinistro, a proposito da crewáo da imprensa 
no Brasil, a que41 ehama de benemerito, accrescentando, que 



era o juizo que deUe fazia desde Portugal, - que era o ma@ 
desinteressado e intelligente dos ministros do reina. 

Na4 commiFsóes que desempenhou nãp foi o'esteril agra- 
ciado dum ministro. nem se cingiu aos limites da incumbencia. 
O seu zelo e curiosidade por toda a.especie .de melhoramentos 
tornavam-lhe fecundas as observaqóes. A 15 de Agosto de 1799. 
de New-Brunswick, onde não tinha Portugal ministro .ou 
encarregado, enviava ao ministro do Reino uma relação do 
estado da Marinha dos Estados Unidos da America do Norte. 
Em 30 de Junho de 1822, escrevia a seu irmão Saturnino da 
Costa Pereira patriotica e suggestiva carta sobre melhoramen- 
tos de que o Brapl carecia. 

Nesta carta, que se conserva no Archivo Publiw Nacional 
e que demos & luz. n'A h a s c e n p s  de Dezembro de 1904, pro- 
punha-se a organisar correios e apresentava um plano de via- 
@o e colonisaçãn do Brazil com naturaes da Irlanda e da 
Allemanha (exactamente a melhor colonisação possivel ainda 
hoje) sem onus para o .Erario. 

A 16 de Julho de 1822, a Grande Loja do Gr:. 01.:. 
do BraP1 pelo seu poder legislativo, delibera fazer-se rem- 
nhecex do Grande Orlente Britanico e envia carta de Dele- 
gado a Hippolito. 

A independencia do Brazil veio encontra!-o de penna 
na mão. e ainda serviu-lhe á causa at6 o'ultimo alento de sua 
laboriosa vida. O Governo imperial o distinguiu com a no- 
meação para encarregado de negocios do Brazil em Londres, 
cargo que exercia interinamente quando faileceu. 

Um mez antes do seu inesperado fallecimenia fez sentar 
praça, como voluntario na marinha brazileira, o seu filho de 
12 annos de edade José Tito da Costa. 

Homem de sentimento, pronunciou-se pela emancipamo 
dos escravos e pelo respeito á vida e & propriedade do indio, 
que D. João VI mandava guerrear. Da influencia que exer- 
ceu o seu jornal sobre a sociedade de Portugal e do Brazii 
mcupou-se largamente o eminente Varnhagen e a esse res- 
peito discorremos em outro capituio. 

Em certo tempo todos os olhos estiveram voltados para 
elle d'aqui do Brazil. ' Por occasiãa da revolução de 1817 em 
Pexnambuw paasou por agente dos revolucionarios e na historia 
desses suocessos Franoisw Muniz Tavares dh como emtssario 
dos pemambucanas para Hippoiito um tal Koesner, negociante 
no Recife. (1). 

(1) Escreveu o Dr. Tavares: "Contemooramesmente. em- ~ ~~~ ~ ~ ~ - - ~ ~ - - ~ ~ .  - - ~ ~  

barcara para IUgl~terra hum certo Koesner, negociante no Re- 
cue: era honesto o seu Caracrer, suas idem ajustadas. Os mem- 
bros do Governo Pmvlsorio o respeitavam. e resolveram faeel-o 
portador de despachos para Hippoiito J o d  da a t a .  Brasl- 
leiro, que ha muitos anhos residla em Londres e que coosagra- 
v8 a sua vida ao melboramenw da e m l e  humana. illumínan- 
do-a wm os seus eSCIfptos scientifiim e de paiticipar-lhe o 
andamento do Brasil." 

Dos docs. do Arch. apuramos, que o Ministro J d  Corrêa 
da Serra declarou Pernambuco em bloqueio, logo que ieve no- 
ticia da revolução. O Cabug4 ssNu no Gypsg a 5 de abrll, 



Conforme o Diario de Toiienare (Notas Dominieses - Rev. 
Inst. Arch. e Geogr. de Pernambuco, vol. XI, I9OC-Ns. 51 - 
64) o Cabwá teria partido na semana anterior ultima de 
março de 1817 e na segunda semana de maio, quando se 
achava em bloqueio o porto de Pemambuco, dois dias antes 
de terminada a revo!uçáo Koster (que não t! outro senão o tal 
Koesner) achava-se no Reeife e era enviado como parlamen- 
tario B Esquadra Realista. 

Dos d m  existentes no Arch. Publ. não se apura a in- 
tervenção de Hippolito, nem a existencia de missa0 para eile 
da ?arte dos revolucionarios de Pernambuco. 

O Correio Braailiense protestou sim, maia tarde, contra 
as medidas de excessivo e deshumauo rigor dos Governos da 
Bahia e do Rio de Janeiro contra os pemambucanos; e nistn 
foi acompanhado pelo Campeão Portilmez. 

Varnhagen viu claro atravéz da hiptoria mal feita da 
regencia de d. Joáo 6.O e de seu govemo. Os mestres a quem 
chamamos patriarchas da independenda eram para Varnha- 
gen: Silva LisMa, Azeredo Coutinha e Hipolito de. Costa: "Hi- 
polito J& da Costa, mais liberal que ambos, foi o p a i r o  
defensor mais ousado da pennanencia da córte no Brazü, e 
w r  conseguinte da emancipacão deste Paií; Pugnou pela mo- 
narchia representativa e a integridade nacional da terra de 
Santa Cruz; sustentando com ardor a transferenoia idesda 
pelos conquistadores mineiros, da capftsl brazileira, do Rio para 
Minas, sem indicar a paragem.. . " Esta. idda foi esposada, como 
se sabe, pelos legisladores republicanos braziieims. 

Commentando o insuccesso da colonlza& de deiburgoO 
observava o nasso historiador: "Neste ponto ha que admi- 
rai o esplritc poiitico, e previdente de Hipolito José da Costa. 
que em abril de 1819, e depois, em marçn de 1820, appii- 
cava a tal respeito as doutrinas, que hoje a expeiiends tem 
provado serem as unicas a pmposito para fazer pmpersr O 
Brazil.. . " 

"Foi por indicação do Correio Br- que a Dbrte 
'mandou aos estados americo-casteihanos negodar os direitos 
de successáo & soberania desses estados, que pertenciam 4 

com dois secretarios e chegou a Boston a 19 de maio, onde n& 
foi aceita a sua missão. No Hersld de Barbados seguio o ne- 
gociante ingle?! Carlm Bowen e a Norfoa chegou a 23 de abril, 
levando notloia da revoluçáo atim de tratar armamentos e pol- 
vora para os rebeldes, onde allioiou hum weteiro para apre- 
goar o util da revoluso e tentar a casa de S. P. Christian 
para este negociante, sacando leiras sobre U n e  & Cia. de Lon- 
dres; a que esta não annuio. Em Baltimore havia 2 embarca- 
ções que sahiram carregadas com ermamentos para Pemam- 
buco, uma pela casa de Vanlrel & Brune. chamada O Moniezn- 
ma, que sahfu a 6 de maio e outra O Msllens, por Tenant. 
que sahiu a 7: datas approximadissimas da revolução." Em 
nada disto se envolveu Hippolito; ao menos nüo ha disso do- 
cumentos. 



princeza do Brazil, d.  Carlota, irmá de Fernando VII, em caso 
de captiveiro da familia Bourbon de Hespanha: providencia 
que teve lugar por occasiSo da conquista de Cayena." 

Sobre o Correio escreveu elle: "O Correio Braziliense, 
do qual sahiram á luz vinte oito volumes pelo Ihenos (desde 
Junho de 1808 até 1822), (1) reunia a tudo quanto continha 
de vantagens o Investigador em sciencia, o ser redigido por 
um politico de tanta illustraçáo como Hypolito José da Costa, 
que como dissemos fugira de Lisboa, para escapar fis perse- 
guições da Inquisiçáo. - Em boa hora o fez, que a isso 
deveu a vida, e devemos nós o ter fundado o dito periodico. 
de que foi o principal redactor. 

No "Correio Braziliense ha sempre, desde 1808, o mesmo 
pensamento politico; de promover a prosperidade e augmen- 
tos do Brazil, conservando nelie a Corte apezar do natural 
ciume de Portugal, e de introduzir na administraçáo e até no 
systema de governe as necessarias refórmas, por meio de ins- 
tituições como as que hoje temos. - Não cremos que nenhum 
estadista concorresse mais, para a formaç5o de um imperio 
constitucional, do que o illustre redactor do Correia Bmziliense. 
Em verdade que a leitura desta publicacão nos infunde o de- 
vido respeito a esse politico previsor, que se mostrava ao mes- 

mo% 
mpo homem de governo. Talvez nunca o Brazil tirou da 

imp nsa mais beneficias de que os que lhe foram offerecidos 
nessa publicação, em que o escriptor se expressava com tanta 
liberdade como hoJe o poderia fazer; mas com a grande van- 
tagem de tratar sem paixão as questões da maior importancia 
para o Estado, taes como as de fomento da colonização extran- 
geira, etc. Estes e outros assumptos acham-se tratados nesse 
periodico, que passará á posteridade para justificar quanto deve 
o actual imperio a Hypolito José da Costa. Não é modelo de 
estylo ou de linguagem: antes pelo contrario neste sentido 
muito ba que desculpar a um homem que vivia em pai2 ex- 
trangeiro. em uma época em que o h m r  pelos gallidsmos não 
havia passado da pessba do desterrado Filinto: mas foi um 
politico pensador e creador." 
. . . . . . . , . . . . . . . . . . . . , . . . 

O redactor do Correio Brazüiense era em politica typo 
de bom patriota. Criticando este ou Wuelie vicio na aãmi- 
nistracâo lamentava-o; e via-se que o náo fazia s6 pelo gos- 
to de dizer mal e deprimir, nem por impaciente ambiçh. - 
Fazendo oppxiçáo, náo deixava de ser homem de governo. 
Desejava a refórma, não o cahos. As theorias náo o cegavam. 
Sustentava que %o imposIvel seria uma camara de deputados 
na Turquia, wmo um sultáo nos Estados Unidos. São ainda 
deste Brazileiro, eminentemente liberal, as seguintes expres- 
sões repassadas de bom senso; ''Deixemoa essa pnlayiosa ex- 
slamaçáo sobre liberdades e iymmis... O povo que desejar 
ser'lime e feiia, cuide de assegurar com as suss virtudes pro- 
Prúts essa liberdade e essa felicidade que deseja: porque, em- 
quanto se espeiançar noutras nações para gozau w e s  bens, se- 

. . 
? 

i.. 
,>. 

(1) A coUecç%o é de 29 volumes, de 1 de Junho de 1808 a 
dezembro de 1822. 



rá escravo, será infeliz. Não discuta 5obr.e a fórma de governo: 
reflicta no modo de melhorar seus costumes. Um povo sem 
moral, se nio tem liberdade, nunca a obterá; se a tem, certa- 
mente a pzxderá". - (XXIV, 27). 

Foi com um pensamento igual que Emerson disse: "Nós 
aprenderemos um dia a substituir a politica pela educação." 

Varnhagen citando as prohibiçóes que em Portugal houve, 
em relação ao Correio Braziliense, additou em nota: "No Rio 
de Janeiro prohibido por pouco tempo se lia, até no Paço sem 
rebuça algum." Veja-se Correio Bras dos vols. XIX e XIV. 

A prohibiçáo da leitura e da circuiaçáo do Correio Bra- 
siliense e das revistas O Campeão Portuguez e O Poriugmz, 
em Portugal, constam da Conimunicação de 22 de Março de 
1812, ao Desembargo do Paço, do Edita1 de 15 de Novembro 
de 1815 e da Circular dos Governadores do Reino a 17 de Ju- 
nho de 1817. No Brazil foi o Correio prohibido pela carta 
régia de 17 de Novembro de 1811. ' De ,Hippolib e de suas obras deram succinta noticia In- 
nocencio Francis,co da Silva no vol. III do seu Dicionarfo 
Bibliographico, Brito Aranha no vol. X do mesmo Diccio- 
nario ( 3 O  do Supplemento), mais modernamente .Augusb Blake 
no Dieoionario Bibliographico Brazileiro, 3 . O  voiume e o Sr. 
dr.  José Carlos Rodrigues na sua Bibliotheca Braziliense - 
catalogo, etc. 

Tambem Ricardo Pinto de Matbs no M&nual Bibliogia- 
fico Portuguee, sem qualquer menção de autor, deu noticiè de- 

.fieiente do Correio Brazi4eme. 
O s i .  Barão Homem de MeUo exreveu na Revista do 

Instituto Historico do Rio de Janeüo, vol. 35, de 1872, uma 
noticia biographica e Pereira da Silva occupou-se igualmente 
aa  'personalidade de Hippolito com a pressa com que escre- 
via a historia, tendo emittido contra o jornalista c*>nceitos 
colhidos em fontes duvidosas. 

O autor das Memorias do DistrtCtO Diamautino da Co- 
marca de Serro Frio, & pag. 252 e seguintes escreveq com 
apontamentos de Theofilo Ottoni, o tribuno mineiro, passa- 
gem que carece de ser rectificada. Dá-se ahi a prisão de 
Hippoüia conjunctamente com a de Jos6 Joaquim Vieira do 
Couto e a libertação de ambos em 1807, por occasião da en- 
trada de Junot em Portugal. 

A verdadeira historia de Coub em Portugal nos 6 trans- 
mittida pelo mesmo Hyppolib no volume VI (1811) páaina 
705, Miscelhea do Correio Braziliense: "A Inquisiçíio que 
reteve muitos m o s  o mal afortunado Couia, acabou por en- 
tregal-o ao governo que o encerrou na fortaleza de Peniche 
e depois na de Cascaes, sem crime, sem processo, sem sentenga 

Desta foi solto pelos franceses, mas vindo a serem ex- 
pulsos os seus libertadores, foi como envolvido na septembri- 
sada dos Governadores do Reino, deportado para a Iiha da 
Terceira, onde fdleceu aos 27 de Maio de 1811." 

O proprio Hippolito deixou uma aubbiographia, se as- 
sim se pode chamar o que escreveu com o titulo de: Narra- 
tiva. da perseguiçáo de Rippolito da Costa Pereira, Rirtado de 
Mendonca, preso e processado em Lisboa pelo pretemo crime 
de Franc-Maçon ou Pedreiro Livre." Londres, 1811: 2 vols. 
in-8: W. Leãis, Impr.) a qual teve uma edição em vemaculo 



e outra em inglez e que foi reimpressa na Rio de Janeiro, em 
1841, na typ. de C. Ogier & C. 

Os escriptores de Hippolyto são mencionados por Innocencio: 
são os seguintes: 

"Historia breve e authentica do Banco da Inglaterra": 
com dissertaçáo sobre as notas, moedas de cambio e letras, 
etc. - Traduzida em portuguez. Lisboa, 1801, 4.O. 

"Ensaios politicos, economicos e filosophicos de Benjamin, 
Conde de Rumford", traduzidos em vulgar. L i s b ,  1801, 4.O, em 
2 tomos. 

"Historia de Portugal", composta em inglez por uma So- 
ciedade de Litteratos, trasladada em vulgar com as notas da 
versão francesa, e do traductor portugu&s Antonio de Moraes 
e Silva e continuada até os nossos dias. Nova ediçáo. Lon- 
dres, na Off. de F. Wingrave - 1809, 8.O, 3 tomos. 

Al&m duma grammatica portugu&sa e inglêsa, publicações 
sobre agricultura, escreveu regulamentos para a "Loja Lwdta- 
na", que fundou em Londres, tendo deixado inedito o seu 
Diario de Viagem a Philadelphia em 1798, o qual foi publicado 
na Rev. do Inst. Hist. do Rio de Janeiro, Wmo 21. 

José Agostinho de Macedo attribuiu-lhe a autoria das 
C& sobre a Franc-Mwnaria, que se dizem impressas pela 
primeira vez em Amsterdam, em 1803 e depois em 1805 data- 
&S de Maürid, suppondo elle que esta ediçHo fasse de 
Londres. 

Innocencio, parece mm asserio, põe em duvida que des- 
sas publicações fosse o autor Himlito, tendo estado Preso 
na 6poca em que sabiu a primeira ediçAo. 

Em 1823, antes de haver colhido os fmctos Cla sua per- 
severança pela c a m  da libertaçáo do 'EU pai2 e o premio 
da mnstancia e desprendimento de que deu fartas provas as 
lucta de largos annos, falleceu em Londres, cercado do afie- 
cto da familia riue constituira naqueiia cidade. 

Os adversarios desc&riram-se respeitosos diante do ho- 
mem superior que nesse momento entrava no tumulo, satis- 
feito do dever cumprido e gloriosamente. E náa lhe rega- 
tearam os louros. 

Este foi o necrologia que a ultima hora e já no prelo 
inseriu nas suas paginas a revista portuguèsa O Padre Amaro. 
n. XXXV, de Setembro de 1823, que entãosahia em Lon-, 
dres: 

"Hippolito Joseph da Costa Pereira Furtado de 
Mendonça, Commendador da Ordem Imperial do 
Cruzeiro, interinamente Encarregado de Negocios do 
Imperio do Brsail, em Londres. Redactor e proprie- 
tario do "Correio Braziliense", faiieceu em Kensington 
aos 11 de Setembro pelas cinm horas da manhá, em 
conwuencia de uma molestia aguda que no decurso 
de seis dias occasionou a sua morte, sem que eüe até 
O ultimo momento se persuadisse, segundo dizem, de 
de que estava em perigo de vida. Esta ultima cir- 
cumstancia seria, porventura, mais uma felicidade, ou 
mais uma desgrwa deste homem celebre, pela alter- 
nativa .de fortunas e contratempos, que nos ultimos 



20 annos da sua vida o fizeram tão conspicuo á Na- 
ção Portugueza em ambos os mundos? 

Seja como fõr, o certo é que H. J. da Costa con- 
siderado camo homem de Lettras não era um escriptor 
ordinario nem póde ser indifferente B Nação Portu- 
gueza, por isso mesmo que O seu nome se acha en- 
laçado com os grandes acontecimentos que tiveram 
lugar durante um periodo de 15 annos, nos quaes 
acontecimentos elle teve parte activa, e quasi sempre i 
desfavoravel. 

Estas considerações nos determinaram a t%er 
uma breve noticia da sua vida (como publicista) mai 
a falta de espaço neste numero nos força a retardar 
a publicaçAo " . 

No volume XXIX da sua revista escrevera eUe sobre o 
reconhecimento das Americns Hespanhoias pela Suecia e 
Estados Unidos: 

"Emfim a causa Americana esta decidida, e acabada nella 
a dominação Européa. 

Temos vivido quanto basta, para morrermos satisfeitos, ha- 
vendo testemunhado a liberdade geral daquella parte do mun- 
do em que nascemos. Praza a Deus que della se aproveitem 
para bem. Da nossa parte temos feito ba vinte annos, quanio 
de nossos humildes esforços dependia para esse fim. 

Os nossos votos acompanharão sempre aqueiie paiz. 
Já não nos restará pezar, se aqui acabarmos nossa car- 

reira litteraria iN. de Julho, pag. 217)". 
Esse prazer o teve de não cerrar os olhos, sem ter visto 

toda a America independente. 
Escrevendo sobre José Joaquim Vieira do Couto, o mallo- 

grado procurador do povo de Serro Frio: "E morto o Couto; 
mas a sua memoria deve ser honrada como um dos martyres 
dos direitos da sua patria"; victima da calumnia, martyr da 
liberdade, Hippolito José da Costa aguarda ainda a sua con- 
sagra@~ no bronze imperecivel. 

CERTIDAO 

Certifico, em virtude do despacho retm, que a carta a que 
se refere o requerimento é do seguinte teor: 

"Charo Mano do C. - Por cartas que tive dessa. cidade 
e depois outras de Lisbõa, soube que havia sido nomeado De- 
putado em Côrtes pela provimia do Rio Grande; e tanto por 
seu respeito individual, como pela causa publica, peço a Deus 
que S. A. R. o náo deixe partir para Lisbôa: pelo que res- 
peita e por que vem ter um encommodo e despem de sahir 
de sua casa; para logo voltar: pois se diz que BF Côrtes aca- 
barão em breve tempo, isto he, logo que tenham findo a Cons- 
tituiçáo e se procederá a novas eleições e aasim terá de fazer 
uma viagem quasi em vão; pelo que respeita & causa publica: 
por que está demonstrado, que os Deputados do Brazil em 
Còrtes já de nada servem, senão de serem testemunhas de 
insuitos, que fazem ao seu paiz, sem poderem remediar cousa 
alguma. Eu tenho feito um plano para a organização dos 
Correios, estradas, paquetes e colonizaçãc do Brazil por extran- 



geiros da Irlanda, Allemanha, etc.; sem que o Erario faça mais 
despeza, que uma bagatella em seu principio, e afim de que o 
trabalho desses colonos substitua o dos negros d'llfnca. 

Desejaria, pois, que vosse faliasse nisto ao Ministro da 
Guerra que muito bem me conhece, ou ao Ministro dos Ne- 
gocios do Remo, que não deixará de lembrar-se de meu nome; 
e se o quizerem eu lhe mandarei; e eu servirei nisso aqui, na  
promptificaçáo da gente, eu irei lá @!-o em execução, se jul- 
garem proprio empregarem-me nessa repartição; pois estou 
resolvido a. sair da. Inglaterra, e ir viver e passar o resta do1 
meus dias no Brazil: pois já bastam 20 annos de exterminio 
em terras extranhas. 

Eu intentava estabelecer-me no R i o  Grande, n a  fazenda 
de nosso pay, mas voce me diz que foi vendida; desejaria que 
~ o c e  me mandasse dizer quem a possue e se seria possivel tor- 
nar a compral-a, e por quanto; porque eu logo que possa ar- 
ranjar os negocios de minha familia e cobrar o que aqui tenho, 
no Brazil me vou estabelecer, e nenhum pai2 me agrada niais 
do que o Rio Grande, e a cultura das terras para o que bem 
sabe tive sempre a maior indinaçáo. Comtudo, se depois que 
fallar aos Ministros no plano que levo dita achar que pode 
servir á causa publica, ou ncisso lá ou em alguma commiçs%o 
aqui, de mui boa vontade appiicarei a. isso alguns annos mais; 
porque ainda não perdi o patriotismo, que sempre tive, e pare- 
ce que quanto mais vivo em psizes extrangeiros, mais saudades 
tenho do meu, e a  minha muiher, posto que ingleza, deleita-se 
com a idéa de ir para o Brazil. O que aprendi nos Estados 
Unidos sobre os planm de colonisaçáo, e o que sei na Ingla- 
terra sobre Correios, me fazem persuadir que o meu plano a 
esse iespeiio será bem succedido, se cahir em mão que queira 
OU saiba executal-o. 

Admiro-me de que esse Governo ainda não tenha esta- 
belecido um Agente com caracter publico, u'esta impartante 
Côrte: aonde o pcderia fazer com summa facilidade; mas 
sobre isso nada quero dizer aos ministros direetamente, para 
não parecer intromettido; e já em outra precedente lhe lem- 
brei a voce essa idéa, que talvez a tenha apontado a quem 
lhe disse. Quando me escrever, póde dar as suas cartas a 
Mr. Standfart., que esta lhe entregai.8 e elle m'as remetterá. , 

Queira dar lembranças & Mana e receba de minha mulher os 
mais affectuosos cumprimentos. 

D& tambem os meus agradecimentos aos hbrquez d'An- 
jeja pelas lembranças que me mandou por sua via e creia-me 
sempre seu 1Mano do C. - H. J. ds Costa P d  

E para constar onde convier se 'passou a presente Ce-- 
tidão, na conformidade do artigo vinte e seis do Regulamento, 
annexo ao Decreto numero mil quinhentos e oitenta, de trinta 
e um de Outubro de mil oitocentos e noventa e tres. E eu, 
Luiz Lisboa da Silva Roza, rtrchivista o escrevi. 

Arehivo Publico Nacional, 31 de Janeiro de 1901. - O 
Chefe da 2.a Secçáo, m o e 1  José de Laceda. 

Rio de Janeiro, 31 de Janeiro de 1901. - Archivo Publico 
Nacional, em 31 de Janeiro de 1901. 
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Extrato da acta da 10.a Sessáo da Grande Loja ''Poder ,, 
Legislativo do Grande Oriente" realizada aos 16 dias do mez 
do 5.- anno da Verdadeira Lu2 de 5.822 (16 de Julho de 18221. 

"Propoz.. . que na mesma occasião em que o Grande Ori- 
ente Brasilico se fizesse reconhecer do Grande Oriente Bri- 
tannico, encarregasse ao seu Delegado naquelle Oriente da re- 
messa de todas as  instrucçães e papeis concernentes ao sysSe- 
ma maçoniw dos 7 grLos, adoptado pelo Grande Oriente Bra- 
silica. 

"Idem.. . Que se mandasse carta cie Delegado ao Maçon 
Hypolito." 

Livro de Ouro, N. 1. 

Offioio a D. Rodrigo de Soma Coutinho 

Illmo. e Exmo. Sr 

Tomo a confiançs de apresentar a V. Exa. a lista incluza 
que contem o estado actual das forças navaes Americanas; 
porque não tendo S. Magestade aqui agora Ministro ou oatra 
pessoa que eu saiba, encarregada de fazer semelhantes avizos, 
penso dever remetter a V. Exa. informações deste genero 
que podem prestar alguma utilidade. 

Deus guarde a V. S .  
New-Brunswick. 15 de Agosto de 1799. 
Illmo. Exmo. Sr. D. Rodrigo de Souza Coutinho. 

O mais obediente subdito 

Hippolito José da Costa Pereira 

~Acornyaiilin um3 rciny3o do eslvdo acrurrl da 1Iiiinliu 
de G u ~ i l a  11"s Estada Uiu<ios da Amcricn Septenlnona.~ 

Ms.\. do Arciiivo PubIicu Nacional, ns. 9 (21) - 1799. 

Copia d'um officio de Rodrigo de Souza Coutinho a Cy- 
priano Ribeiro Freire: 

"Sua Magestade foi servido nomear ao Bacharel Hippo- 
lito José da Costa Pereira para a commissão que V. S .  ver* 
exposta na Instrucçáo de que ihe remetto copia, e como V. 
S.  com as  suas respeitaveis luzes pode melhor avaliar a uti- 
lidade de que a mesma será ao Real Serviço se fbr bem exe- 
cutada, é inutil que eu me demore em expol-a, e bastar* s6 
que no Real Nome lhe recommende a auxiliar as trabaihos 
deste Moço que d& grandes esperanças, e que praurando fa- 
cilitar-lhe os meios para a execuiáo de tudo o de que vai en- 
carregado, vigie tambem sobre a sua conducta, e informe sem- 
pre do modo porque elle se conduz, e como satisiaa aos im- 
portantes objedos que ihe vão tão recommendados. Devo tam- 
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bem lembrar a V. S. que procure facilitar-lhe depois da sua via- 
gem, e observaçoens nos Estados Unidos a sua passagem ao 
Mexlco, e que lhe procure as necessarias recommendrtçoens para 
que elle possa satisfazer tudo o que vae encarregado. Lison- 
geio-me e espero que V. S .  satisfar& as Reaes Ordens que lhe 
communico, e que cancorra para a execuçh das grandes vistas 
que Sua Magestade tem em particular consideraçáo. 

Deus guarde a V. S. - Palacio de Queluz, aos 21 de Se- 
iembro de 1798. (Assignado) D. mdrigo de Souza Coutinho. 

Mss. do Archivo Publico Nacional. N. 9 (21) - 1799. 
Memor. Forças Maritimas. 

Aleibiades Furtado. 

(COPIA) 

PARA HIPPOLiTO JOSE DA COSTA 

Tendo Sua Magestade destinado a Vce. para ir procu- 
rar alguns productos e noçóes de uteis Culturas aos Estados 
Unidos da America e ao Mexico. 

Foi a mesma Senhora Servida Mandar assistir a V. Mce. 
; com huma ajuda de Custo de Duzentos mil réis, e com huma 

assistencia de seiscentos mil réis, que Sua Magestade poder& 
accrescentar, se V. Mcé. houver de demorar-se mais de hum 
anno na sua viagem: o que parece não ser& necessário, e 
igualmente determinou que eu lhe desse as seguintes Ins- 
tmcções: 

Logo que V. Mcê. chegar a Filadelfia irá procurar o nos- 
so Ministro Residente, Cypriano Ribeiro Freire: e entre; 
gando-lhe as Cartas, que leva para o mesmo, tanto minhas 
como do Sr.  Luiz Pinto, 'lhe explicará toda a Conwissão de 
que Sua Magestade o encarregou; e Ihe dirá que tem or- 
dem para que elle guie os seus paços; e o auxilie em todos 
OS exames, t a t o  nos que ha de fazer nos Estados Unidos: 
como depois no Mexiw, para onde S .  S. deve procurar-lhe 
OS meios de transitar, sem que possa dar a menor sombra d s  
suspeita a Côrte de Madrid ou de Commerciante. 

Nos Estados Unidos deve V. Mc&. procurar em primeiro 
lugar instruir-se com toda a exacçáo nas culturas e prepara- 
ções do Tabaco da Virpinia e de Maryland, e depois de tomar 
todos os conhecimentos que se houverem publicado nesta ma- 
teria. deve V. Mcê. Praticamente vêr tudo, examinando tam- 
bem com a maior individuação a Planta de Tabaco e se h6 
a mesma ou outra espfxie differente da que se cultiva no 
Brazil. 

-. Todas a s  noticias theoricas e praticas que V. Mcê. puder 
haver e escrever sobre esta importante. Cultura e preparaao 
da Planta de Tabaco. V. Mcè. bs reunir$ em f ó m a  de Me- 

, , moria. e as entregara ao nosso Ministro em Filadeilia jun- 
I '. tamente com a boa semente que puder haver, e o encarregar& 

de remetter logo, Para que Sua Magestade possa prlnclpíar a 
, flrar partldo de sua Viagem, ainda antes que chegue aqui d e  

Volta. 



Na despeza que V. Mce. fiser com acquisiçáo de Sementes. 
dará parte para. que Sua Magcstade ha mande logo abonar. 

O mesmo que acabo de recommendar-lhe a respeito do 
Tabaco devo tambem diser-lhe a respeito da Cultura do Li- 
nho Canhamo, que Sua Magestade encarregou a V. Mcê de 
examinar com a maior individuação, e exacção, assim como 
a qualidade do temeno em que elie produz melhor, e de tudo 
isso deve V. Mcê. recolher noticias theoricas-e praticas, re- 
metiendo-as pelo methodo j& dito e que sejam taes que nada 
deixem a desejar nesta materia. 

Como a Cultura do Linho Canhamo alterna com a das 
Plantas Cqeáes, e com as dos Prados, V. Me&. mandar& igual- 
mente todas as observações que puder fazer sobre a Agricul- 
tura dos Estados Unidos, em que não deve esquecer-se de re- 
latar o que vir sobre a Cult,ura das Batatas e das diversas 
Plantas destinadas a formar Prados Artificiaes, assim como 
a rotaao ou altera$-ão das diversas Culturas, sobre os Estru- 
mes d e  que mais u m  e sobre a grandeza dos Productos que 
obtem. 

Sobre este objecto lembra particularmente a Planta da 
Griinea Grars, de que se di? nluito bem, e se V. Mcê. vir que 
os seus effeitos são taes como se publicá~ V. Mcê. deve man- 
dar as suas Sementes juntamente com a descripÇáo do modo 
porque se' cuitiva. 

O mesmo digo a V. Mcê. sobre as outras Plantas desti- 
nadas a Prados Artificiaes. 

Outro objeto muito essenoia1 hé o das Arvores cultivadss 
nos Estados Unidos e particularmente o Acer Sachwhmn de 
que se retira o Assucar; e Sua W e s t a d e  encarrega a V. Mo& 
de examinar o producto desta m r e  e de referir o juw que 
forma a r m t o  das vantagens que dB. 

Tanto desta arvore como de todas as outras e Arbustos 
de que V. M&. puder obter a8 Sementes com a .descrip&o 
das suas dturna deve tambem entmmi-as ao nosso Ministro 
remettendo-me tambem a conta ds deawxa que fizer com este 
envio de sementes, que serão altamente muito interessantes e 
mais fará o Reino do que psra o Brazü, a excepçáo do Rio. 
Grande, que B clima anslogo do Reyno. 

Depois de V. Mcê. haver m i m  satisieito a Commissso 
de que vae encarregado para wiher a conveniente instrugio 
nos Estados Unidos da America, deve V. Mcê. procurar de 
acwrdo e auxiliado pelo nosso Ministro passar ao Mexiw e 
Uzando.ah1 de summa moderaçáo e modo, e disfarçando o gran- 
de objeto que o leva aos Dominios Hespanhoes, deve V. Me&. 
procurar instruir-se e traser as meihores Memorias, 1." sobre 
a qualidade de Insecto, cujo germe forma a CochoniIha, e 
verificar se hé o mesmo que nos jB ternos M Rio de Janeiro 
e em S. Catharina; 2.O reconhecer e firmar-se bem no modo 
porque preparam as diversas especies de cochonilha e por-se 
bem no caso náa só de informm exactamente do que h a  nesta 
materia, mas ainda de executar depois todas as preparaFóes; 
3." examinar bem o Caouts Cooheliniier, em aue se cria o in- 
secto, e se hé a mesma especie que temos no Braeil: 4P pro- 
curar mandar alguma porção consideravel da Semente do 
mesmo Insecto que possa logo remetter-se com a instruçáo 
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que V. Mcê. eirigir para o Rio de Janeiro e de que possa 
immediatamente tirar-se partido. 

He inutil que eu recommende a V. Mcê. o interesse que 
haverá na boa e feliz exacçáo desta commissáa, nem que ibe 
lembre o grande Serviço que vai fazer á Sua Augusta So- 
berana, e ao seu Paiz, e o reconhecimento que juntamente 
pode esperar por um similhante Serviço, e como espero de seu 
zelo e intelligencia. 

V. Meê. deve tambem examinar com olhos muito atten- 
tos o estado da Cultura nos Dominios Espanhoes: deve obser 
var se ha em materia de Prados algumas Plantas desconheci- 
das que déem uina maior vaniagem; tanto das Plantas como 
das Arvores e Arbustos deve V. Mcê. procurar todas as Se- 
mentes que puder, e reinetter as mesmas com os seus nomes, 
ou trazel-as quando aqui voltar. Se na sua viagem pelos Fs- 
tados Unidos puder observar alguns trabalhos sobre os Mi- 
neraes, quaes o Ferro, ou nos Dominios Espanhoes sobre o 
Ouro e Prata, e puder fazer alguma descripção dos methodos 
por que as Minas &o trabaihadas, e dos principios de eco- 
nomia tanto publics como particular. com que são regidas. 

Sua magestade Ihe manda muito recommendar que não 
deixe de trazer sobre estes objeetos as noticias mais circums- 
tanciadas. 

V .  Mcé. deve tambem não perder de vista toda9 a s  obras 
Hydraulicas que se lhe offerecerem, seja nos trabaihos feitos 
para ajudar ou melhorar a Navegaçáo dos Rios, seja nos Da- 
naes, seja em Maquinas; e de tudo isto deve V. Mcê dar a 
melhor conta que puder: ajuntando as diseripções do que pu- 
der observar com mais miudeza. 

Eis aqui tem V. M d .  exposto em breves palavras toda 
a Commissão de que Sua Mapstade se dignou enearregal-o] 
e eu espero que V. Mcê. corrospanda a justa expectaçáo da 
Mesma Augusta Senhora, e a honra que recebe por huma sl- 
milhante escolha. 

Dos fruiios que se forem experimentando dos seus primei- 
ros trabaihos, logo que chegar aos Estados Unidos, dependerão 
os maiores favores que V. Mcê. então poderá esperar da Real 
Grandeza de Sua Magestade, e qpero que as Relações que 
V. Mcê. deve ir logo mandando ser80 escriptas com tal clareza 
e methodo e exacçáo, que V. Mcê. poderá cada dia fazer-se . 
mais digno da Real Consideração de Sua Magestade que he. 
e deve Ser o prmcipal voto de hum fiel e zeloso Vassalo, como 
V. Mcé. se tem sempre mostrado, 

Deus Guarde a V. Me&. Palacio de Queluz, em 22 d e  
Septembro de 1798. - D. Eodrigues de Souza Continho. 
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Diogo 

"Senhores: " 

Feijó 

Venho, em nome da cidade <e S. Favio, receber a es- 
tatua do Padre Dioeo Antonio Feijó, mandada levantar, com 
dinheiro do povo. por uma conimissáo de cidadãos que, por 
essa maneira, juntam mais um titulo de benemerencia aos 
muitos que já. possuem. 

O melhor modo de exprimir a gratidão da Cidade, neste 
instante, consiste em Cetinir a significaçáo que ella vê no facto 
da ereeção deste monumento. 

Diogo Antonio Feijó é um dos mais acabados productos 
t a  demccracia brazileira, porque sahiu do berço mais humii- 
de, que se possa imaginar. e, por força somente do merito, 
subiu a ter o maior prestigio social e politico. 

Nasceu elle em São Paulo. Era filho de paes incognitos. 
Fora engeitado em casa do revmo. Fernando Lopes & Camargo, 
que lhe serviu de padrinho, no baptismo, em 1784. 

Outro qualquer, na posição delle, enxergando nas baixas 
condióes de uma tal origem uma cawa de sofrimentos e de 
vergonhas, procuraria, nor todos os modos, disfarçal-a. Eiie. 
como 4ue se vangloriando de ter ascendido do lodo Bs estreiias, 
=sim não prwedeu: antes, na seu testamento onde se encon- 
tra a idéa da emancipação do veutre escravo. se declarou natu- 
ral de S. Bu lo  e filho de pais incognitos. 

Graças so trabalho e ao merecmento, foi deputado, mi- 
nistro la justiça, senador e regente do imperio: tornou-se digno 
da immortalidade e eomtituiu a todos os brazileiros na obriga- 
ção de lhe renderem & memoria perenne culto civico, porque, 
na mais arriscada crise da forma@o de nossa nacionalidade, 
elle salvou a pairia, satisfazendo as aspirações fedfirativis do 
povo e mantenlo, ao mesmo tempo, milagrosamente, a unidade 
do Imperio. dentro dos moldes democraticos. 

A vida publica veio ricrutal-o em 1821. 
Encontrava-o acrisolado pela pratica da virr+e. pelo exer- 

cicio do trabalho e pela disciplina. do estude. 
qos mysterias de uma hereditariedade indefinivel e des- 

conhecida. atravéz de uma educação 4 0 s  dalos se ignoram, 
sur-iu olle feito homem de notavel força physica, munido de 
uma intelligencia poderosa, enriquecido com um coraçb bem 
fonnado e, sobretudo. com uma vontade desenvolvide, forte 
até a rijeza e um tanto exaggerada na inflexibilidade. 

Até  então, a sua eiistencia se repastira entre os deveres 



de obscuro ministerio sacer<otal e n acanhamento e os 
lahore8 de um pouco rendoso professorado de francez, latim, 
histeria. geographia. philosophia, Iogica a moral em Gnara- 
tingiri'tá,, Farnahyba. Campinas e Itú. Dessa uiisdra de verda- 
deira preparação nos ficou, além dos optimos exemplos de sua 
vida, um tratado de lrgica e pbilosoi-nla experimental; esmipio 
com methodo e dareza, rheio de noções e doutrinas que elle, 
mai? tarde, tratou de p6r em pratica. 

Quaneo Diogo Antonio Feijo nasceu, o Brazil j& não era 
mais uma colonia resignada sao despotismo da metropole. 

O espirito rle autonamia, cuja manifestação primeira é o 
episodio de Amador Rueno, estava organizado e, como um 
rio que vê suas nascentes brotarem em pontos de uma area 
immensa entre si afastados, approxima.va-se da foz, por onde 
desaguaria no dceano batido de luz da nossa independencla.. 

A aspirzq5.o dos braziieiros ao governo ee si mesmos en- 
controu a sua primeira satisiaçãa na sabia plitica de D. João 
7rr 
.A. 

O bom rei WrtLEuez, ao transferir-se d o  Rio de Janeiro 
para Lisboa, legou a emancipação politica á vasta colonia, já 
então nacionalidade capaz de nrrchatar pela força o que ihe era 
outorgado como dadiva. O desejo da independencia que, a,té 
certo tempo, foi o da minoria m t a ,  entrou a infiltrar nas ca- 
madas populares. $ que, para tornar-se accessivel á &a bron- 
ca do povo, asumira as feicões do nacionalismo, do orio ao 
portuguez. 

Diogo Antonio. Feijõ foi um Iiacionalista extremado. Ho- 
mem vivo e iirdente, como poderia occultar, ou tnrcer, os seus 
sentimentos e ùnpressóes? Divulgoq-os com aqu*Ua franqueza 
que o notabilizava e ia até a inconveniencia. Essas opinióes, táo 
conformes às vontades da epoca, a inflwncia que aU virtudes, 
O saber e as funçóes racerdotrtw haviam grangeado a Feljó, 
impelliram-no, em esplendida hora, para a actividade poiitica. 

Em 1821, sahiu eleito deputado &s CSrtes Constituintes de 
Lisboa. . 

N u  podia ser mais irritavel a liscwrdancia entre Portugal 
e o Brazil. Num movimento de cega e odienta reacção, a. Me- 
tropole tentava empmar o Brazil para traz, para o estado de 
eoloniz, com as provincias reduzidas eo governo feudal das ca- 
pitanias de 1532. Appyiareceram, nesse momento, os deputados 
hr~zlleiroç, representaqtes das irrefreaveis 'aspirações autono- 
micas da patria nascente. A lucta, que era inevitavel, foi em- 
polgante. 

Quando ia mais travada, cahindo de toda a parte sobre 
OS brazileiros os insultos e as ameaças, parecento que, diante 
deuas, a energia dos combatentes novos ial?mpallidecer. Diogo 
Antonio Feifó pronunciou o seu primeiro discurso potitico. 

"Proponho; daia. elle, como nnico meio de fazer 
Parar, o progres;o das desgraças, que ameaçam o Bra- 
51, como a medida mais segura para consolidar a 
reunião 1% grande famllia portugueza e para dar ao 
mundo o irrefragavel testemunho de nossa prudencia, 
desinteresse e justiça: 

1.' Que se declare que o Congresso de Portugal, 
eLnquanto se não organiza. a Constituição, reconhece 
a independencia de cada uma das provincias do Brazii; 
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2.O Que a ConstitLliçáo obrigará sómente aquella 
provincia cujos Deputados nella concordarem pela plu- 
ralidade de seus votos; 

3.0 Que as Cõrtes prestarão todo o auxilio áquella - % - ,4 
provincia que se achar ameaçada t e  facções, sendo por 
eila requerido, com o f im sómente de a por na. per- 
feita liberdade de escolher; 

4: Que se declare ao governo que suspenda todos 
os provimentos e qualquer determinaçáo a respeito do 
Brazil, excepto quando lhe for legitimamente reque- 
rido por alguma provincia; 

5.0 QLX os governos do Brazil onde se acharem 
destacamentos de Porxugai, os possam fazer retirar des- 
de que assim. o julgarem ser conveniente." 

Senhores, audacia era ine::plicavel! 
O Brazil, sem mais forças que o caraeter de seus filhos, . j ,  

reclamava, em Lisboa, no mais inflammaCo da reacçáo, a in- 
dependencia das suas provincias pelo direito ce aeceitarem 
ou não a constituiçáo a votar-se. 

Logo depois, os brazileiros, confirmando em parte 2e rei- 
vindicações do deputado de 21, respondiam as violencias da 
Metropole mri o - Independeneia ou Morie - de Pedro 1.4 
na  collina do Ypiranga. 

A primeira assembléa geral legislatira do Brazil reuniu-se 
dentro t e  uma atmosphera revolueionarla. 

A maioria batia-se pela monarchia eonutitucional, segundo 
0s moldes do regmen parlamentar ingiez. O Imperador, em- 
p ~ l m d o  pelo absolufismo, apartava-se cada vez mais da Ca- 
mara. 

Naquelle ~ r e l i o  de gigantes, avuítoti Diogo Antonio Feijo. 
A sua acção radiczl, transmitida atiavez dos projectos rela.. 
tivos á eleição por circulas, á abolição das condecorações e do 
celibato dos padres, imprimia, (quem o disse foi Euclydes da 
Cunha) tonalidale excepcionalmente revolucionaria em todos 
os debates. 

Foi memoravel a discussão prosoceda pelo projecto que 
abolia o ce:!bato clerical. 

Feijó lançava as seguintes affirmações: é da primitiva 
attribuição do poder temporal estatuir impedimentos do ma- 
trimonio, dispensar neiles e deroga-os; & igreja sómente com- 
pete estabelecer condições e regular as formas pelas quaes 
se possa, v&lida e licitamente, receber o sacramento; o cor,- 
hracto e o sacramento são essencialmente distinctos e muitas 
vezes e s t a  e podem estar separados sem inconveniente algum. 

Estas theses, de envolta com as quaes iam não só a preemi- 
nencia do Estado sobre a Igreja e a separação da igreja nacio- 
nal, sinão tambem a instituição do casamento civil e sua pri- 
mazia sobre o religioso, foram swtentaças com ardor e a tei- 
mosia que singuiarizavam o cara(:= de Feijó. EruGiçáo, dialec- 
tica, muito geito para a ~olemica, eis o que o iidador revelou 
sob as formas de um estylo deataviado e negligente, porém 
vibrante, claro, sgilissimo e certeiro nos golpes, como convinha 
Q um homem resoluto e apresado. 

"Sempre zelamos pouco de linguagem e do estylo, es- 



creveu elle, de uma feita: gostamas de ser entendidos e isto 
basta". 

Quereis saber o que se propunha afim de compellir a 
Igreja a acceitar o audacioso projecto? 

Nada. mais nada menos do que isto: autorizar o governo 
a obter de Sue Santidade a revogação das penas. espirituaes 
impostas ao clerigo que se casa, fazendo saber ao Santissimo 
Padre a necessidade de assim praticar, visto que a Assemblea 
n b  pode deixar de revogar a lei do celibato; marcar o go. 
verno ao nosso plenipotenciario prazo certo, e só o sufficien- 
te. em que deve definitivamente receber da, Santa Sé o de- 
ferimento da supplica feita: no em0 da Santa Sé recusar-se 
ao requerido, o mesmo plenipotenciario declarar a S.  Santi- 
cede, mui claia e positivamente, que a assemblea geral náo 
derogará a lei do celibato, mas suspender8 beneplacito a todas 
as leis ecclesiasticas disciplinares, que estiverem em opposi- 
çáo aos seus decretos, mantendo o governo a tranquillidade e 
o socepo publico por todos os meios que estiverem ao seu 
alcance. 

No testamento, com que falleceu, Feijó insistiu na sua 
idéa. Nüo somente declarou que tudo quanto dissera e escre- 
veras sobre a disciplina da Igreja f8ra por zelo e affecto B 
mesma Igreja, mas tambem (e isto e expressivo) que desejava 
se Temovessem os obstaculos que, segundo mostrava a expe- 
riencia, se oppunham á salvação dos fieis. 

Onde maior temeridde de pensamento, maior energia em 
sustental-o quando controvertido, maior afinco em pratical-o? 

A pureza da vida privada de Peijó nunca foi seriamente 
discutida 

Advogando a. causa da abolição do celibato clerical, não 
oromovia interesses proprios nem compunha justificações para 
fraquezas que nunca Lhe foram imputadas. 

Senhores, a influencia eumpea foi notavel na. formação 
do parlamentarismo brazileiro, cuja primeira crystallização se 
operou na Constituinte de 1823. onde appareceram as melho- 
res illustrações e competencias do pejz. 

Si a liberdade religiosa e a instituiçso t o  jury marcam 
a alto nivel a que a cultura e o liberalismo subiram os de- 
bates naquella. mallograda. assemblea, o voto de graças, re- 
digido por Antonio Carlos, definiu-lhe a orientação politica. 

"A assemblea, dizia o voto de graças, n a  trahirh as seus 
committentes, offerecendo os direitos da n a c b  em baixo ho- 
locausto ante o throno de V. M. I . .  que não deseja e a quem 
mesmo não convem ta0 degradante sncrificio: nem ter8 o ar- 
dimento de invadir as prerogstivas da Corm, que a razão 
aponta como wmplemento do ieeal da monarchia". 

Estes limites náo foram niantidos. 
Tornada mais intensa pela irritação nacionalista e enve- 

nenada pelo militarismo intemniente, a opposição entre a 
camara e o Imperador degenerou na disso1uçã.o da. assemblea, 
onde. pela primeira vez, falara e já altivamente a soberania 
nacional. 

Porém, a mHo pesada. do absolutismo &a teria forças para 
tolher a formação politica da naiáo, em marcha para a mo-r- 
chia constitucional representativa. 

O instincto nacional, ou, melhor, a. razáo esdarecida da 
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minoria culta, detentora da politica e dos destinos da maioria 
inculta e composta de agrupamentos ethnicos sem cohesão 
historica, percebera que, só dentro taqueli- forma de gover- 
no, seria possivel manter integro o pai2 e evitar-lhe a sorte 
das demais nações sul-americanas. 

As intenções do Imperador. embora cortejasse elle o cons- 
titucionalismo e outorgasse a Carta -de 1824, gisada segundo o 
projecto da Constituinte, ficaram desmoralizadrts desde que 
contrastaram, a corrente parlamentarista. lidima expressão das 
tendencias do paix. Dahi veio que a abdicação resultou da 
dissolução da Constituinte. O 7 Ze abril de 31 proveio do 12 
de novembro de 23. 

A victoria da revolução é um lance decisivo da nossa 
historia. 

A nação chegara a uma encruziihada inevitavel: ou, com 
os exalhdos, tomaria o rumo da republica, ou, com os mode- 
rados, ficaria no caminho da monarchia à moda ingleea. 

A republica, por prematura, seria a ruina. E- indispensa- 
vel que o Brazii, sem longa preparação, não passasse do estado 
de colonia para o de povo investido do governo Ce si mesmo. 
Aliás, o seu futuro correria como o dos outros povos da Ame- 
rica latina, que, no deslumbramento dos triumphos sobre a 
Metropole, náo observaram o meio. em que viviam, nem o mo- 
mento hist6ric0, que, atravesavaan, e se entregaram á traição 
das Utopias. 

A liberdade 6 arma que se quer em máos experimentadas. 
Uma mia  de deputados, entre os quaes Evaristo Ferreira 

da Veiga, tivera. intuiçho do desastre e resolvera combater a 
revoluçáo, que, apeando do throno o ImperaLor, arriscava as 
iIIStituiç&s e implantava a anarchia. 

O vendaval, apagada a luz. que norteara e unira as  pm- 
vincias, punha-as no fisco tremeneo de se separarem, tacteando 
nn sombn -- . . -. . . - . 

Com forças que haviam concorrfdo para o movimento, 
formou-se O Partido Moderado, que manteve a continuidade 
monarchica, revestindo-a daquelle caracter democratico táo 
conforme ás inclinações do paiz. 

Era genial a transacçáo. 
A monarchia adeantava-se tanto, que invadla a zona illu- 

minada pela idea republicana. 
Os molerados venceram os exaltsdos, dos qwes tinham 

sido companheiros na vespera: firmaram o que haviam eoii- 
corrido para abalar; correram, antes voaram a alcanpr o 
rochedo, que haviam sacndido do alto da montanha, e, no 
meio da enmsta, puderam retel-o, para que náo fosse esfare- 
lar-se w fim do abysmo. 

Aa duas figuras ma* mlevantes do Partido Moderado 
foram Evaristo Ferreira da. Veiga e Diogo Antonio Feijó. 
Evaristo, tendo-se elevado da condiçáo de livreiro obscuro á 
le  personalidade primacial no jornalismo do tempo e no par- 
iamento, foi o doutrinario e sua parcialidade. Náo lhe era 
dado, porém, juguiar a crise revolucionaria e militarista que, 
em som de guerra, oceupara a praça publica. Isto seria a 
gloria intemerata do engeitado de 1784, de Diogo Antonio Feijó. 

A nomeação delle para ministro da justiça, em 1831, col- 
locou-o defronte da prea-mar da desordem. 



Reso:uto ate a #temeridade, teimoso até o emperramento, 
rapido nas Ceterminaçóes e fijlmfnante no executal-as, desin- 
beressado ate a abnegapão, infatigavel, austero e impassivel 
ao clamor dos descontentes, Fefjó, eis o homem para. a situação. 

Dissolvendo o e:.wcito indisciplinado, as suas mãos attingi- 
ram, na primeiro golpe, a garganta do monstro. 

' 

Foi assim que òa revolta militar tle 7 de abril não provie- 
rarp os fructos azedos e venenosos do militarismo. 

Restaurou-se a autoridade civil; concluiu-se o trabalho de 
Evaristo da Veiga; o principio rnonarchico e a integridade na- 
cional salvaram-se. 

A a~$áo do ministro prolongou-se e envolveu a organiza- 
cão administrativa, escolar e financeira. to  Brazil. 

Com uma das mãos Feijó extirpava as porções gangre- 
naças do organismo patrio, com a outra filtrava os tonicos 
gayantidores da sua saude e desenvohimento. 

Não h&. pois, nenhum exaggero nestas arrebatadas pala- 
vras de ~uclydes da Cunha: 

"Feijó. vindo de uma pamchia de S. Pacilo, dila- 
taria em pouco tempo s. sua individualidade sobre a 
ammPlitude intefinida da patria que se construis. Do- 
mina inteiramente o quadro. Recorda o heroe pmvi- 
dencial de Thomaz Carlyle". 

Ein abril de 1832, Feijn esmagou um motim organizado 
pela facção que pretendia restawar Pedro 1.O no governo. 

José Bonifacio de Andreda e Silva inmara parte no levante. 
O ministro da justiça. na sua marcha para o restabele- 

cimento Cli ordem, n&o vnciliou ao encontrar o vulto pres- 
tigioso do tutor do Imperador infante, cuja exoneraçSo soli- 
citou m poder legislativo. 

Vencedor na Camara, Feljó foi derrotado, por um voto, 
no Senado. 

'Abandonou, por isso. o ministerio e retirou-se para S. 
Paulo. Seguiram-no até Bemfica dezeseis pessoas, visto como, 
tendo clle retardado a hora da. partida. desnorteou os que 
pretendiam acompanhal-o com suas homenagens. 

No Pedregulho, avistou-se com a sua bagagem: duas canas- 
t ru  sobre o lombo de um burro, no lote de um tropeiro pau- 
lista, que lhe teu emprestado o cavalio em que regressou Para 
a provincia natal. 

Assim pobremente, democraticamente. viajava. em Plena 
monarchia, o homem a qmm se confiaram a fortuna. e o-lu- 
t11i0 do Rrnaill ~~- 

NO dia 12 de outubro de 1835, tomou posse do cargo de 
regente dot Imperio. 

A situação do pai2 era lobrega. 
Algumas provincias estavam insurgiaas; outras ameaça- 

vam fazel-o. A politica desbragava-se. O aspectd das linanças 
era pessimo. O governo não @dia. contar com o apoio do 
oarlamento. 

Quanto a Diogo Fei~ó, o cansaçn, a s  primenas aggres- 
s&s da paralysia haviam inoculado o pessimismo em sua alma 
varoml. 

"Ainda estou *o, escrevia elle ao Marquez de Barba- 



cena, em dezembro de 1835, posta que cada fia mais desaco- 
roçoado de por a caminho esta machina desmantelada, onde 
faltam peças importantes para cuja factura não descubro por 
ora artifices". 

Antes de assumir o governo, fez testamento e impoz con- 
dições em que manifestou sério temor pelo desmembramento 
das provincias. 

Não obstante isso. entrou logo a trabalhar com o habi- 
tual ardor. 

Augmentou as forças do elxrcito, habilitando-o para 
garantir a tranquillidade do Imperio. Atacou os movimentos 
insurreecionaes do Par i  e do Rio GranSe do Sul, procurando 
fazer pacificação sem o elemento das armas, como que con- 
victo de que motins se reprimem com violençia, não assim 
repugnancias baseadas em principias que constituem a vida 
dos POVOS, como atfirmaria mais tarce o manifesto dos revo- 
Iuclonarias de 1842. Regulamentou, náo sómente os serviços de 
numeração e substituição de notas do thesowo, sinão tambem 
a instrwção primaria e a adminisixabção das obras publicas 
municipaes da Corte. Melhorou, por um lado, as condições em 
que se arrematavam os ser.r;cos d6s africanos livres, e, por 
outro, deu instrucçóes para que as provincias, seguindo o exem- 
plo ce S. Paulo, se organizassem conformes i reforma consti- 
tucional. Aconselhou e promoveu a colonização do pai2 por 
extrangeiros, sem distincção de origem e religião; cogitou da 
cessaçS.o do trafico; organizou o policiamento da cidaae; tor- 
nou livre o comércio de varios generos; reformou os serviços 
das alfandegas; tratou do montepio geral dos servidores do 
Estado; estabeleceu linhas de omnibus no Rio de Janeiro; 
animou a industria da, moedura 50 arroz; diligenciou pela reti- 
rada do papel-moeda da circulação; desenvolveu o ensino sgri- 
cola; alentou a mtechese dos indios e engrandeceu a navegsção 
de rios e mares. 

O progresso do Braul, até a epoca da Regencia, f8ra po- 
liticn e resiringira-se & minoria culta que habitava o littoral. 

Diogo Feijó foi quem impulsionou o desenvolvimento eco- 
nomico, financeiro e social do Paiz. 

Rle foi quem escreveu o primeiro numero do programma 
de levar a civilizaçáo gs populações do sermo. A primeira lei, 
que promulgou como Regente, foi a 31 de outubro de 1835, 
autorizanto a constnicç&o de uma estrada de ferro que ligasse 
o Rio de Janeiro &s provincias de Minas Geras  e São Pa.uio. 

Affirma Euclydes d a  Cunha que, Por essa maneira, elle 
descobria o meio para remover-se em parte uma fatalidade 
resultante da nossa rwnplitudade e lmpenetrabilidade continen- 
tal, devido & qual a civi1imçS.o tinha parado na minguada 
mna iittoranea, deixando na penumbra os planaiics e criando 
uma tremenda ineompatibilidate entre as populapóes abeira- 
das do mar e os rudes patricios que, no isolamento das cha- 
Dadas, se afundavam na ignorancia, na indolencia e n a  bar- 
baria. 

os planos precursores concebidos por Feijó, .o fmam pre- 
maturamente. Ficou-lhe, porem, semuda a o p W  do escriptor 
dos "&riães", a gloria de haver adivinhado esse antagonismo 
formidavel do deserto e das distancias, que a i n a  hoje tanto 
empece o pleno desenvolvimento da vida nacional. 



Certa vez, Diogo Feijó redigiu e f a  publicar no ''Correio 
Official" um ariiio onde declarava que, a pernis& a Camara 
nas suas pretençóes de influir no governo, ò Regente se re- 
solveria a exercitar todas as funcç6es do poder moderador, 
embora houvessem sido limitadas, pois "o poder executivo 
devia ser incependente do legislativo e não sujeitar-se a maio- 
rias de camaras, que eram varias e caprichosas". 

A ameGa de dissolver a Camara era positiva. 
Desajudado dos conselhos de Evaristo da Veiga, j& então 

morto, Feijó dava largas ao seu temperamento autontario e 
reproduzia os gestos de Pedro I, nas vesperas da ab-ca*. 

A attitude i:ra contraditoria e inswtentavel. 
NO "Golpe de a t a  sobre o estado actwl do Brazii publi- 

cado no perior2ico - "O Justiceiro" - Feijó censurava a 
Pedro 1: o ter-se alimentado com o leite do despotismo. E 
de Feijó o segninte periodo: "A obediencia cega nos sub- 

. ditos; uma representaçilo acanhada e sempre curvada ao mo- 
narcha; uma constituição Uictaaa por eiie; instituições que 
formassem uma monarchia forte sobre fokmuias representa- 
tivas, eis o que se meditava e tratava de par em pratica por 
fas e por nefas". SSo ainda de Feijó as linhas que passo 
a reproduzir. "0 monarcha j& se tinha familiarizado com as 
doutrinas favorecedoras C 0  despotismo: achava-se industriado 
nm planos anteriores, para poder facilmente mudar de wn- 
ducta, e acostumar-se com linguagem que outr'ora se lhe fez 
q k e w  ta0 insolente: dissolveu a, Assembléa Constituinte; 
deportou deputados, que lhe eram suspeitos ou temiveis; fez 
retirar para fóra desta provincia cidad8os Pacificar que ne- 
muma relagão tinham com es- seus mtigos privados; tomou 
uma attitude militar e ameaçadbfa. Debalde offereceu uma 
eonstituifáo mais liberal que a projectada no Apostohdo e 
mil protestos com sua constitmionalidade: o attentato era hor- 
roroso para que o Brazdl d e h s s e  de estremecer a vista deile." 
E era o mesmo Feijó quem se propunha dissolver o parla- 
mento! 

Oliveira Lima dise  que os rev0lucIonar1os no poder inva- 
riavelmente se fazem autoritarim e quasi nunca c h w m  a 
tomar-se populares. 

Foi o que suceedeu com Diogo Antonio Feijd. 
Mas, uma vez que eile atacava o sgstema politico do p&, 

seria sacrificado como o fera o primeiro imperador. 
A lucta parlamentar avigorou-se. 
A opposição, sob o fogo da paixão partidaria, numa an- 

cia crescente de ir ao poder, passando sobre os liberaes, im- 
pugnava as meadas mais salutares, hostiHzava os planos ainda 
os mais patrioticos. 

h% podento governar e nfio querendo transigir, Feif6 
reuniu os amigos e, vendo que nenhum lhe queria herdar o 
cargo, renunciou-o em favor de um adversario politico - pedm 
de Araujo Ltma. 

Cedia sem curvar-ae. 
. Num manifesto que lago fez espalhar, exclamava die: 

' 

L,. " BrazilWas ! 

Por v6s subi 6 primeira magistratura do Imperio. 
Por v6s desço hoje desse eminente posto. 



Ha muito conheço os homens e ae, cousas. Eu 
estava convencido da impossibilidade de obterem-se 
medidas legislativas adequadas ás nossas circumstan- 
cias, mas forçoso era wgar tributo & gratidão e 
fazer-vos conhecer, pela experiencia, qw não estava 
em meu poter ácudir ás necessidades publicas, nem 
remediar os males que tanto vos affligem. 

Não devo por mais tempo conservar-me n a  Re- 
gencia; cumpre que lanceis mão d'outro cidadão que, 
mais habii, ou mats feliz. mereça as sympathias dos 
outros poderes politicos. 

EU poderia narrar-vos as invenciveis difficulda- 
des que previ e experimentei: mas pasa que? 

Tenho justificado o acto da minha espontanea 
demissão, declarando ingenuamente que eu 'não posso 
satisfazer ao que de mim desejaes. 

Entregando-vos o poder, que generosamente me 
eonfiastes; não querendo por mais tempo conservas- . . 
vos na expectação l e  bens. de q w  tendes necessidade, 
mas que não posso fazer-vos; confessando o meu reco- 
nhecimento e gratidáo & confiança que vos mereci, 
tenho feito tudo quanto e s t e m i n h a  parte. 

Qualquer, porém, que for a sorte, que a provi- 
dencia me depare, eu sou cidadao brazileiro, prestarei 
O que devo 8. Patria". 

A sahida de Feijó, depois da qual. por q a  dessas in- 
COnSeqUenClaS de que a politica é fertil, o governo pedia & 
camara aquillo mesmo que fora negado ao Ex-Regente, isto 
6, força, dinheiro e arhitriu, encerra o cyclo historico do Par- 
tido Moderalo, que, s,acrificando os Exaltadas, prodwdu a desu- 
nião do liberalismo e do ideal republicano, operou a, genial 
cwnposição entre a monarchia, indispensavel á manutenção 
do territorio nacional, e o sentimento democratico; radicado no 
povo. 

"Os homens, diz Joaquim Nabuco, tinham nesse tempo 
outro caracter, outra, solidez, outra tempera; as principias 
CO~S-am-se em toda a sua 16 e pureza; os ligamentos 
moraes que seguram e apertam a Communháo estavam ainda 
fortes e intactos, e por isso, a p m r  do desgoverno, meamo 
por causa do desgovemo, a Regencia apparece como uma gran- 
de dpoca nacfonal, animada, inspirada por um patriotismo que 
tem alguma coisa t o  sopro pwitano. Novos e grandes moldes 
se fundiram entao. A naçáo, agita-se, abala-se, mas não treme 
nem definha. Um pedre tem a coragem de Ifcenciar o exer- 
cito que fizera a revolução, depois ae o bater nos seus reductos 
e de osiüar nos seus qwteis,  isto sem appe lb  psrs o extran- 
geiro, $em b a s t w s ,  sem esplonagem, sem a a p 6 e s  por onde 
dmpparecessem os corpos executados clandesWmmente, sem 
p8r a sociedade inteira i n c o m m ~ v e l ,  appellando par& o ci- 
m o  e não para uma ordem de paixões que tomam todo 
governo impossivel. 0 s  homens dessa quadra revelam uma gran- 
de virilllede e energia superior, ~oentindo-se aomente ineapa- 
ees de organhu o chsos; ao mesmo tempo todos possuem uma 
integridade, um desprendimento a p u t o .  As lutas, os um- 



flictos, a agitação dos clubs, todas as feições da epoca sáo as 
de uma democracia antiga. antes da cvrrnpçáo invadil-a". 

Diogo Antonio Feijó tomou parte na sedição de 1842. 
Ali&, elle sempre fõra um rebellado. 
a, no poder, jugulou a revolução, foi porque comprehen- 

deu esta verdade, que Joaquim Nabuco synthetizou nesta 
phrase: 

"A fatalicade das revoluções é que sem os e:>al- 
tados náo 6 possivel fazel-as e com eUes é impossivel 
governar". 

A volta ao poder do Partido Conservador, depois do des- 
piqw liberal da Maioridaçe, produziu a insurreição de 1842, 
cujos fins eram alcançar do Imperador demitisse o ministerio 
e sobrestivesse na execução das leis reformadoras do Codigo 
do Processo Criminz.l e criaCor,oras do Conselho de EUtado, tidas 
por inconstitucjonaes. 

O verdadeiro movel, porém, era a reconquista do poder 
pelos liberaes decabidos. 

Em S. Paulo, a revolta. alem ao mais, se propunha de- 
pôr o FTesidente Barão de Mont'Alegre, chamando o Presi- 
dente Bahiano por Feijó, cujo barrismo ia ao ponto de iniciar 
proclamacós por esta Iórma: "Diogo Antonio Feijó, do Con- 
selho de Sua Majestade, Grão Cruz da Imperial Ordem do 
Cruzeiro, Senador C0 Imperio, e por mercé de Deus - Paulista". 

A sedição rompeu em Sormaba, sendo Raphael Tobias 
de Aguiar acchmado presidente interino pelos insurgentes. 

O primeira gesto de desobedienma consistiria em impedir 
a ,posse das novas autoridades, nomeadas eni virtude da lei 
de 3 de dezembro de 1841. 

Tudo estava resolvito quando os rebeldes, entendendo qw 
o nome de Feijó Ihes emprestaria grande força fóra da provim 
cia, levaram. os factos ao conhecimento do Ex-Regente, que 
logo; acceitou a tarefa. 

O movimento estava faderio a abortar. A revolução, mal 
preparada, teve logo conhecidos e tomad?s os seus primeiros 
passos. Os rebeldes, bisonhos cidadãos sem instrução mili- 
tar, agarradas ã força ou por meio de astueias e enganos, 
nHo obedeciam e um pensamento capaz de enthusiasmsi. 
Impeto de politicos despeitados Pela perda Cv poder, a re- 
volução não podia interessar, como náo interessou, a população 
de uma provincia que, na phrase inteüiiente de Raphael To- 
bias, "era acostumada a longa paz e dada à agricultura, com- 
mercio e artesde sua vida priva&". 

Penetrada pelo desanimo, desmoraiizada pelo atropelo 
das Siecis6es, vaciüante nas determinações de seus chefes, 
combatida. pela. populaçHo em maioria ordeira, a sediçáo des- 
fechou no desastre da madrugada de 28 ce maio, quando junto 
á. viila de Pinheimç, ao verem os soldados de Cartias, os rebei- 
des da Columna Libptadora, depois de ligeiro tiroteio, Sieban- 
dar= cheios de terror panico. 

A 7 de junho, na denota da Venda Grande, a rwoluçáo 
perdia as ulümss energias. 

, 
Feijo esi-mxa em Sorocaba. 
Fdra elle um dos raros que &o occultaram, afim de re- 



Unir gente, os verdadeiros fins do levantamento. Elle foi tam- 
bem um dos illudidos. F.sconCeram-lhe o mais negro dos acon- 
tecimentos; não lhe disseram os temores, as fraquezas e o 
desalento da gente de Raphael Tobias: não lhe contaram que 
o governo crescia sobre a revolta, q ~ t -  1% se-encolhia, medrosa. 
Para Feijó, a Columna Libertadora continuava a ser um grosso I 
feixe de paulistas viris, possuidos de ardor por uma causa e em 
marcha, de vicinria. em victoria, sobre o solo alvorotado da 
provincia. 

A verdade, porém, logo se fez. 
Abandonado em Soroçaba, sentindo cahir sobre seus hom- 

b m  atlanticos todo o volume das responsabilidasks, Feijó era 
o unico insurrecto que permanecia'na Unha. O desastre não 
o abateu. Emquanto os companheiros se alargavam pela pro- 
vincia em busca de esconderijos, elle, sobre a rocha viva da sua 
energia, fazia imposiqóes ao vencedor. 

Eis uma carta que esereveU nessa occasião: 

"Illmo. e Emo. Snr. Baráo de Caxias. 

Sorocaba, 14 de junho de 1842. 

Quem diria que em' qualquer tempo o Sr. Luiõ 
- Alves de Lima. seria obrigado a combater o Padre 

Feijõ? 

Taes são as coisas deste mundo! 

Em verdade o vilipendio que tem o governo feito 
aos Paulistas, e as leis anticonstitucionses da nossa 
assembléa me obrigaram a parecer sedicioso. Eu es- 
taria em campo com a muiha espingeida, se não s- 
tivesse moribundo: mas faço o que posso. Porem, 
alguns choques tem j& produzida o espinin de vin- 
gança e eu temo que o desespero traga terriveis con- 
sequencias; e como persuado-me que Sua Magestade 
Imperial hs. de procurar obstar as causas que derão . 
motivo a tudo isto, lembra-me procurar a V. Ex. por 
este meio e rogar-lhe a seguinte womodag%o que he 
honrosa a Sua Magestade Imperial e a ProWcia; c 
vem a ser: Primeiro - cessem as hostilidades; - 
retire-se da Provincia o Baráo de Monte-Alegre, e seu 
Vice-Presidente, até qre sua Magestade nomeie quem 
lhe parecer; e a Provincia pede a V. Ex. queinterceda 
perante o mesmo Senhor. Para que n&o nomeie mio, 
amigo ou alüado de Vasconcellos: Segundo - que a lei 
tas Reformas fique suspensa até que a Assembléa re- 
ceba a representação que a Assembléa Provincial diri- 
giu a mesma sobre este objecto: Terceiro - Que haja 
amnistia geral sobre tocos m acontecimentos que tive- 
ráo iogar e sem exeewão; embora seja eu s6 exceptua- 
do e se dqscarregue sobre mim todo o castigo, etc. 

Deos felicite a V. Ex.- como deseja quem h6 de 
V. Ex? Amante e obrigado servidor. 

L .  DIOGO ANTONIO FEIJ0.- 



Os revolucionarios nunca haviam exigido tanto. 
A carta, que eu li, é o documento humano de uma ener- 

gia que nós outros, pmductos de uma epoca de desfallecimentos, 
talvez aihemos incomprehenslvel e ridima. 

A alma de Feijó, dentro de um corpo prostrado pela mo- 
lestia, assistia de p4 ao desabamento. Era feita Ce um extranho 
metal, privado de ductilidade. 

Amparando o seu procedimento com c prir.eiplo ultra- 
republicano do direito de revolução contra os actas do despo- 
tismo, não fraqueou nem se desculpou. 

"Eu deciaso ao senado e & nação, disse eiie, ao defender-se, 
que em verdaee eu não fui "cabeça", nem ao menos "autor" 
do movimento revolucionario de São Paulo; mas que approvei-o: 
que adheri a eile: que desejava que eUe fosse feliz, e que para 
esse fim escrevi e de1 a1gur.w passos dewis do seu Tompimento: 
eu estava e ainea estou profundamente convencido que a isso 
era eu obrigado pelos juramentos que prestei: que, se o que 
e u  fiz todos fizessem. se todos fossem fieis aos juramentos 
prestados B constituição do estado, nunca haveria movimentos 
revolucionarios, porque os que ousassem lançar sobre ella m&oa 
sacrilegas, se acharião s6s, e cahirião cobertos de maldiçóes e 
desprezo, quando não soffressem as penas Ia lei: eu penso que. . 
se uma napáo 6 tal que vê submissa a violação de suas institui- 
ções, é eila inüigna de ser .iaião livre; B já escrava, e se j& 
não tem senhor, terá o primeiro que o queira ser: enGendo 
portanto que náo 6 s6 direito, mas sim dever de todos que pre- 
&+o os foros e dignidade d e  cidadá.os livres oppor-se ás infrac- 
ções da constituição de seu paiz &o 36 por todos os meios que 
lhe facultão a constituição e as leis, como tambem, faltando 
estes, por todos os outros que lhe restem.. . que, para conseguir 
e conwli5e~ as Instituições em um patz. B indlspensavel neUe 
esse sentimento geral e instinctivo de resistencia B tyrania a 
qual existe toda vez que se viola a wnstituiçáa; que, emquanto 
esse sentimento não estiver infiltrado nos animos, radicado nos 
espiritos, a liberdade ser$ apenes nominal: que 6 só depois que 
tal foi a religiáo politica de Inglaterra q w  eUa tem tido estabili- 
dade, e apresentado ao mundo achnirado o espectaculo de sua 
grandeza. e de sua gloria: que é por isso que se acha consignado . 
em nossas leis o direito Se reslsteneia As ordens illegaes ,sem o. 
que seria fantastica e chimerica nossa forma de governo". 

Na opinião do Padre Feljó, a revoluç8o era o exerclcio de 
um direito: n io  tinha porque envergonhar-se nem desculpar-se 
delk. 

No momento em que a illusão se esvaneceu, eUe sosinho. 
vendo esfumarem-se em attitudes de fuga as silhuetas dos que 
haviam levantado e composto a Columna Libertadas, revelou- 
se na immensjdade de sua aitivez. de sua abnemaãa, & sua 
tenacidade. 

Náo era Ccs que tapam os ouviaos para na0 escumrem o, 
berras da tempestade. 
Certo dia, Csaias fol & casa onde elle se achava. 

- Quem. Use,  raiar com o sr. Benador.Feij6. 
Logo em següida, o vencido, presa uma perna pela para- 

lysia, entrou na sala, eamlnhando com diiflculdade. 
- 56 O dever de soldado. aocrescentou Oaxlas -0-se 



a elle, me impk  o doloraso dever de vir prenler ao Sr. sena- 
dor Feijó, um dos Chefes do movimento revoltao. Convido-o a 
acompanhar-me. , . - Estou Bs suas ordens, respondeu Feijó. 
- Quer V. Ex. dar aJgumas providencias, ou levar al- 

guns ObJeCtos para. o Quartel General, onde tudo falta? 
- De nada precieo, rematou o preso, apenas de M a  e s  

teira. 
~ i o g o  FeUo que; SegunQo a narrativa do Conselheiro m- 

rinho, "no ultimo e desesperado momento, tomou sobre si todss 
as consequencias do movimento e wm generosicade se sacrifi- 
cou, conhecendo bem as garras entre as quaes se mettia foi 
pasto em uma calew, e, guardado' por numerosa escolta, cami- 
nhava para S. Paulo, levando sobre o semblante os trapx de 
uma alma impassivei na'desgraça e os signaes de uma com- 
ciencia tranquilla, pela convici&o de haver fielmente preenchl- 
do O seu dever. 

Veriiicando o govemo que a presença de Feijõ em silo 
Paulo era perigosa, determinou se recolhesse ao Rio, de onde 
sahina para o Esph'ito Santo. O velho estadista. que nu ies  
fora Um resignado e que, aceeitando todas as conw4uencias 
das iddas que punha em pratica. as defendia teimosamente e 
se irritava quando havia opposiç8o, retirou-se protestando fa- 
zel-o, "não por obediencia & ordem illegal e anticonstituciona~ 
que recebera, mas para evitar sómente maiores violencias, 
vista da ameap do emprego da força contra um homem que e m  
habitual e gravemente miemo". 

Conta-se que, a bordo, durante a travessia de Santos ao  
Rio ç e  Janeiro, o Senador Vergueiro que tambem seguia preso, 
atenazava O seu companheiro de iniortunio, perguntando-lhe 
constantemente: 
- O que v= ser de n6s, Feij67 
Feijó não attendia. Mas chegou uma v a  em que, mo(- 

na&, respondeu: 
- Não sei. Mas, si eu fosse governo, o menos que farte 

era corar a cabeça aos chefes de sedição." 
Todos sabem que, em r&@o a Feij6, os acontecin.enms 

de 42 se encerraram completamente com uma abso1viçü.o pzo- 
nunciada pela Camara Vittilicia, ao fim de longas discussóes 

Eis aqui, em traços breves, a biograpliia de Diogo Anto- 
nio FeijQ que falleeu em São Paulo. a 10 de novembro a e  
1943 e, desacompanhado dos abundantes necrologias que tantos 
medioores hão despertado, foi sepwtado na Igreja do C m o ,  
da mde  seiia 2espojos foram depois transferidos para lugar qw 
noje se desconhece. 

Setenta anuas durou o processo a que se subordinam 
PS acçóes do Psdre Feijó. E-lhe favoravel o juigamento ds 
posteridade. O praso foi :sngo. A sentença poude sahir ama- 
durecida e inappeüavel. O premio, que lhe não deram em vida, 
m e  recebel-o asora nesta estatua, cujas linhas elegantes s 
majestosas encerram uma consagração nacional justa, sincera. 
indisutivel e opportunissinia. 



Porque somos liberaes e democratas e queremos a liite- 
g r i We  terirtoriai do pai2 e o seu'progresso perfeito sob o 
predomlnio autoridaàe ciW, erigimos este monlynento ao 
homem que, sahido de obscuro berço, o,nt iu a estabilidade 
ria lei, deu exemplos de cuito B. liberbde, salvou a. uni60 do 
Braeil, sobrepujou as i da s  do seu tempo, foi um caracter 
intemerato e demonstrou que a nossa ,raça tambem 6 capaz 
de produzir nomes que augmentem e iilustrem as galerias de 
Plutarcho. 
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X i r i r i c a  
Parece q1 se viciou o nome deste Bairro, donde 
a Freguezia tira o seu, quando alguns Antigos cha- 
má0 Ribeirão da Tiririca, ou to Tirirical, que diz -- 
taquaras que cortao, ou feixos de taquáras que cor- 
tao, a, qw chama0 jayvaras, creciymas da Liiigua 
original 

DO "LIVRO DO TOMBO" 

Quem na0 terá um sorriso nos iabios, ao ouvir pela pri- 
meira vez este nome exquisito! 

Mal sabem, porem, taes maiiciosos que a esta cidade, as. 
s1m como a. quasi todos os lagares situados nas margem o& 
Ribeira, está reservado um belio futuro. 

Cidade de aspecto variado pela quantidade de morros que 
a cercam, cortados pela majestosa Ribe:ra, que dáo uma nota 
alegre ao conjuncto harmonioso de toda a Paisagem. não e 
tao antiga como talvez se presuma. 

Rebuscando os antigos livros t a  igreja, a.hi sinda exrs- 
tentes, achei uma afinidade de documentos, que mais adiante 
passarei & transcrever. Delies dedmir-se-á como foram fmi- 
dadas a acCuaJ r=icb.de e a anriga iregutzia, situada dois kiiu- 
metros distante daqueila. 

Quanto ao logar actual, exisce ahi uma rua que come paral- 
lela a Ribeira; destacando-se deila, perpenuiiuiaiinente, outrm 
transversaeq, que, com uma subida mais OU níenos forte, vao 
car a uma segunda o terceira ruas, paralielas á primeira, rias 
qU%ES existem as melhores casas e mais bem sortidas armazeris 

Num vasto largo e1iconLra-se Wna nova igreja, ainda por 
acabar. e logo atraz desta as ruinas ùe urna outra, da p ~ i .  
meira matriz construida na actual Xiririca, que, devido aos 
grossos e possantes muros, devia-se presumir ter sido uni% 
invencivel fortaleza. 

Atmz destas minas, no sope de um morro, existe pequena 
capella que geralmente está adornada de flores Iiaturaes. E 
ahi que começa o caminho que vai ter a o  eemiterio. colloeadn 
no cume da mesma colina. 

Neste logar de eterno descanso jazem os restos mortaes de 
Henrique Bauer, que morou por muitos annos em Jurú-Mirim 
e estudou a Ribeira. a func'o, levantando a sua. carta, col- 



leccionando e analysando minerios e galgando morros, afim 
.ma zona. de  poder fazer uma propaganaa seria da. fertiliss' 

Do alto do cemiterio desenrola-se adiante dos olhos do 
excurslonists. majestoso panorama de successivas cadeias de 
montanhas que desapparecem no infinita azul. 

D'ahi, em direcção rio abal>.n, se ve o Vutupocal morro de 
600 m. de altura, mais o u  menos, que se presume ler sidc 
vulcanico e no qual, conforme os Sitos de pessoas de meu 
conhecimento, se diz q w  ha fontes de agua quente. ('1 

De cliilla quasi tropical, é o cerreno excellente para o 
cultivo de cacao no nosso Estado; por estar situada na b6a 
estrada de rodagem que, vindo de Cananéa e passando pela 
Barra do Banana,  vai ter a S. Jose do Paranapanema. 6 
apropriada para o desenvolvimento racional de uma lavoura 
ou criaçko lucrativa; por ser logar de passagem forçada de 
canoas que vêm, Ribeira acima, para descarregar suas mer- 
cadorias no vapor fluvial que ahi atraca, ests. Zestinado, qua- 
ndo se cogitar em dar credito A s  minhas palavras e o governo 
se dispuzer á uma p r o m a n d a  séria'da zona. a ser um impor- 
tante fóco commercial. 

Pais bem, para que aquillo que hoje ainda e legivel, mas 
que mais tarde não o será, para que aquillo que ja esta sendo 
caicomido pelas traças fique reserva,do para a posteridade - ~ -  
OS documentos referentes a fundação do logar - resolvi na  
minha ultima viagem á beIla zona, demorar-me alguns dias 
mais em Xiririca para procuras documentos historicos e pu- 
blic111-OS. 

Naturalmente foi pelo "Livro do Tombo" que procurei, cujo 
livro tive a grande felicidade de obter por rntermedio de meu 
amigo sr. Coronel Joaquim Brazileiro Ferreira, que com canta 
amabilidsde me facultou um ameno trabalho. 

O "Livro do Tombo" é o antigo livro da igreja onde se 
lançavam os mais importantes acontecunentos referentes ao 
logar e outros assumptos de interesse geral. Mas qual nSo foi 
a minha surpreza, quando, revendo-o, tive de verificar que o 
verdadeiro livro se tinha extraviado e que este era uma segunda 
edipáo. bem imperfeita, C 0  primeiro! 

Note-se que os primeiros documentos ah& escriptos são de  
uma clareza extraordinaria, com bellissima e invejave: cslii- 
graphia, tornando-se os seguintes, peiores e ate illegiveis os 
ultimos. 

Foi obra iniciada por Um tal padre Mendonça. 
O primeiro documento. a abertura do livro, refere-se ao 

primeiro "Livro do Tombo e, sendo bastante interessante, 
transcrevo-o em seguida: 

"Joaqm Julio da Rm Leal, Presbitero Secular, Cavalheiro 
da Ordem de Christo, Capm Confirmado do Real Coliegio de 
Paranágoa, Vigario Col!ac!o da Parochial Egreja Matriz d~ 
N. Sm.a do Rozario da mesma Villa de Paranagoa, n'ella e 
sua Comarca, Vigario da Vara, Juiz dos Casamentw, e r? 

i*) "Tem Ribeirão, qiio corrp da parte de hu  grande Morro q' 
tem este Nome, o qual diz - Morro q' estala ,que arrebenta. 

, (DO Livro do Tombo). " - 



eidcios, Examinador Synodal do Bispado de São Paulo, e Vi- 
sitador Ordinario das Comarcas da Marinha do Sul, do dito 
Bispado de S. Paulo, pelo Exmo e Rvm S .  D.  Matheus PAbreu 
Pereira, Bispo Diocezano, etc. etc. 

"Faço saber ao M. R .  Sr. Vigario Collado de Xirlrica 
Jose Francisco de Mendonça, que revendo os Livros desta 
Igreja achei o Livro do Tombo cheio de furames, encontrando 
n'elle, j8 Pastoraes, já Capitulas de Vizita, J& Propostas. e ar- 
dens, q' mais se deve chamar confusa Micilania, e não Livro 
do Tombo, alem dystn, vi no dito Livro, Pastones tão antigas, 
como são as do Exmo Snr. D. Frei Antonio d'Aguadelupe 
D. Frei João da Cruz. e do Snr. D. Bernardo primeiro Bispo 
de S. Paulo, quando alias s6 deviáo estar copiadas as Pasto. 
raes dos Exmos Prelados desde o tempo q' principiou esta Fre- 
guezia, a ser Parochia,: igualmente vi q' as  mesmas ordens aos 
M. R. Vigarfos da Vara, sendo posteriores a muitas Pasmraes, 
eram escriptas primeiro do q' as Fastoraes antigas, tu00 gem 
methodo, e só com dszarranjo e natavel dezaiendo, para de hoje 
em deante remecear este mesmo dezarranjo. rubriquei este Livro, 
Dara servir de Tombo d'lgreja de fls. 1 a de fls. 128, Até o fim, 
Para as Pastmaes dos Exmos e Rev. Prelados, e Rvs Vizitado- 
res, visto q w  o Livro das Pastoraes est8 cheio de noaoas, a 
manchedo. e por isso incapaz de continuar a servir, por embeber 
tinta, e ficarem as Letras apagaveis, e se náo entenderem nos 
vindouros t e m w .  Neste Livro do Tombo escrever8 M. R .  SI 
Vigr com o seu continuado aceyo. olareaa. e methodo, a fun- 
dação Cesta Freguezia, prwurando dos Homens mais antlgos, q 
Homes forão, os que i e v a n t a r h  a primeira Capella; e seus 
nomes dos ma!s connecidos nabltadores da quelle Tempo. A 
demembrw80 da Villa de Iguape no tempo do Exmo Sr. Bispr 
D. Frei Antonio tia Madre de Deus e a Copia de tudo o que 
esta escrlpta de fls. 5 ate fls. 6. Igualmente os nomes d'Orago 
da sua FTeguezia; quantas IgreJasse Cem feito desde a sua 
lilndaç8c: os Altares qrpe tem, os Santos, e .os que annuaJ- ' 
mente se festejam: suas Alfaqas e Parameníos, Vfla e costu. 
mes: Os termos dividentes. seus nomes quer da Ribeira acima, 
chamado Pilloena, quer Ribeira abafxo: a entensã8 em Legoas. 
aue tem a Freguezia, o nome de rndos os Bairros d'ela. as 
Fazendas mais notaveis, o numero de Engenhos, e os Senhores 
dos ditos Engenhos: o Patrimonio da Matriz: a FundwHo da 
Caliella filial de Ivaporandyva, quem a fundou, se tem patrimo- 
nio. e em que anno se principio a celebrar nella: a Copia do 
Requerimento exarado no Tombo antigo Fs . .  Quem foi o seu 
primeiro Parocho desta. Freguezia. quentus, tem havido enco- 
mendados; seus nomes, e patria: o bem ~ L E  fizerao para. aug- 
mento da Freguezia: quem foi o primeiro Vigario coilaeo, se0 
nome e patrin: Copis da Carta da sua Collaç&o: quem foi o 
primeiro Vigario da Vara; Copia de Reprezentaçáo da Rm Vi- 
eitador ao Eimo Prellado para a desmembraçao da Vara: Copia 
da primeira Provizáo de Vigario da Vara, Copia do Termo q' se 
pessou em vizita para a fundação da Nova Igreja Matriz. e 
finalmente numero Ce Fogos, peçsoas de Confissão, do nume- 
ro de habitantes; o Comercio, q' plantassões, importaçáo e ex- 
portassáo. Igualmente escreverá tUdo o mais notavel q' tem 
acontec+do desde a. fundação dests Igreja, o que se poder6 saber, . Inquirindo dos homens mais antigos, e o que for acontecendo dc 
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hoje em diante de mais memoravel, para se nao perderem as 
acontecidos feitos. da Lembrança dos homens pois só deste modo 
se conservar&o, apeear Sa edacidade dos annos. Bem sei, que 
este traba,lho h6 grande, porem sáo mayores os talentos, e 
scientificos conhecimentos do M. R. Parocho actu%!: e como h6 
primeiro Vigario Collado desta Matriz, elle tambem deve ser o 
primeiro wm toda clareza, ordem, e com methodo, deve escla- 
recer, e avivar o que si de todo esquecido. O Livro do Tombo 
antigo, 'sirva só para. os Capitulas de Vizita. Assim ascrupulo- 
zamente se observe, emquanto os Exmos e Rmos hellados náo 
mandarem o Contrario. 

.. Xiririca, em Visita aos 8 de Ibro de 1819. 
O Vizor Joaqm Julio da Rm Leal 

O antigo ':Livro do Tombo, como se leduz deste docu- 
mento, continuou a servir para receber os "Capitulos de Vi- 
zita". mas estando "cheio de  furames", quer dizer, de furos 
feitos pelas traças, cuios estragos se alastraram, desappareceu 
finalmente, náo se sabendo hoje o que n'elle se continha. Foi 
uma pena, mas assim acontece com os "cacarecos que. atirados 
ao lado, depois de servirem durante annm e annos, desappare. 
cem por completo. 

O Padre Mendonça, ou por mera curiosidade ou por que- 
rer agradar ao seu supérior em ordens, começou a investigar, 
ponto por ponto, o prescripto no Cocumento que acabei de 
transcrever. 

Começa elle o novo "Livro do TQmbo" com o seguinte 
documento: 

Origem, e Fundação desta Igreja e Freguezia 
de N. Senliora da Guia de Xiririca 

"Das memorias ainda existentes e incontestaveis desta 
Freguezia consta que nos 16 de janeiro de 1757 alguns dos 
Drincipaes moradores Desta. Ribeyra acima, entso Fregueses 
da Villa de Iguape. no bairro de Jaguary, hu  dos mais an- 
tigos d'esta Freguala, passar80 a Escriptura de Patrimonio 
da primeira Capella, que f ~ u i d a r h  debaixo da Concessão do 
Dxeellentissimo e Reverendissimo Prelaco Dom Fr. Antonio 
da Madre de Deus Galváo deste Bispado de Sam Paulo: e 
sue passados Seis annos. deoois de fundada a Capella. €01 
esta desmernbrada da Igreja Matriz da referida ViUa de Iguape 
Por Sentenca do mesmo ExcelIentissimo e Reverendissimo me-  
Ia50 de 19 de Janeiro de 1763. Sendo em M o  este espaqo 
Vigario Collado da referida Yilla de 1guape.o Muito Reverendo 
Antonio Ribeiro"." 

Quem fez o anmeiro donatlvo para ser constituido o patrl- 
monio da Igreja? A resposta nol-a d& o 5 3.0 cujo documento 
foi extrahido pelo Padre Xaí'donsa, do "Livro dos Capitulos 
das Vizitas", aue diz: Porão Romio de Veras e seu lrmáo 
Severino de Veras com as suas mulherrs Maria Rodrigues de 
VasconceUos e Maria de Oliveira que fizeráo o donatlvo de 
"duas moradas de cazaS mlxtas. cvbertas de telha que tinháo 
çomprado a Jooáo üe Pontes e Antonio de França, dando as ~. 
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para Patrimonio para Se conseguir o estabelecimento de húa 
Capella.neste Rio da Ribeira, onde a querem erigir os morado- 
res do ditto Rio Dara remedb espiritual de suas almas" 

A respectiva escriptura foi lavrada pelo Tabellião Carlos 
Manuel Perelra da Siha em o Sitio do Jwuary ('1 para onde 
seguiu de Iguape, a requerim.ento dos doadores, aos "dez e 
Seis dias do me% de Janelro do anno do Nascimento Ce Nosso 
Senhor J. Christo de mil Settecentos e cincoenta e Sette". 

A capella foi erlgida sem perda de tempo; talvez tivesse 
sido ella., a primeira alli edtficada, muito modesta, modestis- 
sima. mas que importava isso, se a principal cousa era que os 
crentes tivessem um logar para levantar as suas preces a Dew! 

O dia da instdlaçáo festiva da casa santa não 6 compro- 
vado por documento algum, porem daquelle que trata C0 
"Orago" deduz-se o sesuinter 

YLogo que se fundou a prlmeira Capella, então Fllial da 
Igreja Matriz da Villa de Iguape, se lhe deu o seu titulo OU 
patrimonio, hé constante q' o Reverendo Vigario Collado 
d'aquella Villa Antonio Ribeiro 'Subira a este Lugar acomw- 
nhado de muitos dos sem Freguezes, a collocas festivamente na 
mesma Capella a Imagem de Nossa Senhora da Guia, cula 
invocação ficou sendo o Orago P e r ~ t u o  desta FTeguezia Ce 
Xiririca em cujas visinhmças hé fundada da parte fronteira. 
Esta colloeaçáo h6 do anno de 1757, pouco maíE ou menos: e 
ficou-se desde então celebrando o seu Anniversario, ou o Dia 
de Nossa Senhora da Guia a oito de Settembro com o concurso 
dos Devotas. e Romeiros dos Lumes  circumvizinhw:' 

A cagella ahi ficou; porem, tevido, à grande distancia de 
Iguape a Xiririca, Conde devia vir um sacerdote desobrigar 
os frepuezes. os morqdores não tiveram a conclusão dos seus 
deselas. 

Por mera mmmodidade pessoal, tal qual acontece ainda 
hoje aqui entre nbs, nos longinquos sertóes paulistanos, o padre 
preferi0 ficar na sua séde e receber a meia oitava de ouro 
nor anno, ao que seguir, Ribeira. acima, atB Xirülca, numa 
canõa sem commodidade alguma, fatigando-se durante alguns 
dias de viagem penasa, soffrendo *de e mesmo fome no 
camlnho Cespovoado: era um rillo cumpridor dos seus deveres. 
&tas affirmativab ahi emitidas deduzem-se do documento 
encontrado no "Livro do Tombo" a fls. 4, verso. Este docu- 
mento 6 bastante interessante e delle se verifica como era 
grande a necessidade "dos povos" de entáo. ouvir uma missa 
ou mesmo a fala do Sacerdote. Eil-o: 

"Gemendo estes Moradores da Ribeira aslma com a grande 
e irremeciavel carencia de Suffragios, Se confederar60 com o 
Reverendo Vigario de Iguape de erigirem hua Cawila. em 
qual constituisse elle Reverendo hum Capell&o actual a Sus 
custa. obrigando-se elles contribuir cada hum com meia oitava 
de ouro por pess6a de Confiss&o. Mas, tendo passado o espaço 

- . '2.- 

c * >  O nome offieinl de Jaguary 6 hoje Itaiuia, o "Lino do 
Tomba" nos dá a seguinte explicaçáo ds etymologla do lo- 
gar. "O Nome deste Bajrro muito antigo quw dizer - . . 
água ou r10 de caxom". 





Quanto & extensáo desta freguezla foi original a maneira 
t e  medil-a. mturalmente é esta avaliação completamente falsa, 
por fazer justamente a Ribeira, entre a barra dos Pilões e Xiri- 
riea, a l m a s  roltas bem grandes, mas Dor ser documento curioso 
copio-o na sua integra: 

"Não se pode exactamente avaliar a Extensão de Legoas, 
qur tem esta Freguezia, Senso pelo tempo que se a s t a  descendo 
contando á relogio as  horas que se tem observando Levar quem 
desee sem fazer paradas e a benl remar, dem da rapidez da 
Ribeira. tanto malor onde sente o impulso das Ca.choeiras; e assi 
gastando com esta velmidade cinco horas dos Pillõens até esta 
Freguezia, e desta até a Fortaleza ou Pedra JyquyB o mesmo 
tempo, pode avaliar-se a Extensão de vinte Léguas incluinLo-se 
duas Léguas em cada hora; ao que oarece tiveráo Seria a refle- 
xiva attenção, quando se assignalou com húa igualdade assi a 
extensão de Sima, como a estenr5.o de baixo desta Freguezia." 

A fregueeia ia crescendo; pols "entre os Scccesm que Se 
devem referir nestas Memorias Se conta. a multiplicaç80 U:nsivel 
dos Habitantes. Do Rol de desobriga Se ve contar o Numero de 
Pessoas de Coniiss&o de mil duzentas e oitenta e oito, e trezen- 
tos e tres Fogos. cheganco porem a duas mil almas o numero de 
toda a Povoação S e m d o  parece constar do Cenço ou Rol da 
PoWcia desta mesma Freguezia feito em Janeiro deste mesmo 
anno de 1819". 

Crescendo o numero dos habitantes, é logico que o trabalho 
feito por elles ja apparecesse mais; maiores roças eram plalita- 
das, negociantes se estabeleciam e procuravam auferir, por meio 
de uma exportação, maiores vantagens, e, como muitos generos 
deviam vir de fora, estabeleceu-se uma regular importação e 
exportação, como podemos ver dos seguintes dados: 

"Já desde o anno, e ainça antes, de 1790, começav&o al- 
guns moracures desta Fregirezia a applicar-se a plantação de 

. . - .  ., 
na representação, ai@ fez ao Exellmo. mencionado Pre- 
lado, e dizendo temerariamente, que havendo recebido Or- 
dem expressa Para se conformar com a Igreja mais visinha, 
que era a de Iguape, adoptou a t e  Puanapanema por 
Calna da riqueza do Oiro, o que Sem trabalho se refuta 
recorrendo as coplas Fieis ds. Creação desta Igreja. 

Das Memorias desta mesma Igreja se mostra, que o seu Paro- 
chiato durou 10 annos mntaQos da data da Creacão até a 
posse do seu Suceessor a 10 de Janeiro de 1773, havendo em 
todo este decurso trabalhado na remlaridate dos seus Fre- - ~ .  
pueze~ com Sai1ro.s cxrinl>lus c s a  2uiitrinr. deque men~rru 
VI J U S ~ C I ~  LUUIIIIP: de (1012 Rcvrrwl<llSsilnoS Vis~ladores. e 
dos SPUS niesmos P.ir0rhinnos: e SciiJo deixou mais ourin 
monumento do temporal desta Igreja incipientea pouqri: 
dade dos habitantes, a Limitação das Sua5 faculdades. e de- 

nois a Solidão eontieua desta Freeuezia n'aauelles Drimeiros ..~. - - ~ - -  

temws o orivarho d e  maiq esta'zloria. ~ ixendo-se  enfim 
conhuzidopara o arrayal de ~poránga ,  alli acabou Sua car- 
reira, e jaz Sepultado na Capella velha do mesmo arrayal. 

No seu tempo se cont5.0 39 Cazamentos, doze de pessoas brancas. 
e destas almas que pass&o pelas prineipaes Fanúlias desta 
Frepuezia: baptizaráa-se cento e oitenta é seis, e fallecibos 

, settenta é cinco. wbrar&o cento e onze individuos de aug- 
mento a Povoação antiga. 



arroz, segundo as noticias daquelle tempo, mas nâo era cultivado 
este genero da Lavoura com tanto empenho e generosidade, em- 
quanto Senão procurava e pedia constante e annualmnle, ja 
Subindo ja descendo de prpco, e algüas vezes inteiramente se 
abmdonava a mais infiina estimação, at6 que elevou-se a Ser o 
principal fundamento do Commercio &sta Freguezia do a m o  
por diante de 1807 com a Transmigr&ção de Sua Magesterle Fi- 
delissima de Portugal para. este Reino do Brazil. Então foi que a 
indústria e a Arte tentará0 os Engenhos de virar com agua 
tanto por Sima como por bai:m, depois q' apenas Se contavb 
tres até quatro de virar por sima; e fazendo-se maior e mais 
constante a estimaçáo deste genero, começou da mesma Sorte a 
Ser maior a Importaçáo ou o Commercio de fora de Fazenda 
Secca, molhados e Escravatwa. 

"Fazendo pois hú calculo prudente a vista do que se tem 
sabido exportar-se cada anno deste referido genero, segundo 
hé maior e geral a felicidade Sas Colheitas, chega até 20s al- 
queires o arroz em casca, e a 105 o pillado. 

Mas, alem deste g2nero universal, hé bem certo que Se deve 
tão bem contemplar a plantação quasi geral do Fumo, que neste 
Wiz se fabrica excellente e em grande quantida,de, do Feijao 
que se planta quatro vezes ao anno, do Milho euas vezes no 
amo ,  da Mandióca, da Cana par8 aguardente, e finaimente do 
Café bem que genero este aqui pouco cultivado Sendo todos elles 
os da exportação, como t o  consumo e commercio do mesmo 
Paiz.. . " 

O logar, porém, onde estava edificada a capella não foi 
decididamente bem escoihido, ou Pelo menos os moradores não 
tinham obsemado qual a altura das maiores enchentes. As 
"Chèas" deviamter sido antigamente táo frequentes que o povo 
se Tio necessitado a fazer a mudança da freguezia, escolhendo 
para isso um logar mais apropriado, dois kilwietros n o  abajxo. 

Devido a esta mudança houve muitas lutas politicas na. 
antiga Xiririca, como nos narram a s  rratições ainda existen- 
tes na aetual; dois partldos se formaram: u m  resolveu muar-se,  
o outro, não querendo a niudança e tambem náo podendo ficar 
no logar, esphaklou-se, retirando-se então muitos habitantes da 
fyeguezia, into fundar diversos bairros no rio Juqui& e mesmo na 
Ribeira. 

Deve ter sido uma enchente medonha, pois facto é que, 
estando a freguezia situada numa barrmca do rio. a qual ahi 
tem talvez uma altura. de 14 mewos, foi toda ella attingida 
pelas aguas, como veremos mais adiante. 

Ainta hoje existem as ruinas f a  mencionada Capella; das 
grossas paredes. feitas de pedra e cal, deduz-se um interessante 
plano; devido, porem, áespessa vegetaçao que, no decorrer dos 
annos, cresceu no recinto da mesma, B quasi i m w i v e l  um es- 
tudo completo da sua disposiçáo. 

EU a vi, examinel-n. mas não pude verificar, nas observações 
feitas, Si a capella tinha tido torre e qci?J o estylo do todo. Deve 
ter sido um eswlo Wsco: moidnra de especie alguma pude Ces- 
cobrir que me tivesse incitado, pelo menos. para alguma deducçáo 
10gica. 

O interessante e que os muros toaos rorsm feitos de pe- 
quenas pedra% kvendo entretanto, não m-ato distante do logar, 
grandes blocos. . . 



6 docrimenia abaixo, que transcrevo por completa, nos dtrs 
mais exactamente quaes os motivos da mudança da referida 
capeiia ou Matriz paxa o logar actual. 

Devo, po&m, observar, que tenho minhas duviias ,sobre que 
tivesse existido somente i m a  cape&. Julgo que tivessem sido 
construidas, Pelo menos, duas capellas no decorrer de 1151 a 
1816, a primeira. provaveimente ligeira; de pau-a-pique, foi feita 
em curta lapso de tempo; a segunda, cuja.4 minas ainda exi& 
tem, foi feita com mais vagar. Duvido que uma Matriz, como 
essa a que me refxo, tivesse sido edificada depressa, p i s  sendo 
Mdos os habitantes do logar lavradores, estes náo podiam cuiCar 
continuadamenteda coastruaáo; havig coma mais urgente a se 
f&: eram as plantaçóes. 

Mudança desta Matriz e Freguezia para Ribeira 
abaixo perto da Ilha Formosa, Causas disso; 
Meios e Diligencias que se tem empregado. 

"Nenhuma emppeza tem sico mals retardada, nem mais 
difficil de Se por em ex,ecução 00 que a Reedificaçáo de hua 
Nova Matriz, a vista da Urgense necessidade que tem obrigado 
a pertender esta. obra, e por conseguinte a mueanqa desta Fre- 
guaia. Era necessario Ce certo modo que as grandes Chéas 
repetissem cada -o os mesmos elteftos de ruina, afim de 
obrigar com ma$ força os presentes Moradores a procurarem 
a. Sua mesma utilidade, i? melhoramento, corrigindo assi a falta 
de cautela e previdencia, que commeEeráo os pi%meiros -dar 
dores desta Pregueaia. húa vem que a experieocia, e a meuna ra- 
máo as advertia, que, Se os ma!s pequenos regatos Se elevso e 
Sobrepuja0 pmaigiosamente com a aliundancia das chuvas, nu 
rio grmde, cujas aguas SBo o concurso ci: oiitros muitos rios, que 
se associ8o e-ajuntáo em húa Só madre, como acontece com esta 
Ribeira, a que grao de elevação na0 deve Subir até que ke possa. 
espraiar. Para exceçer os Umites bas cheas ordinaxias este 
caudaloso Rio, náo carece mais, que as chuvas abundem mais 
a a  parte dos campos e das Suas cabeceiras, para subir os Lu- 
gares mais aitos, e alagar tudo em distancia immenia. Se era 
pois assas bastante para intentar a referida mudança húa destas 
Chéas, que se contáo de maior intervailo de annos, que Se deve 
dizer h 2 0  ellas Sido tão frequentes, que treze annos a esta 
parte. com pouca differença não se contáo menos de tres ou 
qustro, POUCO menores húas a vista das. outras. 

Muito WneD faltou que esta Matriz existente, por Ser de 
pedra e barro; hão experimentesse a mesma Sorte que tiveráo 
as Cazas da Freguezia, com a Chea extraortinaria de 28 de 
janeiro de 1807 e depois com a de 7 de Outubro de 1809. Que 
triste era andar em canõas, carregadas com os moveis domesti- 
cos, pmurando refugio contra as agugs que cresciam e inunda- 
v8o; e quando parecia escapar-se em húa casa por estar em 
mais alto terreno, onde não constava ter chegado algua das 
Ch&as anteriores, pa- Logo a outra casa mais alta, e desta 
e m f h  procurar como ultimo asillo a mesma Igreja, reduzida 
JB ,a necessidade de fazer-se Cesta Casa Sagrada a ascenal oc, 
cqmmu deposito das coisas profanas, como aconteceu emtáo, q 



póde Bcontecer ainda! DepOis.disto, que descaisolação ver sub- 
mergidas, e algiias destroçadas inteiramente, depois da inunda- 
ção, aquelhs casas que f a d o  o ornato da Freguezia, a residen- 
cia dos moradores, dando hum espectaculo Lastimoso jB por ap- 
parecerem Sem belleza, como esqueletos lesearnados, e entuiha- 
das de profundo loõo. ja por estarem inclnmdas e pensas, desti- 
tuidas de portas, de janellas, das inoveis emfim $e madeira do 
interior e que guardav6.o a alfaya domestica e a roupa dos habi- 
tantes, porque tudo as aguas arrebatarw wm os mais despajos 
Sujeitos a Sua violencia, e Levaváo a espalhar ao Longe, ': por 
diversas e incognitas partes! 

Portanto náo havendo nisto exaggeração algúa, porque tudo 
se passava realmente aos olhos <estes Moradores, aquem ainda 
mais convencia a propria experiencia de tantos preJuizos, e 
ainda mesmo dos perigos evidentes, a que acabavbo alguns de 
escapar, a vista destas oausas t8o fortes tratou se Logo desde 
a primeira, chamada a Chéa Grande, ee  mudar esta Matriz e 
Fregueaa para melhor Lugar; e a medida que repetiáa novas 
Chéas, assi renovaváa os mesmos Incommodas, igualmente Se 
renovava esta. pertençãa, procuravb-se os meios mais conve- 
nientes, assentando-se Sempre de contribuirem com Seus arro- 
zes para os gmtm e trabaihadares, Gim de Se náo tirarem do 
Serviw da Lavoura. Tenlo-se emfim consumido muito tempo 
em propor os refezidos meios, em iamar medidas, fazer repre- 
sentaçoens, determinar Procuradores, conciliar vontades, Ven-  
cer eontradiioens (que Jamais delxm de haver) nestas cir- 
cumstancias rn approximou-se as rimas a vontade benefica 
do Muito Reverendo Vigario Coiiaão e da Vara da VUla de 
ParssaguB, Visitador Ordinario que tem sido Cesta Igreja em 
Sett-nbro de "1816" e de "1819" e tomando a Si o cuidado 
de promover esta nossa táo Louvavel Pertençáo, 'havendo-se 
wnduzido ao Lugar escolhido para a nova Fundação òffere- 
oido e dado pr hum generoso Parochiano Roma de França 
Lisboa, dii ouvindo o mesmo Reverendissimo Visitador Ora- 
asrio Joaquim Julio. da ResurreiçBo Leal os votos e Pareceres, 
estando presentes o R. Vigario Collado actual, o Capitá.0 Mor 
deste destrkto Jose Antonio Penicne, o Capitao Commandante 
da Freguezia Francisco de Paula França, e oWos muitos dos 
Principes Moradores. Se Lavmu o Termo que serve de fun- 
damento a construeção da ditta nova Matrb, e hé como Se 
segue: . _ _ i  . , 

Copia do Termo que se .passou para a Fundação 
da Nova Igreja Matriz. 

A% nove dias do mez de Settembro Ce mil Oito centos 
e deeeseis estaneo juntos o Muito Reverendo Joaquim Julio 
da ResurreiÇBO Leal Vigario Collado, e ds. Vara da Villa de 
ParanagU&, Vlzitador Ordinario da Preguezia, de Xiririm, e 
O Muito Reverendo José F'rancisco Mendonça, Vigario Col- 
lado da mesma Freguezia de Xinrica, e o 1110 Capm Mór 
José Antonio Peniche, e o Cap.m C0mmanc:anie Francisco 
de Paula França, e o Cap.m Joaquim P u w  Ferreira e o 
Cap.m Gregorio Felix de Almeida, o Tenente Antonio Giz 
Fontes, o Alferes Ignacio da Costa. França por par*: dos 
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moradores Ribeira asirna, o Alferes BraZ da Cunha Ramos e 
maas moradores abaixo assignados, appareceu Rom&o de Fran- 
ça Lisboa, e disse que & Sua livre vontade, e Sem constran- 
gimento de pessoa algüa, dava o Lugar, que fica aSima da 
Ilha Formoza (.), para n'elle se mudar a Igreja Matriz de 
Xiririca, e com M o  o Seu terreno p u a  os moradores 1% mes- 
ma FreguePa fazerem as Suas cams, abrindo ruas, e senho- 
reando-se do ditto terreno e campos que forao Seus cultiva- 
dos, de hoje e para todo o Sempre, fazendo esta Solene doaçáo 
Só pela devoçáo que tribuia a Virgem Nossa Senhora da Gula, 
como pela desmnwlaçáo que ti,nha de ver as Cazas dos dittos 
mora.dores arruinadas com as Ch?as da Ribeira. Igualmente 
tocas os mesmos Moradores tanto da Ribeiia acima, como 
da Ribeira abaixo Se obrigavho a pagar cada Fogo hil alqueire 
de arroz pirndo, em quanto dwassem as obras da Igreja, 
annualmente; continuando sempre a dar a mesma porçáo todos 
os annos, com clausulas porém que os Fogos, que &o tivessem 
escravos, pariao annualmente o ditto alqueire de arroz. fi- 
cando Livres de dfu msis cousa algúa em attençh a Sua 
pobreza, e os que tivessem escravos, alem do alqueire de arroz 
pillado por Fogo, darem aquillo que a Sua devoção peC4sse por 
adjuctorio, e náo s e  negaváo mesmo por devocao a Virgem 
Senhora da Guia manwrem algúa vezes escravos para ajudar 
W u i u o  qw pudessem. O mesmo 1110 Capitao m 4  vocalmente 
disse, que deixava ordem ao CapitBo 0ommand.e para mandar 
roçar o Lugar e todo seu circuito, e determinava que Se fizesse 
toda esta Limpa por esquadras, ficando o mesmo iI1.o Cap.m 
Mir, e o R. Jos6 Francisco de Menlonça por Protectores da 
ditta obra, e para clareza e tudo todos Se assignan%o no mesmo 
dia, mez, éra ut Suprá Joaquim Julio da Resureiçâo Leal, 
Yi tador  Ordinar idozé Francisco de Mendonça, Vigario 
Colado-Rumao de França, DoadorJozé Antonio Peniche, 
Capitáo M6r-Francisco Paulo França, command.&oaquim 
Pupo Ferreira-Gregorio Felix de Almeida-Antonio CionÇalds 
FontesIgnscia da Costa França-Braz da Cunha Ramos- 
Joaquim Pereira Cardozo-Bento J a é  da Costa-Ignacio Be- 
neüitto de Freita.-Anacleto Pereira-Jozé Gonçalves da Cosk 
-.leremias de Souza e Oliveira-Manuel Bento Dias-Ignacio 
Games-Reginaldo Jo& de PontesBento Pupo Ferreira-Joa- 

' quim Pereira de Oliveira-Antonio Gomes da Silva-Rafael 
Gonçalves de Oliveira-Estes tres ultimos e Jeremias de Souza 
assignaram-se com f cruz, por não saberem escrever." 

Este documento está "conforme ao original", wmo diz o 
proprio Wdre Mendonça, que o transcreveu C0 primeiro ''Livro 
do Tombo", que então existia. 

Tomada posse do logar onde se devia migir o novo templo, 
timdo sido %ado o mesmo local para aM se "fazerem Os 
morsdores da Freguezia as Suas caeas, abrlndo ruas" etc. deu- 

(9 Descendo da Freguezia para balxo o primeiro bairro h6 o . dh Ilha Formosa. assi 'chamado talvez pela, vista agradavel 
que offerece a ertremidace Superior da Ilha. quando a Ri- 
beira está baixa. Frontew est8 o Ribeirão chamado da 
Ilha F0rm08& 
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s e  inicio á nova igreja, da qual j6 falei' no começo deste pebueno 
trabalho, igreja esta que acha-se em ruinas. Parece-me, porém, 
que os promettedores do alqueire de arroz não cumpriram as 
suas promessas: talvez a s  ameaças Co bom padre de uada vales- 
sem, e quo do purgatorio, a p e a r  de serem muito crentes, os 
habitantes não tivessem medo. Assim deve ter ficado a edifica- 
çáo parada até que o prelado vendo-se embaraçado. enTiou um 
requerimento ao General da Cidade de "S. Paulo" para se 
manifestar a favor da Obra da Nova Matriz, requerimento este 
que foi respondido, sendo intermeliario da correspondeucia o 
CapitSo Mór da Villa de Iguape, resposta esta datada de 11 de 
'janeiro de 1820, cujo teor é o seguinte: 

"Havendo-me exposto o Eeverendo Vigario da Freguezia 
de Xiririca José Francisco de Mendonça a necessidade que 
havia de fazer-se nova. Igreja Matriz por causa t as  continuadas 
chèas, e inundaçóens da Ribeira, que não Só destróem o Tem- 
plo, mas táobem impedem aos Moradores de edificarem cazas 
na  vhinbança, por ser todo o terreno paludoso, e que havendo 
dado principio a esta obra por hiia contribuiçáo voluntaria de 
arroi, com qr,r o Povo concorria,. anthorizado pela Camara, 
muitos se Subtrahiáo; e tendo eu consideraçb a AttestaFao 
da Camara (digo l a  me?% Camara) a esse respeito, a infor -  
maçáo de V. M. e outros, a que procedi ao mesvo assumpto, e 
cumprindo com as Recommendaçóes de Sua Magestade que 
Manda, que os Governadores e Capibens Generhes desta Oapl- 
tania favoreça0 e coadjuvem os Vigarios das Igrejas, hei por 
bem conformar-me com a. informacáo de V. M., e mando que a 
~ ~~~ ~ ~~~~~ ~~~~ 

lava p8r rm inreira cxecu@o. para o q u ~  Iiie remerto por copia 
as$!gllac'i< prlo Commelidador hlnnwl dn Cuniia dr  AzpvpdO 
Cinzti~~I~o SOLILD. C Clii>nrrri. Srcretnrio deste Governo. c V .  M. - . . ~ ~ ~ ~ ~ - ~ -  
me pertiei&& o augmentó que leva o Templo por meio desta 
providencia Deus gccrde a V. M. Sam Paulo, 11 de Janeiro 
de 1820. João Carlos Augusto Oeynhausen - SN. Cap.m Mor 
das Grdenanqas da ViUa de Iguape. 

Eis o teor da informac6o mencionada: 
"l lmo r Exrno Eanhor. Em cumprhrnto do resyitavel 

Uesparho dc Vossa Exccll~~icia proferido no Requ~rlniento junto 
do Muito RI vrrmdo V1e.o da Freg.a de Xiririca Sobre T. conti- 
nuação da nova Matriz, que pe&nde, e q' h6 muito util e 
wnveniente pelas rasoens recontadas no ditto Requerimento. 
Hé meu parecer, depois de ouvir as proposiç&s das principaes 
pessoas da ditta Freguezia que para formarem hum rendimento 
annual para a factura da ditta Matriz h6 justo, e bem propm- 
cional que cada cabeça de caza contribúa annualmente com 
t snk -me ios  alqueires de arrbz de casca, wmo quantas pensoas 
de confissão tiverem em Sua casa, ou SejBo filhos, aggregados. 
ou escravos. em cujo pagamento ou contribuiça voluntaria con- 
vierao as S l t t ~ s  principaes pessoas, e de Suas mntuas. vontades, 
ao que Se deverao Sujeitar ou obrigar as mais cabeças de eaza 
insignificantes. Porem, próvenlo-se que em muitas cazas tespe- 
cialmente pobres) há  por exemplo oito ou dez pessoas de con- 
fico, e d'elles não Se empregáo na  Lavoura Sen&o dous ou 
trez, e os mais em nada ajudáo por pequenos: Sou de parecer 
q' fiquem izentos 06 individuos de Confissb q' náo tiverem 
completos doze annos de idade, porq' dahi para memx uada 
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B ~ U ~ O ,  bem como alguns miseraveis inwlidos, que melhór 
conhecerá o ditto Reverendo Vigario. 

Aquelles moradores ou R'eguezes, que náo tiverem arroz 
p.a pagarem e contribuição annualmente, ou porq' não plan- 
tassem nem colhessem, ou por Se terem empregado em outros 
Serviços, devem ser obrigados a virem OL? por Si, ou por outrem 
a Sua custa, trabalhar na Obra da Igreja Matriz té perfazer 
o valor do arroz, que devia dar, segundo o preço corrente da- 
quella Freg.a no mesmo anno, abonando-se o preço dos jopnaes 
pelo mesmo, q' a obra da Igreja estiver pagando geralmente. 
Por este modo Se  pode conseguir a Obra sem vexame dos 
povos em mais ou menos annos, Seguneo o rendimento q' 
produzir e d.a Contribuição, o qual Supposto Seja modico, tem 
a seu favor e beneficio Serem tLo bem de pouco valor os mate- 
riaes necessarios naquelle Lugar. H6 quanto tenho a propor a 
V. Ex.a que mandara o q' for Servido. Iguape 28 de novembro 
de 1819. José Antonio Peniche Capitáo Mór.-Manuel da uunna 
de Azeredo Coutinho Souza Chixorro." 

Eis alguns dos documentos que se referem & fundação de 
Xiririca (antiga e actual). Quanto á conclusão da Matriz e ao 
povoamento do logar, nada posso dizer, visto não achar tmu-  
mentos dos quaes pudesse deduzir qualquer cousa a respeito, 
duvidando mesmo q u e  exista alguma cowa ainda sobre o 
assumpto. 

A maneira como foi fundada. Xiririca é quasi taJ qual 
como se fundam ainda hoje os povoados; em nada differe; 
Primeiro é a capellinha que é erguida, ou por méra c'evoçáo 
do proprietario do terreno sobre o qual ella é erigida, ou mes- 
mo por especula:áo, pois em dias deteminados, n o  dia do 
patrono da Igrejinha, por exempio, são queimados fogos, fan- 
Bangos e outros "rachap4s" são erecutados, divertindo-se a 
~isinhança e os forasteiros ã sombra do milagroso prctector 
do tosco sanetuario. Uma venda. ou maior armazem é logo 
construido nas proximilades, cma casa já se levanta ahi. e 
em bem pouco tempo organiza-se o povoa80: este torna-se 
commercial, e, si as terras circumvisinhza são boas; quasi sem- 
pre o futuro do iogarejo está garantido. 

Na verdade, a actual Xiririca não atravessou por completo 
todas as phsses pelas quaes tem de passar uma povoaçao 
ruturosa, porem, a passos curtos. ella irá avante e oxal8 que 
saibam os xiriricanos aproveitar sempre as boas oçwsióes, para 
razer da sua amavel e hospitaleira cidade uma importante 
localidade, situada no mais lindo e fertil rio sul-paulistano, na 
grandiosa Ribeira de Iguape! 

.u 

IVAPORUNDYBA OU VAPORUNDYBA 

Mui propriamente significa este Nome. Rio 
de muito Vaporú, fruta. 

"Do Livro do Tombo, de Xiririca." 

Deixando-se 8 hospitdeira Xkirica e tomando-se uma ca- 
nôa, das muitas que seguem, Ribeira acima, até Barra dos Pi- 
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lóes, Yporanga, Capella da Ribeia etc., passa-r*. no seguudo 
dia de agrsdavel viagem, depois de se ter apreciado as beilezas 
naturaes deste grandioso rio, depois de nos ter saudado o alto 
pico do "André Lopes" wm a sua cabeça calcares, depoi de 
termos conheddo, mais de perto, o bondw e gentil povo ri- 
beirinho, por Ivapurunduva, logar ermo e habitado por algu- 
mas familias de pretos, descendentes dos escravos de epoca da 
qual logo mais tratarei. 

Uma capellinha. sem architectura alguma, apenas com unia 
larga porta no pavimento temeo e duas janelhs no andar su- 
Derior, que dão luz ao coro. esiá construida no logar mais alto 
.da beira da Ribeira; ingremes morros. como o "Morro da Joan- 
na" e outros, cercam-n'a pelo izdo de traz, dando assim ao lo- 
garejo uma vista agradavel e poetica. 

Alguns fazendeiros, proprietarios de Pequenas engenhocas 
esao estabelecidos nas circumvisinhancas, fazendo, talvez, s6 
mente o necesiario para entreter a vida e ganhar alguma cousa 
mais do que o aufficiente quotidiano 

O fim da minha visita ao logar foi v* a igreja, afim de 
colher dados minuciosos sobre a existencia, de Ivapurunduva; 
foi porém, impassivel, pois não encontsei livro algum na ca- 
%lia, e todos os dados que podia obter já os tinha rebuscado 
em Xiririca no "Limo do Tombo". 

Antes de entrar na igreja, deparamos com dois sinos de 
tamanho regular, pendurados num varal enfiado na Darede da 
caprlla, e amarrados com corda feita de cipó emb& 

Uma. grande chave enferrujada 6 posta na fechadura; com 
custa abre-se a capella; o cheiro de meio e o calor abafado 
que ahi reina, nos faz retroceder. 

O aspecto interior da igrejinha é tristissimo: tudo esta sem 
ordem; as vestes do sacerdote, já mof8das e carcomidas peio 
tempo e podridão; uma grade de madeira, bem antiga, quasi 
eahindo; cadeiras, sem encostg, espalhadas por aqui e acol4; 
emfim um completo chfsos, deduzindo-se disso tudo, que o ze 

, lador não se importa muito com as  cousas dos seculos idos. dei. 
xando-as em wmPleto abandono a estraearem-se ainda mais 
do que estão. 

Num altar achava-se uma pequena imagem de Nossa br- 
nhora do Rosario, vestida de seda e com um botáo enorme de 
ouro pregado nas suas vestes. Disse-me a pessda que me 
acompanhava, que existiam dois destes grandes botões, dados 
a Nossa Senhora por um mineiro piedoso ha mais de .em an. 
nos. tendo sido um delles roubado por curiosos que ahi esti- 
veram. 

Contou-me ahda, que esta imagem tinha virtudes mlla- 
grosas, pois M era necessaria fazer-se uma procissáo. em ca- 
nóa, com ella, para que logo chovesse! 

O arraial, que é bem mais antigo do que Xiririca, e talvez 
mesmo mais antigo do que Jaguary (Itaúna), está hoje em 
completa decadencia, havendo ahi talvez só umas seis casas 
mal acabadas, quasi em rriir~as, habitadas por pessoas que se 
dedicam exclusivamente á lavoura e gado. Dos documentos 
que transcreverei mais adiante, deduzir-se-ão as drttas majs 
importantes e os dados mais interessantes sobre a mação  da 
10gar. 

No ''Livro do Tombo", de Xtririca, no capitulo que trats 
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dos nomes dos Bairros e da sua deseripção, achei a seguinte 
nota do Padre Mendonça: 

Ivaporundyba, ou Vaporundyva (1) ilha e Rihei&. Bairro 
Pede a antiguidade, e os Successos deste Bairro tao cele 

bre, que nos demoremos algúa coisa na sua exposição, Muito 
pmpriamente significa este Nome: Rio de muito Vaporú. fruta. 
O Bairro pois de Ivaporudyba, nos seus primeiros kmpos Ar. 
rayal de Minas, consta ter sido, quando nãc dos primeiros 
mais antigos, aa menos habitado já antes da Creaçáo desta 
Frewezia (2). Mas ver agora, dentro de poucos annos já náo 
digo o espaço de algilas Legoas ai6 as Vmgens por onde se 
andava expediiamente noite e dia, mas somente o Lugar da 
commu Frequencia, cuberto de matos. despido de tantas cazas 
e ranxarias, sem s. pastaria de gados, q' contava, sem O reci- 
proco commercio, que Se fazia mm a influencia do Oiro, dos 
extranhos e moradores, Sem aquelle numero de escravaturas, 
q' éra o arrimo dos Mineiros, cujos nom-s em p a d  se esque- 
ceráo, em parte apenas Se recordh; ver, Qgo, este agradavel 
Arrayal já extincto. e existindo apenas Hua Capella, esio-o e 
empenho dos Pretos escravos, affeiwados a Dev-0 de Nossa 
Senhora do Rmario, parece se pode justamente dizer, q' esta. 
mais louvavel, Obra hé como o ultimo Suspiro de tantou tra- 
balhos e fadigas, que alii se haviáo empregado. 

J A  .falamos acima. quando fizemos mençãc dos antigos mo- 
radores desta Freguezia, de Joãc Dias Baptista, de Domingos 
Rodrigues Cunha, do capitáo Joaquim Machado de Moraes, Mi- 
neiros deste Arhayal. Além d'estes tambem constão os Nomes 
do Capitão m6r João Baptista da Costa da Villa de Cananéa, 
do Alferes Jozé da Silva Martins, Solteiro, que n b  tem hoje 
em dia descendencia nesta Freguezia, bem assi constá0 os de 
Nicolau Antunes, natural de Lisboa, cazado cam Catharina de 
Sene da Costa, natural de Iguape, pmgenita dos Anhmes, de 
quem já nos Lembramos: de Manuel da Costa linvassos, 
oriundo de Portugal, cazado com Maria da Costa, natural 
dlguape, progenitores dos Rsv-s igualmente menciomdos. 
Mas com justa razão parece ainda mais memoravel o Nome de 
Joanna Maria, natural de Minas Geraes, náo pela nobreza de 
Seu sangue, ou por deixar muitos fiihos, ou emfim pelas suas ri- 
quezas, nada de tudo isso ella ou teve, ou fez a satisfaçáo dos 
Seus desejos. Toda a sua distinção lhe proveio unicamente das 
SUM honestas e Virtuosas acçoens ennobrecidas peia sua ad- 
miravei caridade. Tendo vindo para este arraysl cazada cam 
André de Souza oriundo de Portugal, bem se pode afirmar q' 
ella foi a Aima de Ivaporudyba, assi cnmo foi a Sua origem, 
fazendo o melhor usa dos bens, que a Providencia confiou ds 
suas mãos. Por fallecimento do primeiro marido tomou a cauu 
com João Marinho, tambem de Portugal, e por marte deste 
terceira vez com José Manuel de Sequeira Lima, natural de 
Minas Geraes, talvez alliciadoç todos das estimaveis qualida- 

(1) No groprio ''Livra do Tombo" ha confusão quanto a or- 
tographia ora 6 escripia Ivaporundyba, ora é Ivaparud~ba. 

(2) Quer dizer5 já antes da fundação de Xiririoa. (Nota do 
autor). 



des desta Piedosa Mulher, cuja Cam em todo o tempo foi O 
abrigo dos Pobres, o Hospicio dos Peregrinos, e, o que hé ma& 
honrada no espaço de vinte e dous annos, mais ou menos, como 
n de Martha e Maria, pela Presença R a l  de Jesus Christo: 
pois n'ella Se celebrava a S.to Sacrificio, e Se conferirá0 os 
mais Sacramentos, excepto o do Matrimonio, ao que parece, 
antes de Servir a Capella de Nossa Senhora do Rozario do3 
oretos, por eleição bem acertada do Primeiro R.do Parocho 
Jozé Martins Tinoco no anno Septimo do Seu Parochiato. 

Falleceu emfim essa virtuosa Mulher aos 2 de abril de 1802, 
com idade de noventa annos, sem deixar bens alguns, porque 
em vida Soube distribuil-os, e renumerar com a liberdade os 
escravos que lhe ServiBo." 

Acaba-se de vêr que, por não haver Capena no arraial de 
Ivaporundyba, eram feitos, os officios divinos, exceptuando os 
casamenbs, i ~ a  casa desta "piedosa Mulher", chamada Joanna 
Maria; fazia-se isto ahi devido .a uma representação que fez 
o povo do logar ao Vigario Capitular, com séde em S. Paulo, 
allegaodo que a longa jornada até Xiriiica, fazia-lhes perda  
muito tempo, e sendo consbntes as enchentes na Ribeira, os 
desastres eram frequentes. Eis a cópia do requerimento acima 
niencionado: 

"Muito Reverendo Senhor Doutor Vigario Capitular. Di- 
zem os Moradores das Minas de Ivaporudyba Freguezia de 
Noisa Senhora da Guia de Xiririca, que o Seu Reverendo Pa- 
rocho os obriga no tempo de Quaresma dar satisfaça aos Pre- 
ceitos annuaes na CapeUa da Freguezia, de que Se Ségue aos 
Supplicantes intoleravel dano nas Suas fazendas pelm.muitos 

.dias, que perdem no trabalho de seus escravos, acontecendo as 
vezes ficarem ilhados Pelas contratempos de hua caudalosa Ri- 
beira, pela qual descem e Sobem, passando faltas de msnti- 
rnentus, e muito mais pelo risco das canoa6 carregadas de gente 
de toda idade, de que Suecedem muitos infortunios, como tem- 
pa há pela mesma occasiáo se pffogou húa escrava, e mais Ires 
que wrreráo grande risco perdendo tudo, e de proximo tres 
pessoas affogadas, e húa pagem: e o mesmo acontece, e pode 
acontecer aos d'aquella par&gem, quando se vem baptisar, e 
outros muitos inwnvenientes n8o menos temerosos, que poi 
notorios Se náo dlegáo. Por tanto Pedem a Vossa Senhoria, 
attendendo aos referidos inconvenientes, conceda benignamen- 
te Se possáo @sobrisar na d.a paragem, e que o Rever.do Pa- 
rocho, achando-se n'ella possa. baptizar todas aquellae crian- 
ças, que nesse tempo se lhe offesecerem, ma Se evitarem os 
mencionados inconvenientes. E recebera Merce." 

O despacho do Vigario Capitular a tão justo pedido ests 
concebido nos seguintes termos: 

"Sendo verdade o que os Supp.es allegáo, o Reverendo Pa- 
racho os poderá'desobrigar e administrar-lhes os mais mera- 
mentos necessasios em a paragem referida, e Lagar que prùra ' 

esse effeito Se preparar8 com a decencia que f6r possivel. Sm 
Paulo 1 de Março de 1770 - Carvalho." 

Por muito tempo, pois, deveram ter sido feitas os officios 
na casa desta muiher de "admiravel caridade". Maa neste 
mundo ha sempre quem seja dotado de espirito de contradic- 
ção, quem seja opposicionista nato: qualquer inimigo ou de- 
saffecto da "santa" mulher, bois inimigos tem atk a melhor 
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fallaremos. O qual Reverendo Parocho, persuaaido da necessl- 
dade e utilidade @esta Capella n'aquelie bairro, moveu ainda 
mais os sobredittos Moradores e Seus Escravas, a parem em 
execução os Seus Louvaveis desejas. A náo pequena demora 
com tudo, que pweceu ate a Sua Dedicwão ou Benção. asima 
mencionada, deixa ver que alguas difficuldades, como accon- 
tece em Similhantes Obras, retarda& o uso desta CaDella, 
que apeiias fimu concluida no que &a sómente ao carpo da 
Igreja, Sem terem podido Levar assima a. sua Capeiia-mor, e 
a Sua Pequena Sacristia." 

Toda igreja deve ter um patrimonio, isto é: bens consi- 
gnados para o sustento & padre que ahi diz missas, ou então 
para, com os rendimentos, poder se concertar a igreja, o ce- 
miterio, emfim para se poder manter decentemente tudo o que 
diz respeito á casa de Deus. Este patrimonio pode constar de 
casas. como vimos quando tratei de Xiririca, ou de temenos, 
que são alugados para lavradores, ou mesmo de terrenos auri- 
feros em arraiaes de minas. 

Ivariorunduva 6 lagar muito rlco em umu, e logico era que 
qualquer proprietario piedoso tivesse feito doa& de alguma 
lavra 8. Santa protectora da capellinha. O ouro era b a d o  
-bem pelas crentes, que, por mera devoçáa, reservavam ai- 
guns dias do anno para este servlpo, CUJO producto, depois de 
lavado. era entregue á igreja. 

Documentos exactos sobre o paiximoniq de Ivaponintiuva 
náo encontrei, sámente faz o "Livro do Tombo", de Xiririca, 
mençh do assiunpta no seguinte trecho queixamrevo: 

"Para ~ i t ú l o  ou Patrimonio da mencionada Wlpella de 
Nossa Senhora do Rosario das Pretos de Ivapurudyba, Erigirão 
ao mesmo tempo hua morada de cazas de taipa, visinha -8 

mesma Capèlla, cuja escrittura consta fôra alli mesmo m a -  
da pelo Tabelliáa da Villa de Iguape Joaquim Pereira do Can- 
to, e Se cré estar lançada no Livro competente de Notas @a- 
quelle tempo. depazitado no Archivo da  Camara da mesma 
Villa. Pertence ao meano Titulrxa Doação de hua Sorte de La- 
vras, que algum tempo depois foi felto a Nossa Senhora 30 
Rnsar20 por hlllll dos Moradores Mineiros daquelle Bairro. tia 
qual Senáa celebrou escritturaçáa, e Somente Se couserva hiia 
muito fiel e antiga trattição que hé bastante para wufirmar a 
Sua posse." 

Durante a m@ha liltima estadia na Ribeira procurei in- 
dagar da tradiç& que se reere a essa lavra de ouro: nem 
em Xiririca nem no praprio lugar em questão me foi possivel 
obter .siquer vestigins de infor&apóes. 

Estos doações eram geralmente de vaior para os verdadei- 
ros devotos, que eram excessivamente dominados pelo clero, 
como se depreende principalmente das documentas ixrtnsenptos 
sobre Xiririca; estes nunca davam objectos de pouca prego pa- 
ra,satisfazer os seus Piedosos sentimentos; é por isso que pre- 
sumo ter sido a lavra de alto valor aurifero. Talvez algum in- 
vestigador mais paciente do que -0-humilde signatairio destas 
linhas, amplie com o tempo as muitas lacunas que $i ficam 
para serem preenchidas. 

Já ficou dito ho começa deste pequeno ixabaiho, quando 
tratei do interior da capellinha, que ahi deparei com os para- 
mentos e alfayas, em estado depioravei. Não pude saber si el- 



Ias eram as mesmas que existiam na fundaçáo da igreja: &.i- 

vi-io, pois qus pannos e sedas náo resistem por muitos annos em 
athmosphera carregada de humidade, mmo é a da Ribeua, mó- 
fam em pouco tempo, decompondo-se por completo, principal- 
mente quando se acham em recinto nunca ventilado. 

O "Livro do Tombo", de Xiririca, nos dB uma completa 
lista das aiiayas e moveis que ahi existiam, e pela variedade 
de objectas se deve deduzir que a eapellinha "era remediada": 
possuia um patrimonio cujos juros davam margem para-uma 

, ornamentaçãa decenp, e, além disso, a devoção dos pretos era 
grande, pois estes tambem wntribuiam para esse fim. 

Termim a transmipçáo dos documentos existentes no "Li- 
vro do Tombo", de Xiririca. com o logar que se chama actual- 
mente Yvapurunduva. Não considero estes documentos acima 
transcriptos, ile grande irnportancia para a historh do nosso 
Estado, mas, wmo estou tratando dos antigos ''bairros" da Ri- 
beira, n% podia me furtar a este trabaiho. 

Y P O R A N G A  

Yporanga - Agua bonita 

Um dos primeiros viajantes que escreveram sobre Ypo- 
ranga foi Carlos Rath, o geographo allemáo, nascido em ni- 
bingen (Württenberg), que, em portuguez pouca gnimmatieal, 
nos deu uma pequem descripçáo do logar, ignorando eu si este 
documento, que transwevo por completo no i i i  deste traba- 
lho, já tivesse sido publicado anteriormente. 

sou de opiniãa que um geowapho, bem preparado como 
era Rath n k  devia descrever um lugar qualquer em cinco ou 
seis palavras. Yporanga é mais digno do que aquiilo que ele 
nos legou. M z  este viajante, no documento a que me refiro e 
que deve ter sido escripto no anuo de 1852 ou 1854, o seguinte: 

"Na freguezia mnta-se pouco mais ou menos 30 casinhas, 
uma Capella e uma cadeia; consiste em uma rua, e as ou- 
t,r,as cãsas espaihadas; logar bem triste que se póde ver nas 
margens da Ribeira. As montanhas de granito e de sehistos ar- 
gillosos primitivos são mui proximos. A unica vista que se tem. 
Ribeira abaixo para as cachoeiras, é de um quqrto de legua. 
As capoeiras e os mattos afogam a gente. 

A antiga pvoação foi situada algumas IeguaF por cima do 
ribeirão (*) onde se chama os Pinheiros. No mesmo logar acha- 
se ainda vallas grandes, desvios do Ribeirãa este, provavelmen- 
te das lavras de ouro. Serviços grandes e antigos da primeira 
povoação que viveu s6 da mineração de ouro. Agora nZo se 
trata mais deste serviço, por não fazer mais conta". , 

E' s6 sol?re o l o m .  
Si analysamos bem este trecho, é licito confessar que do 

,.,. . 
c') Ribeirão do Yprariga. (N. do A,). 



&fino de 1854 para cá. se modificou bem o ~ittoresco e agrada- 
vel logar. Fapamas antes de tudo uma narração exaeta do 
actual Yporanga. 

A canta em que seguimas, Ribeira acima, que nos levou 
com tanta seguranqa atravez das iories cachoeiras do "Poço 
Grande", "Carscrjl" e "Funil" abriga-se sob o verdejante 
tecto de um vistoso "PRU d'Alho", e, junto com outras mui- 
tas, de diversas proeedencias, descança, amarrada no proprio 
"varejão" do habil canneh'o. da viagem que fez de Xirirlca 
w r a  c&. 

Saltando-se por cima de duas ou tres embarcações que nos 
atravaneam o wminho, ~iza-se logo em chão firme do pitto- 
resw wrto  semicircular p8ra galgar immediatamente a ingre- 
me escada, em bruto, de 53 degráos. qbtidos de lage calcarea 
das praximas serras. U-m inscrição, mal acabada, feita com 
fenro ponteagudo no ultimo degrâo, reza: "Cheia 26-6-91", o 
que nos indica qiie tambem este logar seria bem perseguido das 
úinundações, tal qual aquellas que obrigaram a mudança de 
XMrica, si Yporanga n a  tivesse sido wnstruida em lagar alto, 
para ser ver resguardada de taes phenomenos. A vinte passos 
desta escada topa-se com uma segunda escada, mais bem feita, 
de 9 degráus; subindo-a, actiamo-nos no vasto pateo da igreJa. 
A agradavel apparencia deste edificio, as formas proporciona- 
das da tarre, executada n'um estylo gothieo e íngenuo, retem- 
nos, como architecto, pam admirararmos a habilidade do pe- 
dreiro que a edificou. Sentimos, porém, immensanente, que o 
corpo da igreja seja feito de iaipa c de pau-a-plque. com te- 
lhado muito saliente, sem esmero algum,'estando até em plena 
desharmmia com o restante. 

A igreja é o ponto central de todo o logar; dahi sahem as 
ruas que v& aos diversos pmtos Qa povoação, e neste mesmo 
logar, no pateo da Igreja, acham-se os asmauens mais impor- 
tante; que suprem us moradores da villa e os proprietarios dos 
sitias, distantes d o u  ou tres dias de canda, no Rio Pardo,Rio 
Turvo e Ribeira acima, etc. fia entre estes armazens alguns de 
consideravel importância attendendo-sz Bs necessidades da po- 
voa$ão. e é, principalmente aos domingos e dias santificados, 
dentro delles que se manifesta a parte mais interessante da 
vida do;POvOado. Indlviduos vestidos de bombachas estão assen- 
tados sobse o balcão, palestrando. rindo-se, matando a sêde e 
offerecendo algum refresco ao amigo ou despreoccupado obser- 
vador; mulheres regateiam e compram deste ou daquelle ub- 
sequioso caixeiro um lenço de cores, alguns metrq  de chita ou 
um eníeite qualquer. E todos são attendidos da mais cordeal 
mn.%ira, sahindo sempre satisfeltos do nkgoeio, e convencidos 
de terem feito bôa conipra. Roceiros de longe offerecem suas 
mescadorias em Lroca deete ou daquelle indispensavel instru- 
mento para a lavoura, ou Pmpdrm a barganha de sua coEei- 
ta de arroz ou de niilho aa proprieiqlo, com vantagem ceei- 
P I O C ~ .  E' natural que o proprietario do armaxem saia lucran- 
do, saia ganhando bem, mas, aitendendo Bs circumstancias do 
negocio firmado, nada pode-se oppor a. um lumo &e 30 a 40 %. 

Sabendo u m  roceira que fulano ou clcrano vem B zona 
afim de estudal-a, com habilidade e 'cortczia, chega-se a elle 
contando-lhe as riquezas auriferas existentes, as curiosidades 
que ha por ahi, narrando-lhe, por vems com bastante pwq- 



tasia. observaçóes extraordinarias que se fizeram em tal e tal 
anno, convidando-o gentilmente, por fim, a fazer uma excur- 
sáo ao seu sitio, onde, sendo o convite acceito, se é hospedado 
com lealdade e satisfação, convidando-o a fazer uma excursão 
ás bellissimas grutas calcaseas da zona ou para observar as 
aguas esguichantes do maravilhoso "Varadouro". 

Quanto as narrações que ahi se ouvem qeve-se dar o me- 
nor credito possivel, devido a deduções pouio logicas que 
são feitas par estes habitantes, na maioria w u w  escrupulosos 
em materia de observação. 

Digo isto;por&e ha peswias que' têm viajado p r  ahi, 
"scieutistas" de nome obscuro, que pretendem propalar tudo 
que ouvem c o m  sendo verdadeiro, sem ter feito observaçóes 
proprins e prejudicando completamente o desenvolvimento da 

I wna com phantasias extravagantes e sem valor. 
Não se presuma que seja "enfadbnho" viver entre esta boa 

gente par algum espaço de tempo; pelo contrario, as constan- 
tes narrações que se ouvem disto e daquillo, as festas tradic- 
cionais a que se'assiste, os casos supersticiwos que são conta- 
dos com tanta graça, a9 observações erroneas que são feitas 
pelcs roceiros da circumvisinhança do logar e descriptos como 
factos irrefutaveis. são todos factores que nos mantem caris- 
taniemente em sctividade intellectual. não nos deixando suc- 
cumbir peio enfado, como acontece em outras lwidades  do 
interior do nosso Estado. 

hi desviei-me do assumpto, peço excucas. 
A vllla, hoje, pela nova lei eieitaral. cidade, nãa se wm- 

p6e de uma só rua, como diz Carlos Rath, mas slm de seis ruas 
mais ou menos longas e estreitas, cnjas habitaçóes, baixas, s8a 
construidas, na maioria das vezes, de taipa ou de pau-a-pique 
e caiadas de branco. O proprlo povoado est8 ooilocado sobre 
diversos outeiros e a sua posiçáo gwgraphica. observada Zx>r 
Carlos Rath, é de 24035'41" long. oee. Rio de Janeiro e 24O51' lat. 
sul. A DornmbisBo Geographiea e Gmlogica achou os seguintes 
dados: 24035'41" lat. sul e 5'23'01'' long. 0. do Ria de Janeiro. 

par esta pequena descripçáo que faço, C. Rath não tem 
~ibsnlut,amente razão de affirrnar que seja Yporanga ''logar 
hem trishe que se póde ver as margens da Ribeirsr": pelo con- 
trario, de todos os muitas Jogares que conheço na wna sul- 
paulista é este o que mais me attrahiu e, francaniente, si ti- 
vesse de ascolher como moradia qualquer cidade ou villa entre 
as muitas de S. Paulo, eucolheria Yporanga, escolheria "Agua 
bonita". 

Não tenho, porém, terminado com a minha descripçáo. 
Percorrendo com maior attençáo o logar, verifica-se achhr- 

mo-nos em sitio antigo, vestigios 'de architectura colonial se 
observam nos ,dois ou mais sobrados velhos, bem velhos, ahi 
existentes. NeJlei encontram-se, no pavimento snwior, sacca- 
das estreitas, constituidas de balaustres de t a b m  recortadas 
e pintadas de uma só c6r. São estas casas documentos histo- 
r i m ,  jB carcomidos, não pelas traças dos nossos mhivos, mas 
sim pelos dente: do tempo e pela humidade Proveniente da 
evapora$- das crystsiinas aguas do Rio Ribeira: estes dois 
factores já deram cabo de grande parte da macieira que ions. 



titue estas habibóes histnricas, que eni breve, em bem p o u ~ a  
annos, dsapparecer80 denise as novas, reduzilido-se a pó, de- 
vido a demoli~ão, para darem lopai a outriu que ahi se le- 
vantarão. 

Não posso precisar a quantidade de caí= existentes em 
Yporanga, mas si Rath assignala só trint;~ moradias em uma 
unica rua existen , devemas presumir que a cidade tenha hoje 
pelo menos 200, 2 as quaes algumas conservani-se fechadas, por 
se adiarem os proprietarios em siia: lavnuras proximai. 

A cadeia niencionada por Carlos Rath ainda existe, e sendo 
velha, é um fóco antihykienico, onde póde-se desenvolver, com 
fadidade, qualquer malestia contagiosa: bem carecia de uma 
completa reforma; o governo sabendo, pordm, muito bem, que 
náo ha na zona- criminosos, gente ruim, e outras aberrações 
animas em f6rria humsna, acha que a cadeia prehistorica 
ainda. póde servir por muitos annos, ai4 aue. abatendo-se sobre 
um dus giiardas bonacheir6es, que zelam pelo bem estar publi- 
co, envic um engenheiro da6  Obras Publicas para dar o seu 
muito dilatado e consciencioso parecer, no qual affirmar& que 
a cadeia effectivamente se abater& de velhics! Por aqui, em 
6pocas ae fartura, jogou-se dinheiro a r6do para a edifioeçáo 
de bellas obras; para. I&, para uma zona que merecia ter uma 
outra sorte que nãa a que tem actualmente, devido 4 uberdade 
do seu solo, devido 4s suas inexgotaveis riquezas, devido B bon- 
dade do pacifiw povo, e que se despreza par completo, n a  
houve vintem para melhorar a sua situaçk lastimavel!! E 
triste se narrar isto, mas 6 facto consummado! 

i:arlos Rath, apelar de ser aliem* (e quasi todo o alle- 
máo é apreciador da natureza) achava Y p a n g a  bem triste, 
o mais triste jogar da Ribeira. Jd fiz ver, em linhas anterio- 
res, que Isso é uma'inverdade, n a  preciso commentar mais 
tal facto, si quero deixar aqui assignalado que n'a mais im- 
panente vista, um aspecto mats variado de cidade sui paullrta 
não ha, principalmente avistando-se "Agua bonita", 114 de le- 
goa distante do ponto onde deve atracar a fragil embarcaça 
que nas conduz Ribeira acima. 

O que Rath diz das matas e capoeiras é uma verdade âin- 
da hoje. Ha. ainda tantas e tão proximas ao logar, que na rea- 
lidade "sfogam", e ainda mais lindas, mais densas, mais ricas 
toriiam-se ellas, quando nos embrenhamos no verdadeiro ser- 
tão, entre Yporanga e Apiahy. E que riqueza em madeiras! 
sue vaiar está ahi escondido sem poder ser retirada por falta 
de faceis meios de cominunicaião! 

Quanto a fundaçãa do actual logar os documentos que se- 
guem, ali& ainda ineditos, dar& esclarecimentos bastantes e 
para aqueiles que se interessem por este meu despretencioso 
trabalho e por assumptos hstoricos da nossa patria. Eil-os: 

NOTICIAS QUE EU OBTI DOS MORADORES MAIS AN- 
TIGOS A RESPEITO DA POVOAÇAO DESTA FREGUEZIA 

DE YPORANGA 

Na era de mii sete Centos e sincoenh e cinco, os mineiros 
que trabalhavam nas Lavras de ouro no Ribeira de Yporanga, 
sendo os mais apontados. Garcias Roduigues Pais, o guarda- 



mor José Rollim de Moura, Antonio Leme de Alvarenga, Nuno 
Mendes Torres, fizeráo huma Capella de paredes de taipa e co- 
brirão com telhas, no mesmo lugar da outra Capella mais a n  
tiga coberta óe Capim, que os mencionados tinhão feito, logo 
depois que vieráo habitar no d.O Ribeirão, em razão de ficar 
perta de Suas Lamas, de oiro, e Gareias Rodrigues Pais deu a 
Imagem de Santa Anna parz Padroeira da da nova Capella, e 
Antonio Leme de Alvarenga de0 para a dita imagem hum res- 
plendor e coroa de oiro, que até o dia de hoje existe. Esta 
dita Capella nesse tempo pertencia a Villa de Iguape, de on- 
de vinha annualmente o Coalutor, ou outro qualquer Saeerdo- 
te por mandabo do Vig.O deszbrigar o povo dos preceitos Qua- 
resrnal, baptimr, cazair. ptc. 

Passados alguns annos, os moradores da Freguezia de 
Apiahy determinarão eriglr em Villa a dita Freguezia, para 
cujo fim obtiverio anexar cs moradores da Capel!a de Ypo- 
rangs, por conceçáa da Exmo Bispo Diocezano, cujo nome 
ignoro. e desde então principiou a sei- Capella. filial da Vila 
de Apiahy, de onde annnalmente vinhão os Reverendos Viga- 
rios administrar os sacrameiltos, até que por varias represen- 
taçÕ2s ao Exmo Bispo Diocezano Dom Frei Manoel da Resus- 
reicáo da falta de um Sacerdote para administrar os Sacra- 
mentos.'obtiireráo um CspellS,-, com nome Frei Antonio d'As- 
cençáo o qual prezistio nest.8 dezoito annos ate que se recolheu 
a o s e u  Convento, c ficarão os habitantes na mwnd falta de 
Sacramentos. Só an.1llalmente vinha o R.O Vig.' de Apiahy de- 
sobrigar o povo, baptizmr etc. e cobraváo meia oitava de oiro 

~ ~~- 

I M ~  cada pessoa de Confiçio e neste infelis estado persisti0 
este povo p.r m.tos, annos. 

No anno mil oitocentos e dois eu vim ordenado de São 
Paulo, e principiei a administrar todos os Sacramentos p.r fa- 
culdade dos Reverendos Vigarios da Villa do Apiahy. 56 an- 
nualmente vinháo a esta cgdr. Vigario desobrigar o povo e co- 
brsr as conceiçoens, fazer festas ete. Mortos os ditos mineiras 
habitantes no Ribeirão de Yporanga, o resto do povo veio tis- 
tabelecerse nas margens da Ribeira, fazer plantawens de sr- 
roz. edificar Engenhos de pilar os d.tos e transportalos p.a a 
Villa de Iguape, e Como com muita dificuldade se podia ouvir 
Missa. e Sepultar os Corpos dos que falecião. Vendo eu que 
na Ribeira, digo na barra do Ribeiráo de Iporanga, tinha Es- 
colast.icz Mmia Carneiro hum sitio adonde se podia edificar 
oiitra Capella, afim de evitar o incommodo do mvo, e meo na  
.Tiagem para dentro do Sertáo (que se diz ter huma legoa) pedi 
a ditn E?colastica me vendesse n Seu sitio, o que ella me res- 
pondeu genercsimente que para o d.O fim dava o sitio de es- 
mola a S.ta Anna Convoquei o povo desta afim de mettermos 
maons ouma da Caoeiiz. e uue Dara o d.O tuu era. preciui fa- 
zermos huma olantacáo de arroz, afim de termos dinro para 
nagarmos an menos o mestre das Taipas (Francisco Alves ... ( 1 )  
a com a feito o povo nán SP negou, apezar de serem todos in- 
digentes, no dia apregoado w r  mim. todos se aprezentaráo 
Com suas foew e machados Fizemos a primeira rossada no Lu- 
gar que está haie a Fleguezia. Vendido o arroz rendeo i seu 
liquido cem mll réis, mnndci então tirar Probizáo de erecçáo 
para a nova Capella, que hé d i  mlneira Seguinte: 
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Ex.mo Rev.mo S.or: Dizem o Padre Bernardo ae  Moura 
Prado. o Capitão Joaquim de Moura Rollim, e os mais mora- 
dores do Arrayal de Iporanga, felkY a Villa de Apiahy, que 
acabancio-se as  minas de  oiro d o  d P  Arrayal, Se estabelecerão 
os habitantes delle nas margens da Ribeira distante huma le- 
Rua (caminho espesso) ficando aa.uelle 6itio totalmente dezer- 
to pm cuje causa a Capella que os antigos ahi edificaráo tem 
tido grande ruinss, por não haver morador vizinho que possa 
zelar della. em raz&o de se achwem todos habitando na dita 
Ribeira, por isso desejão mudar a dita Capella Para a mesma 
marpem da Ribeira, e como não podem fazer. e nem demolir 
a antiga Capella sem licenca de V. Ex.', nor tanto os Supli- 
cantes pedem a V. E x . ~  R m  Se digne mandar passar Provizão 
para a creação da nova Capella no Supra dito Lugar. E. R.  
M. DesPaixo - Passe Provizão - São Paulo 7 de Julho de 1814 
- Matheos Bispo. 

Eis o teor da provisão datada de 11 de Abril de 1815: 
"Dom Matheos de Abreu Pereira p.r merce de neos e da 

Santa Sé Apostolica Bispo de São Paulo, do Conselho de Sua 
Alteza Real o Principo Repente N. Sénhor. Aos que esta nossa 
Provizáo virem Saude e Paz em o Senhor. Faremos Saber que 
atendendo I& ao que por sua petiç&o representarão o Padre 
Bernardo de Moura Prado, e o Capitão Joaquim de Moura 
Rollim, e os ma& moradores do Amayal de Iporanga, Termo 
da Villa de Apizhy. deste nosso Bispado. Havemos Por bem 
pelo presente conceder Ihes Faculdade para reedificarem a 
Capella de Santa Anna. erectz no dito Arrayal, passando da- 
quelle Lugar para o da Ribeira adonde existe o povo, com titn- 
to que seja o lugar decmte. alta, livre de umidades. desviada 
quanto possa ser possive! de Lugares immundos. e mrdidos e 
de cázas particulares, não sendo, porem em Lugares ermos, e 
despovoadãs, e com ambito Sufficiente,em roda para poderem 
andar Proci~oens, de mste que fique com capacidade, para pe- 
lo tempo futuro servir de Matriz, se for precizo, o qual Logar 
seri aSignado pelo dito P.e Bernardo de Moura Prado. a quem 
par esta damos Commicãa. Observará o que determina a Cons- 
tituição do Bispado, sendo tudo Sem prejuiw dos Direitos P&- 
sochiaes e depois de completa a Capella não se poderá nella 
celebrar sem Licenca Nossa, para a qual procederá imforma- 
c a .  Viaita e juntamente ser8 apresentada wm Sertidáo do Ps 
Sentença do Dote da d Z  Capella. Dada em São Paulo sob Nos- 
so Sixnal e Sello das Nossas armas aos 11 de Abril de 1815. 
Eu a Padre Fernando tapes de Camargo Escrivão Ajudante da 
Camara de Sua Eu.% R ~ v . ~  o escrevi. D. Matheus Bispo. Provizáo 
para que V. Exa. Rcvma. ha por kem conceder faculdade para 
reedificzCÜo da Capella de-Iporanga. Termo da Villn de Apia- 
hy, na fBrm3 asima declarada. Para V. Exa  R.m assignar." 

Vê-se que quem formulou este documento vi~ar,a um certo 
intcrcsre hygicnico, pois exigia o Bispo D. Matheus que a igxe- 
ja fosse edificada em logar limpo, "desviado de Lagares im- 
mundos", livres de maleitas ("sordido"); demonstra tambem, 
mui c:iramei?t?, que se exigia do povo uma grande devoção, 
pois não devia ser edlficada a igreja em logar despovoado, e 
ter bastante espaça cm torno de si, para se poderem realizar 
pomposas Procissões. Sem as festas não entrava dinheiro nos 
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cofres da igreja, e sem este, padre algum poder%% se manter 
n'um lugar que se compunha de táo poucas casas. 

A igreja foi construida e deve tsr ficado prompta antes do 
anno 1821; como, porém, a zntiga igreja estava affecta & Villa 
do Apiahy, era necessario quc o Vigario d'esta, informasse si a 
nova capella estava dignamente ornamentada e si o patrimo- 
nio antigo, bto é, os bens qu: pertenciam & primeira capella, 
construida de taipas e "coberta l e  capim" (devc ser de sapé), 
feita pelos Rodrigues Pais, Rollim de Moura, Alvarengas e Tor- 
res, eram sufficientes para. a manutençáo do clero, e para esse 
fim, então, foi dirigida ao Vigario da Vara um requerimento, 
informando o seguinte: 

"Ill.mo Sn.r Vig.r da Vaza. Dizem os moradores do Arrayal 
dc Iporanga filial de Apiahy. que por terem de fazer Szu re- 
querimento a Sua Ex.a R.m afim de obterem Provizão de Ben- 
@o pwa a nova Capella do ditto Arrayal, Se Ihes fas Preciso 
que o Reverendo Vigr da Egreja desta Villa de Apiahy Ihes 
zteste se o patrimonio, que servio para a Igreja velha, pode 
servir para a dita nova Capella. Item se a dita eçtA deeeriie- 
mente ornada cap&s de benzer-se, e por tanto Pedem a Vm.ce 
Se digne mandar passar a att~staçáo. Como for verdade E. 
R .  ?,I." 

Este docuniento tirado do Livro do Tombo, dc YForanga, * 
não traz a assignatura de morador algum, o que é na verdade 
de I a s t i ,  pois poder-se-ia verificar se zinda ha chi desczn- 
dentes dos zntigos signatarios deste requerimento. 

Em naquella epcca Vigario oollrido de Apiahy o padre Ge- 
neroso Alexendre Vieira, e este deu o seguùite despacho, do 
qual sc deduz uma certa bondade e que e isento de qualquer 
inveja, pois sendo a capella de Yporanga antiga filial de 
Apiahy, a padre d'este, incirtado nos scus rendimentos an- 
nuaes por desligar-se desta a capella em questão, podia infor- 
mar bem diversamente daqui110 que informou. Eis o documen- 
to. (O despscho) ao qual mc refiro: 

''Attssto e fa- certo que a setenta e tantas anos .*) Se 
ediiicou a Capella de Santa Anna do Arrayal de Iporanga fi- 
lial a esta Vilia, servindo sempre para o Seu Patrimonio n Fa- 
brica, OU enterro dos inoradorcs do mesmo Arrayal, isto deter- 
minado pelos Vizitadores, c por consentimento de todos meus 
antecessores. Este mesmo patrimonia pelo Se0 rendimento pode 
servir para a dita nova Capelia., eu consinto p.r se= de razão 
e Custume antieo. Item certifico que a dita nova Capella. pela 
louvavel zello que tem tido a R.0 Padre Bernardo de Moura 
Prado, Se acha decencementc armdn, e Capas de benzerse, e 
portanto se faz marecedor <e toda a atenção de Sua Re.va 
todo o beneficio da óitta Capella. O referido B verdade o que 
juro aos santos Evangeilios. Apiahy, 8 de Outubro de 1821. O 
Vieario Collado Geiieroza Alexandre Vieira". - 

Munidos deste documento trataram os moradoras do novo 
logar, do novo Yporanga poi intermedio do Padre Bernsrdo, de 

('1 Yporanga antiga foi conseguintemente fundada no anno 
de ,1751 maU ou menos, elLa é, pois, 6 amos  mais antiga 
que Xiririca. (Nota do Autor). 



aaq~iiri-: do Bispo D. Matheus a provizão pms  scr benta, a no- 
va c a p ~ l i i  z dirigiram ao m e m o  o seguinte requerimento: , 

"Exmo. e Rdmo. Snr. Dia o Padri Bernardo de Moura Pra- 
do. e os demais moradores do arraial de Iporanga, termo da 
Villa de Apichy, que clles tem erigido par Provizáo de V. Exa. 
a Capella de Santa Anna sita as  margens da Ribeira, e mais 
comodo a,os eitos moracores, em lugar da antiga, quz se achava 
fundada mais remotta, e penozn. para os mesm0.s habitantes, e 
ccmo na conformidade da mesma Provizáo de V. Exa. deve a 
referida noira Capella ter a qualidade que ella indica e estas 
concorrem na sitio da. fundacáo e bem assim tem o mesmo ti- 
tulo d l  Fabrica que teve a primeiia Capella, como fazem ver a 
V. Exa no documento junto. a fim d: ilcsncur-se de V. Exa. a 
Faculdade ?.e s i  Benta na forma do Ritual Romano. Por tanto 
Pedem s V. Em. soja scrvirlo mandar psssar Sua Provizáo oara .~ 
se Benzer a dita Capolla. e sc celebrarem nells os ofticios Di- 
vinos. E. R. M. 

O despacho do Bisw D. Mathous foi. como rcmpre, laconi- 
co: "Passe Provizáo", e B datado de 17 de novembro de 1821. 

A provizáo mcsmo é concebida n.gs seguintes termos: 
"Dom Matheus de Abreu Pereira. por Mercê de Deus e da 

Santa Sé Apostolica Bispo de São Paiilo, do Conselho de Sua 
' MajestaZe Pidelissima etc Aos Que est,a Nossa provizáo virem 

Saúde e Benqáo em o Srnhor. Pazmos  Saber que attendendo 
Nós ao que por Sua Petição representarão o Padre Bernardo de 
Mcura Piado e mais moi-adores do Arraial de Ipormga. distri- 
to de Apiahy deste Nosro Bispado. Havernos por bem pelo pre- 
zente conced'r Faculdade a Mto. R~verendo Vigario da Villa 
de Apiahy, para que com o Escrivão do Scu Cargo, pcssa visi- 
tar a nova Czpilla de Santa Anns sita ns margens da  Ribeira, 
e achanda-a decentementa ornada. Capáz de nella celebrarem 
os Offieios Divinos, a benzerá. e juritamente hum cemiterio 
competente, para o que por esta mesma lhe concedemos Facul- 
dnde. fazendo-se de tudo, os termas necessarios, e do estilo, 
que rnm .essa, e ss ordens por que foi erecta a referida nova 
Capolla, se remetterá á Camnra Episcopal, ficando tudo lanwdo 
no Livro do Tombo da mesma Freguezia. ou Villa. Dado em S. 
Paulo sob o Nosso Signal e Sello das Nossas armas aos 19 de 
Xovembra de 1821. Eu o Padre Fernando, digo o Padre Idel- 
fonCo Xaviar Ferreira officin! da Camara o escrevi. Dom Ma- 
theus Bispo". 

Este dccumento, registrado no livro 27. fol. 68. da Camara 
Ecelesiastica, deve ainda existir, em original, aqui em S. Paulo 
P neile riiz-si bem expressamente. que antes de ser benta a no- 
i a  iTreja 5111 devia ser visitada pelo Padre de Apiahy. Esta 
visita. que correspondia a uma fiscalização rigorosa por parte 
1 : s  visitadoreç, que rniiit2s vezes eram demasiadamente s?ve- 
ros, talvez para não incorrerem em castigos ou mesmo para 
agradarem a seus superiores em ordens, devia tor sid3 feita. de 
bem pouca vontade, attendendo-se á pessima estrada que já 
iigava. naquella epoca, Apiahy a Iporanga. Se hoje, devido ás  
chiivzs t,orrmciaies, a estrada carece de constantes concertos e 
a viogem, paia quem a percorre por obrigação, é perigosa, a que 
seria mquelles tzinp3s. que ningoem, nem a governo, se im- 
portava ccm a manutenção das mesmas! Em todo o caso o Pa- 
dre da Villa de Apiahy foi para lá aos 4 dias do mez d? Ju-  



nho do anno de 1822 afim de fazer a visita requerida, Isnçandil 
o termo da visita no antigo livro do Tombo c ? )  como era w. 

"AOS quatxo dias do mez de Junho do mil oitocentos e vint? 
e dois o Reverendo Vigario collado Ginerozo Alexandre Vieira, 
Visitou a nova Capella de Santa Auna do Arraial de Iporanga. 
par Faculdade de Sua E x a R m a .  e achando-a decentemente 
ornada para se celebrar os Officios Divinos. e alem disso kndo  
se cumprido tudo quanta determina a Provizão da ereccá3 da 
dita Capella respeita o lugar e mais circumstancias, deu o dito 
Reverendo Vigario Collado, e da Vara, por vizitante, e mandar 
que Se passasse este Termo, no qual Se assignon juntamente 
commigo Escrivão 30 seu Cargo. o Padre Antonio Joçé Pereira 
de Carvalho, e o R2iierendo Vigario Collsdo. e da Vara Gene- 
rom Alexandre Vieira". 

Visitada a capella no dia 4, era catural que o vigario de 
Apiahy achando-a "decentemente ornada para celebrar os of- 
ficios divinos", e tendo l a ~ a d o  o termo supra mencionado,, a 
p3pu!açãc, ainda bzm pequenina, se preparasse com rapidez 
para que fosse a. 'modesta casa de Deus benta sem demora. Era 
o padre de Apiahy que devia proceder a esta ceremonia reli- 
giosa. Eis O documento que se refsre a este acto: 

"No anno de mil oitocentas e vinte e dous, digo no annc 
do Nascimento de nosso Senhor Jesus Christo aos cinco dias 
do mez de Junho de mil oitocentos e vinte e dous, o Muito 
Revxendo Vigario Collado e da  Vara da Viila de Apiahy Ge- 
neroso Alexandre Vieira, acompanhado dos Reverendos Padres 
Bernardo de Moura Prado, e Francisco José da Trindade, Ben- 
zeu a nova Capella de Santa Anna do Arraysl de Iporanga. 
conforme determina a provizão de Benção, que obtiveráo os mo- 
radores do dito Arrayal. do Ex.mo e Rv.o Senhor Bispo Dioce- 
zano Dom Matheus de Abreu Pereira, e para constar fiz e s k  
termo, que assignei com o Reverendo Vigario Collado e da Va- 
ra, e Eu Padre Antonio José Pereira de Carvalho escriváo que 
o escrevi. O Vigario Generosa Alexandre Vieira. 

NO m'essm dia sinco de Junho da era supra indicada no 
termo da Ben~áa  o Reverendo Vigario da Vara, Generoso Ale- 
xandre Vieira juntamente ogm os Sacerdotes asima nomeados, 
Benzeo o Adro, e a roda da Igreja par& rsrvir de Semiterio até 
que edifique-se outro em lugar Separado da Matriz, e para em 
todo o tempo constai passo esta clareza. - O Vigano, Bernardo 
de Moura." 

O que succeleu em Yporariga depoiú d o  benzimento da ca- 
pella não s i ,  provavelmente a população ia crescendo, prirém 
devagar; as  grandes cachoeiras do Funil, Caraml e Poço Gran- 
de, tambem a pessim? estrsda de Apiahy impediam o seu de- 
senvolvimento rapido. e sendo mesmo a maior parte da POPU- 
laçáo affeiçoada lavsura, ara natural que as povos só fossem 
,ao iogar qiiando necessitzssem de chitas e de sul para consumo 
diario, nas suas propriedades. Cultivava-se muito arroz 6 pro- 
vavel que ainda se bateasie bastante ouro e pacatamente con- 
tinuavam a viver os habitantss do logar. Acharam, porém, al- 
guns annos depois. necessario elevar a povaaiáo, até aqui Ca- 
peila, & categoria de "Villa" e assim sendo, requereram, quem. 
foi não sei nem pude descobrir, ã Assembléa Grral esta tians- 
fQnnaçSo politica. O iequerimento foi discutido, e aos 9 de de- 



zembro de 1830 foi promulgada a respectiva lei wncebida 116s 
seguintes termos: 

Deoreto: Hei por bem Sanccionar e ordenar que se execute 
o que resolve0 a Assembleia Geral sobre a relaeão do Conseiho 
Geral da Psovincia de São Paulo. Artigo 1 . O  mear-se-hão Fre- 
guezias as Capellas de S. João dó Rio Claro, e de No= Se- 
nhora das Dores de Tatuhy no destricto da VUa da Constitui- 
çáo: de Cabreuva e Idayatuba no da Villa de Itú: de Nossa 
Senhora de Bethlem no de Jundiahy: do Bairro dos Silveiras 
no de -rena: de Iporanga no de Apiahy. 

Artigo 2.O - O Governo marcara a cada huma o compe- 
tente destricto. 

O Visconde d'dcantara. Conselheiro de Estado Honorxio, 
Ministro Secretario do Esmdo dos Negocios de Justi- o tenha 
assim entendido e faça expedir os deswixos necessarios. Pah-  
Cio do Rio de Janeiro em nove de Dezembro dz mil oito centos 
e trinta, nono da Independeucia, e do Imperio. Com a Rubrica 
C& Sua Majestade Imperial. - Visconde d'Alcsntara. 

Os Umites da nova Freguezia ficar& determinados como 
se segue, tirados por mim, do 1iv.10 do Tombo. 
- - 

-- ~ 
DECLARAÇÁO DOS LiMiTES 

.,L.. 

O Governo determinou á Camara da Villa de Apiahy 
que luarcasse os Iimites desta Preguezia, vmuo os enviados 
ua uita Camara demarcarao por Limices desta B'reguezia. na 
Rlbeua asmla a barra ao nio São Sebsstm, L e a  r2cca de 
huina, e outra parte da ktibelra; e Ribeira abaaio no RiDriiaL 
aos rllors, UXO na Barra do Xibeirm Chamado Pilóes, linha 
recta ae huma e outra parte da LZibeira seguindo o SeitBo paia 

o ~ei l t ro ;  n'este Lwar  comiiiava o districto da Viila L 

ApIany, com a Freguaia de Xiririca, ficando todo o Rioei :. 
dos tiloens peitencendo a esta Freguezia por segwr Ribeii;. 
asima; e para em todo o tempo constar e evitar duvidas fasso 
esta UeclaraQáo. - O Vigario Bernardo de Moura Pmao. 

Xis ahi todos os documentos existentes no livro do Tombo, 
de Yporanga, que foi aberto no dia 12 de Agosto de 1833 pelu 
Vigario Joáo Baptista Pereira, wm ,séde em iguape; elles 
traLam da fundaeo deste pitoresco logar. Si existe ainda ., 
Livro do Tombo do primitivo Ypoianga não sei, duvido porém; 
elle deve ter tido a mtsnia sorce que os seus semelhantes. 
que vindo a passar a mãos leigas, desaparecem PI~. com- 
pleto, tendo talvez servido para atear fogo em um fogão de 
qualquer ertboelo boçal e muito pouco comprehendedor de 
assumptos relativas á histaria do nosso paiz. 

Com a transcripçáo destes documentos conclui o hiito- 
rico de Yporanga. Poderia continuar a commentar o trabalho 
de Carlos Rath, como porém o mesmo nada diz da f u n d ~ s c  
do lugar, e sendo elle muito falho, dou por concluido com c 
ultima documento authentico achado e jã transcripto, Carlos 
Rath, a meu ver, deixou-se levar muito por informações bem 
pouco fundamentadas, parecendo-me que elle não teve, na 
maioria das vezes, o sufficiente cuidado de verificar e exa- 
minar detidamente o s  problemas que se lhe depararam: tam- 
bem elle era um desconknte, de um pessimismo inqualificauil, 



que s6 achava defeitos em tudo. não louvando o bom e o util: 
mesmo quesiáes pessoa- que tinha durante as suas viagens, 
incommodos que lhe affectavam, eram levados ao conheci- 
mento do Governador da Provincia, e 6 devido a tudo isso, 
que Rath não enxergava as cousas como devia enxergar. Hoje 
em dia, nós, moços, estamos acostumados a ana lyw os as. 
sumptos de maneira diuersa. E é devldo a isto, que lamento 
que eile na0 nos tivesse deixado descrimo mais nitida do 
lugar que ora acabo de tratar - de Yporanga - de "Agua 
bonita". Até mesmo o trabalho de Rath que transcrevo em 
seguida como "nota" pode ser muito contestado por aquelles 
que, como eu, conhecem mais ou menos a fundo, a zona da 
Ribeira de iguape. 

N O T A  

9.a Comarca de Icapetininga. 
6. Municipio àa Vula  de Xixirica da Freguezia de Ipo- 

ranga. 
Descripto por Carlos Rath-Dr. e Ingenieui Geograph. 
Freguezia de Iporawa situada a 5 graos 18 mmutos 6 sz- 

gundos de longitude wciaental do Rio de Janeiro; 24 graos, 51 
minutos de latitude, 879 pés sobre o nivel do mar. O uivei da 
Ribeira é 812 sobre o nivel do mar. 

Visinha do distrito ae Apiahy que 6 6 ieguas distalite dzsta 
ultima em quanto que verdadeiramente têm somente 4 leguas, 
creada por decreto da Assemolea Geial de Novembro dz 1030. 
O seu termo consta de 1200 moradores que se dão a cr iaçb de 
porcos e a plantação de arroz e canna. 

A frtguezia e collocada na margem dirsita do Ribeira0 
Iporawa o qual no mesmo lugar desagua ra rio Ribeira do 
lado esquerdo. A freguezia é situada 89 palmos acima do nivel 
da Ribeira. 

O ribeirão Iporanga tem 10 braças de largura na emboca- 
dura, e acima tem 2 a 4 braças só. O fundo é muito desigual, 
e nãa é navegavel. 

Na freguezia conta-se pouco mais de 30 casinhas, uma 
capella e uma cadea: consiste eni uma rua, e as outras casas 
espalhadas; lugar bem triste que se pode ver nas margens da 
Ribeira. As montanhas de gra11:to e de sehistos argillozos pre- 
mitivos são mui proximas. A única vista que se tem R i k h a  
abaixo para as cachoeiras, é de um quarto de legua. 

As cauoeiras e os mattos afogam a gente. 
A antiga povoa~ão foi situada algumai71eguas por cima do 

ribeirão, aonde se chama os Pinheiros. No mesmo lugar acha-se 
ainda valias grandes, desvios do Ribeirão etc., provavel- 
mente das lavras de ouro. Serviços grandes e antigos da pri- 
meira povoaçáo que viveu só da mineração de ouro. Agora não 
se trata mais deste serviço, por não fazer mais conta. 

O nascimento do ribeirão Iporanga tem 5 leguas pelo oeste, 
entre grandes e altas montanhas recebendo no curso delle al- 
guns outros riaxos. Entre estes, ha um bem notavel que sahe 
de uma gruta que toma o nome de S. Antonio. Esta gruta . - i_ . . . I  



acha-se entre as pedras de cal, formando na bocca da @Uta 
uma muralha preta d e  812 pes Este gigantesco paredao é 
ornado de alguns arbustos, plantas e clpos, que sahem das 

.frestas dos jaugos, quz se mostram aqui bem horjzontaes. cor- 
renao de leste para oeste, com uma queda do norte para sul 
de %U graos. 

A gruta tem a largura de 130 palmos e faz um váo, 
com a funauia de 80 palmos, fora do canal donde sahe o 
riacho que tem a largura de 30 palmos, igual á da bocca 
da gruta. A profundidade do Ribeirão tem 4 a 6 palmos. 
Pala entrar e preciso entrar primeiro na agua. A altura da 
gruta pode ter M) a 80 paimos, e é inteiramente de staiia- 
ctites, isto é, uma crosta ou melhor precipitaçáo de cal mui 
branca que cobre as abobadas e as paredes, e alguns poucos 
Staiiagmites de cal, correrpondente no chão. Estes Stallacti- 
tes e Stallagmites formáo as vezes figuras mui pittorzscas, 
que ficam penduradas nas abobadas etc. A agua é muito 
fria, dez graos de Reaumur. 

O canal donde sahe a wua, forma no fundo muitas 
cascatas, porém no fim estreita-se para uma fresta rnui es- 
cura e medonha 

Este mesmo riacho tem Lres leguas acima o nome d'agua 
fria e sahe por baixo das pedras de cal, e depois de ter cor- 
rido 314 de leguas toma o nome de funil ou sumidouro; 
por~uz a agua sumia-se entre um buraco, tambem nas 
mesmas pedras de cal e appareee na gruta de Sto. Antonio 
ouLra vez. para unir-se pouca distante com o rio do Iporanga. 

Para chegar neste rio e iia gruta de St. Antonio é pre- 
ciso passar um lugar onde corre o ric entre os rochedos de 
cal rnui alias, empinados e lisos, que quasi não dão espaço 
para passagem de uma cobra. Se escorrega o p6 ínatural- 
mente descalço) ou a mão, precipita-se o visitador sohre 
o ribeirão que em grande profundidade corre com muita 
velwidade. . . 

Até hoje náo tem outro caminho. 
No leito destes rios e riachos, acham-se pedras grandes 

de quartzo, lages de uma pedra silicosa, schistosa, melaphiq 
Jaspes ordinarios, pedra de ferro e pedra de cal muito 
preta. 

Esta cal preia forma uma collina, que se extende para 
noroeste algumas 8 leguas, mudando já algumas leguas dis- 
tante a cor e o principal caraster. 

Na gruta est& ella acamada em lages ou jazigos de 8 
a 12 poliegadas, muito duro, mais grande dolomitica, sem 
veas; as fendas são cheias de uma argilla arenosa branca 
pouco calcarea. 

Para queimar gasta muita ienha e dá uma cal meia preta 
hydrauiica de boa qualidade: gente de lá, não sabem lidar 
com ella. Eu suppuz qq? f a ~ ; i e  uma especie de uculan ou An- 
trzconite dos minerslogichs. 

Duar. leguas acima ve-se a cal com a cor azulada com 
veas brancas e de quartzo com gallena ou Tellurio (mina de 
Chumbo com pouca prata etc.). Lá ella forma rochedos gran- 
des que ,parecem a cal carbonica da-fabrica de feiro de Sá? 



João de Tptuiema e de Apiahy. Esta coliina é riquissima destas 
m i m  de chumbo. 

Chumbo, Teliur, Ouro, Prata Cobre, Enxofre, 

54,O 32,O 1,O 8,6 13 3.0 

Amostras e deseripçáo desta mesma mina mandei eu ao 
si. Raphael Decio que usurpava esta terra muito montanhosa 
para o governo! Fora do logar que mencionei, acha-se eUa 
perto da vflla de Xiririca. rio dos Piilões, bairro Vutuverava 
r: Gampo-mgo de Curitiba. 

Esta mesma c o m  ae pedra e cal acha-se no interior , . 
 do^ Iporanga, e nas outras partes muras vezes euevadas e 
de%ruiaas por uma pedra que se chama Leucomeian, Leuci- 
Vapwr, r uriapnyr, pecuas \wcaniças; o povo cnama-lhe 
wura uç capoce ou a r  rzrro por causa aa  sua cor, e aa pio- 
Wleaaae ae L.riar mia casca vermeliia Lerrea em redor oe si. 
bsra peara forrna. quasi sempre morros muito agudos, que 
sooresanun Bs outias moncanilas e destrotm e poem em I 

rwnas as ourras rormaçoes. Esces morros aguaos &o mume-  
lavem embaixo aa serra. 

akumas vezes moscra-se a iiedra mais óasaitica, isto é, 
elu coiumnas prismaecas, as mais vezes redonuas em DDUas, 
muro a p a ,  cor tscura ae rerro, por a*ntio, por fora averme- 
Inaua. AS vezes acna-se esce melapnyr em lages mais ou menos 
grossas e com algum som; as vezes ae cor cinzenw; tamoem 
se encontram nos leitos dos rias. 

Na fregueua de Iporanga coutaráo-ule certas pessoas de 
credito, que um moraaor de iá, achou na roça deUe, na oc- 
casiáo de queimar, pedras ames derretidas e no cháo um 
metal como estanho, que eUe vendeu em Iguape. O homem 
não q & m e  mostrar as pedras por cer -ao que o governo 
tome O terreno delie onde se acham estas pedras. 

Nas margens do rio Ribeira perto da freguezia de Ipo- 
ranga no cminho para a villa de Apiahy. rio acima, onde 
desagua o riacho S. Sebastião, lado direito da Ribeira acha- 
se um mineral bem raro, o espatho da Islandia. Espatho de 
cal, claro, transparente, desfaz-se em peda~os romboides, la- 
meiloso, wm a particularidade de ter uma refracçáo dupla 
com o da Islandia. 

No morro escarpado ao lado esquerdo da Ribeira, duas 
leguas acima de Iporanga contem uma grande porção de urn 
mineral já mencionado chamado Pyrites. O morro já se in. 
cendiou umas poucas de vezes por si mesmo. causa rompi- 
mentos quedas de grandes pedaços do morro. E no anno de 
1847, cahindo de repente uma torrente de agua quasi do 
cume do morro, abrio um caminho peio seu declive e corria 
com tal impetuosidade, que arrastava e estragava tudo que 
encontrava 

Os pyritos servem para a fabricaçáo do enxofre, do acido 
vitriolico, para marte ou caparosa e colcothar, um mineral de 
pintura vermeiha e para burnir ouro e prata. 

No rio Guaporunduva e principalmente nas oabeceiras 
delle onde se chama ribeirão das mortes, ribeirão dos Pilbes, 



iiUdw2o St. Anna, onde atravessa o caminho do Iporanga 
mra  a freguezia do Paraubpanema, acha-se um grande ser- 
viço de quasi duzelim aimos nos valles, montes de cascalhos, 
desvios dos mexlcionados rlbeiroes, emfim aqui se ve material 
para uma pintura extraoranaria e horrorosa. 

Os iavradores que viverão aqui para tirar ouro matalão 
uns aos outros e por isso os brancos desppareeeram e só os 
pretos se conservarão até hoje no ribeira0 Guaporunduva, 
anhangueira. etc. 

As loi.;iin@es dos grandes paredões do logar chamado 
Passa-vinte são de cal carbonifera com minas de chumbo; 
acima de Ribeiráo das Mortes, e dos Pilões atravessa a 
mesma formaçáo pelo lado do nortp. 

Ribeirao abaixo estão a maior parte dos montes de 
Quartzo, schiítos premitivos e schistos quarteosos No lado 
cio ribeirão St. Anda e gr& branco. de feldspatho e quarteo 
como no morro que se chama mesmo Pedra branca por seu 
cume ser sem vegetaç&o e eeluzento ao longe. Para Cima 
do Ribsirao dos Pmes os grandes e altos paredóes são de 
grés branca inferior, com os jazigos conglomeraticos muitas 
vezes aitemando; pois destes acha-se muito quartw. O terre- 
no baixo entre as moxitanhas, nas margens do ribeirão é es- 
teril, sem terra nem vdgetaçao, os lavradores de ouro fugirá0 
deszes lugares trism,.de lembranças medonhas, onde eues 
tirará0 o metal infernal. 

O ouro que se tira no Apiahy, iwranga e Guaporunduva, 
e nas margens da Ribeira mostra-se mais ou menos com as 
quinas bem aguda, pouco roilado de cor claro, amareiio, ate 
aCguns pedaços tem uma cor verde esbranquicenta, tem 22 
quilates em seu valor. 

O ouro com a area de Apiahy, examinando mechanica- 
mente deu-me o seguinte resultado: O oxydo de ferro tirado 
pelo iman, 40,13, Zlrcon 12,08. Mangan. Superoxido 15,9, Ria- 
colith 1230, Quartzo 12,W - Total 100.00. 

A analyse de ouro deu o resultado-seguinte: 
ouro Prata Ferro 
8 9 , ~  936 0x2 - 9088 

Em geral o ouro destes lugares, 6 muito miudo, as cantos 
e quinas não são muito meüondados e a abundancia foi 
grande! As vezes acnam-se folhetos bem grandes com o de 
10 a 20 oitavas; e no Iporana uma familia de um capltáo m4r 
acnou um pedaço de 12 libras, formando uma cabeça de ma- 
caco a qual foi causa. de um processo infemal até que a cabeça 
do maeaco desapareceu. 

Diamantes acham-se só alguns poucos nos ribeirões para 
o lado do sul de Apiahy, abaixo da serra entre tres morros 
agudos, na frente nas furnas, ainda no sertão bruto sem mo- 
radõres. Ouro como diamantes tira-se nesta Provincia das 
alluvióes. raras vezes experimenta-se fazer uma mina e quando 
a fazem é sempre com um fim funesto e prejudicial dos mi- 
neiros, donos dos escravos, falta de conhecimentos e cuidados. 

Julgo aqui ter lugar alguma observacão sobre o lucro dos 
mineiros de ouro na8 minas ficas de Caliiornia e da Russia 
e dos ganhos com a iabficaç&o de ferro na França. # . . . . . , . . . . . . . . . . . . . . . ,  



Nas uishhançaa do rio Ribeira, Iporanga abaixo, M lugar 
denominado Caracol e outro no Poço Grande, acham-se minas 
de ferro mawtico com mistura de oum e nas lavras dos 
rios das Mortes tem a mesma mina. Estas minas de ferro 
mostram raras vezes crystaes; a maior mesa 6 porosa, tuf- 
fosa, muito preta, quasi sem lustro metalico, e as  cavidades 
sâo cheias de um barro muito vermelho com pouca mica. 

A maior parte da mina pode-se observar nas margens dos 
riachos que mostrão uma extenção ou riqueza grande. 

A mina de ferro do Poço Grande sahe da forma@o pri- 
mitiva dos i?chistos argilosos mui destruidos, em companhia 
de um quartP, branw com veias de oxydo de ferro em Pó 
Os moradores de lá me affirmão que neste p6 se acha ouro 
em folhetos bem visiveis. 

Depois deste exame fica-se certo que as terras abaixo da 
serra principaimente as do rio Ribeira por dentro, e nas 
tzrras montanhosas a üeh mar, ate Guaratuva, sáo terrenos 
metaliferos para o futuro do paiz..E não como a infeliz terra 
da Provincia de Mhms aonde se timu com innumeraveis es- 
cravos o ouro e os diamantes para mandal-os para a Ingla- 
terra e Franca, onde se a purifica, lapida, engasta, etc.. wm 
a qual mão de obra ganhão metade e mais, fdem de que 
falsificam. 

Chumbo. estanho, mbre. amugue, ferro etc., occupa gente 
que ganha e necessita. de muitas cousas. Para a apuração 
destes metaes, carece levantar machinas, engenhos, edificios 
grandes, os productos necessitam os habitantes do Brazil em 

' 

seu estado bruto, para os industriosos levantarem fabricas e 
mil ramos para purificar e fabricar os objectos. Até hoje o 
dinheiro que se ganha nos productos da exportaçáo fica nas 
terras estrangeiras. em troco de generos de toda a qualidade, 
que vem paro. o uso, emquanto se produz no mesmo mie,  
tambem neile fica o dinheiro. 

As terras das plantasíms de agricultura s&o serra a m a ,  
e para ls dos Campos de S h  Paulo de Sorwsba e dos Campos 
Geraes ate o granae rio Paraná onde afinal se tira o wm- 
bustivel mine& 

Para a criacão dos animaes ficam os Campos Geraes pois 
os outros terrenos qzmto mais se aproximh a serra, tanto 
menos servem Para a dultura e criação de animaes Dor causa 
do muito frio e humidade. 
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INTRODUÇAO 

"Felix, quem veritas per se docet. non 
per figuras et voces transeuntes, sed sicult 
w habet ". 

[Dè doutrina veritstes). 
Imitação de Dhristo, Cap. iIi. 

Bemaventurado aquele a quem a verdade 
ensina, ri&o por figuras e vozes que pauáo, 

senão por SI mesma e como em sl 8". 

A% o anno 15üü, pequena era a civilização eIU@a. O 
novo mundo desconhecido por ella tinha alcançado um g0- 
verno estavel; as suas florestas e montanhas continham to- 
dls os preciosos vegetaes que vieram muitos seculos depois 
fazer a fortuna da therapeutica. aue achou nos alcaloides des- 
tas florestas os segredos dos remedios conhecidos antes pelos 
Incas. a snina com que debellavam as febres, a coca, oom 
que slivinvnm e curavam as dares e insensibilizavam os tecidos 
permittindo operaçóes sem der! 

Ainda mais qm isso, 0% Incas chegaram a tão adeantado 
estado de civilizaçáo e de descobertas de alcaloides que o curari 
Ihes permittia immobflizar a sua preza com o terrivel veneno, 
aue paralyzava os mu%ulos que em seguida com o antidoto 
feito com o sal fclonireto de sodium) depois da caCa subju- 
gada. a libertavam dos laços. viva. mas j&  nas jaulas! 

A arte de desenhar e de tecer o algodllo e a lá, tecidos 
finisimos, (Histoire de 1z cooal. era admiravelmenie praticada. 
Damos em seguida em clichés. alguns desenhos de bolsas e 
lenpos dos uuaes usavam para mardarem as folhas da coca. 
a preciosa bebida que tira a fndiga. a fome e a sede. permit- 
tindo aos índios as jornsd* diffir~is e a resistencia e tensci- 
dade de u.ue sáo capazes e não foram jamais excedidas p r  
outros POVOS. 

Os leitores verEo no respectivo clich6 o escudo que servia 
para as armas imperiaes do Perú, antes da conquista e tnmbem 
em mfniatura os Incas o usavam para o sei10 com o qual assi- 
gnalsvam as ordens, porque rUio conheciam a linguagem es- 
cripta. 

hoiesores especialmente educados e preparados, conhe- 



ciam e liam o registro dos acontecimentos feitos em n6s dados 
nos cordões, como hoje fazemos com as  letras do alphabeto. 
O desenho foi um dos ramos de ensino mais aperfeiçoado, todos 
a! feitos de guerra, a chegada dos hespsnhóes, immediatamente 
eram copiados em tellas de panno fino de algodáo; sendo tão 
peritos desenhistas que Pizarro ficou admirado. 

OS correics levavam aos Imperadores essa especie de te- 
legrammas. 

Admirou-se o europeu, em chegando ao P~N, de vér as 
obras d'arte, architectura, pontes de cipós sobre os rios, tra- 
balhos de pedra e madeira encontrados nos monumentos, tem- 
p!os e fortalezas. 

A tradiçáo passada de pais a filhos atravez as geraçóes 
abre muita luz ao investigador que ler as narrativas feitas pelos 
principaes indigenas aos invasores que as transmittiram como 
s z  ver4 da bibliographia dos autores citados por nós no inicio, 
visto que a nós s6 cabe a fiel interpretaçáo'do que elles dizem. 

Quando em 1638 a quinina foi introduzida na Europa com 
o nome de pá dns .jesuitas, não se podia avaliar que o segredo 
do remedio contra Ias febres era conhecido dos -indlos. O 
mesmo aconteceu wm a ipecacuanha e com tantas outras 
riropas. que revolucionaram a moderna therapeutica e 14 os 
Incas empregavam muitos seculos antes de 1500. 

Infelizmente muitos remedios se perderam, tendo os chro- 
nistas spenas lembrado os seus usos. 

Exemolo do que diemns é o uso do guaran4. Que substi- 
tue 0s oreparados do scido lactico que Metchiniwf apregoa 
atualmente para prolongar a vida, evitando como acontece 
as fermentações putridas e as pitomalnas. 

A cora conhecida pelo nome de Dlanta dlvinn na lingua- 
w m  dos Incas. que a preferiam a oiro era o melhor presente 
ds. natureza feita ao homem splwgem. Não corrompe como o 
nlroal. mas d4 vitalidade, força e vigor, prolonga a vida. e 
nrirnenta sua resistencia a tnnto. que ;os alpaes e tyrannos 
nán puderam vence- os indios que n8o reagiam, mas fuglam 
para. as montanhas. obrigandr nu- os perseguidores os se- 
ciiissem. eahindo pelos caminhos que os indlos venciam uzan- 
do s coca. 

A coca. a auina, o matte passaram aos usos dos outro- 
.iovo.oc de. Amerlca. 

A esposa. de Manco Capac Inca TV, foi cognominada a mai 
da eeca. Mama coes, e desde ent&o a p lanh ficou deificada, 
náo se celebrando festa aleuma sem que iasse queimada a coca, 
e da? suas lumacas as adlvinhos tiravam motivos para inter- 
DTetar aueurios. As mumias e os corpos sepultados tinham 
wrta a elles vasos usada! pcra beberagem da coca. 

Aueustin de Zarate em sua "Histoire des D&ouvel-tes du 
Perú" (1555). diz o se~uinte: "Em certos valles no meio das 
montanhas. o calor 6 maravilhosa. cresce nesses lueares uma 
herva chamada oocn. aue os indios estimam. mais do que o oiro 
e a prata. A virtude dosta herva reconhecida pela experiencia, 
é aue toda a DeSSOa que a tiver na bocca n5.o soifre nem 
séde nem fome". 

Garcilaíni de la Vepa, a quem mais de perto seguimos. era 
filho de nobre hespanhol; seu pai serviu sobre ss ardens de 



Pizarro, que julgou awrkado dar as filhas dos generaes dos 
incas e as dos unperadores, aos seus soldados. Tirada a s o m  
coube a Garcuam poi espwù a iiuia uo Inca Huayna Capac, 
escapa- da morte ua guerra contra seu irmão. Desta uniáo 
proveio o notavzl hiswrmdo~ que pelos laços de parentesco, 
pelo coiinrcimendo da lingua do Feru podia, meiüor que qual- 
quer outro, d m r  o que se navia aeixado na civiiizaçao que os 
invasores destruiram. 

O Iqca Roca. no XII Secuio (Histoire de ia Coca. Dr. 
Golden WIartinzr, Paris, 1904). fez plantação da Coca nas mon- 
tanhas de Pacatambu e enviou seu rimo Lloque Yupanqui, 
com 15.000 guerreiros, para conquista1 as tribus selvagens de 
mti-Ingu 

Quando Yupanqui avançou com seu exercito até o rio Pau- 
cartamuo e a i  aLe Piilcu-pata, cheganao a Havisca no a m o  
ue 1197, fzz as primem& pianiaçoes ae coca iias montanhas 
na base oriental dos Andes. 

Garcilazo pretendeu herdar esta plantação de seu pai filho 
do Perú; mas a ganancia aos hespannws que Cudo confisca- 
ram, poz termo a essa expioraçao da culcura, quz tanta liqueza 
e felicidade deu pur mais de 400 annos ao poro do Peru. 

"A coca consome se le no iivro citado, pag. 44, previne 
o corpo de muitas enfermidades". 

Os mediros a emprzgavam triturada em aplica- sobre 
fractwas. para expeilir o fiio do corpo ou para que penecre e 
para curar as feridas e as bicheiras, razendo cahir os vermes. 

Goza das virtudes para a cura dos males exteriorzs e ainda 
para os internos e por isso se usa a coca. mastigando e engu- 
lindo o succo. 

A maior parte da renda dos padres de Cuco. provinha da 
venda da coca. 

O adio que os hespanhoes tinham 8.s tradições dos indi- 
genas era conhecido, e narra Garcilazo: 

"EU me iembro de uma historia que ouvi no meu paiz 
natal, o Perú, a proposito de um gentil-homem chamado Fb- 
drigo Pantoja, que indo de Cusco a Rimac encontrou um pobre 
hespanhoi, (porque ia como aqui ha gente infeliz), qw levava 
nas costas uma fiihinha de dois annos. Pantoja conhecia esse 
hespanhoi e perguntau: porque você carrega essa crianca que 
pega tanto E' porque, diz ella, n&o tenho dinheiro para alugar 
um indio para carregar minha filha". 

"Pantoja reparou, quando elle falava, que a bocca estava 
cheia de ;oca, sendo habito desprezivei, só empregado pelos 
indios idolatras; o mesmo Pantoja Ihz fez ver isso, ao que 
respondeu o pobre homem: "eu detesto este habito, como os 
nossos patricios; mas 6 preciso que eu me habitue a imitar os 
indios e a ta a com na bocca, porque devo vos informar, sem 
eiia eu não teria iorça para carregar este fardo, ao passa que 
comendo-a supporto e nâo me fatigo". Desde então se reco- 
nheceu que n5a era vicio (como fazem com o fumo), mas por 
necessidade corporal para resistir ao trabalho e 8. fadiga. 

Os arbustos sáo do porte de um homem, nascendo a planta 
das sementes plantadas em viveiro, e planta-se como se faz 
Com as vfnhas, deitando as hastes e tendo-se o cuidado ge 



ná3 deixar-se as raizes dobraüas sobre elhS mesUIA$ O que 
serviria para matar a planta. 

Quando se faz a colheita tomam-se 0s ramos na má0 r 
arranca-se folha por folha sem tocar no galho. Depois da co- 
iheita fsz-se seccar ao sol as folhas, elias perdem a beüa côr 
verde t&o aprecida, e reduzem-se a pó (táo delicadas são elhs), 
si forem calcadas empilhadas em cestas. E' preciso cobrir o; 
cestos wm folhas largas de outras piantas para que a humi- 
dade náo estrague as folhas da coca. Guarda-se a cesta cheia 
envolvida em pannaa 

A coca era tambem conhecida pelo nome Hayo, Visto ter 
sido assim denominada por Antonio Havero, historiador de 
Felippe 11, que nas suas correspondencias sobre as conQuistas, 
narra que os chibohas a s s h  chamavam a coca. 

Assim como no Paraguay. Rio da Prata, Paran& e Rio 
Grande do Sul se u m  hoje a cuia para o matte, tambem os 
indigenas do Perú uzavam uma especie de purungo, com tubo 
de barro e de taquara para a bebida da coca. 

Damos o cliché explicativo. copiado do livro citado, pw. 62. 
O nome destes vasos era poroms e o tubo se chamava 

lipta. 
OS Incas tinham como tambem os generaes e principes de 

sangue, ricos vasos ornamentados para o uzo da coia. A pag. 
149 do livro citado vemos um bello desenho do qual damos o 
cliche. 

O Dr. Golden Mortimer a pag. 150 do livro citado, diz o 
seguinte: 

"O desenvolvimento muscular e o exercicio de força mus- 
cular, têm preoccupado a homem em todos os tempas. Os Incas 
prestavam o maior cuidado aos jovens, durante o periodo da 
puberdade, e só quando se mostravam diinos da estima, é que 
sa lhes concedia permissão para cingir as chupas nas quaes 
se coliocavam as folhas da coca e os pororós, que continham 
cal com a qual se misturavam as folhas para serem masti- 
gadas 

Esses vasos eram coliocados nas sepulturas, na crença do 
que Para a longa viagem da morte, era Preciso levar a coca e 
wm effeito os vasos eram cheios deilas. 

Tendo nos referido 4 antipathia dos hespanóes pelos ha- 
bi to~ dos indios, oecorre dizer aqui que o misoneismo, isto é, 
a Mtipathia Por tudo O que é novo, teve nas hespanhóes a 
mais perniciosa influencia; entretanto esse povo conserva ainda 
hoje umaespecie de idolatria Dela tauromachia e a castanhola, 
que emquanto for habito popular deprime a grande Hespanha. 

Os gregos conheciam este mal e com razáo chamavam 
neophobia ,(neos, novo - phobein, medo, pavor). O que 6 ver- 
dade é que este estado do espirito humano sempre que se ma- 
nifesta, traduz e mostra o atrszo e a ignorancia, tal como a 
aurora mostra o dia. 

Com razão disse em um recente estudo, na "Revista de 
PsychotheraPia", Wg. 151, 1912, o meu sabio mestre e amigo 
Dr. Berillon: "O medo do novo nas classes cultas se complica 
de dois sentimentos igualmente incommodos: a impressHo de 
Um ciume que em PresenFa de uma superioridade inCODtes- 



tada não saberia se exprimir limemente, e o soffrimento de 
vaidade irritada". 

Las Casas no seu livro "As Indias Occidentaes", pag. 280, 
depois de haver feito a Carlos V a descriçáo das crueldades 
feitas aos indios. disse criticando aiguns sacerdotes: 

.'Eis ahi porque as indios zombam do Deus que n6s ado- 
i a m ,  e persistem na incredulidade; eUes weem que o Deus 
das Christãas e o mais cruel dos deuses, porque os Christãos 
que o servem e que o adoram &o os peiores e os mais corrom- 
pidos de todas os homens". 

Falando da indole dos indios lemos na obra citada: 
"Christov~o Colombo deu testemunho quando declarou. 

"Eu >wo, disse elle a Fernando. em ume. de suas cartas. que 
imo na no mundo p v o  mais brando e mais humilde". 

Cita ainda Las Casas: "Tem-se visto muitos hespanhóes, 
ba~tance deshumanos, daado a comer a cães exercitados para 
matar inciios, cria-s, fUhos destes Infeiizes! Os cáes os es- 
trangulavam e devoravam". 

'.Um cáo perito e sagaz, que matava indios, denominado 
Baerril. tinha a mesma ração dos soldados, nzo só em viveres. 
mas em oirol" 

OS POVOS da America do Sul tinháo nos habitantes do 
Perú e do Mexico, os mais adiantados, chegando a gozar du- 
rante mais de quatro seculos de um crescimento de população, 
paz e progresso. Torna-se uma obrigação imperiosa para o his- 
toriauor e psychologo, Indagar qual a causa que uniu esses 
povos Darbaros e os fez felues no Imperio dos Incas? 

A respsta é facil, quando se.compara o passado das duas 
naióes americanas com o presente: 

1P A religião. como base, obrigando todos a adoração do 
sol: 

2.O O povo não era mestiçado. A raça pura faz a gran- 
dexa de um povo. 

Quando se perscrutam os 6chos da historia ao tempo do 
soffrimento de seus martyres, como que se ouve sahir do in- 
timo de no- alma patriota, respostas concordantes com as 
idem que dilatamos, interpretando o sentir dos grandes vultos, 
na sepultura Ignorada onde repousam. 

Eis porque não podemos esquecer na tradição dos grandes 
homens da America do Sul os nomes de Antonio Carlos e José 
Bonifacio, aquelie conspirando com Lord Cochrane para a 
fuga de Napoleão o Grande. de Santa Helena, afim de vir 
fundar o Imperio do Brazii, e o irmão e emulo de Benjamin 
Franklin nas duas Ameiicas, o patriaríha da nossa indepen- 
dencia, fundando a nacionalidade brazileira, para a reaihaçáo 
dos nossos grandes destinos. 

Tanto Napoleãa como os Andradas estiveram desterrados 
e parece-nos ouvir sahindo dos tumuios a conversa delles e 
a resposta do maior general que teve o mundo: "Poderá o im- 
perio, que ligou por tantos seiulos os Incas ao povo, ligar os 
brazileiros por algum tempo?" 

Com Faz80 diz o sabio sociologo Gustavo Le Bon serem as 
raças mestiw ~ o v e m a v e i s .  

Os Paizes novos da Ainerica, depois da destruiçáo pelos 
Europeus de milhões de indigenas, não podiam d d ~ r  d t  



ver mestiiada a sua população. Sendo o indio de prweden- 
cia asiatica, o cruzamento que se fez com os eurOPeU3 h W -  
nhoes de um typo de homens fortes mais aventureiros. Dahi 
decorre que introduzido pelos hespanhoes e portuguezes na 
America do Sul, o negro, este tambem fez a mestiçagem mais 
numerosa no Brasil do que nas republicas hespanholas. 

Da resultante da raça mestiça do branco com o indio e 
do branca wm o negro, conforme provou Quatrefages, no seu 
livro "Raças-Humanas", esta ultima 6 inferior Outra. 

No Brazil o heroismo dos indios e dos cruzados permlttiu 
que o systema de povoamento portuguez, pelos donatarios, e a 
posse das t e m s  pelos primeiras posseiros, desse aos povoado- 
res o dominio facil, com as energias de um patriotismo mais 
forte entre os filhos dos colonos, do que nos pmprios paes. 

Foi tahez a essa observaOáo que o grande Paula Souza 
drclarou na tribuna do Parlamento uma phrase prophetiea: "O 
primeiro Imperador sahiu do Brazil por não ser mestiça, o 
mesmo vir8 a acontecer com Pedro 11". 

João Gspistrano de Abreu clta nos seus Capitulas de 
Historia Colonial & pag. 18, titulo 11, o conceito e a opiniáo de 
Antonil em 1717: 

"O Brazil 6 o inferno dos negros, o purgatorio dos bran- 
CGS e o paralzo cos mulatos". 

A raça latina tem CrenCa e patriotismo em grnu eleva- 
do: mas o Seu papel a respeito da colonizi.çéo tem sido 
sempre de augmentar os centros ee populaião, as cidades: 
jamais foi creadora de mandes nucleos. Para, formar estes 
só os allemães têm sido felizes, de modo que a nossa obser- 
iapão e estudos s respeito nos induzem a fazer o segninte 
conceito: a raça teutonica 6 melhor para colonizar, porque 
faz nucleos isolados que crescem, ao passo que a raça latina 
augmenta as cidades j$ feitas. 

Resultou do cruzamento dos hespanhoes com os indios o 
apparecimentn le aventureiros e Ramos Mejia, no seu livro 
"As Multid6es Argentinas" bem o demonstra. O Brazil teve 
Porém uma vantagem immensa da sua mestiçagem, que foi 
o povoamento rapido sem odio de raças, de modo que não se 
deu aqui o que se deu nos Estados Unidos do Norte, onde o 
General Grant disse uma vez: "Os negros nos Estados Unidos 
são uma oedra no estomago do paiz, não se digere, nem se 
rieixn r'ie~rir". 

P- r)T?c^~ceitns s0"hos. Y;S~PS, augurios serviram de arma 
. r--<?- e 7. Pizario p3ra im-ressionar os indios e os subjugar. 

E enbe os povos barbar03 nue se têm visto os maiores 
exemplos do velor da sujestão sobre o espinto. 

Convem aqui lembrar que tanto no Perú, wmo no Me- 
xico, imperios foram constituidos por governos que tiveram 
successáo regular, sendo que o Perii contava mais de 400 amos 
de governo hereditario e o Mexico 200 annos, onde a succes- 
são do throno em dada ao mais vaiente dos mexicanos, com 
excepçéo te Montezuma XI imperador que foi o ultimo dos 
soberanos desthronados pelos hespanhoes e que, sendo filho to 
imperador do mesmo nome, ao qual succedeu, foi por suas 
qualidades e bravura e náo pela herança quC* elle deveu su- 
ceder a seu pai. 

A esse homem assim bravo e indmavel wube Por Wb 



attestar perante a historla o modo pelo qual o desconhecido 
pode transformar os governos e os povos. 

E o caso que lemos na. "Ristoire Generíùe des Voyages" 
de La Harpe, pag. 310, vol. X:" Alguns pescadores pegaram. 
nas bordas do Lago do Mexim uma ave le tamanho nunca 
visto, com figura monstrma, levando-a, 4 presença de Mon- 
t e m a .  Este passaro tinha na cabeça uma placa cornea bri- 
lhante que com o reflectido do sol produzia uma lua ou 
reflexo triste e medonho. O Imperador Mexicano, fixando os 
olhos na placa brilhante, percebeu a representaçáo de uma 
noite estrellada, brilhando as estrellas, ao ponto de elle Penw,  
no momento, que o Sol havia desapparecido (o que teve de 
verificar olhando depois para o Sol) visto não poder Com- 
prehender a razão do que via com seus proprios olhos. 

"EUe viu soldados desconhecidos e bem armados que 
vinham do lado do Oriente e que faziam horrivel carnificina 
a seus vassalos. Fazendo logo comparecer todos os sacerdotes 
de swz corte para verificarem o prodigio que se wesentava, 
a grande ave ficou immovel perante todos eUes, e emquanta 
muitos Celles verificaram o que o imperador vira appareceq 
nesta placa reluzente, o passaro escapou-se de suas mâcs 
voando para longe." 

poucos dias depois deste prodigio, o u h  se repetiu (Obra 
cit. pag. 31) : 

Um trabaihador veio correndo ao palacio e pediu com 
muita instancia para falar a Montezuma, a quem narrou o 
seguinte: 

"Vi em sonho o imperador adormecido em im local ermo, 
tendo na mão uma pastilha mesa.  

Uma v a  ordenou-lhe que tomasse a pastilha da mãa de 
Montezwna, e a applicasse na co~.m, o que logo foi feito sem 
que fosse visto por Montemma. Então a v a  dlsse: 

Z &m que teu soberano adormece emquanto o raio 
retumba nos ares e que os inimigos v€m do outro mundo e 
invadem o imperio para Cestruir a religião? 

Dlzendo assim o trabalhãdor, depois de haver feito uma 
exhortaçáo junto ao soberano, fugiu correndo. Quando Mon- 
tezuma quie ordenar que o prendessem por ter praticado essa 
audacia e para castigar a insolencia, sentiu Uma dor tão 
aguda sobre a coxa, que não poude resistir; gritando e cha- 
mando pelos seus intimos, ,todos verificaram que havia o 
signal de uma queimadura. recente, e ao vel-a o monarcha 
americano ficou abalado e aterrorizato". 

Seja porque os sacerdotes inimigos do principe houves- 
sem feito predicçóes sinistras, ou porque o odio que elle ins- 
ph'awa 80 POVO que estava atormentado de impostos, ao ponto 
de que os proprios velhos e rnfermos, qce não podiam pagar, 
eram trucidados, Cortez soube t i a r  partido destes presagios, 
fazendo crer que elle vinha ao Mexico em nome do verda- 
deiro DEUS, para destruir os idolos e seus exploradores. 

Na verdade sabe-se e todos os historiadores narram que 
na s6de 'das audiencias estahelscldas depois da chégada dos 
hespanhoes, havendo Marina, interprete e fiel amiga de Cortes, 
contado que, para punir os caciques da desobediencia Ce pres- 
tarem apoio ao invasor, foram exigidos delie 20 homens para 
serem sacrificados no templo, como era de uso e Bs vezes 



mais de mil dessas vlctimas eram assim sacdficadas sem offe- 
recerem a. menor reslstencla. 

Cortez indignado contra essa perversidade, declarou que 
era tempo de acabar Mim essa barbaria abominavel, do con- 
trario eile ia metter esses infames ministros em cadeias de 
ferro para os punir. 

Marina, a interprete inSigena aununciou o que se ia fazer 
e presos os executores, os officiaes de Montenuna ficaram 
perplexos em vista de tanta. audacia. Cortez soltou 2 para 
informarem. depois de estarem presos, que Corkz nada temia. 

Um dia (Obra cit., pag. 329, Vol. X) quando se celebrava 
a maior festa dos Mexicanos e que de todas as provincias 
chegavam os crentes para zssistirem ao sacrificio de uma 
grande porçáo das victimas humanas pelos ministros da. re- 
ligião l e  M o n t e m a ,  alguns bespanhoes que estavam Pre- 
senciando essas scenas horriveis foram narral-as a Cortez. 

Sua colera, levantando a coragem indomita do General 
fez com que todas as suas tropas embaladas 'e em marcha O 
acompanhassem até o templo. Os ministros sacriflcadores, 
vendo-se em perigo, gritaram por soccorro, e logo milhares 
de indios mexicanos vieram junto a elles. Ordenou Cortez 
Que Marina gritasse em alta voz na lingua dos Mexicanos: 
"O general declara que, & primeira f!echa qiio fdr disparada, 
elle far& degolar todos os Csdques e permlttir& aos soldados 
castigar a insolencia dos indios". 

Cortez queria introduzir no culto dos americanos do Me- 
xieo o castigo aos executores das leis, , 

A nmeapa que Cortez mandou pronunciar foi logo rea- 
lizeria, ordenaneo Ccrtez aos proprios Caciques que si elles 
bestrulssem os tdolas com suas proprias msos. elle firmaria 
com elles uma allianw. mas foi com iaprimas e gritos de dar 
que elles lhe. responderam que era impossivel obedec~r. Logo 
os soldidos de Corta. com as balas -certeiras destruimm e 
quebraram todos os idolos da Ipreja, acabando assim com os 
rilonstros do templo e pondo em fuga os inlios. 

Quebraram, todos os instnmentos de supplicio. 
Quando os americanos viram estas destruiróes e obser- 

varam que nada acontee~ra aos hesnanhoes, comecaram a ' 

wnsar: oue elles velem mats do que os fdolos. porque os deuses 
não se vingaram por os haverem destmido. 

Desde ent8o os hesnanhws foram olhados como homens 
de uma especie superior e se irnpuzeram como se fossem 
deuses. 

Com essa crença Cortez mandou caiar e limpar o tem- 
plo. onde foi rollocada uma cruz. 

E Sabido como foi a.cceita a moral e a crenca. em Christo, 
todos OS heroes intios queriam trazer comsigo os rozailos que 
OS Frimeiros gadrss chegados. distribuiram entre elles. 

A leitura constante q w  fazemos de livros antigos nos 
autoilza a crer que haiià vcr:aSeiros hypnotizadores entre 
OS sacerdotes, porque quando Montezuma viu que suas ordens 
e os scds exercitos náo puderam impedlr que Cortez chegasse 
a Cliales j& perto de sua residencia, enviou os magfcos para 
que o fizessem adonnecer, visto que por todos os outros meios 
e pelas armas nada Consegutra. Çhegando a Tezcuco, cidade 



Importante, cujas CalçaSas eram de 20 p4s de l a r m ,  todas 
as pedras lavradas, tendo gravados muitos desenhos, recebeu 
o enviado de M o n t e m a  que chegou carregado em andar nos 
hombros dos soldados. 

O Mexico tinha sua Capital arborizada de arvores h- 
ctiferas, os lagos com boas casas nas margens, canaes nave- 
gaveis, palacios e templos admüaveis e riquezas enormes por- 
que eram &i centenas que se contavam as estatuas de idolos 
de oiro e prata, 

A arte do desenho estava tão adiantata que todos os acon- 
tecimentos que se iam passando, coino o desembarque de 
Coriez, sua c&vallaria, as peças quando davam tims eram 
immediatamente pintados pelos unistas do imperio. 

Os correios mandados por Montezuma transportavam a 
elie immediatamente estes desenhos que eram tão bem feitos 
que La Harpe assegLaa ter Corta declarado jámais haver 
visto na Hespanha táo bellos e tão expressivos desenhos. 

Damos aqui a dercripção do encontro de Cortez com 
Monteeuma, once a audacia e a traição se desenham: 

"Cortez apeiou-se a alguma distancia de Montauma, que 
desceu apoiabo nos hombros dos principes Islacpalalm e 
Tezcuco. Seus cahellos cobriam as orelhas, representava ter 
40 annos, tendo a 'cor mais colorada. do que os americanos, 
seu nariz era aquilino, olhos muito vivos, todo o seu porte 
era de majestade, tendo um manto de algod8o muito fino 
ligado aos hombros de modo a cobrir tudo o corpo, com uma 
franja de ouro. mastando na terra. A cor& era una es- 
pecie de mitra Se ouro. Os sapatos eram de ouro maeisso, 
sendo ligado por correias às pernas, como usavam os antigos 
reis de Roma. Cortez avançou-se a passos largos e fez pro- 
funda reverencia a que Molitezuma correspondeu, beijando a 
máo, que abaixou até a terra, o que causou admiração aos 
mexicanos, que jámais haviam visto tanta reverencia feita 
Pelo soberano. O soberano ficou logo visto como criatura 
inferior á outra ou pelo menos ao monarcha que Cortez re- 
presentam. Cortez trazia uma corrente de pedras iaIS&F, mas 
arrmiiavel pelo brilho e tamanho das pedras, com o fim de 
fazer presente a Montezuma, mas, como estava. perto delle 
pediu para a colloear no pescoço imperial. Os 2 principes 
quieeram impedir táo grande liberdade. mas Montezuma cri- 
ticou o esmpulo de seus principes, contente te  se ver assim 
ornamentado. M o n t m .  mandou vir o coliar que passava 
por ser o mais rim do seu Thesouro e o collocou no pes- 
coço be Cortee. E m  acontecimento foi a 8 de Novembro de 
1519. (La Earpe, Livro cit. pag. 420, vol. X). 

Curiosa 6 a revelaçáo feita por Monteauma na sua pl5- 
meira audiencia a. Cortez na qual eiie observou que o soberano 
de Hespanha era descendente de Quezaeoal antigo fundador 
do imperio do Mexico que, conforme uma tradiçao, sahlra 
de seu paiz para ir conquistar novas terras no Oriente, tendo 
permittidb que seus descencentes viessem mais tarde para 
reformar as leis e os costumes do Mexico. 

Essa tambem i, a histeria que os theosophos mudemos. 
interpretando os Uvms e as tradições contam, wnsidermdo 
que a America do SW. 6 o mais antigo d ~ s  paiws çerilieçidqs 



do mundo. Atlantide, da qual nos occupamos no livro que 
sob este nome escrevemos, wnfima esta tradição. 

Interebsante B ler o que dlzem La H&rpe e Garcilm de la 
Vega, que era filho do Perú e foi quem melhor escreveu 
sobre os primeiros acontecimentos dos europeus no Novo 
Mundo: 

"As ruas se achavam cheias l e  povo que gritava Teules, 
que quer dizer Deus. O palado de M o n t e m a  era grandioso. 
tendo 30 portas de entrada, cada uma para uma rua: a prin- 
cipal davs em m a  praça espaçosa, toda coberta de jaspe 
negro, vermelho e branco. 

-A Dorta principal tinha. as armas imperiaes, tendo a a p  
uarencia de uma aguia e do outro lado um I&. A aguia 
tinha as azas aberta*. como q~wrendo voar, tendo nas garras 
um time. DeDois de passar .com seus officiaes por 3 vesti- 
bulos. incmtados de jaspe. chegaram ao quarto do imperador, 
acmlrando Cortez os ornamentos e a. riqueza das pranchetas 
de ouro bordadar. Os tapetes finos e bordados. feitos de al- 
eodáo. cobriam as paredes. Grinaldas feitas de ciprestes e 
de cedro, tendo relevos da mais rica moldura. Os mexicanos 
náo sonheriam o uso dos pregos, ligahm as taboas dos forros 
por engastes apropriados; revelando-se marcineiros e pedreiros 
e>?imins. 

Cada saláo era. occuvaSo par officiaes empreEados em 
varios misteres Os primeiros ministros receberam Cortez na 
umta da ante-czmara real. mas ali elles tiraram os orna- 
mentos. poraue perant,e Montauma só podiam apparecer sem 
elles. mas não ousaram uedir une Cortez. fizesse o mesmo. 
Montezuma recebeu Cortez em pe, revestido de suas insienias , 
de dignidade suprema. dnndo alguns passos para receber o 
General, pondo suas mãw nas esnadiws quando elle se abaixou 
Dara o saudar e Isncando um olhar doce sobre os officisel 
heswnhws do cortsjo. assentou-se e deu outras cadeiras a 
Cortez e a. toCos os officiaes. 

Langa foi a audiencia, inquerindo Montezuma sobre di- 
versos assurnptos da. histaria. ProduPCHo e usos dos 0rienia.e~. 

AS explica~6es que elle pediu mostraram a Cortez que 
não era s6 pelo testemunho de extrangetros que elle apren- 
dera a da.~ solucáo a certas dlfficuldâdes. 

Fez principalmente sentir que os mexicanos descendiam 
do primeiro rei qiw fora tambem a fundador do fmperio do 
Oriente, elle sentia-se feliz por ver realizada a propheeia 
que seus maiores sempre esperavam. 

Cortez fez sua converseção sómente sobre a religiáo l e  
Chiisto, dizendo que vinha naturalmente para completar as 
ex~llcaçóes que elle dera ao monarcha sobre as leis de sua 
naçáo e logo oppa-se com toda a energia. & pratica dos sa- 
írificios humanos, contra o barbaro uso ùe. anthropophagia 
feita nas victimas dos inimigos. Desde esse dia Montezuma 
Prohibiu que viesse na sua mesa carne humana, náo ousando 
Prohibir aos seus, subditos. 

Em seguida Montemma qulz que elle visitasse os prin- 
cipaes templos, mas pediu que iicasse na porta ate saber dos 
sacrificadores si podia o introduzir. Ao que consentiu, mas 
com a condição de não fazer signal de pouca reverencia. 



Quanfo cada idolo era apresentado, wmo tambem cada ob- 
jecto com a descripçáo de seu uso, as officiaes riram-se. Lo- 
go os sacerdotes ficaram irritados, o qye não impediu Cor- 
tez de Ihes propor que fosse collonrds. a Cruz. symboio da 
religião cathoiica na Egreja, para que elles veriiicassem que 
todos os Idolos deixavam de ser adorados e 6ó ella o &ria. 

Os sacerdotes ficaram indignados com taata audaeia pe- 
dindo os saelificadores qn% Cortez peeMe aos deuses que lhe 
dessem ideias mais favoraveis, o que não impediu de e m -  
lher um dos templos para fazer seu quartel general. 

"Tendo Cortez sido informado que a cabeca de um es- 
panhol fora trazida a Montemma e que a oeeultaram, o Ge- 
neral reuniu os officiaes para ouvir o modo de vingar o 
mime. Um opinaram que fosse abandonada a Capital, Ievan- 
do-se as immensas riquezas que jA possuiam, outros que em 
melhor finpir que se ignorava o crime a% qw se pudesse 
vingal-o. Mas Cortez teve um plano que ?ia H a w ,  liv. Cit., 
pag. 245, Vol. X, assim descreve: 

"A historia náo conhece exemplo de uma. autaeia dessa 
natureza, porque elle entendeu de 'prender Montezuma no 
seu palacio e eseolher a hora em que la visital-o todos os dias. 

Ordenou a sua tropa, a cavallaria, e artilharia que es- 
tivessem a postos para combater, mas que todos Os movi- 
mentos fossem feitos sem barulho para não despertar sus- 
peitas. Em seguida.. Fmdo feita occupar por algumas briga- 
das a entrada principal. elle entrou acompanhado por Alva- 
rado. Eandwal, Velasquez de Lion. Lugo e Avila e uma escolta 

. de 30 solds,dos escolhidos. Não foi surpresa para os ministros 
o verem entrar assim armalos, porque j8 tinham ficado acos- 
tumados a vel-os sempre wm as armas. 

Montemma os recebeu sem desconfiança, e aos inter- 
pretes, tendo-se aproximado Cortez apresentou suas queixas 
contra Qualpopoca que, desprezando a paz. atacara os hes- 
panhóes em Vera Cruz, estando elle e suas tropas sob a Pro- 
tecção do imperador mesmo. Fez ver que o mais Infame doa 
crimes fora o m-cre de um soldado e emoclonando-se fez 
ver ao Foberano. que elle conhecia o caso e qm era sob sua 
o~dem qiw assim procederam. Asereseentou que longe de dar 
ouvidos a essa historia. elle acreditava que esse crime, sendo 
uma vergonha para Montezuma, a offensa era feita a elle e 
não ao MOnarcha que elle representava no Mexiw. 

"Monteeuma mudandode cor, mas procurando conter-se 
disse qu- era impossWel partir deUe esse crime. Cortez res- 
pondeu que elle tambem não acreditava, mas suas tropas e 
os hespanhóes queriam uma desaffronta publica e que para 
isso elle propunha ao imperador de ir sem sequito ao seu 
quartel general, como coisa de s w  espontanea vontade Para 
passar 18 algum temoo. como amigo, que tal pmva de wn- 
fiança. não s6 acabaria o p a a r  do mais poderoso monarcha 
do mundo, como reverteria em sua honra. apagando uma 
mancha tão vergonhosa. Além disso suas tropas e elle Pres- 
tariam as provas de veneração e gratidgo. 

"Cortee calou-se esperando a resposta. Montauma ficou 
como que immovel pela colera e pela surpreza. Como o si- 
lendo continuasse e Cortez não quizesse empregar a vio- 



lencia. antes de perder a. esperança, continuou observando 
que como o alojamento &E tropas era em um dos palacios 
onde Monteeuma ia sempre o visitar, os seus siIbditos nSo 
teriam que se admirar que elle fosse lá passar com elle al- 
guns dias, para que assim se apagasse a, nodoa feita em seu 
nome, o que era uma gloria para Montezuma. O Imperador 
perdendo a paciencia, e comprehendendo o fim occulto de 
Cortez, disse brlwamente que um imperador do Me~Xco não 
fora feito para sa preso, e que quando elle fosse capaz te 
tanta baixeza. seus vassallos se opporiam. 

"Cortez disse entãc que elle de boa vontade cedia ao 
seu pedido, porque os hespanhóes sabendo que o que elle 
queria era a amizade de Montezuma, o modo de ser julga- 
do pelas tropas lhe era iudifferente. Montezuma foi vendo o 
perigo em que estava sem poder achar solução para. se ver 
livre de Cartee e pmpoz entao pender Qualpopoca e todos 
os officiaes, que elle entregafia a Cortez e que elle daria 
dois de seus filhos em penhor, indo elle mesmo se occultar 
nas montanhas. 

Cortez deapresou todas estas propostas e M o n t e m a  não 
se rentia. Já 3 horas se passaram nesta omorrençia e os of- 
ficiaes hespanhoes principiavam a agitar-se alarmados de tan- 
ta demora. Velasquez de Lion disse com altivez que eram 
inuteis as suas discussões, e que ou Montezuma se entregaria 
a prisão, ou elle c apunhalaria. 

Montezuma, que náo comprehendeu o que disse Velas- 
quez com tanta vehemencia, perguntou 'a Marina, a fiel in- 
terprete, o que elle tinha dito, mas essa. diplomata habil 
juntou a interpreta@, fingindo que os hespanhoes não a 
entendiam, - "que o rnonarcha corria imminente perigo por- 
que quem desobedecia a Cortez CJ'lisobedecia ao proprio DEUS, 
que o enviena ao Mexico, que ella sendo filha e vassala de 
Montemma sá queria o interesse delle e de seu paiz, que era 
preciso sem demora acompanhar o General extrangeiro e eUa 
garantiria que elle seria, tratato com a maior consideraGo. 
Do contrario, nãc respondia por sua vida. 

Essa foi a palavra de ordem, e logo Montezuma decla- 
rou a Cortez; que se entragava em suas mãos, certo de que 
era a vontade do deus do Mexico, visto que elle se via na 
obrigação de ouvir os hespanhoes chegados & sua presença. 

Montezuma ordenou q m  se apromptasse a liteim e disse 
aos seus officiaes que era por vontade dos deuses que elle ia 
passar alguns dias com os hespanhoes, obedecendo assim a 
poderosas razões l e  Estado e que era absolutamente para o 
bem da Mexico. 

Em seguida deu ordem ao seu general de ir prender 
Qualpopoca e seus generaes, calcando o selio usual para 
garantir as ordens que dava. Os offici- acompanharam a 
iiteira. ordens foram dadas para que só os generaes e gran- 
des do Mexico fossem admittido~ como visitas. O soberano 
podia passear e receber visitas, recebia Cortez, em audiencia, 
nada faltou aos pratos de sui  mesa, que continuou a ser n 
mesma. A mesa imperial era farta, granle o numero dos 
pra.tos bem preparados. 

Chegou Qualpopoca preso e algemado com seus officiaes, 



mas, Corte?., em Vez de os castigar fonnou um deslgnio t h  
audacioso como esse =e tinha executado com o soberano pri- 
sioneiro seu em sua &de e palacio! 
' 

Cortez fez ver que desde que o soberano c2nsentira ficar 
preso, reconhecia que era o culpado e não os pobres gene- 
raes seus, que executaram suas ordens, e fazendo trazer os 
feros com oue se orendiam os mandes criminosos hesna- 
nhoes, ordenou com voz firme que fossem postos no grande 
criminoso Montema!  

Presenciaram esta scena, unica na historia do mundo 
Marina, Cortez e um pequeno numero de seus capitáes e 
fazendo todas as continencias ao soberano o metteu em fer- 
ros para que elle reconheczsse que havia uma justiça supe- 
rior que tocava aos pobres como aos reis, que era a justiça 
t o  verdadeiro DEUS. 

Posto a ferros foi prohibido de ter a menor communi- 
caçán com seus ministros. 

Tamanha vergonha fez Montezuna cahir na tristeza in- 
finda e nem uma só queixa articulava, permanecendo assim 
por muito tempo, como se estivesse fóra de si. Alguns de 
seus domesticos choravam e se lançavam a seus pés, fazendo 
colloear entre os ferros e as carnes pedaços de panno pwa 
evitar a dar das feridas. 

Ao mesmo tempo, como havia um palacio cheio de lan- 
ças e armas de guerra, afim de evitar que pudessem ser um 
dia empregadas contra os hespanhoes, Cortee mandou amon- 
tnal-as para que na fogueira fossem queimados Qualpopoca 
e seus officiaes. Em seguila veio com toda a reverencia á 
presença de Monkzuma afim de participar que a Justiça 
esiava feita, e para dar graças a Deus de iiaver permittido 
que o grande soberano do Meiiico soffresse com reslgnaçao o 
castigo a que todos os que praticam crimes devem se sub- 
metter e portanto agora ia o libertar dos ferros e dar liber- 
dade. 

Narram alguns historiadores e as chronicas por eUes re- 
feridas que Corta se p6z de joelhos e com suas Proprias 
máas tirou os ferros Se Montezuma. 

O monsieha humilhado, applaudiu a volta de sua pes- 
soa a grandeza c@ terra, o que fez sbraçendo Cortez, a 
quem agradeceu tanta generosidade. Cortez qW, não desme- 
recer desta honra, ordenando que todas as sentinellas se reti- 
rassem e que, havendo desapparecido a causa de sua Prisão, 
ele era livre de voltar ao d'u palacio. 

Mas Cortez sabia qual era a opinião dm principes da 
CÓrte, que viam bem que Moniezuma náo @ia se separar 
dos hespanhoes para que o povo n?ia dissesse que elle rece- 
hera a liberdade delies. 

Foi por i?itermedio de Marina, esss mulher extrmdina- 
ria. Smiga de Cortez, que esse plano foi suggerido ao pro- 
prio soberano, que bem longe estava de ver nestes canse- 
lhos a vontade do General hespanhol! 

A historia do Napoleãn do Mexico n8o está completa, 
nasso fim sendo facilitar aos leitores portuguems, brazileiros 
e hespanhoes, que todos temos qwsi que a mesma lingua- 
sem e nos entendemos Quando lemos. alguns traços destas 



luctas que excedem em pmporçáo, em surpresas. em coragem, 
traição e perversitades á historia de todos os POVOS. 

Falta-nos a competencia Rara melhor esclarecer o as- 
hmpto, mas, como ha mais de 400 annos que outros náo 
tem tentado em portuguez a empreza se tornou facil a quem, 
como n6s só mde dar o que tem: o patriotismo e o amor 
@a America do sul. cujas antiguidades merecem melhor 
historiador. 

Terminamos observando que o regimen da liberdade que 
un!n as republicas da America no governo republicano, com- 
parado com o longo periodo do Imperio dos Ineas, vem pro- 
var que a liberdade sem as luzes da justiça e da religião, e 
um flagelo, porque 400 annos tepois da chamada. civilizaçáo, 
na mesma Capital do Mexico, onde Cortez prendeu Monte- 
zuma de quem era hospede, dentro do seu proprio palacio; 
'o presidente Madero, trahido pelo seu ministro que se pro- 
clamoil presidente, foi covardemente assassinado no mesmo 
local! 

OS THEOSOPHOS SUSTENTAM SER A AWRICA O 
PAI2 MAIS ANTIGO 

Os a n t i i  historiadores arabes, Masoude, entre Outios, 
nos referem que no Seculo V viam-se os J u m s  com velas 
em forma de leque, ancorados no Golfo Persico, defronte dos 
brancos palacios de Hir&o. 

Mas eis, que um documento encontrado l:m Pekim esta- 
belece hoje que os marinheiros celestes, aos quaes j& deve- 
mas a bussola e o compasso. não se limitaram a fazer Suas 
excursões para o Occidente, até os cotifins da Europa, ousa- 
ram desde uma @oca muito remota. lançar-se atravh das 
soledades immensas do Pacifico, e, muito antes que Colombo 
chegasse 'ás Antilhas, descoberam a America. 

A dizer a verdade, alguns wbios, sem atreverem-se a 
affirmal-o, tinham disso alguma suspeita. Havia-se notado 
que certos habitos de indios peruanos e mexicanos apresenta- 
vam uma extraordinaria semelhança com os u ~ i s  dos cam- 
ponezes chinezes: O mesm-o moto de constmir choças com 
tecto de rama. mesma maneira de tecer os amplos mantos 
p i a  a estaçáo das chwas. 

Detalhe mais notavel: a eseripta. hleroglyphica dos an- 
tigos pavos da Yucatan e do Mexlco e Peni offerew uma 
mande parecença com os caracteres figurados, donde se de- 
riva a escriptura chineza e muitas tribus se servem anda 
de um idioma mpnosyllabico, que tem um parentesco evi- 
dente com a Iingua ohhliiexa. 

O naturalista americano dr. Saviüe descobriu ha alguns 
annos, em Honduras, pranchas de pedras em q u e  estavam 
esculp:das cabeças Co typo mongolico. bem definido, e ulti- 
mamente uns opereria que construiam nas ruinas do pala- 
cio de Montema,  encontraram aUi mais de mil salas de 
jalde, e 6 de notar que o jalde n&o se encontra sinãa naa 
montanhas da China e do Thibet. 



Um achado descoberto por um archeologo francez, o mo- 
fessor Hamy, tinha, por outra parte, feito suspeitar que as 
relaiões entre Americanos e Chinezes podiam não ter-se redu- 
zido apenas a trocas commerciaes, mas tendo um caracter 
religioso. Tratava-se com effeito tie um bloco de pedra, 
no qual estava gravado o symbolo com o qual os Chinezes 
deste remota antiguidade, têm representado o Universo: - 
Um disco em que apparecem em conjuI@a '"Yong e In" .C 
~rincipe varão e prinmza femea. 

Sem duvida alguma que desde então, deixando-se levar 
pela corrente maritima qw parte da costa asiatica, segue a 
cadeia das ilhas Almianas e t o m p  pelas wstas 60 
-%a, da Columbia e da Califoniia, - os Celestes frequen- 
taram assiduamente as ricas comarcas da America Central. 

Eoje estamos emfim de rase de uma prova escripta das 
antigas rdaçóes da China com o Novo Mundo. Achava-se 
entemace nas fundos de um dos palacios da cidade Imperial 
de Pa in .  donde a tiraram os officiaes do Corpo Intermcionsl 
de Ocnipação. 

Esta wnsiste em uma relwão de viagem escripta por um 
b o m  budhista, de nome Hoei-Chin, que tendo partido Para 

i a America com outros missionarios chinezes no anno 458 da 
nossa em, só regressou em 599. 

Seu relatorio é de tal eractidáo que 6 facil reconhecer 
os lugares que estão descriptos. 

Eis as passagens essenciaes do documento: 
"Fon-Sang (Mexico) esta sitwCo mais ou menos a 

20,000 li (cerca de 1.1M) kilometros) a Oeste do Paiz de 
Han (Kamstschatka) o qual esta a igual distancia a Leste da 
China. 

Este pai2 contém muitas arvores cujos pimpolhbs seme- 
lhantes servem aos indigenes d! alimenta; seus fructos são 
vermelhos e i4m a forma de peras. A casca destas arvores se 
prepara como o ca-o para a fabricaçSo de tecidos de 
paimos bordados; o tronco serve para construir casas. Os 
indigenas têm um systema de escriptura e fazem com a casca 
das 'arvores. Kão têm nem armas, nem solZados e j&mais 
fazem guerra. 

Em virtude das leis do paiz, existem dois casceres, um 
ao norte e outro ao sui. Aquelles que commettem faltas ligei- 
ras são remettidos para o segundo; os culpados de crimes 
graves para o primeiro. Os Prisioneiros e prisioneiras podem 
casar-= e os seus fiihos são vendidos como escravos. Quando 
um homem de elevada posição commette um crime, o povo se 
reune em grande número, senta-se diante do culpado, em uma 
mesa t e  banquete, e se despede d'elle como se fora morr~r.  
Depois atiram-lhe cinza na cabeça. 

Quando se trata de faltas leves, só o culpado 6 castigado, 
mas quando Se trata, de grandes crimes, as filhos e netos 
compartem o castigo. Casos excepcionaeç ha em que o castigo 
se exknde a sem descendeutas at6 a - t i a  geração. 

Os gamos são adestrados como as bestas entre nós: o 
leite das femeas serve para fazer queijo. Encontra-se neste 
paiz uma especie de pera encarnada que 6 üoa em totas as 



estaçôes. Abundã a uva: n&o se vê ferro. O c m e r c i o  6 íivre, 
mas  é prohibido fundar casas de trafico. 

Quando um homem deseje casar-se com uma moça, levan- 
ta sua choça diante della. Cada manhã e cada tarde rega e 
escalda o espaço intermedio e continua este manejo durante 
um anno inteiro. Se no fim deste tempo a jovem não con- 
sente na uniáo proposta, o homem renuncia e vai-se embora; 
se convem, o matrimonio se realiza. Qwsi da mesma maneira 
se celebra na China. 

Imagens que representam os espiritos dos antepassados 
são coiiocadas sobre uma especie de pedesiaes e Ihes dirigem 
ora.çóes pela manhã e á tarde. 

O rei s6 se immiscue no governo, trez amos apoz o seu 
advento. 

Antigamente a religião de Budha era desconhecida neste 
paiz, mas no quarto anno ha-ming, reinando Hiam-WOU-Ti, 
da dynastia dos Sun (isto e, no a m o  458 de nossa era), indo 
missionarios da provincia de Ri-Pin arribaram a Tou-San e 
prégaram a fé budhica. Levaram livros e imagens sagradas; 
introduziram entre elles o uso das cerimonias religiosas e os 
habitos da vida monastica. E Ceste modo mudaram os cos- 
tumes do paiz. 

Fica pois estabelecido diante do facto, e outros documen- 
ias o confinnmáo sem duvida muito breve, que a inflwncia 
da civilização chinem contribuiu de uma maneira apreciave: 
para o desenvolvimento das antigas civili!zaçoes americanas, 
a dos Aztecas, e dos Incas. cujas riquezas por sua grandeza 
ainda causam admiragáo aos europeus. 

(Vide Atiantida. Brszil Antigo, do autor, livro pt.emisc:a 
pelo 2.0 Congresso de Geographia, do qual foi presidente.) ('1 

O general Porphirio Dias mandou imprimir para comme- 
morar o 4.0 'centenario de Christováo Colornbo as obras de 
D. P'ernando Ixtlixoehillo. 

E de tadas as publicaçóes sobre a America a que nm 
fornece o testemunho de maiores antiguidades. O autor, qw 
tomou O nome de um dos imperadores do Mexico, aventura-se 
a narrar a historia desde o anno 1 2a era de Christo ate 
depois da conquista. Os fundamentos em que se baseia são 
mappas, desenhos e a tradição que foi sempre conservada, na 

As comunicacbes e viagem do Peru a Asia esmo evidente- 
mente provadasr>eice ir-cumentas da historia, tantas vezes 
citados em nosso livro "Brazil An:igo-Atlantide", e prin- 
cipalmente no estudo que fwxmos sobre os Incas. 

A antiguidade do homem na America do Sul B do pe- 
riodo slaciario (Dicionaria - A grande eneyclopedia vol. 

,26 titulo Perou). Na historia legendaria do Peni, cim-se 
uma velhu dymnastia Pirhua. Seguiu-se o periodo dos pro- 
phetas que tsminou por uma destruição completa da civili- 

zação e do povc'. 
Os Quichuas vitram das Andes para formarem ouka 

nacionalidade perto do lago Titicaca. Ainda existem as rui- 
nas do templo no palacio dos tempos prehistoricos. O deus 
adorada era chamado Patchacamac. Depois da destrniçáo 
deste povo veio Manco Capac Inca I que foi o fundador da 
dymnastia da qual ncs ocupamos. 

~ ~ - ~ .  



historia do PerÚ e do Mezieo, pelos hierogl+phos e pelos na 
em cordões. Essa obra foi escripta em 16üü. 

No primeiro capitulo narra D. Pernado resumindo: 
"Os tultecas souberam da creaç8o do Mundo e da. Erra, 

céo e pianetas, bem assim que DEUS criou o homem e a mu- 
lher para multiplicação das raças. 

"Antes dessa raça existiu iuna de gigantes, que foi des- 
truica no anuo 270 da era christá qUanQ houve um eclipse 
do ~ 0 1  e da lua e t m o r e s  de terra submergindo montanhas, 
escapando poucos descendentes vivos. As ossadas encontradas 
mostram que a estatura destes gigantes era de 12 palmos. 

Tuiteca quer dizer homem artista e sabia. Foram gran- 
des pintores e architectos. A pag. 31, relatando a vida e 9 
progresso desse povo no anno 880 da nossa era, diz: "A esse 
Lempo o paiz estava povoado em exwnsão d: mais de mil 
leguas, entre as citades mais. importantes estava Teotihuscm, 
uedliada a DEUS, era o sanctuario dos Tuitecas. Havia pala- 
cios, todos elies de pedra, templos grandiosos e muita altos, 
edificios immensos, que ainda hoje assombram os visitantes 
de suas ruinas.' 

Em Cwnhuahuai fizeram um palacio de pedras grandes, 
pegadas um% As outras, sem nennuma madeira. 

"As cidades de molula e KaFco. Yotowe no mas do 
sul, cahiram em ruina. mas verifica-se por eUas que foram 
das maiores cicades do mundo". 

0s tuliecas eram architectos, mechanicos, sabiam retirar o 
ouro e a prata e os fundir e f u e r  obras preciosas, eram ni- 
gromsntes, astrologos, poetas, oradores e philosophos. Cultiva- 
vam o milho, o algodáo, feijões e legumes de toda especie varia 
do pdz. Eram os melhore.$ pintores da terra e as mulheres 
insignes tecedeiras, fabricavam mantos de muitas cores, coni 
figuras, melhores do que os que se faziam em Sevilha ao tempo 
da invasá? hespanhols". 

"Vestiam OS tultews em tempo de calor, mantos. e 'no 
inverno jaquetas sem mangas; calçavam sapatos a seu modo. 
As mulheres usavam mantos branws e saias de algodüo de 
multas côres. Os saczrdotes usavam tunicas negras, os ca- 
belos grandes, trançados, andando sempre wm os oihos bai- 
xos, humildes e descalpx, quando entravam nos templos; eram 
castos, não conheciam mulheres, cada 20 dias faziam peniten- 
cia e falavam poucas vezes. Os reis usavam mantos brancos e 
pardos, tendo coiiares de ouro e pedranas preciosas. Tinham 
no palacio immensos jardins, tanques com criação de peixes, 
aves e animaes. 

"Sb tinha uma esposa guardando a castidade por morte 
de& e as mulheres herdavam o reino e náo se casavam mais. 
Ussvam de a m a  canalizada e banhos. A criação de aves e 
gallinaceos era obrigatoria. 

"As trocas ou compras eram feitas com uma moeda de 
cobre da lrargura de dois dedos; tambem compravam com o 
cacau, pedras preciosas, ouro, manias. Cada 20 dias havia fe- 
riados. sendo no principio de cada anno muito mais. 

"Che~adas a este. estado de adiantamento, tiveram a guerra . 
com Topiltsin. que veiu em seguida a muitos cataclimas e 
signaes agoureiros. Nesta guerra ípag. 57, obra citada) morre- 
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tam durante os trea amos e dois mezes que durou, entre ho- 
uieiis r riiuuiens, a muhoes e duzentos mil e do lado opposto 2 
miihoes e quatiu centos mil homem!" 

O mesmo autor, pag. 469 e seguintes, faz a apologia da 
histeria g i r a  do Memo desde o começo do mundo. 

'.o inundo teve conforme as pinturas e a crença dos me- 
xicanos, guarudas Uepois da invasáo, quatro edades: a pri- 
uieua ctu1llallii A C I ~ ~ L I S ,  que quer aimr sol aa agua, que yigm- 
fica Sol da i e x t a ,  que se abriu a terra, desqpareceram monta- 
nhw perecendo quasi tcda.3 as oreaturas e com eUa a raça dos 
giganks que povoaram a America do Sul. A segunda Hecato- 
mcuu, quer ouar 301 ue venta (ar) que por wmpes6aaes 
e trombas derrubou todos os edificios e arvores, so escapando 
aqueues que se esconderam nas grutas; medonha epoca que 
ao terminar-se, a terra estava sem gente. mas haaitando-a 
muitos monos, o que fea a fabula tornar-se acreditada, isto 6, 
que us maios se transtornaram em monas". 

"OS novos povoadores vieram em navios da parte do Orien- 
te ate o iccal chamado Papunhs, ate a cidade de Cholula, a 
primeira feita depois deste periodo. 

"Da raça primitiva dos gigantes, haviam escapado alguns 
que opprimiram e I e d w a m  B escravidão esses novos povos. 
que a final se vingaram, os servindo em festas e os ernbria- 
gando para matar a fados elies. 

"NO periodo de maior prosperidade chegou em navio um 
homem que foi denominado Quelutlwhualt, justo e santo, que 
veio do Oriente evitando todos os vicios e pecados. Foi elle 
quem primeiro collowu uma crua que denominavam DEUS 
das chuvas e da saude, o qual vendo o pouco fructo de suas 
preditas, voltou para onde havia vindo, prophetizando que 
voitaria em um t-mpo e anno que se chamou ee acait e que 
enta7 sua doutrina seria recebida. os seus filhos ficariam se- 
nhores das terras e tudo veiu a reabar-se vista que apenas 
elle sahiu, deu-se a destruiqSo da segunda epoca, como j& 
fiWU dito." 

"A cidade de Cholula era, como uma outra torre de Babei 
e Segundo Parece e Pelos dados que se verificaram, corrzspon- 
deu logo depois ds. encarnaGáo de Nosso Senhor Jesus Christo". 

"Desde Bise tempo principiou a quarta epoca chamada Tle- 
tonative porque ha de acabar com fogo." 

"Desde o anno 340 da era Christ5 tem o Mexico sido go- 
vernado Por imperadores. A lista é assse numerosa das duas 
raças niliecas s Cerichimecas. " 

Do interessante livro que me foi oferecido pelo amigo de 
infancla João Capistrano de Abreu, "La Historla de El Peiú", 
por Aguero, extrahimos algumas referencias para testemunhar 
os factos narrados por historiadores, observando nás que o 
autor em vez de traduzir, divulgar e elogiar o trabalhode 
Garcilem de La Vega, o emerito filho do Perú, que prlmeiro 
escreveu, bem iniormado pelo seu nascimento e casamento com 
a filha do ultimo dos i n c w  o chama parcial. 

"Sem embargo a hisimia e rn wmmentarios de Garciiazo 
de La Vega 60 e se160 eternamente a melhor origem para s 
verdade que. narrada por eUe, conforme se verifica do mesmo 
livro citado tantas v a e s ,  é a mais imparcial. 



Damos a prova na seguink citação feita por elle! 
"Se me offerece a autoridade de outro varáo, insigne reli- 

g i m  da Santa Companhia de Jesus, chamado padre Blas Va- 
lera, que escreveu a historia daquelle imperio, em elegantissimo 
htim e pudera escrever em qualquer outra lingua por ser ver- 
sado e ter o dom delias: mas por desdita de minha terra que 
náo poude ter a historia escripta Por mão de mestre, se perde- 
ram seus manuscriptos na rulna e saque feito pelos ingle~as 
em Cadiz em 1596. morrendo elle muco dewis. EscaDaram al- 
guns retalhos do que escrevera elle-e o padre ~aavedia,  n a t m l  
de Sevilha em 1600 publicou os fragmentos e os citou textual- 
mente. " 

A guerra fratricida dos dois ultimos Incas, enfraquecendo 
o pai2 náo podia deixar de obrigar ao escritor Gmilaeo de 
se manifestar em favor de um e n8o do outro e isso 6 ser 
Imwrcial, auando se tem as pmvas perto de si. O merito do 
livro do distincto h. José de L8 Riva Aguero estti em narrar 
sempre Garcüam e os leitores ter% assim gratidáo para com 
os mais modernos dos autores da hIstoria do Per6, que se põe 
em confronto com o mais antigo, amhos dignos da terra natal. 

Quanto tempo durou o imperio dos Incas do Per67 
Na opinião de Valero, livro citado, pag. 21, foi de mais de 

5W annos e cerca de seis centos segundo Gan'cilam. 

Valero diz que a habilidade e o genio dos peruanos in- 
digenas, excede 4 de muitas nações do Orbe. porque sem letras 
puderam  alcança^ muitas coisas que as outras nações. como 
o Egypto. os Chaldeus e os Gregos nfio conseguiram, parte 
porque conhecendo o alphabeto dos n6s elles liam com eUeS, 
como se fossem letras, e se as tivessem conhecido teriam exce- 
dido os Romanos e Gaulezes. 

Garcilam. livro II cap. XXX observa quanto Seria m a  
admirar a Solon que fez as leis para os Athenienses, a Numa 
Pompili aos Romanos e Licurgo aos Lacedemonios, se sou- 
bessem que os Incas tinham suas leis conhecidas do povo e 
authenticades pelo alphabeto dos n6s, interpretados e traduzidos 
pelos encarregados deste estudo, desamparados do socorro da 
escripta que fez as leis dos antigos povos A verdade 6 que as 
leis dos Incas, feitas por Manco-Capac I foram sempre prati- 
cadas e conhecidas, até 500 annos dewk pelos Incas herüeiros 
do Imperio. 

Aos invasores alem de todos os males e destruiçdes dos mo- 
numentos, se deve a perda completa da leitura dos n6s de 
cordões. cada um dos n6s substituindo uma letra do nosso al- 
phabeto, era naturalmente táo expressivo para os que o tocavam 
com os dedos, como os signaes das letras dos cegos m e m  hoje 
para elies lerem, pelo toque dos dedos. 

Conheciam os Incas as grandes estrelias: 
"Chamavam Pgua a Jupiter, Aucayoc a Marte, 'Caster IUa 

a Mercurio (pmtector dos viajantes e commerciantes), Huach4 
a Saturno (fazdor de Peste e mortandade, raios e trovões). 
O signo do Zodiaco era tambeni conhecido e o Sol era o deus 
que adoravam ' (Garcilam, pag. 138 e 1.99). . 



o da- BOI era Chaniado bti. A lua Gu& Venus 
Chosoa C'). 

O CULTO DO SOL E OS PRECONCEITOS-IDOLATEM 

A antiguidade da America foi sempre considerada N o s  
theasophw, como sendo nella que comefou a civflizaç80 do 
mundo, a ckncoenta mil annos (1). Foi a raCa vermelha a que 
dominou o continente Austral, quando toda a Europa estava 
mergulhada nas aguas 

A mythologia Brahama tem como certa a existencia de 
uma raça de gigantes, foram encontrados nas cavernas do Thl- 
bet, no tempo em que a Asia estava ligada & America, osaadas 
h-nas gigantescas. cuja confonnaç60 se a m e l h a  & dos 
animais quadrumanos. Essas provas de uma raça intermedia- 
na. vidnha da animalidade, ntLo possuindo nem a linguagem 
articulada, nem organizaçáo soeial, nem reiigião, póem em evi- 
d~ncia que os tres factores DEUS, homem e religião, &a in- 
dispensaveis & comprehenslo do mundo e da humanidade, sem- 
pre que a sociedade se organlea 

DEUS, que 6 a luz serve de base liberdade, e esta sem 
a luz. é um flageuo 

DEUS é o mpro de Jehovah, na bocca de Adams, o verbo 
de Hermés e o F w  de Pmmetheu 

A tradição E g p i a ,  attestada por Plaião, considerava 
Atlantide, oue roi destruida por um mande cataclysmo, a séde 
primitiva da r$ça vermelha, da qual oa polinesianos e indios 
d% America do Norte e do Sul. representados pelos Azkcas, 
foram os senhores do Mexico e do Perú 

creado o homem & imagem de DEUS. o corpo ligado coma 
"arte inteerante da animalidade & terra. não wde deixar de. 
velo espirito que o anima, ter tambem sua IigaçHo natural 
para penetrar no infinito. 

- 

I 
(1) O shbio E: Schure na rua obra vrima. "L'évolution M- 

vine", estuda com profunda iwesti~açáo Os Atlantes. que 
foram os arimitisos oovos do mundo. O chamado Novo 
Mundo Perdido ~ o r  câtaclvsmos vae deixando retirar das 
minas o eegredõ da sua antiguidade. Foi aaui que o ho- 
mem vidente, teve a primeira noção de DEUS verdadeiro. 
Os reii'toltecos foram iniciados e a decadencia destes po- 
vos Proveio do periodo em que dominou a magia negra que 
o dilrlvio fez desapparecer com o povo. A tradicüa esote- 
rlca avalia. em um milháo de annos a epoca em que flo- 
resceram as maiores cidades do mundo, que existiram ria 
America do sul. No Cap. Ii i ,  E. Schuré mostra que 4 gran- 
des cataciysmos. separados por milhares de annos engoli- 
ram o veho continente cujos ultimos vestigios na ilha 
Poseidonis indioersm a actual America do Sul accrescida 
para o lado do Pacifico, ao pasw, que Atlantide trabalhada 
pelo foz@ central em outros cataclysmos. desappsrecia, mb- 
mergida no Oeeano. Como P l a t h  hnvia feito notar no seu 
livm Thimeu, hoiiire em Atlantide uma theocracia a mais 
antiaa do mundo. e foi com m n d e  prazer Que vimos o - 
sabia Schwé esclarecer este asaumpia. 

(1) Eduard Schure, Les Grands Initle, pa%. 5. 



' ' Resulta que a matertal dc corpo fica pCao na&memb 
e morte, (dois termos fataes de sua pmpria naturem) liga& . ~ 

ao mundo terrestre, mas a parte espiritual Mestmtivà,  se* 
pela lei da evoiuçáo ao sni destino, que B a perfectibiiidade. 

A lei da affinidade esclarece bem a nmso v h  O ~880, 
porque si ella Uga os corpos componentes de um todo material. 
serve para explicar por analogia. a Ifgaç8o do espirlto que 
viviflce a c n a t m .  

Gustavo Le Bon provou que a materia condderada cano 
inerte, 6 ao contrario, e que longe de não poder restitutr a 
enefk-ia que ihe era fornecida, é eiia mesma a collossal fonte 
de energia, chamada interatomica, podendo despender f m a  
sem pr6zkr pmcml-a f6m. (2). 

Gomo eatntinrm povos errantes e barbshos os chamados 
-europeus civilizadores, pretenderam civilhl-os. Aquf cabe a 
nbs americanos apreciar, que sempre que a reiigih. embora 
idolatra. teve como base um culto obrigatorio, os pwos a ella 
submettidos, prosperaram, cresceram e garantlmm largos se- 
culos de governo estavel. 

Resulia desta observagáo que o Princfplo da reiigiãa é inhe- 
rente B vida humana, podendo-se assegurar que todo aquelle 
que não reconhecer a religiáo como caracterlstico do homem 
culto, ignerá sempre a razáo de ser de sua propria exis- 
tencia; 

A astronomia mostra que o nosso planeta est8 collocado no 
espaço infinito, tendo milhões de mundos drcuiando-o, 

~A supposi#$io de queestes mundos foram feitos por DEUS 
para demonstracá0 de seu infinito poder, assegina que náo 6 
s6 para a terra que fM creada a humanidade. Outma t m  
humanos vivem em outros mundos accommodadca perfefta- 
mente ao meio Que lhes é proprio: nHo havendo duvida sobre a 
personalidade tão mortal como de todos os que vlverem no 
planeta terra, até que ficando immortsl possa a alma vlver 
no Infinito. <D 

A doutrina cathoUca nos ensina que o espirlto evolve a 
DEOS. 

O nosso presado amigo, o grande orador padre M o  Ma, 
ria, bem expm em seu sennáo de 11 de dezembro de 1911: (2) 

"O orador fez a snalyse dos personagens e factos que se 
d&am no Evangelho do segundo Domingo, J d o  BaptMta, 
- o santo preso, condenado e assassinado por Herodes - o 
criminoso não faz senão mostrar a falsidade do jdzo hiunana 
e a necessidade de um'outro juh que o corrija: - o j n h  de 
Deus. Este julzo para João Baptista 6 antedpado no eiogio que 

(2) austsvo Le Bon: L'evolution des forces, pag. 14. 
(1) 8. Joád Chrisostomo diz no seu livro, "De incmprehensi- 

bil natura Dei" I. IV. "Ha bem outras virtudes que es- 
tamos longe de conhecer as denominações. 

Ha mÜitas ordens de seres no Ceu, onde se encontram 
innumeras tribus de habitantes differentes, dos quaes seria 
imnosdvel B nalavra humana de dar ums idh." 

ta) "Jornal do oommercio" da mesma data 



Jesus C m t a  fez, eo&rangeiho registra do Precursor: pats 
as outms homens m e  ser4 dado ai p e n a  humano inteiro na 
, e m d a  vinda, que será n&o só o triumpho definitivo e a 
ultima phase da Igreja, mas tambem a manifesisiáo das cm- 
e3enclm:' 

"O orador compara a primeira com a segunda vinda: e 
mostra. com muitas e variadas considerwóes as semelhanw e 
diiferenças entre uma e outra, sssignalando que a primeira 
vinda de Jesus Christo foi a mWricmdia, a segunda ser8 a 
.lustlça." 

"Mostra O que ha de mais sublime no espirito e o que 
,218 de mais tenio no coração da humanidade exee81do pelos 
mysterios ineffaveis do Homem-Deus, nascendo em Belem, 
crescendo em Nazareth, pr&!ando na Palestina, morrendo no 
Caivario. " 

Moostra o que ha de mais epico ns Imaginação humana 
excedido pela imponencia e a magnliicencia da segunda vinda, 
em que o mesmo Homem-Deus apwrecer4 triumphante e glo- 
rioso sobre as nuvens do C b * .  

A pmpaslto citaremos aqui as palavras de Joseph de M&- 
tre: (1) P e n a  que a affinidade natural da reitglHo e da selen- 
cia se reune na cabeça de um homem de genio: <a apparie&o 
não deve estar longe). A oplniáo que fazemos hoje sobre m a s  
que nos parecem bizarras ou insensatas, serão axiomas e ficar- 
se-& admirado da eshrpidez actual, como n6s ficamos, quando 
e~nidamos a idade media". 

Santa AposMnho foi dfscipulo de S. Paulo e disse: (2) A 
essa santa hyerarcnla, Imagem da bellezrs increada, deve-se 
iuntar em cada esphera que lhe 6 Rmpria, e com o grau de 
W e r  e de sciencia, os mysierios iIluminadores, afim de se 
'racar com fidelidade seu principio OriginaJ A perfeição con- 
tfste em se approximar de DEUS, par uma corajosa i m 1 W  
e a aue 6 mais sublime ainda ã ficar sendo seu euiaerador. A ~~~~ ~ ~~ c ~ - ~ ~ ~ ~ ~ - ~  -- 

-xistincia dessas creaturas é devida a uma participaçgo de 
DrSUS communlcando-se com euas." 

Feitas =tasi despretenciosas obsemaçóe, com reserva de, se 
forem,contrarias & nossa religião, serem tomadas como &o 
existentes, vamos dar aqui o mechanismo pele19 qual os Incaa 
adorando o Sol, delle se dizendo fllhos, conseguiram f m r  a 
relMáo que reuniu, protegeu e serviu de principal base B esta- 
bilidade duradoura dos 400 annoa de reinado no Perti 8% a 
invas%o européa. 

O Sol não podia deixar de ser pela evidencia de sua Mluen- 
cia o agente fecundo para a terra, m o  para o e8pirito dos 
povoli primitivos. 

Antes da doutrina dos Incas rendamos ao sablo Humboldt 
as homenagens que elle tambem prestou ao astro rei: (3) 

"Sua a 6 0  manliesia-se ora tranquiüamente e em silen- 
cio, por affinidades chimicas e determina os diiferentes phe- 

(1) Soirães de S. Petersboug. 
(2) Ryerarchia, pag. 196. 
!S) (3Osm0s III, M8. 



nomenos da vids. entre as vegetaes, na enbosmose das Deredea 
cellulares; entre as animaes no tecido das fibras musculares OU 
nervosas: ora faz brilhar o raio. com o trováo na atmosDhera 
as trombas d'agua, as tempzstsdes.. . As ondas luminosas nBe 
se acham s6mente sobre o mundo dos c n p ,  e não se limitam 
a decompor e recompor as substaneias; ellas náo têm por unico 
effeito attnihir para fóra do seio da Terra os germens delica- 
aas das 'piantas e de desenvolver nas suas folhas a materia 
verde da cUu0phiia e das cores das flores aromaticas. ou de 
repetir mü e mil vezes a imagem do Sol . meio do choque 
glgeiaso das vagas e sobre as astes tenves dos vergeis dos g rada  ' 

curvadas ao sopro dos ventos. A luz do Céu, conforme os dife- 
rentes m w  de sua duraç8o e do seu brüho tambem est8 em 
relaÇA0 mysteriOsa com o homem interior, com a excitasão 
alegre e melanchplica do seu humor.. . E' o que Pllnio o antigo 
a r i m i u  estas oalawas: "Coeli tristism dlsculit Sol et 
humani nubila animt serenak" 

O 801 expulsa ai tristeza do Céu e dissipa as nuvens que 
entristecem o coraç?io. 

Decome d a  consideraçóes o natural pendor que os In- 
cas wsuidcaes do governo sobre um povo ignorante e bar- 
bam. msa consciente de seu dever, tinham pela religião do Sol, 
do quai se fieeram filhos. Os saerificios humanos foram sempre 
ininterrompidas sendo as victimas comidas e na mesa régia 
esta ignaria era apetecida. O fim deste sacrifieio tinha Por 
objetivo mostrar a indifferença pela morte, cabeMo por sorte, 
que as pictimas &tiam. um saciificio do qual se serviam e 
se nutriam com a consoiaçáo de que o que ellas iam soffrer JB. 
0utm8 muitos, em todos os tempos, haviam padecido resi- 
gnados. 

A invocação que os Incas faziam ao Sol 6 bastante elo- 
quente e devemos a Mannontel: Vol. li, pag. 35, a traduciáo 
kguiute: 

A' tarde o Inca marchava para o templo com o seu se- 
quito e em alta voz pronunciava a oração quotidiana: 

"Dew bemfeitor, tu vais-te affastar de nos e dar vida e 
aiegria aospovos que estão em outms hemispherios, aos quaes 
o inverno. filho da noite, afflige longe de ti. (1) Não murmu- 
m queixas por ism, tu não serias justo si s6 para nós 
f o w  consagrado o vosso amor, esquecendo-se do resto do 
mundo. Segue tua marcha, mss antes deixa que um dos teus 
raios faça aecender o fogo que vai iiiuminar as teus altares, 
espalhando a consolação durante tua ausencia. Eu nasci rei e 
teu filho, permitti que agora mesmo seja accesa a f0gueù.a 
destinada a teu culto " 

Dirigindo-se para o povo continuava conforme lemos no 
livro "Voyage du Perú". 

"Filhos do imperio, 6 chegado o momento de restituir o 
preço do v- nascimento. Toda a creatura que olhar a Vida 
como um bem é obrigada a transmlitir e multiplicar esses be- 

~, - r . - ,. . , ,. i - , . ,  
, , #  

(1) Parecer4 aos leitores que a palama hemispherio seria im- 
Posslvel de ser pronunciada naqueiies tempos; mas a nossa 
traduçáo 6 fiel .- 
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net~<~(. Si ha -entre véa que tenas t algum^ q ~ e l t s  a 
fuzm que se I m ~ -  e diga o que sente ponlue eu'estou - sput, 
wmo filho & ido] ado$ar esta queixa. Mas si todos ostáo 
contentes e satisfe tos dos beneíieios recòbYdos. Cwa tados se 

ao seu sob pa r a  render o culto e com ums f6 mutua 
. pedir que se perpo o numero dos f ebs . "  

Eis a explica 5 deste mysterio: 
Desde a funda$$% do Imperto dos Incw por M3nd>-Dapae, 

sue ~osí;uie um espeiho convexo engastado de ~ u r a  srtlficio 
'mptbeFtoso,guazdadb pelos ~ O t e a  do CUHQ e só conhecldo 
d6.1nca e deüe$. UI@ fogueira era preparada c 0 4  lenha muito 
6 de aloés e cedro. Os raios soLare6, incidindo no 6spelh0, 
remetiam B d&&amla coincidindo no fóco. naturai!nente como 
08 &lebres espelüoq -de Archimedes, a fogueira pieparpda com 
a lenha reslnwa, aWia logo depolr & feita a on8á0, pmdu- 
+do no animo ão I povo uma alegria profunda e *era. 

O fumo aromatico predispunha na atmmpherc embalsa- 
mada, o sentim& que faz o povo tOrngr-%S v b  mais 
ctenie. 

Apenas a fogu+ira. ardia. o povo fokmndo circulos con- 
centricos. g u a r d h '  a ordem das classes, isto é. a.9 mulhfses 
mães, os joveúx qu! eram a forca e a esperança &.impario, 
pediam a o s o l  que Uie8 d b  forças para amar, respeitar as 
leis e adorsr o Sol. 

Um dos mai$ 'int%ressantes clich6s que publicamos nesM 
estudo é o que copismoa do importante livro de J w e  Jean 
e Antonio d'mhcu, pag. 382, VoI. I. Uma pedra que elle Chama. 
mineral sallinaceo L empregada para a fabricam de espelhos 
por ser. susoeptivel de um beiio polido. Procurando estudar s 
na'ureza d a  pedra o meu velho, bom amigo e companheiro 
dr. Ennes de &um me explicou que exe minerio chame-se 
tembem em geoloeia Obrediano, ou agatha vuicnnica. Quando 
multa porosa, é a pedra pome, indicatlva da origem vulcpntBn, 
onde se. encontra. OiPení, que é o pais mais rico de Ouro emi-  
nerios da Ameria do Sul, tem tambèm uma pedra. conhecid8 
por Oluo das rnw, que é o sulphureto de arse-, mim 
suas qualidades era queimado para produzir Um cheiro desd 
m d a v e l  e mesmo venenoso, por conter arsenico; que se ti- 
prendia ao lado'do acido sulpburoso. Como a pedra podia 
ewender isso impreasfonava os indics. . . 

A documeniaq80 da histeria, quando pode ser feita com re- 
producçáo dos desenhas da epoea, torna mais facil o encargo 
do històrimior. ' ; - 

O sabio p m i d r  Berillon; a ruja amieade devo a honra 
de ser professor mpspondente da Emla  de Pswhologia de 
Pariz, da qual 6 Dir@ctor. autaiznu-M8.a publicar os diehb dos 
"Ex-votos dos Azteqbes do Mexico e dos Peruvianos" na e+a 
precolombiana. titulo do folheto no qual mm muitssobserVaç6e.s 
faz um estudo eomprativo da medicina indigena, com a da 
mesma epoca na hiropa e do culto reUpiosD. 

Vê-se o modo expressivo com que os Incas fwiam perpetuar 
em vasos de barro as symbolw dos deuses que eram invGados . 
para c.= as molestias 

Citando O celebre Franciscano Bernardino Sa L w ,  que 
no livro "Historfa Generale de los casos tie la Nuem Espafia" 
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s a cura dos . , . . 

tornava o afent& ' -6 wffrimentb. ' - r  , c . . r., -A. .*.. ..' 
E m b M i ' ~ ~ ~ - n a t m a I i s t a s  m InaprnO da5 es- 

sencias..vegèCc&fwquer pata ~JS remedios que cnrõm. qw pars .  
os venenos que mstam, .aOo se poude jamak conheEBP o se- 
grado do --,- como veremos na biographia- de .&p~s im- 
p e r a d o ~ ~  -9mast- difficil foi. faeer - dgappareoer o x ~ w ~ D , .  que, 

vez .-o, f* o individuo ficar esqueletfco. plaon- 
gagamia ~ s s o  dfm. 

E n i w r ~ s  Eglpcios, os Etniscos, os Grega, e os Romanos. 
tsinaees se eonheümn e eram tambern usados os symbolos feti- 
o ~ . q i t a . r e p r e s e n h t v a b  o orgam affectacio, em um .ex-voto 

h . :  
-@i d i i d a  wlos sacerdotes tinha -bem DOS ai- 
c$ioi<tes tirados das planta+, @ w preparo do- de aigumas 
deiias, beberagem fermenkuhs, w m  annia .* %<>8to deliciosos. 
Com o fim de se cOnimUniw,em aoma, bCapar ca sscerdotes 
em condiç6e&~e+peciaeS, k W  a% .-;,e m e sob a ., c .. 
a& vapoiosa das licorr:~-b B~ v i a m q m .  em Uma 
allueinyAo verdadeira, os sem, deuses. ': . . , ~. . 

o copselhõ que os ceiebm sacerdotes. a& exciedos, davam 
ao despertar desta embriaWez reliigosl) n6o raro proddu  o 
morticinio de viciimas sCe milhares, sacflicsdas'e wIiiidas @ 
&em dos deuses. Curjosa.6 a ObEx%ada que as vlrictimas pres 
tavam a &te$auk?xios, mvrrendo com maior reskmçh do qua 
o mrdeirinha t indo dos rebanhos. i," . 

.L 4 idulatrin leva necewriamente os povos6 su~>erstiçáo, sua 
filha legitima. Não só no Perú e no Mexiw, como ainda h4 -r. 

-3.p 



! 
I 

é resumlçáo ne6t$ mundo". ' ' .  
I .  

* ~ .,., ~: , i _ . ' ~  ' 

, . r i i l . '  ~ < . . 
. . i 

(1) 4 ~40&.& ássumr>G. deve-se ia na biogrpp*. d 
t n q s  o sonha de Viracocha.. No üiexico o. apparecune. 

..de uma ave singular, f ez iam que I>elo reflexo do h.* . da pirte -a de séu bico'visóes terrivds apgate&&m, 
&.' ooniormen?+r$mos em outro capituio. .- . ~. 
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Embaa mitltog;.i i~a~ ienhaq.,.gdo puLüicag06 a re 
do reinado. da% irxs-9rie exerw+gm maB dã 
amos um governa pmspero tendr, $&a prudentes e sclda 
indigenw bem famillaneados no erarcioio das armes! pmm+ 
zuuio ao imperh no P e r ~  a mnqwta ue muitas ~~E61.w; 
tncendemos de nas;\. dever con$riDI& as Insnw(p ry*aace 
para dar aos leituw da lingiia port-gusla um resumo da 
nistoria dos Inças e tumbem as MSYLS impr- % respeitg , . 

, da i a 1 u ~ , e r e r c t d a  pelo seu governo em iuq pericdo de 
Lrmp ta" uwmav, qu' a IU.?&mia da humanidade nos tem- . 
pos modernas q8p conx?guiu regimar para com outros so- 
uer&IuM. 

A p~igi&a : o kma&~  que q esciiptor tem de notar é 
sobre o nqchnnia;8 .dos ws dados em cor<lóes. dsLnbwio9 em 
~.us-o e@ ,p salões em sentido verti* que serviam 
de alphsbet? c- i e i t p  era dada aos p o u w  etprregados -. 
uzsses w- 

GmUasQ $% k6.' Vsga que 6 ,  ioojntestsv$Waie o autor 
mais bem ief~raiw.:&. 

com 1-0 lastipqate.anttce t3dns as de- pf 
pelos invasora seja a maiw 8 QS,- deste 
segredo com o e x ~ o  bos homim que bwbm pap&wdo 
ate aqueila e ~ c a  e wistro de tcúm os fipçtos NstorIccs da- 
queiie pai2 

0 s  mon-tan ~$chados e m-ados @pois de muitos 
anuas da invaság  da^ quaes damos muitos c ~ , . . w p i s d o s  dm 
autores competentes. sáo a prova evidente da adeantada civi- 
iiaaçáo a que haviam attingidn os Imp?rios do:Perh e do Me- 
xico, cujo estado ~ e i ~ Ç B o  nas parece ter sido maior do 
que o da pmprla. ii&aUha, at4 aquella occasiáo. 

O pue hs d e  ,mais obscuro na historia do Perú B a ma- 
neira pela aual 8s lae8.s. denOJnhAdOs filhos do Sol. perpetua- 
ram a *,Wa durante 4(YI snnos. 

O plimeim ima, Bhwo-Capac, teve por ,esposa Com di- 
zendo-se ambos filhas do Sol. - A fBbufs ,da sua. origem e m  narrada ao povo e Bs pmvin- 
&as g u e j & w m  vam ao itnperitv, contenics de conhecer a + 

W e m  iii€a assegurava um poder divino, Infiuenciados . .. 
peio maimastro util a todo o mundo e sem 0,quai a vida . ,  ... 
&ria imwss&eL 

Os inüisaws da Americo do ..M naquem wta região, 
s e : , ~ p a n r m  de pôr em duvida a .  c&em de seu 

sol>enw- 
tonmu-se darte modo uma força, 

naçoes- SeiTagens da dsinhança sempre em 
gufftss IOQasr, e barbIVlg, tomavam-se cada vez mais fracas 



junta de um poder que se concentrava com mtmto de a h -  
6-P sw aonUUY>S, e o weroita oo Mperaaor, cana anno mas 

r u,,, suomema ao m m o  aos moas as naçoe~ ace entao 
uigovernavfs& I ~ o d m  os auboies são accordes na fabulosa origem aoa 
lncas, nu incuto ae chamarem a si maioir permo soore sua5 
p.&its, poaenao governar e impor sua VonIade as zrluu* 
ignoiances e crueis'aespidas aas mais rudimentares vmuads 
t. u i a ~ ~  crueis na vmgança do que os proprios anunais irra- 
cionaes 

aem idéia de religib, essas tribus náo poderiam moderar 
os instinctas que a herança tornava sempre perversas. allmen- 
tanao-se aa carne humana. como os animaes carmvoros, fa- 
zendo dos vicios as tontes de seus g m ;  proclamando-se ellas 
mesmas as mais pervmsss entre todos os animaes. 

Tanto Herrera como Gregorio Garcii em seu livro "Ori- 
gem de Ias; iuidios", Livro V, cap. VILI, confirmam o testemunho 
oe Wciiaw ae Li Vega: "A fa~u!a dai prmenm &as e 
cransmittida aos outros do seguinte modo: 

O Inca I Manca-Capac era filho do Sol. Seu pae impressio- 
+ nado pela mieeria em que viviam tantos povos infelizes, toi 

enviado com Com tambem filha do Sol e irmá do mesmo inca 
afim de civilbr as naçóes, dar-lhes leis coniorme á r&o e á 
eguidade para ensinar e cultivar a terra e nutrir-se de seus 

I 
fructns, instnúndo sobre o cuito do Sol, seu pae, mostrando 
a maneira com que deviam protecçáo uns aos outros e quaes 

j os sacriiicios que deviam offerecer. 
Para esse fim o Sol coiiocou o irmão e irmá no lago de 

Titi-caca. affastados de Cuzco cerca &a 80 leguas, eiies rece- 
beram uma b a m  de ouro de pouco mais ou menos meia braça 
de cumprimenta com a espessura de dois dedos. ordenando que 
seguissem o regimeu de vida como bem entendessem e por toda 
a parte por onde andassem, deviam tocar á terra com a barra 
de ouro, estabeiecendo leis que deviam ser obedecidas cega- 
mente, n b  86 Mlos seus descendentes assim como pelos povos 
snbmttidos á sua obediencia". 

Dom esta ordem o irmão e irmH seguiram para o septen- 
triáo ate uma montanha ao Sul de Cuzco. chamada Huanacauri 
e tendo lançado no chão a barra de ouro que o Sol seu pae Ihes 
dera, logo o Sol desapwreceu de seus olhos. Então o Inca com- 
prehendeu que era em obediencia ao 801 seu pae, que esta jor- 
na& fora feita com intuito de garantir-ihe a prosperidade e o 
imperio sobre os Povos do Perú.'" 

OS primeiros indios aos quaes eiies faiaram. tacados pela 
linguagem desta nbuia e pela dogura das palavras e das 
offertas vantajosas, corIeram em multidSes para a montanha 
de Huanacauri, onde o Inca principiou a edificar a cidade 

I 
de Cmco, providenciando a respeito da subsistencia dos 
habitantes. 

Estes novos wssailos encantados gela vida de docura, por 
toda a parte que percorriam espaihavam a noticia, annun- 
ciando aos povos mais affastados a boa nova e convidando-os a 
virem se submetter ao Imperio dos Incas. 

Foram fundados muitos centros de p.opuleçbes chamados 
cidades, d- quaes a maior não contiaha mais de cem casas. 

t .  %S. .~ .  



Começou Mauco-Caw a formar um pequeno exercito. 
prejdh dos homens s e  imtruidm no exercicio da agricul- ' 
tura e as mulheras na prstica de tecidas de fios e dos m i p s  
domesticas. O dominio do novo monarcha se exiendeu para o 
Oriente, desde Oueco ate o rio Pancariambo, e para o OIoi- 

. . dente cerca de oito leguas, até o rio Apaimsc e para o Sul 
nove leguas ate Quequefana. 

A memoiia confuss dos indlos náo pude  fornecer aos bis- 
to ria dor.?^ dados precisos, e os nós, que eram lidos pol inter- 
premiao aessa unmiagem faiaaa. nao foram Waauzidos para . . 
linguagem escnpta 

íirM.i-r ~ ~ i t i u i i u i  qm n w  pooia ser inierior a 4UO m o s  
v u ~ , ~ i i ~ i i u  excrçuio pelos medo aLe a invasao eiuopeia e cremos 
u c ~ n  s;, a veraue, wmo os iziwi-es vao veruicar peia nwwrui; 
iacus t: monumtntcs reitos pelos diversas m s  unperaoores, 
çii~o u u n u w  se aiaigou consuieraveunente. a 

&SSU e m D e m  a opunao ue Georges Jean na importante 
onra 2m aois volumes " Voyage au Peru''. que diz: 

"uuas coisas o mipremonaram no estawlecunento do novL 
imperrr, a prrnvira iui ver O u~ca manco-~iapac mvocanao 
a re e o SOL, par8 atmahu as nqóes, nariando sempre a esrz* e 
povos embrUteClaos, a mOuIa de sua pretenaida orig2m. aiim u.. 
veruicarem a vantagem de mudar ae vida. A segrinoa mus 
admlravel, porque e s m o  estes povos na peior das oruoaruts, 
foi que puuessem apparecer duas pessoas unidas por um so 
pensamenm, com um espirim supeiior, de modo a influenciar 
o meio humano no quai viveram, e não só innuenciar, mas 
tambem imaglnár um meio de os fazer sahir desss barbaria 
wverss, Luais confame á natureza dos animaes quamupetfes 
o0 que de seres humanos;" 

Deste modo aplkreceu pela vez primeira, entre os Avagens, 
o meio de aproveitar a faculdade da inielligencia, para dis- 
tinpuir o bem do mal. 

Para este fim era. preciso que foskem de indoie boa e de 
um typo de raw sem mestiçagem. Parece que eUes vieram de 
outro paia, como naufragas, que submetidos B vida selvagem, 
pudessem assim agir. 

Esta b. a naisa opiuiáo, porque a historia da America 
mostra desde a chegada de Colombo, que foi bzm recebido no ' 

meio destes mdigenas e de Martbn Affonso tambem do 
mesmo modo: prova 6 que havia entre os indios indicios de co- 
nhecimentos dos pvos civiüzados. 

Em Sáo Vicente, Joáo Ramalho vivia como indio, e foi o 
fmtnr poderoso que likrtou doa prigos o grande fundador de 
Sáo  Paulo, e que nár, sómente fundou S. Vicenie, mas. foi a 
Piratininga estabelecer a Capital do Estado que tem o nome 
do aposto10 das Gentes. 

A Paiavra Inea tem duas SlgnificaFões differentes. O Inca 
significa Senhor, Rei ou Imperador, e tambem dgtüfics des- 
CEUWIte do saogue real. A esposa dz' Manco-Capo chamava-se 
Mama-Ocem. 

8' propq& que o numero das vassallos foi augmentando 
e cada um foi vendo e sentindo as vantagens de uma sociedade 

, , . ~ , ~ n ~ u - s e  o sobrenome Capac ao nome Inca; 
Cspãe yuer dizer rico em virtudes, em talentos, em poder; 



Outms titulos foram accrescidas: taes como Hua-Chacuyac, que 
significa amigo e protector dos pobres, Intip-Churin, que se 
pode traduzir por ''Filho do Sol". 

A mulher legitima do Inca tinha o titulo de Coya, nome 
que quer dizer esposa legitima e é reservado para a esposa 
do Rei, e as princezas nascidas deste matrimonio. 

Quanto ás concubinas, as que não tinham sangue real, 
nem eram parentes dos imperadores, o nome que ajuntavam 
era Mamacuna, que significa matrona. ou mulher que faz o 
officio de mãe. As concubinas parentes dos reis tinham o ti- 
tulo Polia, que era c o m u m  a m a s  ás mulheres da casa real. 

Manco-Capac imaginou ti tula de distincçáo para si e 
para seus succewres ao throno. A pruneira era o uso de 
cortar os c a w o s  ao aitn da cabeça a um dedo de cumpiunento, 
sendo regra para os outros indios náa os corta. A segunda 
o uso de Drincos longos nas orelhas, dando a forma de angulos 
ae 3 Polegadas A ter& era um collar, ou cordão chamado 
Llautu, de cores diversas, do qual usavam os Incas dando 
muitas voltas n a  cabwa, como uma grinalda, sendo a ultima 
aas cordas do collar a que ficava sobre a testa, còr de fogo. 

O fim0 mais velho, o Qerdeiro presumptivo do imperio, 
usava de uma franja diiferente de c& amarella. Ao principio 
1Wanm-CaPac pretendeu que o uso deste enfeite fosse distin- 
ctivo das pessoas de sua classe, como honraria aos grandes 
do Imperio; mastaes franjas, especie de decoraçóes, eram dii- 
ferentes das usadas pelos Incas, e em usal-os os vassallos dis- 
tinguiam os personagens. 

A' proporção que os indios das varias tribus e naçóes fora:il 
sendo attrahidos ao seu imperio, ficaram acostumados a viver 
em sociedade necessaria ao bem publico. 

Manco-Capac iniciou os trabalhos da agricultura, a arte 
de camüzar as aguas para irrigar as plantas e humedecer 
as terras afim de augmentar a producçáo das sementes cul- 
tivadas; emfim o governo do Inca I foi conveniente para tornar 
a vida felie em um meio barbaro. 

Ordenou que e?n cada povoado. ou communa houvesse uma 
casa que servisse de celleiro publico, o que nos faz bem ver 
que eUe conhecia o meihodo dai phasa68 do EgVpto. 

A distribuiçáo dos cereaes era feita entre as popUhçóes 
dos districtos, conforme as necessidades, de modo a guar- 
dar sempre uma equitativa distribuição da colheita. Cada 
casa destes ceiieiros tinha a administração diriiida por um 
especialista. 

Manco-Capac inventou uma roupa decente, afim de ser 
usada, sendo Coya Manco-Capac encarregada de ensinar ás 
mulheres a fabricado, que se fazia de tecidos de algodá0 c 
de 15. 

Foram nomeados caciques ou curacas para governar as 
communidades, sendo escolhidos os mais capazes. 

Creou o lugar de senhores da8 aldeias para rewmpen- 
sar os mais dedicados servidores. 

AS leis de seu imperio eram baseadas nas leis naturaes. 
A principal era: Amar uns aos outros (como prega c 

Evanwlho) como se fosse a si mesmo. P e m  severas foram 
feitas aos infractores, na proporção dos delictos. Os adulte- 



110% os homicidios, os furtos, eram crimes punidos de mmte. 
A polygamia era prohibida, sendo seu desejo obrigar a todos 
i se casarem na propria famüia, afim de evitar a mistura de 
linguagem. os mancebos de 19 anuas nãu podiam casar-se, 
porque não timham capacidade para prover a ,suhsistencia e 
governar a familia. Os casamentos se fseiam do seguinte modo: 
O Inca fazia reunir em cada amo, ou de dous m o s ,  todas as 
moças que existiam e rapazes da mesma raça na cidade de 
CUZCO. AS mqaa deviam ter 18 annos e os moços pelo menos 
20. Perante os convivas, o Inca tendo toda a sua c8rte reunida, 
chamava cada um por seu nome e tomada a mão do espaso 
e da esposa, os fazia invocar a f6 natural para se ligarem como 
sposos, indo em seguida para a companhia dos seus parentes. 
As -mulheres assim meadas ficavam-se chamando mulheres 
entregues pela mHo das Inm e s p m  kglthae. - NO d h  se- 
guinte os ministms, delegados para este 'fim especial, conti- 
nuavam a praticar. na mesma ordem, os casamentos, ,sendo 
este exemplo e pratica seguidos em todas os povoados, em todas 
as pmvincia.8 pelos Curacas OJ Caciques. 

Como eram :dolatras, ensinou-lhes uma religião, conforme 
a sua idolatria. O Sol sendo o proprio deus que elles devlam 
:<:mar, havia regras para os sacrificios humanos, ou nio, que 
:-am offereeidos ao deus Sol. Os sacriflcios eram em accáo d- 
macns para que a terra produzisse e d6sse boas colheitas. e 
tambem para aeradff,er o nascimento de filhos bons e fortos. 
e nor ter enviado o Inca e sua e s w  m r a  tlral-os da mixria 
em nue viviam. Temolos foram erieldos para o culto do Sol. 
e tambem foram ediflcadas casas para abrigo das mulheies. 
niie eram especies de freiras. con~amadas ao zelo e ao culto, 
pendo taes mulheres, tiradas do sangue real, obrigadas a guar- 
dar x castidade. 

Havendo Manco-Capac estabelecido seu imperio wbre os 
a-lido fundamentos destas leis. fez chamar os Caciques 
nrincinaes vns~allos e em nresenca de mande numero delles 
iisoii d a  semiinte linguagem. guardada pela tradiç&o e pelos 
n6s dos cordóes. 

Pi- n rr*iimo deste discurso como o traduzimos do Ilvuo cft. 
pag. 216. 2 vol. 

"Quero-vos exhortar antes de morrer e de ser chnmado 
ao reinn do Sol. meu nae, afim de que todos promettam guar- 
n*r e o h s m r  fielmente as lels do meu imperio. tal como o71 
a s  recebi de meu pae o Sol e exljo aua não sejam altera388. 
nem rorromuldas. 

Loec depois morreu e foi pranteado por todas as nacóes. 
rnmo lima entidade divina. Seu corpo foi embalsamado sendl 
feitas p s  mesmsi honras que a uma divindade. Sacrlflcios sem 
conts foram feitos. O seu -eiiindo foi de 40 annos. 

A razís-i d a  oiial a trxdicáo serviu de base a uma inter- 
oretacão varia das hlctariadores a respeita da iabula originaria 
anq Tncnr é conforme os autores citados. devida ou & fnlta de 
jntdlironria dor indlos que foram consultados depois da c m -  
nuists. ou p m u e  os mesmos fndios narravam a seu modo. náo 
havendo n linmapem escrita por ser ienoradados novos rln 
mrim Sabemos auc alguns dos generses vindos da Respa- 
nha, náo sabiam I& nem escrever. 



Tanto isto é verdade que ha escriljtores que aseguram 
que Juarex náo sabia ler, e narram o seguinte ept40diO: C 
temosim prisioneiro admirava os hespanhóes, porque sabiam 
ler. pediu que um delles escrevesse na sua unha a palavra Deus, 
e quando vinha uma visita logo elle mostrava a unha para ella 
lér o nome eseripto, ao que eUe sentia um prazer immenso. 
Indo Juarez vêl-o, como elle lhe mostrasse a unha para Iér a 
palavra DEUS, este náo leu, aa que Guaiemosim o tratou w m  
despreso. 

O tempo decorrido desde a conquista do Peni ate 1752, 
epocha em que foi impresso o livro citado, concorreu natu- 
ralmente para que a historia naxrada pela tradição fosse por 
varios modos contada. E' por isso que D. George Jean, ao qual 
sek?uimos nesta narrativa, considerando o estado de selva- 
eeria, brutalidade em que viviam os indigenas, crê que não foi 
táo facilmente feita a conquista do imperio do Inca Manco- 
Capac. das grandes e ppulosas tribus do seu imperio, até 
cheaaiem a interpretar e a praticar, com uma razoavel eon- 
ducta. actos de verdadeira civilizaçáo, sahindo da preguiça e 
miseria em que viviam, renunciando suas inclina.$ões. e siibmet- 
tendo-se ao trabalho, abandonando os idolos para reconhece- 
rpm como Ieeitimo o unico aue lhe era apresentado na pessoa 
30 seu soberano, tido como filho do Sol. 

Com effeito. uarece imoossivel oue os homens selvagens 
 bandon nas sem a liberdade natural dos snimirer. a cuja Sorte 
ficaram rorlundns. mrn. ?e submetterem ao ium de um s6 
hnrnpm. Tal metamomhma faz SUDIMr aue até Manco-Csmc 
nSn houvera outra o r~an izncá~  social no Per6 e a propria 
ori-m fabulosa deste soberano faz crêr isso. 

O nw Mtrece acaso. é nuas1 Sempre o resultado dos acon- 
tecimentos das leis da evolucáo, 

E' de cr& oue havendo no, paiz uma infinidade de idola- 
trias. sendo rendido culto 9 tod~s 'as  coisas Imaeinaveis e entr? 
e=tes o culto ao Sol. aue foi nor todas as nacóes do miindo o 
fkri irnnre%ionsnte da vida e do espieto, por essa razão pre- 
dominsnte foi adorado por elles. 

C O bureo passou a ser uma esnecie de cornmuna. n auto 
ridade do Inca passou a ser dilatada na wessoa dos rrriaues, 
rr leis. embnrn sem a esminba nara as tomar conhecidas de 
tnrln*. eram vril~arizadas em tndns ns solemnidndes. um rnsumo 
delias era. apregoado 1x10s nue liam nos nós. Sendo certo aue 
radp wqusna tribu tinha um chefe, esses viam bem nuanto 
pra fraco o seu wderio. comparado ao do Inca. 

A natureza humana. teve como ná3 podia deixw de ter, 
no iustincto dos animaes, a fonte fecunda do ensinamento, 
porque o homem é e ser& sempre o urincinal animal. 

A fama. que como a -a abre caminho crescendo, fez 
com oue cada tribu fraca. m u r a s s e  a proteeçáa do forte. 

Drthi as conquistas dos visinhos Povos foi facil. 
Sabiam os Incas que não é 4 sabedoria nem ao genio que 

se precisa recorrer para inventar um DEUS, mas sim á bonda- 
de e á evidencia. 

Essa bondade appareceu com os primeiros beneficias da 
liberdade. da Sustica e da autoridade. svstema embrponario 
nos Incas, como no começo, berço da civilizaçáo, concretizando 



os elementos bons, tirados por bem e por mal do meio M qual 
nasceram e viveram. Si o genw d6 tantos sabios não explicou a 
verdadeira origem de DEUS. lemos na bondade dos Incas a prova 
imaginada pelo instincto humano da fabuia da pmreação ge- 
rada do Sol w m  a mãe do primeiro inca. Organizada ficou 
assim a religião que uniu os indios no seu p o d e m  e kuw 
reinado. 

A maxima conhecida de Salomáo era: A bondade dos ho- 
mens os faz sabios e a sabedoria delles os faz bons". 

U47-U78 

Sinchi-Roea era o filho mais velho de Manco-Camc e de 
Coya, sua esposa. 

Na lingua faiada no Perú, Sinchi significa valente, cheio 
i de wragem. Educado no exercicio das armas, ninguem o ex- 

cedia no manejo da flexa, na força para as luctas corporaes, 
na arte de atirar a pedra da qual David fóra o primeiro mestre. 

Logo que foi proclamado ii imperador, convocou os princi- 
paes vasçailos, curacas e as principaes das tribus. Narram os 
~utores que fez um discurm muito pathetico a respeito das 
obrigaçóes dos subditos Para com o deus Sol, cujas ordens pela 
bocca de seu pai, lhe foram transmittidas, convidando-os a 
proseguir no dominio dos povos visinhos, que permaneciam 
ainda na. barbaria, sem lei8 e sem o deus que deviam adorar, 
devendo todos se submetterem para conhecer a bondade e a 
doçura da justiça. que eUe garantia a todos do seu imperio. 
Fez sentir que todos deviam imital-o e elle seria o primeiro a 
dar o exemplo afim de que as naçóes visinhas conhecessem 
suas leis e se submettessem. 

Sinchi-Roca, resolvido a juntar a palama 4 Wão, partiu 
de C- em direcção do Wul, e foi muito feU% porque conse- 
guiu, sem maiores esforçoa. submetter a seus dominios vinte 
lemas além dos limites deixados por seu pai, Indo at6 Chun- 
cnrs. Alguns autores pretendem que eUe levou o seu imperio - 
ate Punearo de Umafuyu e que pelo lado dos indios Anttn, seus 
dominios chegaram ao rio Calla-huaya, não empregando a 
força das armas, mas a da persuasáo para iáa vantajosa 
conouista 

Sem derramar a g u e  na guerra. e s6mente nos sacrificios 
humanos, que ficaram sempre em uso, a bondade e o valor de 
Inca ii se tornaram afamados. 

As maximas ou leis tie Manco-Capac foram apregoadas 
todos os dias aos povos submettidos ao imperio, havendo tran- 
ouillidade e boa adrninistraqáo. Afim de não faltar alimento 
ordenou grandes pla&acóes de milho. Sendo o trabalho uma 
condicão da humanidade, este regimen adoptado w i u  Wra 
a felicidade da communhk, 

Praticou sempre a religião do 601, cujo culto era simples, 
mas s o l e m .  

No seu imperio foram construidos alguns templos. 
Os chmnistas affirmam pue Sinchi-Roca governou M annos 

casado com Mama Oeüo. 



üeu filho mais velho e successor do throno chamava-se 
Hoque-Jupanqut 

A prole deste Inca foi numerosa, sendo este facto attes- 
tado pelos chronistas; mas dos seus feitos nada pcdemos 
saber. 

Uma das maximss desse Inca era a seguinte: "E' preciso 
que a familia descendente do Sol cresça sempre. Para esse 
fim eUe teve filhos com algumas mama-maounas, assim se 
chamavam as concubinas imperiaes, e taes filhos e:am cha- 
mados Palos. 

LLOQUI-YWANQUI-CAPAC, INCA IU 

~loqui-Yupanqui foi o successor natural de seu pai, sendo 
acclamado depois da mork deste com as solemnidades ado- 
ptadas. 

Lloqui quer dher oanhoto, porque desde pequeno esse 
principe s6 iisava da mão esquerda. Yupanqui significa "tu 
contarás", isto 6, sua fama fará com que todos contem sua 
historia. 

O nome parece ter dado sorte a esse imperador que no 
inicio do governo, reuniu um exercito poderoso de 6 a 7 mU 
homens, sob o commando de dois tios seus. afim de a:ugar seus 
dominios. submettendo novos povos, wmo era o programma 
de seus avós, para receberem a iniiuencia das suas leis. 

Apoiado no exercito, penetrou na provincia, cuja cidade 
principal era Cana. Antes de dar cnmbate os generaes, de 
ac6rdo com as ordens recebidas, parlamentaram com os chefes 
que deviam entender-se com o povo, offerecendo aos habitantes 
a oaz e as mesmas vantagens que os seus vassalos gosavam, 
deeda que todos se submettessem voluntariamer.te. 

Os canniensses, que 1& gosavam de alguma civilização e 
I)assa.vam por ser OS mais habeis entre as trihui selvagens, 
quizeram saber, antes de ser submettidos, si a fama a respeito 
dos incas e das suas leis era verdadeira, e tendo ficado con- 
venridas, entregaram-se e logo receberam instrucç6es para o 
tmbelho aericola, sendo Instruidos das leis que deviam praticar 
d'ora em dlante. 

Inca Iii nomeou delegados competentes para dirigir o 
paiz . 

Vendo que seu exercito não devla ficar InaCHvo, as gene- 
raes receberam ordens de Llmui Yunanqui para p-osemirem 
na. marcha civilizadora. si, dando combate, quando não fossem 
zcceitss as condisóes de paz que propunham. 

Chegados Rs fronteiras' de uma nacão chamada Avreiris, 
aue recusou submetter-se e quiz defender sua liberdade, teve 
de vencer esta nacá0 e deu provas @e sua magnanimidad?, tra- 
tando os vencidos e submettidos com toda a bondade, como si 
elles náo tivessem sido vencidos e tratassem com protectores. 

Deoois oue orzanizou a oratica do trabalho. tornou conhe- 
cidas as suas leis, deixou-os governados por seus caciques e 
por oessoal tirado dos vencidos, f?z seu exercita, ent&o mais 
numeroso, proseguir e encontrando em caminho um terreno 



muito proprio para uma fortaleza, empregou todo o exercito 
nas forciíicações de modo que o povo que acabava de sar incor- 
porado a seu imperio, conhecesse bem como se fazia a defesa 
ueile, e nella mesmu trabalhassem, o local e a fortaleza f i w a u  
ieconhecidos pelo nome Puçara. 

O Inca I11 foi ver e visirar o povo conquistado, s as obras 
da fortaleza, voltanda a Cuzco, depois de ter dado folga ao 
exercito. 

Depois dz iniciar novas campanhas e sempre com as victo- 
rias brilhantes que augmentavarn a fama de seu nome, temido 
e respeitado pa todos as gentios, fez com o seu exercita a con- 
quista das provincias do Poucar-CoUa e de Hoturo-Colla, sem 
sir preciso dirr combate, vindo esses povos ao encontro do ven- 
cedor com uma pompa jamais conhecida, de modo que Lloqui, 
concedendo-lhes grandes recompensas, ordenando que os seus 
curacas usassem mupas destinadas ás suas novas gradu-s 
e para perpetuar a manoria desta conquista, ordenou a cons- 
trução de palacios reaes. 

Templos magnifiws foram levantadas ao Sol.' 
' 

Damos um clichb, copia fiel tirada do livro Voyage da 
Perú, tomo 111, p. 221. 

OuLra sabia instituição, que pela primeira vez na America 
do Sul foi fundada, é a casa para as virgens, dedicadas ao 
culto. As outras naC&s, informadas destas novas instituiçks, 
levantaram tambem edificios para esse culto. Foi assim que a 
arte da a~chitectura teve o maior incremento. 

Os Avariays deram assim o bom exemplo. Os indios de Chu- 
Cuita submette~am-s- voluntariamente, dando prova evidente ' 
da indole dos americanosdo Sul ao regimen monarchico, nestes 
tempos de selvageria e barbaria, porque acharam o modo de ser 
feliz e viver em paz sob a protecç8o dos Incas. 

Voltando a Cuzeo, o imperador Inca i i I  tomou a resoluçáo 
de descançar e #e preparar seu filho mais velho e herdeiro 
do throno Mayta-Capc. Fez eUe visitar todas as nações de 
seu imperio náo s6 para ficar conhecido, como para o acos- 
tumar ao exercicio da soberania, sendo acompanhado dos mais 
habeis chefes de seus paiees e dos mais antigos personagens 
da cark. 

O seu reinado excedeu de M) annos. 
Do casamento wm Mama-Cava só nascku este filho 12- 

gitirno, mas com as concubinas teve grande numero de filhos 
de ambos os sexos. 

Tendo de pssar  o lago nti-Caca com seu exercito, esco- 
lheu o lugar onde o canal é mais estreito e dirigiu a cons- 
tm@o de uma ponte sobre as aguas, feita de tecido de 
cordas com uma palha chamada Ichu. Esse canal pro- 
fundo, tem 1M) braças de largura. Ficando a ponte apenas 
meia braça acima das aguas. Por muitos a q s  esta ponte 
s e u l a r  serviu, sendo refeitas as partes qud se arruinavam, 
causando esse serviço a admiração dos indios. O nosso cliché 
d$ uma idéa desse real trabalho aproveitado pelas conquis- 
tadorea 

A engenharia de nossos temps, ignora certamente que 
300 annos antes .da descoberta do Brazil, j9. houvesse entre 
os Incas t h  adeantados obreiros do progresso. 



Quando estava M leito de morte, fez reunir as filhos, os 
pimipes de sangue real, os curacas e Ihes observou a fiel 
onservancm das leis, o rzspeito ao soberano. dizendo adeus e 
despeàindo-se morreu coberto de gloria. 

MAYTA-CAPAC, INCA N 

1215-1256 

Apenas este soberano tomou a direcSio do governo, pre- 
parou Uma excursão por todo o seu reino, ammpanhado de 

i um exercito de l2.WO homens, afim de gar811tir a distribuiçáo 
da justiça, com a demonstração do exercicio das armas, usadas 

t jB naqueiie tempo, symbolo da ordem e do direito. 
Entrou em seguida na provincia da Thahuanacu, celebre 

pelos grandes ediíicios que indicavam um alto grau de pro- 
grzsso. Facil foi a submissáo do povo, de modo que htayta- 
Capac admirou-se em ver monumentos melhores que a do seu 
impe~io, e que pareciam náo ter sido feitos pelos homens do 
pab, tanzo mais que não existiam no local pedrsiras, estando 
estas muito distantes, mas os blocos de pedras emrmes alU 
estavam para attestar. 

Garcilaza de La Vem. no Livro Iii. Can. I. d& uma mi- - .  . . 
niiciois demriocáa desies monumentos. 

. . expressamente ver ésses monumentos. 
Em apoio desse testemunho, devemos invocar a qualidade 

de ser este um homem de letras, que exerceu o lugar, depois da 
conquista, de Corregedor de Cuzco. 

Eis o que eUe disse: 
"Encontram-se nos edificios dos antigos indios pedras de 

tamanhas proporções que não se as pode olhar sem admúa- 
çáo, "o sendo facil comprehender-se que tão prodigihsas mas- 
sas, que ainda hoje náo poderiam ser conduzidas com os re- 
cursos modernos, á disposiçHg dos engenheiros, podessem ser 
collocadas nos edificios e levantadas sobre as muralhas & al- 
tura de muitos palmos. Essa reflexão deu origem a suppor-$e 
que os indiw conheceram o segredo de fabrlcar pedras do ta- 
manho que queriam". 

Mayta-Capaâ continuou suas conquistas até Ca-Vavere- 
cimas: o soberano deste paiz recusou submetier-se ao seu go- 
verno e fortificou-se sobreluma collina, que era o local de ado- 
ração desta nação -onde tinha rws templos suas divindades. 

O local ma de rara belleea, dominando uma grande pia- 
nicie, e por tsso eiies se juigaram em plena squrança, da 
qual logo se desilludiram, porque o Inca IV os deslocou facil- 
mente com seu aguerrido exercito. 

Constrangidos a pedir miser.cordia. não só Mayta-Capac 
os perdoou, mas foi magnanimo, concedendo diversas graças, 
entre outras consentiu que seus curacas abraçassem os seus 
joelhw, distincçáo rara concedida na sua corte, e propzia para 
as grandes solemnidades, nas quaes toda a popuia@o olhava 
para o throno e para as praticas rerdizadas,' porque sendo o 



imperador conside~ado pessoa sagrada, ninguem s podia tocar, 
seni participar desta intluencia, só permittida aos pruicipes de 
sangue e para qualquar outra pessoa 6ra um sacriiegio punido 
com 8 morte. 

Essa nobre maneira de tratar os vencidos, determinou a 
submissão voluntaria dos wvos do oaiz de Conauicuna. Mal- . - 
tama e Harma e muitas outras demenaz unpoPtancir, todas 
unidas agora ao seu imperio. 

Inca IV mandou o seu exercito sob o commando dos Seus 
generaes, para o Sul, sem ter havida durante a jornada com- 
bate e derramamento de sangue. 

NO Occioence o wz do Uliochuna oppõz resistencia ao 
zxercito victurioso, mas o cerco impedindo o supprimento de 
alimentos fez com que, forçados pela fome, se rendessem, tendo 
os generaes recebido ordem de formar neste pai2 conquistado 
aois granws estaDelecIInentos populares, um chamado Cuchu- 
na, nome do proprio paiz, o outro denominado Moquehua. 

OS Coehuminenses tinham o ahominavel costume que os 
tornara celebres e temidos, de empregarem um veneno e, quan- 
ao queriam se vingar de aiguem, o applicavam no alimento, 
de modo que sem que a victima e ,apercebesse, cahia pouco 
a pouco em um estado de abatimentd, que cada dia o consu- 
mia, até o fim da vida, pela magreza e.tristeza e que, quando 
a victima não era robusta, podia moirer; mas lentamentz, as 
vietimas ficavam como munias vivas. 

O Inca IV, informado deste uso perverso, ordenou que toda 
a pessoa que conhecesse esse veneno e o empregasse, ou tivesse 
já usado delle como vingança, fosse quehada viva, sem pas- 
sibilidade de ser perdoada. Esta ordem causou -graiid?s elogios 
entre os coehuminenses que conheciam os supplicios e o nu- 
mero de victimas feitos. Deste modo perdeu-se o conhecimento 
deste veneno, que assim deixou de victimar as pobres crea- 
turas. 

A execu@o dessa oidem real se fez com toda maior alegria 
que a população não só queimou vivos todos os envenenado- 
res mas tambem seuspredios, plantas e objectos a elles per- 
tencentes 

Para o lado do Oriente, Inca IV conquistou perto de 50 
leguas, desde Puraco do Umaswu, tendo uma largura. de 20 
leguas. As naçües que habitavam esse pai2 chamavam-se Lla- 
ricassa e Lancavan, que, incorporad~s sem resistencia. augmen- 
taram o poder do Imperio. 

A fama destas conquistas não amedrontou os Collas, que 
unidos aos seus vizinhos e formando um execito de 14.WO 
homms guerreiros, vieram adiante de Inca IV resolvido; a 
dar combata; mas o prudente soberano evitou sempre dar 
combate, esperando attrahir os guerreiros par meios doceis r 
suwr ios  

O recurso não deu resultado, sendo Mayta obrigado a dar 
um combate encami~ado que durou um dia. A noite sobrevindo, 
cada um dos exercitos sz =?tirou aos acampamentos. A perda 
dos Collas foi tko numerosa e consideravel, Uue os fez reco- 
nhecer ao amanhecer o dia a inutilidade de continuar a guerra. 
Enviaram parlamentares para se submetterem ao poderoso 
IIICB, que os recebeu com a maior clemencia. 



Esse suceesso repercutiu longe, vindo as naçóes visinhas 
ao encontro dos desejos do Inca, que assim ioi ass2guranao no 
Peru o regimen monaiZnico, umco capaz de se adaptar a 
mdole de um povo, que parece ter nascido para eile; visto 
que 500 innos aepais, as rzpublicas da America do Sul, des- 
troem s e ~  filhos nas guerras fratricidas, nas quaes os trahi- 
dores vencem 

Deoois desta batalha o imuerio dos Incas ficou auzmen- -.~ ~ ~ ~ -~ . 
tado com as cidades de Huaychu e Callamarca, capital dos pai- 
yes incorporados ao Imperio. 

Apezar dz vaho, a sua energia crescia com a edade. De 
Callamarca, Inca I V  marchou até Caracallo de Lagima de 
Coria, pelo caminho de Charcos e voltando em direcção ao 
oriente foi ter no paiz dos celebres e bravos Antis, nação CO- 
nhecida pela ferocidade e barbaria. 

Eses  povos peiotes do que as feras, não se contentavam 
de sacrificar sómente os prisioneiros; mas imolavam os filhos 
e descendentes. Esses sacrificios de crianças, velhos e mulhe- 
res de todas as idsdes, eram feitos na presença dos prisionei- 
ros, ligado pelos pés e pelas mãos a postes, de modo que o tun 
em vista era de ir tirando a c a m  aos pedaços para conservar 
a vida da victims. o maior tempo possivel, usando pata esse 
fim de facas muito aiiadas feitas de uma pedra especial. O 
nosso cliche 6 bem expressivo. 

Comiam sem mastigar na supposicão de que assim engo- 
liam a vida dos martyres prisioneiros, fazendo do seu wrpo 
O tumulo dos vencidos. 

Elles queriam que os sacrificados assistissem a sua sepul- 
tura, feita nos intestinos dos seus algozes que os devoravam. 
Apezar desta barbaria, Mayta-Capac submetieu esses povas, bem 
wmo todas as outras naçóes que existiam até o valle de Chu- 
quiapu. 

Neste apradvel valie o monarcha indigena fez iepousar 
suas tropas, e deu ordens para reunirem todas as nações com- 
prehendidas sob o nome Callos, creando uma p0rçã.o de povoa- 
dos novos onde ordenou granaes plantaçóes de milho, do qual 
se faziam colheitas, guardadas em grandes celeiros, por ser essa 
a região que elie achou de melhores terras para essa cultura, 
base da alimentaçáo dos seus subditos. 

Depois de tantas victnrias e conquistas, Inca IV voltou a 
Cuco, mas não fioou muito tempo inactivo, porque formou o 
designio de novas conquistas, desejoso de extender seu impe- 
rio para o Occidente. Para esse objectivo era 'indispensa- 
vel Passar o grande rio "Apurimac", que era julgado impossivel 
dc passar. 

Inca IV ordenou que se fizesse uma grande ponte po; eile 
imaginada de cipós chamados bejucas e mies, de tal modo te- 
cidos e entrelaçados que foi uma verdadeira maravilha essa . 
ponte suspensa, e bastante larga para dar passagem ao exer- 
cito. Foi essa a ponte maior e mais larga do Peni, e tanto 
por sua solidez como belieza ficou sendo conservada cada anno, 
e p r  muito tempo serviu aos hespanhoes invasores. Essa ponte 
media, conforme o testemunho de todos os autores citadõs, mais 
de 200 passa% com duas braws de largura. Era segura por 5 
cabos, cada um feito de cordas de cipós formando um volume 



mais grosso que o corpo de um homem. Ao tempo da con- 
quista os hespanhoes se serviam da ponte para transportar as 
bestas de cargas e carros de bois. A noticia dessa ponte por tal 
modo feriu a imaginação das naçóes visinhas. que ellas attribui- 
ram essa invenção e esse poder do Inca a uma verdadeira ins- 
piração do deus Sol. 

Desde esse momento, a admiração dos povos, em vista da 
invenção e da construcçáo de obra d'arte de tamanho valor, 
resistencia e segurança, não houve quem não ficasse conven- 
cido "na America, que só o w1 podia inspirar seu filho em h 1  
prodigio " . 

Os povos visinhos se apressavam para que Inca IV os accoi- 
tasse como subditos, incorporanda suas naçóes ao seu imwrio". 

O pais conhecido pelo nome de Chumydivillica, que tinha 
20 leguas de dominio, pediu para entrar como parte do impe- 
rio. Passando a t m  deste paiz Inca IV emprehendeu atravessar 
o deserta chamado Contisuyu, por&, tendo encontrado um 
pmtano de 33 leguas de extensão. apressou-se em remir o pes- 
soal aguerrido pratico de serviço de aterros e fez um tão colos- 
sal serviço, que fez desapparecer o pantano abrindo caminho 
por cima de um aterro apedregulhado em toda a extensáo. 
Taes obras que nos tempos modernos ainda pareciam impra- 
ticaveis. foram feitas como se terminam as nosas avenidas de 
hoje. macadamizadas. 

O que ha de notavel foi que o proprio Inca IV iniciou o 
servip com suss proprias mãos para dar exemplo aos seus 
subditos, e assistiu ate final a terminaçáo da obra que como 
a ponte fez a sdmiracáo da posteridade, que viu c3mo o genio 
selvagem do Imperador superou aos proprios .obstaculos da 
natureza que elle dominou wmo senhor, ao passo que tantos 
outros, nos t e m w  modemos. com todos os r e m o s .  vivem 
como escmvos. 

Passando, qual Napoleáo, os valles e as montanhas, Inca IV 
entmu no paiz chamado'illlea. onde só póde chegar atra- 
vessando ingremes e difficeis desfiladeim. Na persuasão 
de aue era um paiz inexpugnavel, os povos se reuniram para 
repeliir a invasão, mas pelo braço forte e as armas o con- 
quistador mostrou, sem demora. como facil lhe era subjugal-os. 

Tratando-os sempre com moderaçãa, o soberano seguiu para 
subjugar os paizes Arami e Collabna que se extendiam até o 

lago Aregoepa. Eram paires quasi desertos. 
Colonias foram fundadas ahi, sob a inteliigente direcção de 

habeis Curacas eocolhidos pelo Inca, que, continuando a glo- 
riosa campanha, conquistou ainda Taurima e Gotahuac, Puma. 
Tampu, Parihuana, Cmha e atravessando o deserto de Co- 
rapuma apoderou-se do paiz de Aruni e Collabua que vão at6 
o valle de Arequipa. 

Todos estes paizes receberam o beneficio de seu providencial 
governo, sendo creadas muitas colonirs, deslocando-se a po- 
pulação de uns logsires ingratos para outros mais prosperas, 
crendo sempre que a solidariedade dos homens os faz melhores 
e bons e a bondade deiles os faz mais sabios, por ser a expe 
riencia grande mestra educadora dos povos. 

Vendo suas n a e s  contentes e satisfeitas, despediu-se con- 



tente, e voltou B sede do govzrno em Cuzco, donde por tantas 
acertadas providencias fez todo o seu imperio florescente. 

Estão os chronistas de scdrdo que o seu reinado foi de 
50 annos. 

Moireu cercado de uma grande estima, havendo educado 
e u  filho mais velho Capac-fupanqul em escola que conforme 
se acaba de ver, só podia o engrandecer, satisfeito morreu. 

Marmontel calcula que até sua morte este Inca N havia 
augmentado em mais de 80 leguas os dominios do Imperio. 

CAPAC-YUPANQUI, INCA V 

1256-1296 

Seguindo o exemplo de seu pai, Inca V Wciou o seu go- 
verno, fazendo uma visita a todas as nações que governava, 
afim de examinar si a Justiw se fazia como 5 s  suas leis 
exigiam e si o povo estava contente, si era bem. ou mal $d- 
ministrado. 

A utilidade da ponte feita por seu pai, o levo6 a fazer 
outra no mesmo rio Apurimac no local denominado Huaca- 
ehaca, sendo essa ponte maiQr do que a outra, com O fim 
de passar o seu exercito de 20.000 homens, afim de entrar no 
paiz Iana-huara. 

Os habitantes do paiz em vez de opporem resistemia, 
vieram receber o manarcha com as maiores provas de dedi- 
c a ~ & ~  para mostrar sua submissão. Todo o resto do pai2 imitou 
este prudente exemplo. 

Em seguiris passou na provinoia de Ameraque. Antes de 
conhecer o valor e o numero dos exercitos do Inca V ,  as po- 
pulações quizeram-se oppór. mas sem demora se entregaram 
com todas as provas de dedicaç8o. 

Capc-Yupamui demorou-se até poder conhecer o paiz 
e sua gente e regular o governo e a applicaçáo das leis. a n d o u  
intimar os habitantes do Daiz Umasuyu, mas antes que elles 
resolvessem a submetter, os atacou e venceu de surpreza, com 
8.WO soldados escolhidos. Deate modo evitaram combates san- 
guinolentos. como era sempre o provamma dos Incas. A sub-, 
missão destes wvos e dos seus euracas facilitou o governo de 
Inca V proclamado senhor. 

Como estes ~ V Q S  viviam em continuas guerras com a 
NacSs Amar&, por causa dos campos de excellente pastagem 
onde elks criavam numerosns rebanhos de animaes, o governo 
P as sabias leis do Inca V, deram. com a Paz, os meios de fazer 
os dominios de ambos os paizes se alargar, sendo todos eUes 
povemados por novos curacas com justiça efficaz e prompta. 

Em vista da facilidade com que conseguiu a l a m r  o Im- 
perio, v0lIOU Inca V a CUZCI, carregado em andor pelos curacas 
dos paizes qus elle tinha subjugado. 

Com o crescimento de tantas provincias e populaçáo ad- 
veiu a necessidade de permanecer na Capital pma providenciar 
sobre os dilatados dominios do Imperio. 

Afim de ter exercito prompto a defender o Imperio, elle 
nomeou seu innáo ~nqui-t i tu e deu com adjunctos 4 prIncipes 



da familia real de seu sangue, todos experimentados no exer- 
ciclo forte das armas. 

As conquistas continuaram para o lado do pai2 dos Cun- 
tisuyu e das provincias de Catapampa e Catanera, habitadas 
pela nação Quechua, que se entregaram antes de ser dado 
combate, porque elles julgavam mais util a sua na& ser go- 
vernada por um Inca sabio e justo do que viver livre, mas 
e'xposto aos ataques dos vizinhos. 

.Foi por isso que todos os o m  vieram fazer submissão 
ao chegar o representante de Anqui-titu, supplicando de re- 
ceber ordens para provar como seriam obedecidas. 

O exercito entrou em seguida em Huamapallapa aos 
lados dos rios Amancay, que eram tambem conhecidos pelo 
nome geral Quechua 

Toias as nacó-s que se extendiam para o lado do mar 
nos valles de Hacarg, Huvina, Damana, Caravilli, Pleta, Quel- 
lea se subrnetteram sem offerecer reslsteneia. 

O Inca sabendo que era habito fnveterado no valle onde 
existiam estas ~ ~ p u l a ç õ e s  o uso da saiomla, ordenou que 
fossem queimados vivos todos os que p?aticavam o abominavel 
costume. Alguns annos depois o soberano organizmi outro 
exercito com o fim de elle mesmo commandar. Para esse fim 
nomeou Feu irmão Anqui-titu regente do Imperio e partiu de 
C~izco em comoanhia de seu filho mais velho, indo & laguna de 
Parie na frenie do exercito. Emquanto elle estava occupado em 
siibmetter estes povos que offereclam tenaz resistencia, che- 
earam 2 deputados do pnlz de Calasuyu, que estava em guerra. 
sunnlicando a Incs V que servisse de arbltro e interlocutor na 
piierrp intprtin~, do Feu pais. 

De?te modo aueriam elles dar testemunho da alta estima 
tribiit,ada Dor ambos os Dartldos em guerra. 

A reDiitacáo deste soberano e dos seus antepassados con- 
correu Dar8 .?se resultado. 

O nome dos dois curacas, segundo os chronistas, era Carl 
I. Chi~ana.  

Spm nrecisar ,sahir ,do local. elle fez audiencla, ouviu as 
rili. denutados e tmeou os. limites do terreno, para. o flm de 
fiear remeitado entre os querellados. 

Vendo oue sua oresenea se fazia neeessaria em Cuzco. 
saiou paro outra vez a visita que pretendfa fazer a todo o 
nniz nua i& tinha uma extensão maior de 80 leguas. Agrade- 
rendo, aos dois currcas o haverem elles escoIhldo para avbitra. 
fico<i a~qicimnela vw, primeira ~ra t lcada  na America do Si11 
~ s c 7 i  forma inventada pelo Inca V Wra acabar as contendss 
mtr- ar nscóes. 

~~soIv l r io  a mnetrar no oaiz Callofuyn, fez outra ponte 
rnhr- n Õ ~ s ~ m l s d o r  do laoo Titicaca, emnregando nesta pon+" 
r i n ,  iiinco muitn oronrin P O cio6 Guembê com fios tirados rias 
rrive- cnnfome ainda hoie P mnhecido Dor todos os lndios 
e c s h o ~ l e ~ .  w t a  ~ o n t e  era fluctuante sobre a agua pomiie 
n?=a-= lnral náo havia clrrenteza: foi felta vara <r exerci*? 

r a s v a r  sobre ella. Uma. vez do outro lado facil foi ter wr 
~ ~ ~ s s e l l n s  os Carl.; e Chinanos. moradores dos doJs neizes co- 
nhecidos mlrs nomes Tanac-Slc e Cochopampa. De posse desteq 
palzes, exieu a submbsgR de Chayanta, collocando no governo 



curacas, afim de serem obedientes e conhecerem as leis dos 
. .  . Incas, para saber si taes leis convinham ao povo, promettendo 

que, no caso contrario, elles Ihes daria a liberdade. 
Acceita esta condição, depois que as leis foram executadas, 

tanta vantagem foi achada e tanta superioridade sobre as  que 
praticavam, que acceitaram com prazer e vieram prestar ho- 
menagem ao Inca como seu senhor, seguindo-se grandes festas 
em regosijo. Muitas tribus chamadas Charcos seguiram essi 
exemplo. 

Contente p r  tanto suecesso, ordenou que seu filho sahisse 
para visitar um lado do seu reino, emquanto eUe seguia para 
outro. Não foi s2m proveito essa viagem, porque outras popu- 
laçóes conhecedoras do governo dos Incas pediram para ser 
incorporadas. Assim os tributarios davam prova de uma civili- 
z a $ & ~  ganha só pelo bom exemplo. As virtudes abriam caminho, 
como faz a agua, por si mesma. 

O imoerio de Inca V ficou aumentado com Chinchafuv. 
Carabuace, Amancahy, Sara, Apaucara, Rucana, Arequipa, sem 
precisar emprego de força. 

Estava tragado para h America uma sorte de governo, que 
facilmente se proDagou pelo exemplo dos n-is. O filho victarioso, 
digno herdeiro de seu pai, veiu juntar-se a eUe que morreu 
entregando-lhe o throno e o imperio. Foi fecundo o governo de 
Inca V e narram os chronistas que o seu reinado foi um dos 
mais longos. excedendo de 60 annos. Um dos clichés que pu- 
blicamm mostra a cerimonial do casamento dos principes, con- 
forme foi feito e praticado por esse soberano. 

INCA-ROCA, INCA VI 

Este nome na lingua do Perú significava principe prudent: 
- successor de seu pai Capac-Yupanqui e de Manna Curiulepay. 

Seguiu fielmente as maximas de seus predecessores. per- 
co-reu todas as terras da seu reinado e preparou-se para novas 
conquistas. Fez tres expedições. dirigindo duas em pessoa, con- 
fiando a outra s se! filho Yahnan-huaca. 

A primeira expedição foi para. o lado do Chinchafuyu. tendo 
subjugado sem sanglie derramada os Paires, Tacmara, Quiunalh, 
Cacgacafa e C a m p a .  Em seguida foi ao paiz Autabuavlla, ha- 
bitado por muitas naçóes conhecidas pelo nome geral Chancas. 

Recebeu a submissão dos distritos Hanco, Onallo, Utum, 
Salla, Uramarca, Villca que, seguindo o exemplo das outras, não 
se oppuzeram submissão desejada. 

Na segunda expediqão, seguiu com o exercito para o lado 
do levante de Cueco, onde nacóes fracas logo se entregamm, 
vindo, deste modo, os povoados Chalapampa, Havisca e Tunu, 
onde cresce e floresee a planta Coca ou cuca, pondo termo Bs 
suas conquistas Para o Oriente, vlsto ser o palz para este ladl 
inhabitavel e pantanoso. Instituiu modelos de moedas que cir- 
culavam. e dezenhos para os vasos de c6ca. 

Inca-Roca emprehendeu a primeira expedição com um 
exercibo de 30.000 homens. o maior que se havia formado na 
America do Sul até esse tempo. O seu fim foi encorporar os 



pvos que estavam ainda no paiz do Chaa~cas, tendo logo con- 
quistade Chimacury, Pacuna e Muya-muya, Milque, Bacaca, 
Machaca, Caracara e Chuquiiaea. 

Com estas conquistas seu imperio E.= augmentou em mais 
de 50 leguas de Norte ao Sul e do Este a Oeste. 

Os talentos deste monarca. eram~wnhecidos e muitos ins- 
ti'utos novos foram creados com os quaes aproveitava o seu 
povo. Muitas leis foram madas  para apoio das novas naç6es 
respeitando-se os habiias adquiridos. Uma especie de Academia 
foi fundada em Cueco para instNc@o dos prineipes de modo 
que, bem se v&, que sem saberem iér nem escrever, lançam na 
pratica da leitura pelo systema dos nás uma sciencia infeliz- 
mente perdida para a historla. 

De sua esposa legitima Aomede Mama-Micay teve muitos 
filhos. tendo reinado mais de 50 annos. 

O longo reinado deste Inca nos faz pensar na p o d e m  força 
do espirito humano, quando é dirigida para o bem, força edu- 
cativa. creadora de energia. que obriga o pensador a crêr que 
o efpirito antecede o corpo. Nada 6 mais edificanie do que 
e.preciar o wverno dos Incas no Novo Mundo, quando era des- 
conhecido do velho. embora sempre fosse a parte mais antiga do 
Universo. 

A vontade destes despQtas. sem a perseverança e sem me- 
thodn. teria degenerado na barbaria que perdeu as povos do 
Braril antes de 1500, praue a oromaphia do paie, a hydm- 
eraohia. n clima. a. extensão e fertilidade da terra. tornaram 
irnpossikei dar limites &s na&&. semwe invadidas i destruidas 
como presas. umas das outras. No Perú a defesa organizada 
pelos Incas fez o Imperio valoroso junto dos ftaws. JB vimos 
a tentativa para abolir a guerra, tomando-se a submi~são pa- 
cifica como a formula obrigatoria da arbitragem do Inca. 

Náo ha que se &%a meihor meio de conquistar as sym- 
pathias. do que ouvlr com proveita a historla dos vencidos e ser 
maenanimo. sabendo perdoar 

Teve muitos filhos de sua legitima eswsa chamada Ma- 
ma-Mia?. 

&n longo reinado excedeu de 50 annos. 

YAWAR-BUACAC, INCA Yn 

Wmo vimos. este monarcha era herdeiro do Inca-Roca. 
Seu nome, conforme a lenda e a tradução da palavra feita 

pelos chronistas citados, quer dizer: derramo lagrimas de san- 
gue, o que awnteceu quando eile tinha quatro annos de idade. 

Chora sangue, ficou sendo a significapão do seu nome. Esse 
prodigio occasionou diverms prophecias dos augures, porque os 
havia tambem na corte dos Incas. 

Para evitar que a pmphecia fosse realizada, foi preciso que 
a máos cheias fossem feitos beneficios ao povo sob sua juris- 
di@o e imperio, afim de conciliar as forças bemfazejas da ua- 
turezs. com o governo do novo Inca. 

Mas wmo o Inca receiasse que um excesso de bondade 
pudesse ger tomado pelas nações conquistadas. m o  signal de 



medo, procurou alargar os limites do hnperio famndo novas 
conquistas. Organizou um exercito, mas náo ousou commandar, 
entregando a seu irmão inca Moga adirecçáo. O novo general 
sahiu-se muito bem da missão que recebera, conquistando as 
provincias Arequipa, Sollafuyo e Tocsma. 

O filho mais velho deste inca, havendo desde a mmidade 
dado os maiores desgostos a seu pai, pelo orgulho, maneiras 
audaciosas e discursos inconvenientes, o Inca para o corrigir 
o enviou como enmiregado de guardar, os rebanhos do imped0 
nas pastagens, longe de Cuzeo. 

-Narram os chronistas que durante o exilio esse principe 
teve um sonho prophetico, vendo um homem barbudo e vestido 
com trajes exizangeiros, que lhe disse ser tambem filho do 
Sol e irmáa de Manco-Capac e de Coya-Mana-Oello-Huaco, que 
seu ngme era Vira-Cacha-Inca. que vinha o advertir que a 
maior parte das provincias de Chinchafuya iam revoltar-se e 
h?viam organizado um poderoso exercito que vinha sobre CIM20 
para destruir a cidade e o Imperio e por isso appasecia em 
sonho para que fosse sem demora dar aviso a seu Pai, para 
ná? ser tomado de surpreza, que o advertia entretanto, que ne- 
nhuma disgraça resultaria, porque elle Vira-Corha, viria em 
seu SOCN>IIO. 

O jovem princlpe foi participar a seu pai esse sonho extra- 
iiho com' a aopariçh: o Inca riu-se e zombou da prophecia do 
seu filho. n&o querendo que elle falasse. deste sonho como 
coisa soria. O desbrezo soberano para um aviso t8o importante, 
Dareceu não correspander &s crenças supersticiosas dos Perua- 
nos. ao temw em que se deu esse sonho. mergulhadm na 
ienorancia. da hlstoria. Aconteceu haver um eclipse da lua. O 
ann~recimento de um eclipse e de um cometa era sempre re- 
rebido como pmva de descontentamento do astro protector 
Entre.elles a traciiçáo dos astrologos do Egyptn, as previsões 
r varios aumrios eram respeitados. Os eclipses eram fnterpre- 
t~rlr." comn do?ncl e dosfallecimento do planeta que achan- 
40-se enfermo, podia rnsrrer e elles tambem seriam victimados. 
Po. wsn razão o medo os unia, entre as nações. 

Um banllho horrlvel feito par vozetia infernal dos indios. 
-ra sempre secuido a cada eclipse, afim de despertar a attenção 
do s-tro. Os cães que náo latlam entre elles apanhavam surras 
t,?rriveis. para que com seus gritos, unidos aos dos senhores, 
?nazimiassem as iras do céu. 

A Lua nara elles era amiga e a protectora dos ani- 
mae? e por isso criam na. piedade que seus gritos deviam ins- 
nirar' r>esde o nascimento deste Inca, fol seu nome cercado de 
oroohedas. Por esse motivo o sonho do fllho não foi. tomado 
rielo ~o1ro comn O de um vislonario, mas como a notlda n8o 
-ra neradavel a seu Pai elle tratou de a esquecer. Mas- tres 
mezw deDoi.3 deste sonho espaihcu-se em Cueeo a notlcia da 
revolta das provincias de Chinchaniya e Atahualla e todo o 
interior da oaiz. 

Porém tomada essa nova como uma reproducçh do RO- 
riho tratou-se de a dissinar. por parecer aos àiriwntes que ta- 
manha audacia jamais noderia ser realidade. Afinal chegaram 
informacões officiaes, s revolta no interior do Imperio sur- 
gla ameaçadwa, tomando armas as naçáes Chanca. Uran- 



vica, Villea, Utarfulla, que massacraram os govemdores no- 
meados pelo Inca. O exercito em armas era de 40.WO 
homens que marcharam contra Cuzoo. , O Inca vendo-se aia- 
cado por um 60 grande numero de inimigos, resolveu aban- 
donar a cidade para ficar em segurança. 

Tocos os habitantes estavam resolvidos a seguir o exem- 
plo; quando o píincipe que guardava os rebanhos do Sol e 
a quem os grandes náo prestaram atten& sobre o. sonho e 
que lhe dissera o principe Vira-Cocha, indignado da covardia 
dos grandes e do povo, correu a Mugna, a cinco leguas de 
Cuzco, local onde se refugiara o rei seu Pai com os principes 
de seu sangue, e lhe fez um discurso para o encorajar e Con- 
seguiu que q Inca voltasse a Cuzco resolvido a defender a 
cidade real, acompanhado dos homens de boa vontade, prefe- 
rindo a morte, antes que dar provas de covardia. 

Com esse exemplo e os dos seus valentes generaes e sol- 
dadoç organizou-se um exercito de 8.004 homens, tendo o Inca 
$ frente. Reunidos na grande planicie perto de CIwx e no 
mesmo caminho por onde vinham os inimigos, eile teve inior- 
mação que as naçães amigas e pertencentes a seu imperio, 
Quechua, Cotapampa, Cotamera e Aymora enviavam a toda a 
pressa um exercito de 20.OW homens aguerridos em seu auxillo. 

Estas napóes eram vizinhas dos revoltosos. e contra os 
quaes sempre estiveram em guerra. até que o Inca Ihes im- 
puzera a submissáo. Logo que se fez a incorporacão dos dois 
exercitos o Inca Vira-Cocha. que havia assumido o commando 
tomando o nome que o sonho buggerira. esperou o inimigo. rei- 
nando grande enthusiasmo no seu exercito, 6 espera do com- 
bate e da victoria. 

A batalha durÒu oito horas. havendo de ambos os lados 
~ e r d a s  mandes. Estando entretanto Vira-Cocha,em muito me- 
ihor aosiçáo. a renovac&o do combate garautiu a derrota dos 
inimieos, com grande gloria para si. 

O vencedor tratou com muita humanidade os prisioneiros. 
cuidando particularmente dos feridos. Destacou-se a maior parte 
do exercito em persemição dos rebeldes que fugiram, levando 
6.000 homens aguerridos com a intenção de offerecer a paz 
aos que se submettessem e dessem provas de arrependimento e 
awepurando um completo esquecimento da offensa recebida, 
acolhendo a todos Que quizessem empregar-se e entrar no cum,- 
primento do dever. 

Quando entwu nas provincias rebeldes o seu exercito infun- 
dia verdadeir? terror: mas a clemencia com que se houve e 
a bondade de sua p e m .  fizeram logo que todos dessem Provas 
de arrependimento. 

Depois de deixar pacificadas as provincias, o Inca voltou 
a Cuzco. onde foi recebido como vencedor e pacificador. 

Tendo necessidade de conversar com seu pae que ficara 
em Mayna, em aeu palacio, para esta cidade seguiu com os seus 
generaes e m n a m  os historiadores que teve demorada conferen- 
cia, resuliando voltar elle a Cuzco onde re fez coroar como 
imperador. cingindo em sua fronte a corba e o diadema real. 
sendo acclamado e reconhecido como imperador. e seml-deus. 

Fez construir um palacio magrifico para seu me ,  peito do 



local onde elle havia se retirado, e onde o Inca desthronado 
passasse o resto de seus dias. 

Ignora-se quanto tempo Yahuar-Hacca viveu aindz. 
0-corre-nos fazer alguns commentarios a respeito do medo 

como factor de acontecimentos. 
O poder era nrtquelies tempos um iman. O homem exercia 

uma influencia contagiosa. A perseverança na obediencia tornou 
focil a applica@.o de leis que eram irrevogaveis. O pensamento, 
tal qual, como as ondas hertzianas, que tornaram possivel o 
telegrapho sem fio, tambem actua no cerebro dos que obedecem 
produzindo harmoniosa cooperação das energias mentaes, nor 
povos de pura raça; de tal modo que o soberano pensando de 
Úm certo modo, todos que a elles estão iigados, pelos laças do 
pode:, tambem pensam do mesmo modo. 

Nem era possivel outra expiicaçáo entre uma PoPulaç&o 
condensada de muitos milhões de seres, praticando as mesmas 
leis, sem outra linguagem que a dos nós, unica de que nos 
deram noticia os historiadores. 

para o psychologo, o pensamento 6 um regulador conta- 
gioso de influencia, boa ou má, que exerce. Os povos supers- 
ticiosos, não sabiam ter medo, aquelles mesmos que eram de- 
vorados vivos estavam a diser aos algoaes: comei minha carne, 
porque eu j& comi a dos vossos irmáos. 

Acostumados a ver o sacrificio humano, quando ihe che- 
gava a vez, morriam sem reagir, como o pobre coelho que se 
retira do caixão em que foi creado para alimentar seus pro- 
prietarios. 

E' bem mnhecido o exemplo dado por homens das mal'?- 
res bravuras. ficarem individualmente tnfiuenciados por um 
homem affligido pelo medo e temor. Quando esse sentimento 
é traduzido pelos sentidos, de modo real, wuelles bravos que 
nunca tremeram em vista dos maiores sacrificios e combates, 
tremem e ficam timidos e apavorados em face da superstição. 
E'se phenomeno causado pelos irradiações do pensamento é a 
prova evidente que achamos para explicar coma é possivel Pelo 
espirito penetrar até os sentidos a alma, que reoebe as im- 
pressões do nosso pensar (9. A religião mais que todas as 
outras fontes de emoçáa, nos consola e faz com que a f6 seja 
a mais poderosa das armas da vida. 

~ a .  alegria, o riso é contagiw. A coragem produz egual 
iniluencia. Não conhecendo a pobreza, nem temendo o inimigo. 
os Incas j8mais puderam comprehender a avareza e a hyw- 
crida dos hespanhóes invasores, e por isso aquelles soberanos 
fortes. cheios de ambi@o nobrz, podiam descobrir os thesouros 
do entendimento humano que não residem onde medra a in- 
triga que geram os aduladores. 

VI&ACOCHA-INCA. IN'CA vm 
i370-1410 

O Incs Virawcha, tendo despojado do throno seu pae, 
iniciou seu governo mandando constniir um templo magnifico 
em um logar chamado Cochac, a 16 leguas ao sul de Custo. 

<*) Nihil est in intelectn. quod prius non fuerit in sensu. 



Esse templo foi dedicado a Inca Vira-cocha supposto tio 
do actual reinante o que havia apparecido em sonho, quando 
guardava o rebanho sagrado. 

Elle quiz que esse templo representasse ao natural o local 
onde tivera o sonho prophetico, de modo a se representar 
sonho, tal como já fiwu descripto. 

Esforçou-se para fazer com que os indios viessem adorar 
seu pretendida tio Vira-wcha, maù o povo, que em toda a parte 
do mundo, não julga sináa pelg que vê. acreditava que o 
templo era para o seu soberano e elle recebeu as mesmas 
honras concedidas sómente ás divindades. 

Teve o cuidado de recordar todos aquelles que o auxiliaram 
na crise porque passara, rendendo todas as homenagens aos 
Quechuas que táo dignamente vieram em seu auxilio contra os 
rebeldes. Obrigou os seus Curacas a usarem o Llatu, mas sem 
franjas, com os cabeilos bem aparados com pendentes nas ore- 
lhas wm pouca differença dos usâdos pelas Incas. 

Este monarcha teve o maior cuidado em fazer conhecer e 
pôr em pratica as leis do seu imperio, fazendo eom que seus 
vassalos dessem applausos aos executores das leis. 

Percorreu, todos os Estados, verificando que as leis eram 
executadas e que a justiça agradava aos vassiios. Pensou por 
sua vez em alargar os limites do imperio, consel% que era a 
lei de Manw-Capac, o fundador do imperio. 

Deu ordem para seguir até o pau dos Callafwa e Con- 
tifuyu com um exercit0.de 30.000 homens, cujo wmmando foi 
entregue a seu irmão Pochuac Mayb Ima, cujo nome signi- 
fica: Corredor rafudoi porque Pochuac quer dizer Voador. Sub- 
jugadas as pmvincias que o general fõra conquistar, entre as 
quaes Coram?+ d'lJllaca, Klipi e Chica, terminando assim todas 
as conquistas para o lado do Oriente limitadss pela grande 
cordilheira dos Andeg sempre coberta de neve e gelo. ficando 
aa Sul limitadas wm os desertos que separam o Peni do Chile 
e ao Occidente pelas costas do mar do Sul. Do lado de 
Quinchafugu, que fica ao Noroeste de C w o ,  o pai2 tendo 
Qmites menos seguros, para esse lado voltou o Inca suas vistas, 

. aifhi de assegurar a defesa e o dominio do paiz sem novas 
..?i.. erras e para esse fim elie mesmo foi commandar um exercito ~-.:$,@< 
, , , o numeroso como o que havia sido dirigido por seu irmão. 

Deixou o governo de Cuzm a seu hmáo Pahuac-Mayta e 
o terror que inspirava seu nome bem como o valor de seu 
exercito, com a fama que o annunciava; tal como a agua que 

' abre caminho &r si mesma. fez com que todos se inclinassem 
. ' ao seu imperio, obedecendo Bs suas ordens e leis. 

Sem atirar uma flexa adquiriu as provfncias Huaytora, de 
Porra ou Huoneanac d'Afoncara, Parca Pkni e D'Aarms. 

Contente wm estas qovas conquistas licenciou seu exercito 
conservando junto a si apenas um numero de soldados suffi- 
ciente para a segurança de sua pessoa. 

Desde esse momento empregou todo o pessoal disponivel 
na Agricultura, sendo o cultivo da terra e as colheitas arma- 
zenadas em grandes celieiros a sua unica prwccupação. 

Entre as obras mais uteis por elle realizadas fez um grande 
e magniiico canal, cujo plano foi por elle mesmo idealizado, 
trazendo as aguas nascidas nos cumes das montanhas entre 



Parcii e Piciù, cujo canal ia a t i  o locai chamado Rucanes, tendo 
mais de 120 leguas de extensáo, com uma profundidade de 
mais de dom pés. 

As pontes e os canas  feitos pelos Incas e que foram me- 
lhorados e conservados pelos invasores hespanhoes constituein 
ao Iauo aar templos e uas rorcalezas, veroadeiras maravilhas 
p i a  aoiiuza u- ediiicações. 

Quando se sabe que o uso de fundir o ferro era ignorado 
no tempo da civilização dos incas, e que se avaliam a tena- 
cidade e o amor' ao trabalho, que estes honens feitos mestres, 
conseguiram honrar, certos como estavam que nada nobilita 

I 
tanto a creatura, wmo a paz guiada pelo trabalho á sombra das 
ieis, e nada avilta tanto os povos como seja a tyrannia e a hy- 

8 pocnsia B sombra das leis. Nos tempos mmiernos, como bem 
dtrse Montequieu: "Não ha maior iyrannia do que aqueila 
que se occulta á sombra da lei". E' o que nos está mastrandu 
o Mexfco. 

Afim de que os leitores pxsam avaliar a adeantada civi- 
li!&aç&o dos &as, aqui consignamos haver esie Imperador re- 
cebido uma embaixada da parte do Rei de Tucunian, .que, in- 
formado a respeito da sabedoria e grandeza do Imperio e das 
conquistas e tamhem da religiáo, pedia para wrticipar destas 
vantagens de que gouwam as naçbes siibmettidas ao seu Im- 
perio (Vide Histmia dos Incas do Perú, pag. 234). offerecen- 
do-se a ficar com o seu povo vasssllos de Inca VIII. 

Taes offertas foram acompanhadas de valiosos presentes 
de artefactos preparados no paiz, como homenagem. 

O Inca acoeiimu com grandes signaes de contentamento este 
testemunho que tanto o orgulhava pela espontaneidade dos 
outros povos em reconhecer us vantagens da Monarchia, como 
governo dos povm de bda indole. O Inca mandou os embai- 
xadores com presentes signiiicativos da nova ailiança. 

Voltou a Cuzeo tliumphaüor. 
~ntretanto, logo depois teve eik conhecimento de que 

os Estados governados por Hmnco-HuaUu, Rei das Chancas, 
que havia commandado o exercito dos rebeldes, cançado de 
se considerar vassallo, depois de haver sido soberano, wmo 
os seus antecessares e de ter sido classificado wom a nota in- 
famante de rebelde, como ficou chamado, havia reunido nu- 
merosss familias afim de fugirem com elle em procura de novos 
paizes, onde pudessem se estabelecer livres da sujeiçáo. 

Sabedor de que se passava, o Inca VI11 fez seguir com ra- 
pidez um exercito até os Chancas, afim de conter os desobe- 
dientes e mandou que muitas tribus viessem preencher os lo- 
pares desoccupados pelos que fugiram e morreram. 

Com sabiap medidas e precauções o Imperio se manteve 
em pae. 

Vira-Cocha foi um grande principe, a escola da sociedade 
e das wntingencias de sua vida, conwmu para elle tirar par- 
tido das suas proprias fraquezas, porque comprehendeu, como 
f a w n  hoje os japonezes, que seguir o genio da Naçáo. é fazer 
com que o proprio povo comprehenda que nada o honra tanto 
como ter uma patria grande no meio da paz e da justiça. 

Os historiadores do Perú estão de acbrdo em reconhecer 
que um Inca havia predito e annunciado a chegada dos hes- 



panhoes aa Perú, informando que depois do reinado & mais 
*uns Incas do seu sangue chegaria a esse paiz uma NaÇao 
ace entál desconhecida, que nao so invadiria o -rio, mas 
raria com' que o povo deixasse a ioolama. ~ecr-riuni que 
e%% previsão elies desejavam que só fosse conhecida dos lncaç 
e n a o  do povo, que sabendo deste mysterio, perderiam a te, 8 
comlança e a estima do seu soberano. 

Este Inca teve por esposalegitima sua irman ~im- umt tu, 
nome que fae rrlluSo B alvura desta princeza branca. Na vei- 
dade todos os chronistas informam ter elia sido mais branca 
que as outras pessoas do paiz. Entre outros filhos teve o prui- 
clpe Pochaeutec que foi seu successor. Calcula-se que o reinada 
cic Vira-Cocha foi de 50 a-. 

POCBACUTEC, INCA 1X 

1410-1458 

O verdadetro nome deste Inca IX era ~ i t u - ~ a n c i - ~ a p a c .  
mas logo que seu pai Ieconquistou o imperio invadido pelos 
Chancy, aíim de conservar a memoria desse acontecimento e 
para provar que elle soubera mudar a face do imperio, tomou 
o nome de Pochacutec, que significa Vira-Mundo. 

Vira-Cocha d?sejou tomar esse nome, mas vendo que as 
populaçóes de seu imperio antes preferiam u wnsiderar como 
seu Deus, do que como seu rei, resolveu guardar a divindade 
de que fora investido, dando a seu filho o nome antes 
desejado. 

PWhaCUteC emprehendeu quatro guerras differentes, sem 
desprezar, entretanto, a justiça e o governo do seu paiz t8o 
augmentado em territorio e populaçáa, grangeando o bom nome 
de governador diligente 

Na primeira guerm, seu irmão Capac Inpanqui foi o com- 
mandante, do exercito, submettendo a nação chamada Ruanca 
e os paizes conhecidos pelo nome Banfa, Tarma, Bombom 

Ao Isdo do Oriente, wm o mesmo exercito,'subjugou as 
nações errantes que viviam espalhadas nos logares chutcupu, 
Ancora Huayiios, e, estabelecendo as bases do governo imipe- 
rial, deixou administradores para manter-a ordem e as lels. 

Na segunda guerra o exercito do Inca IX, ~mnfonne lemas 
8 pagina 335 da Historia do Perú, livro citado, era de 50.000 
soldados. 

Pochacukc quiz que seu filho. mais velho Inca-fupanqui 
acompanhasse seu tio Capac-Yapanqui; que estava enoarre- 
gado do commando, afim de que o jovem principe apprendesse 
a pratica, do governo e .do commando das armas. 

Os dois principes mtrrram no pai2 do Pincu e Huarus e 
picho-~ampa e Cupchuncu. 

Os povos destes tres ultimos paizes fizeram grande resisten- 
cia. mas a habilidade dos generaes superou a todos os emba- 
r a w ,  pelo c€-co, antes que pelas armas, obrigou-os pela fome 
a se renderem. Em seguida entrou no pai2 Huamachuchu, onde o 
Cmaoa, homem que gosava de grande reputação no paiz e era 
tido como o mais espirituoso e sagaz, fez sentir aos prineipes, 
que assim como as outras nagies se submettiam, elle tambem 



queria conhecer o segredo pelo qwl  as poderosos Incas fizeram 
entrar o progresso no pak, esperando, portanto, que os seus 
subalternas viessem a gozar das leis e do governo, para tilar 
da barbaria o povo. 

Esse Curaca chamava-se Cochumbuco, isto 6, tinha o 
nome do proprio paiz que governava, e whn falando se sub- . 
metteu aos Incas. 

O grande exercito avançou at6 o paiz de Casamarca, onde 
os habitantes tomaram as armas para se defender. 

Nações fortes comeguiram offerecer uma resistencia que 
durou 4 mezes e s6 depois deste tempo se submetteram. 

O general Capac-Yupangui licenciou o seu exercito, ficando 
apenas com 12.000 soldados para fazer a conquista do pequeno 
paiz Yauyu. Chamados pelo soberano os generaes (tio e so- 
brinho) vieram a Cueco, onde Inca IX os recebeu em triumpho, 
vindo carregados aos hombros em andores pelos soldados dos 
paires por eUes conquistados. 

Passado algum tempo Inca IX, com seu tio e sobiinho, sa- 
hiram de Cuzco para fazer uma terceira expedição, ordenando 
que na provincia de Rucona e de Hatem-Rucana se reunisse 
um exercito de egual numem. Devia chegar ao vslle pela pla- 
nicie, sob as ordens do seu tio e sobrinho, mas fazendo com 
que um dos exercltos ficasse como reserva, emquanto o outro 
governasse, afim de que os grandes calores desta região plana 
não prejudicassem a saúde dos guerreiros que nasceram e vi- 
veram nos climas mos das montanhas 

A submissáo dos povos moradores nos Vailes, foi rapida 
e sem maior resistencia, chegando o tio e sobrinho at6 Chin- 
cha, lagar que deu o nome á provincia Chinchsfuya; mas os 
habitantes não qulzeram ouvir fallar em submissão ao inca 
IX ao que Capac-Yupanqui ordenou: "Si dentro de oito dias 
não se submettessem, elie os trataria com maior rigor. fa- 
zendo passar cada um pela morte mais cruel, substituindo estes 
habitantes, por outras populações que formassem colonias agri- 
colas e doeeis Bs leis. 

Essa ameaça, e a fome que fazia desanimar os inimigos 
desprovidos de recursos, as forçou & obediencia. O exercito 
passou em seguida os valles de Runa-Huac ou Lanaguana, 
Huarca, Molla e Clilca, onde governava o ' Curaca-Chuqui- 
manco, que durante oito mezes resistiu Bs armas de Inca 
IX, sendo afinal vencido, porque os seus vassallos supplica- 
vam a paz. 

Capac-Yupanqui não se fatigava, e renovando os sol- 
dados avançou no vaUe Paehacomae, Rimac e Human, antes 
conhecido peio nome W n q u e ,  cujo soberano se chamava 
Qnismsnca. 

O templo de adoração da religiáo destes povos era situado 
em Pochacomac, donde o Curaca tom&ra o nome, como ali& 
todo O valle era chamado 

Esse nome signiiica Creador e Confessor do Universo. 
OS Incas reconheciam nos seus corações a divindade deste 

idolo, ainda que não fizessem levantar templos a elle, nem ou- 
sassem offerecer sacrificios, mas a razáo era a seguinte: con- 
sideravam que, sendo invisivel essa divindade, não convinha 
lhe prestar culto exterior. 

Em Rimac havia um outro templo consagrado ao idolo 



Rimac aue nuer dizer idolo naturalmente aue fala m r  artf 
fieios, &to 4ue esse ido10 respondia 8s &&ntasrqui  Gs 
eram dirigidas. I 

Capac Yupanqui intimou aos Curacas e aos subdiias que 
lhe prestassem homenagem e obediencia a si e a suas leis e 
religião. Qulsmoucu pediu permiss&o para explicar as razóes 
que o impediam de proceder como eUe exigia. 

O general achando procedentes e boas as razões apresen- 
tadas náo exigiu mais essa prova e de acbrdo com Quismoueu, 
fizeram um acbrdo, ou pacto, promettendo o Inea IX que 
guardaria o templo e conservaria grande estima ao fdolo com 
a condiçáo de serem levantados templos aa Sol e casas para 
as virgens em Pachucamac; sendo os Incas reconhecidos como 
imperadores vivendo essas nações como aliadas fieis. 

Regulada m a  convenção que bem mostra adiantoda ci- 
viiizaçáo do reinado dos Inc% durante mais de 340 ennm antes 
da chegada dos hespanhoes, afim de que todos os povos e na- 
ções conhecessem o valor das aliianças entre eUes, quiz que 
taes Curacas ou governadores alliados entrassem em C m o  
como pertencentes g. classe dos princlpaes de sangue, sempre 
que lá fossem. 

Essa honra causou tanto prazer aos novos ailiados, que 
despertou o dume entre as outras naeáes já submettidas ao 
imperio dos Incas: 

Pochacutee, havendo gasado por largos annos os fructos 
da paz que elie soube fazer querida do povo, organizou no- 
vamente um exercito de 30.000 homens, entregando o com- 
mando it seu filho Jupanqui, dando a regencia do imperio a 
seu tio, como subordinado a elle. 

Esse exercito penetrou no temtorio de um afamado Cu- 
raca conhecido pelo nome de Chinu, Senhor dos valies de 
Parmunca, Kuallm, Santa, Huanapu e Chimu, local princi- 
pal onde residia o Curaca que tinha o nome do lugar. 

A cidade de Tracillo que os hespanhws fundaram sobre 
as ruinas desta, permittiu que os historiadores eos quaes te- 
mos sempre citado traduzindo esta histeria, achassem muitas 
tradiçóes desse povo guerreiro, pois a resistencia opposta foi 
tal, que os exercitos do Inca correram perigo de ser derro- 
tados, tendo o Inca IX sido obrigado a mandar vir um exer- 
cito para reforçar o seu, composto de 20.WO soldados. Foi 
Só depois deste poderoso reforço que os Chimufianos reconhe- 
oendo-se impotente6 e já xgottadas as suas reservas e forças, 
entraram em awmmodaçóes reconhecendo-se vassalios dos po- 
derosos Incas. 

~upanqui  tratou logo de retirar seu exercito deste pau, 
voltando a Cuzco, sendo essa' a ultima expedição feita no seu 
glorioso imperio, porque, em verdade tsnto pelas conquistas, 
allianças, e actos de generosidade. a fama que adqulilu exce- 
deu a de .seus antepassados, havendo se fundado na America 
do Sul imperios e reinados que bem asseguram, por muitos 
seculos, que a valia de um governo provem da valia dos seus 
soldadcs. 

Se o exercito ganhou batalhas e n-s alargando o do- 
minio territorial, e as fronteiras, não foi menor a influencia 
que Inca IX exerceu nas artes e na agricultura, porque pelos 
nossos ealculos baseados na histoiia dos Incas seus anteees- 



sores, verifica-se que' os cana& navegaveis, as pontes sobre 
rios, os templos e mmiterios, e as c m s  das ~irgen~, bem como 
edificios que eram como que academias, se esse nome pode 
ser dado como vem em alguns autares, fixaram a gloria do Seu 
reinado. 

Considerando-se a distancia do tempo em que essas obras 
monunientaes foram feitas, sem o conhecimento da fundição de 
ferro, sem a escripta que elles ignoravam, se é obrigado a crer 
que desde Salomáo a% os Incas houve naturalmente naufra- 
gas illustres que por sua sabedoria iniciaram entre os indianos 
da America do Sul a arte de ~onstrucGão e da guerra. 

OS hi&ria.dores calculam que o seu reinado excedeu de 
50 annos. Sua !@tima mulher chamava-se Coya Mama 
Huarcu da qual teve muitos filhos. A pagina 338 da IIiStOria 
do Perii, obra citada, se v& que a descendencia deste Inca 
com as concubinas excedeu de 3M) filhos. 

YUPANQZTI, INcÁ X 

1450-1480 

O exemplo do grande monarcha indio, não podia deixar 
de ser util ao filho, seu succewr, que, como vimos, foi o seu 
general e principal companheiro de victorias. 

Apenas de posse do imperio, visitou os principaes esta- 
dos, ouviu as queixas dos seus subditos, puniu os malfeitores, 
subjugou os oppressores, e, como era do programma dGa Incss. 
fazer sempre novas conquistas, preparou-se pma ellas. 

A primeira tentativa foi dirigida para a nação Mafu, sepa- 
rada do seu imperio pela serra das cordilhetrai que parecia. 
servir de barreira impenetravel. Além desta difficuldade era 
preciso passar o grande rio de Murumsqui, profundo, cauda- 
loso, que Jorge Jean considera, no livro citado, como um dos 
maiores affluentes do Rio da Prata. 

Ynbanqui escolheu seus generaes e as principaes chefes 
militares que descendiam de sangue real, mandou construir 
um grande numero de balas, das quaes damos um desenho 
e m o s  aa leitar que leia com attençáo a longa nota que 
a respeito dessas hlsas e jangadas escrevemos. 

Nota: - Desde o começo da civilizaçáo dos povos Primi- 
tivos. foi usada. a madeira leve, que fluctua, como instnimento 
de navegação. 

Conhecida a madeira pelo nome de hh, appardho para 
exercicio da navegação e tambem jangadas, comuwtas de 
5 a 9 paus, de comprimento de 4 a 6 metros, como se ver& do 
desenho que copiamos do llvro "Voyage ao Perú'', tomo I 
pagina 171. 

O nome dado B madeira pelos indios Dariens, e que con- 
forme o livro citado impresso em 1752 por D. Jorge Juan e 
D. Antoine de Ulh6s s. mama que era conhecida pelo nome 
baize, tambem chamada puler e que os latinos denominavam 
teruta, do qual Calimeiia faiia no Bvro V e Plinio M livro 
XiD cap. 22, onde eüe observou que ha duas eapdes, uma 



Pequena, denominada pelos gregos nartechia, e outra em es- 
panhol cana-beja. 

D. Jorge Juan viu esta madeir na Matta, aonde B na- 
tiva, e diz que nao tem differença %% pucro; o pau 6 t m -  
bem chamado em Matta ferula, como os latinos. E táo leve. 
que um pedaço de 3 metros de longo pode-ser carregado por 
uma criança de 6 annos. 

No Rio de Janeiro, conforme me informa o meu amigo 
Macedo Soares, essa mesma madeira tem o nome de tabilenis, 
e no Ceará e Alagoas 6 conhecida pelo nome de molunpú. 

Os governadores dos Estados maritimos deviam fazer 
grandes plantações dessa madeira que vai desapparecendo do 
Brazil e da America do Sul, e com a qual foi Wssivel aos 
indios quer das tribus selvagens, quer no imperio dos Incas no 
Perú e dos Aztecas no Mexico, organizar exercitos, podendo 
dar passagem nos maiores e mais caudalosos rios e no mar. 

Quando n6s viajamos a vez primeira para a Europa em 
1900, impressionados pela deficiencra dos meios de salvação 
de bordo, lembramos, a vantagem de substituir cm botes por 
pilhas de jangadas, 5 e 6, todas Hgadas e suspensas por um 
só cabo que cortado, faria com que todas cahissem no mar, 
offerecendo cada grupo de 5 ou 6 uma superficie de salvação, 
tendo 4 a 5 metms quadrados cada jangada. 

Conhecida a resistencia que esta navegqh  indigena 
offerece contra os naufragas, só pela mania de náo se querer 
nada que seja antigo, nem tenha o cunho da antiguidade, se 
póde comprehender o esquecimento da mais p o d e m  das ma- 
chinas de navegação para a salvação e segurança. 

Dizia meu finado pai o Visconde de Jaguaribe que quando 
foi chefe de policia no Ceará no a m o  de 1852, fera em jan- 
gada da rapital,do Cear4 a Granja, sendo elle perito nadador 
e filho de Aracaty, conhecia o valor da jangada. A navegam 
entre esses dois portos 6 demais de 150 kilometros. 

Conheci jangadeiros que iam de Fortaleza ao Recife, e 
a Alagôas, Rio Grande do Norte e Parahyba. 

No tempo de nossa campanha abolicionista a jangada 
foi levada em triumpho na terra da luz e uma dellas, cele- 
bre por ter retirado de bordo muitos fugitivos que procuravam 
a liberdade, veiu a@ o Rio e foi a Portugal, a reboque. 

Ora, é hem de vêr-se que uma jangada tem por si a tra- 
dição dos tempw immemoriaes de Atlantide, que por sua an- 
tiguidade mecedeu a civiiimçáo dos oútms continentes, como 
deixei demonstrado no meu livro "Brazil Antigo, Atlantide, An- 
tiguidades Americanas". 

No dia em que os governos resolverem não mibvencionar 
navio ou vapor algum sem que esse tragam tantos blocoa de 
jangadas, qusntos sáo os passaeiras, isso 6 10 psra cada jm- 
gada, o problema estará resolvido para o bem da humanidade 
e sem precisar dar privilegio a ninguem, pois 6 aos nossos 
aborigenes, tão perseguidos que devemos a boa lição. 

Na historia ou viagem ao Perú Liv. V. Cap. IX. pag. 
169, lemos que uma jangada bem apparelhada transporta até 
500 quintaes de mercadoria. Sendo o desenho da jangada ne- 
cessario para esdarecer a sua costrucção, escolhemos o dese- 
nho tirado do mesmo livro pag. 167, pelo qual se V B  com os 



respectivos nomes por nds traduzidos, o methodo de constnicçáo 
para a navegaçáo. 

Agora'convém salientar, a descoberta insigne feita pelos 
indios do meio unico até hoje conhecido de fazer-se uma jan- 
gada navegar contra o vento e a favor, com egual velocidade 
e segurança, pois a jangada, como todos sabem, jásnais afunda, 
sendo sua propriedade iluctnar sobre s aguas. 

O processo de invenção indigena se 1 az sem ser pelo leme. 
OS p&m das jangadas podendo variar de tamanho, medem 
geralmente 5 a 8 metms. 

Na popa e na proa das jangadas collocam-se p4us ver- 
ticalmente sobre a superficie, por aberturas feitas a proposita 
~unforme se faz afundar ou suspender taes Nus, que cha- 
maremos resistencias,em falta de nome melhor, a jangada 
chega, avança, ganha o vento ou revira de bordo e se mantem 
sempre governada prlo timoneiro. Alguns jangadeiros que 
fazem viagem nq alto mar tem tres p&us de resistencia con- 
fome se quer manobrar. 

Não se pode comprehender que milhares de existencias 
tenháo sido salvas nos tempos primitivos, ao passo que ar, 
nações cultas o ignoram ainda hoje! 

As leis de navegaçáo provam que a reacçáo sendo egual 
e contrsria acçáo, a força que a agua oppuzer ao movi- 
mento do navio deve ser apresentada por uma linha perpen- 
dicular a vela cUJa linha começa embaixo da parte que recebe 
o vento e acaba no alto do mastro que recebe a vela. 

O impulso dado pelo vento é tanto maior, quanto maior 
fôr a supeIficie da vela. E lei geral que o vento impelle com 
mais violencia um mrpo pequeno que um grande, em razão 
inversa da sua superficie. 

Podemos agora comprehender bem que quanto mais se 
introduzir dentro da rtgua o phu de resistencia da jangada, 
elle ficar8 mais amarrado i agua. e quanto mais se suspender 
a resistencia mais leve ficar& a jangada. 

Do mesmo modo acontecer& para a resist&ncia, si f(lr a 
popa. 

Os indios adextrados nestas manobras sabiam tirar pro- 
veito conforme as circumstancias. de modo que a jangada em 
suas máos era um brinquedo e com eUa Passavam todos os 
perigos do vento e das aguas. 

Admiravel é saber-se hoje que com ar, resistencias se obtem 
a duecçáo da jangada ao rumo que se demanda, sendo uma 
especie de bussola, da qual a verdadeira deve ter tirado origem 
e ensinamento. 

Na papa das jangadas faz-se uma coberta de palha e 
sobre uma chapa de ferro ou fogareiro se faz a con!nha. 

Pode-se dormir, mas, como é bem claro, uma jangada 
leve para a pesca ou para as viagens rapidas só pode levar 
duas ou tres pessõas. 

Os Peruanos e Mexicanos fizeram jangadas e balsas tão 
grandes que comportavam, conforme o autor citado, 12 e 13 
braças de longo tendo de largo 20 pés (medidas antigas). 

As jangadas e balsas serviram para transportar um exer- 
cito de 10.000 homens, bem como os viveres precisos para aü- 
rnentar o exercito por longo tempo, as munições de guerra 
madre naquelle tempo, quando cada homem era um baluarte 



Que não se rendia preferindo antes a morte. Apezar da re- 
sistencia opposta pelos indios Chunchur, que defendiam a abor- 
dagem do lado opposto, o Inca passou o seu exercito. Apenas 
verificada a superioridade do Inca e a energia dos seus guer- , . 
Teiros, os in imim submetteram, apear  de haverem feito gran- 
de mortandade no exercito do Inca que fez aos vencidos mui- 
tos presentes e ainda mais promessas. Continuando suamar- 
cha, o Iuca chegou 6 provincia dos Moyos, porêm, o seu exer- 
cito dizimado apenas tinha mil soldados aguernidos. Os Mo- 
Yoenses, vendo que o Inca cuja fama chegara aos seus dominios 
tinha apenas um exercito tão reduzido. entenderam tratar Inca 
X antes como aliiado do que como inimigo, recusando decla- * 
rarem-se vassallos; mas acceitando a religião do Sol, que os 
Incas Procuravam unificar nas nações da America Indiana. 
e tambem as suas leis, porque foram conhecidas wmo me- 
lhores do que as dos Moyoenses. 

Inca X verificando que sua sitiiaç80 náo permittia maiores 
vantagens e vendo-se sem força para impor sua vontade, 
contentou-se vendo no successo diplomatico obtido um meio 
de segurar a aliiança e de estreitar os laços da amizade com 
esses valentes povos: mas antes de pa r t i  estabeleceu colo- 
nias, afim de que a agricultura racional, que elle ensinbra, pro- 
duzisse a abundancia e o bem estar. 

Voltando desta guerra. Inca X reuniu novo exercito e 
marchou para a provincia Chirhuana, ao Oriente de Charcas, 
na Cordilheira dos Ande tambem chamada Antis. Os maus 
dias prinfeipiaram para o inca, e faz nos lembrar o contraste 
das luctas dos tempos antigos, quando o Novo Mundo era 
desconhecido, com a  era^ das campanhas de Napoleáo na 
R w i a .  Era bem de ver que homens indios, nús, IL%O podiam 
resistir &s campanhas nas montanhas e nos gelos dos Andes. 
Apezar da teimosia e valor Inca X viu-se obrigado a reco- 
nhecer, quanto era ingrata a sua sorte nestes logares, longe do 
centro de todos os seus estados, onde podiam vir em auxilio. 

Depois de dois annos de luctas, resolveu abandonar o 
paiz das montanhas e dos pantanos, onde a vida e os recursos . de alimentação eram escassos, alêm de verificar que as nações 
que habitavam estes lugares inhospitos eram as mais barba- 
ras e ferozes da America do Sul nas fronteiras do Perú. 

O povo tem ein geral o governo que merece; o homem 
€e assimila com a natureza em que vive, porque o clima 
6 o factor de vida com cuja influencia ella ha de fatalmente 
se identificar, atê a morte. 

para se comprehender o valor destes Incas, é preciso 
Iêr-se a historia, como vamos descrevendo, porque o espirita 
penetra atravez dos tempos para eomprehender quanto valiam 
aquelles para quem a vida era nada. comparada com o dever 
que unia a cieatura ao seu creador. 

Reunindo 10.000 soldados Inca X & frente desse exercito 
n&o desanimando, descobriu um caminho pelo meio do 
deserto, entre o Perú e o Chile e entregou a direccão do 
exercito ao bravo general Sinchiruca, reservando para si o 
direito de contra-ordem, conforme as circumstancias, podendo 
substituil-o si julgasse conveniante. O exercito expedibo- 
nario chegou & provincia de Capayapu onde os habitantes do 
p i z  se mostraram liou~o dispostos a mudar suas leis e reli- 



gi90. Armaram-se os guerreiros, evitando dar combate cuui 
as forças do Inca, mas este sem mostrar desejo de combater 
dissimulava sempre, até que quando menos se esperava chegou 
um exercito para reforçar as forças do Inca X, wmposto de 
10.OW homens. A chegada de táo numeroso exercito des- 
orientou os inimigos, que logo procuraram entrar em acõrdo 
e a pedir tregoas. O Inca mostrou-se indulgente, ordenou 
ao seu general que impuzesse a sua religião e as leis de 
seu imperio *os novos povos vencidos, e ao tempo em que 
esse acordo pacifiwdor se verificava chegaram mais 1.000 
soldados para reforçar o exercito do Inca. Em vista desta 
vantagem, o exercito recebeu ordem de avançar para o sul, 
sendo o deserto de 80 leguas atravessado em bôa ordem, graças 
ás providências e á previdencia do sagaz monarcha. 

Chegando aos confins do valle chamado Coquinpu, hoje 
Coquimbó, todas as tribus se submetteram, bem como os povos 
do valie pertencente ao Chile até ao rio Manlli. 

Em v%o tentou o exercito avançar, porque chegando ao 
paiz de Pirumaruca esta nação guerreira e brava, por tal 
modo reagiu, unida aos seus vizinhos da nação Antolii, Inco, 
Cauqui, formando um poderoso exercito de 18.000 a 20.000 
sgldados que avançaram contra o exercito de Inc% X, dando- 
se uma das mais sangrentas batalhas que até entáa se co- 
nheceu, durante tres dias sem treguas.de modo que mais da 
metade dos dois exercitos pereceu. 

Comtudo, ambos os exercitos em frente um do outro náo 
davam signal de fraqueza ficando durante mais tres dias em 
escaramuças sem darem atwue decisivo. No fim de tres dias 
cada exercito se retirou para repousar, ficando as tropas do 
I ~ C B  na .margem do rio Maule e os seus inimigos no territo- 
rio do paiz Pieramauca. Quando Inca X foi informado desse 
combate no qud n ã o  houve vencidos nem vencedores, eiie 
ordenou que os limites do seu imperio ficassem sendo pelo 
rio MaulB, e que fossem construidas fortalezas nos Pontos 
mais favoraveis desse rio para a segurança da fronteira. 

Foi a primeira vez que a vontade dos Incas encontrou em- 
baraço capaz de mudar seus planos obrigando-os a renunciar 
novas conquistas para o lado do paiz dos Pierumancos. A fa- 
mosa fortaleza de Cuzeo foi fundada por esse Inca, que de- 
dicou o tempo a embeliezar os principaes logares do seu 
imperio. 

Os dominadores hespanhoes quando admiraram a gran- 
deza das obras dessa fortaleza, não puderam comprehender 
como foi possivel accumular pedras immensas, que não se po- 
deriam hoje transportar. 

O monarcha foi cognominado 'Compassivo, porque suas 
qualidades moraes o tornaram calmo e bom. 

A esposa legitima do Inca X chamou-se Mama-Chingii- 
OellO. da qual nasceu Tupac2 Inca-Yupanqui, que o succe- 
deu no imperio. O numero dos filhos de suas concubinas ele- 
vou-se a 250. 

TUPAC-YUDANQUí, INCA XI 

1m-1496 

A palawa Tupac, acompanhada de Inca, significa bri- 
ihante, resplandescenia, sobrenome que este monarcha soube 



merecer, honrando as tradições e a fama dos seus anteeen- 
sores. 

O seu primeiro cuidado foi visitar todos os seus reinos, 
prestando o maior cuidado no exame da adminisgaçSo da 
justiça. 

Não querendo deixar o habito de conquista que fôra o 
programma de Inca I, elle organimu seu exercito para uma 
expediç6o. tomando elle Proprio o commando. 

O primeiro ,exercito se compunha de 40.000 soldados, ha- 
vendo submettido os Huacracreus, invadiu a provincia Cha- ' 
ChaDUva. . . 

Não foi facil a conquista e foi em um combate encarniça- 
do que Inca XI os venceu. 

As provincias vizinhas denominadas Mayapompa, Arca- 
gonca, Humcapompa amedrontadas com a derroia dos exer- 
citas dos seus amigos, não quizeram tentar a sorte das ar- 
mas, entregando-se sem resistir. 

Não aconteceu o mesmo com as provincias Casa e Aya- 
huaca, Coibua, ainda que estivessem em verdadeiro estado 

.de barbarismo e anarchia. 
Chefes foram escolhidos para repellir o Inca XI, prefe- 

rindo a morte a entregarem-se. 
A lucta se estabeleceu, combates repetidos tomaram in- 

certa a victoria final. 
Apezar da constancia e tenacidade, estes luctsdores bar- 

baros náo puderam resistir aos soldados e 6s ordens do Inca, 
j& amestrado em tantos victoriosos combates. 

Para obrigar os poucos combatentes que restavam a ren- 
derem-se foi preciso ir os repellindo até encurraial-os em local 
que não tendo sahida, não puderam escapar. 

O Inca vendo este paiz dizimado pela mortandade dos seus 
habitantes, mandou vir N b i h t e s  dos seus estados para colo- 
nizar esta terra de gente indomavei. 

A segunda expedição foi cnntra o pai2 do Huassucu, mui- 
to extenso, onde a população vivia errante. Facil foi sub- 
jugar a populagáo errante que não sabia nem podia organizar 
forças expedicipnarias. 

Em seguida foi guerrear e conquistar os indios Camaris, 
que com esse nome geral constituiam um grande paiz. u n g e  
de haver guerras, teve o Inca XI de ser recebido com festas 
e alegrias. 

O trabalho foi organizar as leis e os costumes, a religiáa. 
, Voltou a Cuzco donde dirigiu o governo destes paizes, afim 

de estabelecer entre tantas nações conquistadas harmoniosa 
corporação de poderes, de modo que a civilizaçáo de seus 
subditos, fossem um incentivo para todos os poiras vizinhos 
que se submettessem, sem luctar, a um só governo e uma 
só monarchia. 

Apezar de pensar assim, Inca XI meibor informado do 
continente onde vivia, sabia que por mais conquistas que 
elie fizesse. outros povos estariam sempre adiante das fron- 
teiras, e a pretençáo que seus avoengos tiveram sempre, 
obedecendo e foi seguida por todos os Incas, devia ter um 
limite, porque a natureza humana não se pode jámais wm- 
parar com o mundo, sendo sempre certo que a creatura foi 
feita para o continente em que vive e n8o este para ellla. 



Os seus generaes e o proprio exercito exigiram novas cOi1- 
quistas, Inca XI foi obrigado a nÉo provar desencorajamento. 
Organhu um grande exercito para conquistar os paizes ao 
Norte dos Canaris e os Tupinambás. Tendo levado presen- 
tes valiosos incutiu medo nestes paizes, observando que esses 
povos preferiam antes os presentes do que as luctas, e com 
surpreza todos se submetteram. 

Tupa-Yupanqui, afim de verificar se a submissão era real, 
demorou-se para @r em pratica suas leis e religiao e a ,  esse 
tempo chegaram deputados das provincias vizinhas, que vi: 
nham pedir para serem subditos do seu imperio, I& tão gran- 
de quanto prospero e poderoso. Pediram mais para que os 
mais capazes do seu imperio ficassem entre elles Para os ins- 
truir no trabalho, na disciplina, na policia, afim de os ci- 
vilizar. 

Inca XI foi adiinte dos seus desejos; mas o fim occulto, 
como em todo o universo. quando se trata com povos barba- 
ros, tal como dizia o poeta latino latet anguis in herbis, mais 
uma vez se realizou. 

Esses povos crueis e perfidos, logo que os representantes 
do Inca assumiram o governo, se uniram e as massacra- 
ram. 

A noticia desta traiçh mortificou extraordinariamente o 
monarcha, que não se achando em estado de dar uma lição 
e vingar-se de tão grande offensa, porque o seu exercito esta- 
va dizimado, disfarçou sabiamente a dar soffrida, aguardando 
o tempo necessario para dar uma punição exemplar, e antes 
de morrer foi a principal recommendação que fez a seu filho 
e successor Huayna-Capac. 

Iria XI achando-se nas fronteiras do reino de Quito, 
e informado do poder, grandeza e riqueza deste reino, bem su- 
perior ás provincias que elle havia conquistado ak4 entáa, jul- 
gou mais acertado organizar um poderoso exercito, afim de 
que não tivesse difficuldade em conquistar este reino, bem 
como de dar ao mundo por elle conhecido, que era a grande 
America do Sul, uma idéa do seu valor. 

Poucos annos depois destes acontecimentos Inca XI apre- 
sentou-se com 40.000 soldados. O rei de Quito governava 
esta nação composta de muitas provincias prosperas e mui- 
ta populosas. 

O poderoso exercito do rei e a fama de sua valentia só 
egualava o exercito de Inca XI, que se apresentava para in- 
vadir seu reino. Por este motivo registadas todas as pro- 
wiçóes que foram feitas por Tupac Iupanqui, a guerra tra- 
vou-se com tanto furor e sempre com as victorias incertas, 
de tal modo que Inca XI no fim de dois annos vendo-se com 
suas forças dizimadas pensou no pouco que alcançara e 
muito que perdera em tempo e forças; mas como para esses 
homens qnasi sobrehum?tnos a coragem e a teimosia eram 
eguaes, mandou ordem a seu filho para que viesse com um 
exercito de 12.000 soldados, afim de levar a termo a sus ini- 
ciativa. 

Esse reforço chegou, havendo seu filho dado as melho- 
res provas de um grande general. O Inca começou a ganhar 
terreno e para que a gloria de seu filho ultrapassasse a sua, 
cedeu a elie o commando geral do exercito, dando-lhe todos 



os poderes e encargos para o termo dessa grande guerra, R 
maior que se travou na Amerim do Sul, ate então. 

SenUndo que precisava de repouso, voltou a Cuzco. Seu 
filho Huayna-Capac continuou essa guerra por espaw de tres 
annos, iamando Wum a pouco as forMezas e as posições, 
de tal modo que o rei de Quito ficando táo apertado entre 
montanhas e sem recursos, cahiu em tal tristeza que morreu 
e com a sua morte todo o valoroso exercito se rendeu. 

Huayna-Capac vencedor, entendeu continuar as conquis- 
tas até o fim do paiz nabitado por nações tão estupidas e 
brutas que não sabiam luctar nem se defender. 

O cuidado do general e principe herdeiro foi todo eutre- 
gue á organizaçáa de leis apropriadas aos vencidos tão va- 
lentes e aos brutos, de fórma humana, que elle acabava 
de mnquistar. 

Feito este serviço, preparou-se para voltar a Cuzm junto 
a seu pai que parecia esperar para morrer feliz e contente de 
um tal herdeiro. 

O POVO lhe deu em vida uma confirmaçáo de suas glorias 
denominando Tupac-Yaya, que significa Pai brilhante. 

A sua mulher legitima era sua propria irman Mama- 
Oello, da qual teve cinco filhos, além do principe herdeiro, 
cuja historia fica aqui em parte aselarecida. 

HUAYNA-CAPAC, MCA XII 

~ucceheu a seu pai este Imperador, cujo nome quer dizer 
joven rico. 

O mais famoso de seus feitos iniciando o governo, tal- 
vez w a  confirmar que Huaym-Capac significava riqueza. 
foi mandar fundir uma cadeia de ouro massiço, que ele fez 
fabricaz peios operarios já amestrados na  fundição de praca 
e ouro, afim de servir a festa da imposição do nome dado a 
seu fiiho mais velho, festa que tinha a formalidade do córte 
do cabello. 

Gmcilazo de La Vega diz que essa cadeia era de ouro 
puro tendo a grossura do punho de um homem, medindo 350 
passadas, o que representa 300 metros, Os bailes e festas por 
occasiáo dessa cerimonia eram os mais sumptuosos, e os In- 
CBS quando dan~avam seguravam na cadeia de ouro ajudados 
pelos Principais do Imperio. 

Seguindo o exemplo dos seus maiores, Inca XII conquis- 
tou Chacama, Pascamaya Zania, Calque, Cintu. Tucmi, Dayan- 
ca, Matupi, Piehiu, Tallana. Todas estas nações se submet- 
teram ao aproximar-se Inca XII com seu poderoso exercito 
de 40.000 soldadas. Com egual felicidade foram conquistados 
e addicionados ao Imperio I c s  íncas os paizes Chumana e 
Canituy e Cailonche. 

Assim viciarioso, eUe mandou avisar as nações que ha- 
Piam massacrado os Ministros de seu pai, que ellas iam ser 
Por pile destxuidas para fazer desapparecer a raça destes per- 
versos inimigos, e depois de lançar. em rosto o medonho pro- 
cedimento e a traição que haviam praticado, poz em pra- 
tica a vingança, matando os autores do attentado e ordenando 



aos povos vencidos, dos quaes só restaram alguns escolhidos 
para ficarem com a lembrança da licçáo, que de futuro fossem 
arrancados dois dentes dos curacas e das pessoas distinctas 
da nação Huancaville, sendo dois dentes do maxillar superior 
e dois do maxilar inferior, passando este castigo de pais a filhos, 
até finalizar-se a naçso, como prova eterna da cruel perfidia. 

Huayna-Capac seguiu com suas forças gloriosas até che- 
gar &s ilhas de Puna, onde o soberano chamado Tumpalla, 
depois de haver se informado quaes+eram as intenções de 
Inca XII, ordenando que os seus curacas se submettessem. 
embora com oeculto designio de fazer antes por politica, do 
que por boa fé. Donde se v6 que o germen da politica que 
tem atrazado a America do Sul, já existia, mesmo antes da 
Amenca ser descoberta. 

O Inca voltou a Tumpis, e sendo avisado do que se pas- 
sava nas nações do mntinente, mandou ordem aos governa- 
dores e as tropas que havia deixado na ilha afim de se pas- 
sarem para, junto delle para castigar a insolencia destas na- 
ções, que se rebelavam e não praticavam obediencia a suas 
ordens. Os habitantes da ilha assim que chegaram em nu- 
merosas balsas. a uma distancia qu? elles julgaram b8a para 
a empreza que tomaram, fizeram lançar ao mar todos os sol- 
dados do Inca e aquelles que a nado tentaram salvar-se fo- 
ram todos mortos, arvorando nes jangadas de transporte de 
tropas, a bandeira da revolta geral, não. havendo escapado 
nenhuma para lembrança. 

Como entre os mortos se achassem muitos parentes e 
principes de sangue dos Incas, o monarcha tomou lucto, es- 
perando que passasse o tempo prescripto para essa homena- 
gem aos mortos da familia imperial, para tomar a desforra 
de tão grande insulto. 

Chegados os ieforços pedidos, Inca XII invadiu o paiz 
punindo de modo mais severo táo grandes trahidores. Poum 
tempo depois a provincia de Cachapuya se sublevou tal qual 
havia feito Puna. mas Huayna Capac. sem perda de tempo 
veio vingar-se dando aos descontentes o merecido castigo, e 
sendo mbito severas as suas ordens para com os vencidos. Em 
caminha, mudou de resoluqáo, persuadido de que a doçura e 
e bondade são armas que fazem mais bem do que o fogo e 
3 ferro: tentou portanto essa experiencia para com os mesmos 
que quizera matar, mas os rebeldes não acreditando na do- 
çwa, fugiram por montanhas e florestas, certos como estavam 
os indios do adagio "deus é grande, mas os campos e as flo- 
resfas são ainda maiores do que elle" só deixando no pai2 as  
mulheres e os velhos. Nas esses velhos receiando que a colera 
do Imperador recaisse sobre elles recorreram a uma mamacuna 
que havia sido concubina de Tupac-Yupanqui, afim de que ella 
intercedesse perdão para eiies. Essa concubina achava-se em 
um retiro em Vassamarquiia, donde era originaria. 

Essa princeza deixou-se persuadir e foi á procura de  Huay- 
na Capac para ver se conseguia perdoar os velhos abandonados 
de sua raça. 

Todas as mulheres deste burgo que pareciam mais proprias 
foram acompanhar Mama-Cupa, part iam em sua companhia. 
Tanto pela palavra, como pelas Iagrimas e supplicas a nova 
diplomata feminina foi bem succedida, havendo obtido o per- 



dão desejado não só para os velhos, como para todos os 
habitantes sem excepção. 

Alêm d b o  deu-lhe permissão para distribuir aos mais 
dignos e que melhor procedimento tivessem graças especiaes. 

Para que sua magnificencia fosse bem recebida. elle fez 
acompanhar a princeza por 4 incas seus irmãos, fiihas desta 
mesma dip!omata de Puna, indo tambem os governadores e os 
homens de lei, para applicarem a justiça como se praticava no 
seu impeno. 

Deste modo Inca XII esperava acalmar e servir ao seu 
deus e a sua consciencia, e não foi em vão, porque tanta cle- 
mencia abalou a indole indomavel dos povos que procuravam 
esquecer os erros e as traições. 

Huyana-Capac havendo pacificado estes paizes voltou-se 
a conquistar os paizes de Manta, que se renderam B primeira 
intimação. 

Moraram nestes logares os povos conhecido$ pelo nome 
de Apichiqui. Pichunei Sova e Pampa Uaci, sendo na maior 
parte verdadeiros barbaros consideradas como os mais barba- 
ros do mundo conhecidai pelos incas. 

Garcilam no seu livro 9.0, Cap. 8.0, assegura que ficou 
na tradicção entre os povos do Perú a phrase de Inca XII 
"Vamos nos embora, porgue esses povos barbaros não mere- 
cem que sejamos seus senhores". 

Quiz o Inca XII aue o limite de seu imperio fosse ate 
ahi e retirou-se para Cuzco, passando por todas as provin- 
cias do seu grande imperio que já tinha mais de MO leguas 
de extensão. 

Emquanto fazia essas vbitas, foi informado de que O s  
habitantes da  provinda de Caranqui se haviam revoltado, re- 
cebendo das naçóes visinhas e independentes poderosos au- 
xilios, tendo assassinado e massacrado todos os curacas e offi- 
ciaes executores das leis, que elle havia mandado. 

Resolvendo eUe mesmo dar a suprema l icçb de repressão, 
subjugou as popula$Óes e foi inexoravel, não concedendo per- 
dão a ninguem. 

Reunidos todos os prisioneiros e toda a. populwb exclui- 
das mulheres e creanças, ordenou que fossem decapitados e 
submergidos no lago Yahuarexha, limite dessa nasão. 

Essa.krrive1 execução foi naturalmente a causa que deno- 
minou a lagoa, porque o nome significa Lago de Sangue. 

Narra De La Harpe na sua impartunie obra "Abregé de 
I'histoire generale deç voyages", no "01. 11 pag. 407 que de- 
pois de haver conquistado o paiz de Quito que era governado 
por soberanos independentes, e estando viuvo, enamorou-se 
da princeza de Quito e casou-se com ella, vindo a ter filhos. 

Considerando que este paiz fora sempre governado muito 
bem e estando eUe encantado pelo povo resolveu que seu filhl 
mais velho Huasear e Manco Inca ficasem em Cuzco nomean- 
do tutor e educando-os com o maior esmero. 

Deste segundo casamento nasceu um filho que foi cha- 
mado Atahualpa, que mereceu uma estima particular. 

Depois de alguns annos voltou a Cuzco, para se assegurar 
dos Proveitos da educasão dos filhos, e vendo que floresciam 
as riauezas, agricultura, artes e o piei10 dominio de paz, 



voltou para a sua nova capital de Quito, onde ficou até 
morrer. 

Antes da morte fez um testamento conforme era uso. em 
presença dos grandes do pais e dos membros da f m i l i a  real: 
ordenou que Inca Huascar, seu filho mais velho, possuisse seus 
estados accrescidos de todas as proviucias canquistadas. re- 
servando, porem, o reino de Quito, que elle determinou que 
ficaria pertencendo a Atahualpa, cujos antepsssados maternos 
haviam sempre governado esse pah. 

Morrendo seu pae, Atahualpa tomou conta do governo e 
assegurou-se da fidelidade do exercito de Quito e dos immen- 
sos thesouros que seu pae possuia. A maior parte das ri- 
quezas de Huayna-Capac haviam ficado em Cuzco em poder 
de Huascar mca. 

Atahualpa mandou embaixadores a seu irmão, afim de 
dar parte da morte de seu pai commum para se render 8s 
homenagens devidas e pedir a confirmação do testamento. 

Huascar Inca não quiz acceitar os prudentes conselhos 
do irmão, e fez voltar os generaes diplomatas, observando que 
era preciso a submissão de Atahualpa e do reino de Quito 
que elie considerava parte integrante do Imperio, e que no 
caso de acceitar o que elie exigia, seria feito um partido 
conveniente ao seu nsscimento, não podendo deixar de con- 
siderar que os limites do seu imperio iam até Quito e suas 
provincias conquistadas por seu pai. Accrescentou que, si seu 
irmáo con%inuasse a pera t i r  nas suas pretençoes, elle seguiria 
com o exercito para dar combate e o submetter com o paiz. 

Empenhada com muito rigôr a guerra, Atahualpa foi feito 
prisioneiro em um combate, mas conseguindo fugir e pon- 
do-se á frente de seu exercito, por sua vez fez seu irmão 
Huasctr Inca prisionell'o. 

Desta guerra e do modo pelo qual esses povos haviam 
sido educados pela religião dos Incas e pelo duro exereicio 
das armas, resultou que fosse por causa da propria ambição 
da familia que viessem a perder-se tantas glorias e conquistas, 
porque a esse tempo chegava Pizaro ao paiz como a aguia 
agoureira que se aproxima do ninho das aves que ella eotne. 

Entáo o celebre sonho prophetico que já vimos eom o ap- 
parecimento a Vira-mcha do homem barbudo que invadiria 
o paiz e conquistaria em nome da religião todos os paizes, do- 
minarido todos os espiritos dos Pe~vianos ,  euias idéas eram 
favoraveis, desde que o filho desterrado pelo Inca viera salvar 
o pae e a ser seu successor agindo com gloria no seu reinado 
de acordo 'um a descrição por nós feita. 

Era crença geral do povo que a casa imperial de Cuzco 
provinha e descendia do Sol, do qual os Inms eram filhos, e 
essa qualidade era tambem attribuida aos reis de Castella, e 
aos seus descendentes, idéas essas tão arraigadas, que durante 
mais de 4 seculos do governo da dynastia dos Incas jamais 
houve um só exemplo de um americano indigena. ferir a pes- 
soa do soberano que era sagrsda, de tal modo que os proprios 
filhos do Inca com as concubinas ficavam privilegiados. 

Yahuascar com o sonho phantastico que tivera descreven- 
do o homem barbudo, vestido de longas vestimentas, que des- 
ciam até os Pés, ao passo que as usadas pelos incas iam só 
até os joelhos e o perscnagem visto no sonho denominando-se 



Vira-Cocha, montado em um cavaiio, que era desconhecido 
dos americanos, tomou-se de uma preoccupaçáo fatal ao povo, 
que acabava de ver seus Incas devorando-se entre irmãos, ao 
tempo em que a realização do sonho se tornava uma verdade 
na pessba do invasor Pizaro. 

Com a chegada dos hespanhoes com suas longas barbas 
e mantos, até os pés, tendo cavalgaduras, o exercito dos inces 
admirado, parecia só ver nestes personagens inesperadamente 
surgidos no Peni, a imagem do sonho do Inca - o Vira-Coeha 
filho do Sol'. 

Narram os historiadores dos quaes o principal é sempre 
o mais autorizado Garcilazo que estes acontecimen$ en- 
cheram Atahualpa de tal pavor que Ihe tiraram a coragem 
de defender-se, pzrsuadida como fiwu Que esses guerreiros 
desconhecidos eram os verdadeiros filhos do Sol, pois doutro 
modo não ousariam apparecer em tão insignificante numero 
para impor sua ,vontade a elle o vencedor de seu proprio 
irmão e Inca. A consciencia varonil dos guerreiros, abatida 
mm a guerra e os morticinios, acceitava antes esse castigo. 
como vindo do seu deus, do que como licção da histeria. 

Era o Sol Que vinha vingar tantas luctas, excitado 
como devia estar contra as naçóes do PeriL. C*) 

Huyna Capac residia em seu palacio Tumipampa quando 
recebeu a noticia da chegada dos hespanhoes nas costas ma- 
ritimas de seu imperio. 

I*) Huayna Capac teve da. segunda mulher legitima cha- 
mada Rava-Oello o filho do qual estamos faianpo Huascar; 
mas, segundo narra o D. Antonio de Umôa na Voyage His- 
torique de IzAmerique Meridional" 2 vol. pag. 245, o Inca 
XII casou-so pela terceira vez com Mama-Rumpo, filha do 
seu tio Anqd-Amara-Tupac-Inea, da qual teve o fiiho Manco 
Inca que foi o ultimo dos Incas antes da invasáo dos hespa- 
nhoes. 

A crendice natural dos Incas foi uma das armas que me- 
11101. permittiu aos hespanhoes para os subjugar. 

Entre elles fizeram os hesoanhoes esDalhar a idéa aue 
morrendo um hespanhol em pÔuco tempo~resuscitaria. 

- 

Em vendo chegar navios com homens vestidos do mesmo 
modo e barbudos, elles julgaram inutil a resistencia, porque 
aquellrs que eram mortos voltavam logo para se vingar. 

A!ém d h o  os cães de raça ferozes e amestrados perse- 
auiam os indios de tal modo aue um cão valia a i r  30 ho- 
mens. 

dios. 
Que o dono tinha para o cão ordenado em oiro e o da- 

bro da wmida. 
Que tendo sido condemnada & morte uma velha india ,en- 

viaram-na com uma carta aos christãos afim de que, em che- 
gando a certa distancia, a matassem mas apenas eila snhiu 
soltaram o cão para a devorar. Eis que elia se ajoelha com 
ar suplicante e pede ao cão: meu cão e u  vou levar-uma carta 
aos christãos e mostra a carta que o cão cheirou e conhe- 
cendo a procedencia, levantou a perna e mijou, e de'urou a 
veiha em paz. 



A narrativa de que os homens do navio eram de typos 
e figuras extranhas ás do seu pai2 e que tanto pelo que os 
homens fizeram em terra, montados em animais desconhecidos, 
como pelos tiros dados para o ar, eram tão extraordinarios 
que só vindos e mandados pelo Sol, seu deus, poderiam fazer 
essa chegada faeil até o Perú. 

Para elle tambem o sonho de Vira-Caeha estava-se rea!i- 
zando, pois sendo elle o XII Inca do sangue real a predicyão 
de Vira-Cocha assegurava a chegada de um povo barbudo 
ao seu paiz; era uma verdadeira prophecia feita por sonho 
e por ordem do Sol creador do mundo. 

Na prophecia conhecida dos Incas, dizia o soberano antes 
de morrer: "uma naç&o poderosa se apoderaria do imperio, a 
qual ficaria sempre vencedora". 

Por estar crente de que no acontecimento havia uma 
clara ordem do deus seu pae o Sol, elle ordenou a todos que 
o ,ouviram, que se submettessem sem a menor resistencia ás 
ordens do deus, obedecendo cegamente & vontade dos seus 
enviados ao Perú. 

INTI-HUALPA, INCA XIU 

1510-1519 

O Inca que teve a sgrte .de ser o ultimo dos herdeiros da 
celebre dymnaqtia que temos narrado com o testemunho dos 
historiadores citados, ficou conhecido por dois nomes Huascar 
Inca, em memoria a seu pai e por causa da famosa cadeia 
de ouro, e o nome de Inticos Hualpa que quer dizer sol de 
alegria. 

Os historiadores divergem a respeito da guerra declara- 
da por Huascar Inca a seu mano Atahualpa, attribuindo que 
tal auerra não foi em secuida 6 success%o e ao testamento. 

Parece-nos que o mais curial é attribuir. como fizemos, 
o acontecimento ao tempo da suc~eçsáo, porque se formos a 
seguir a opiniáo, que ali& n6s temos sempre preferido nes- 
tas notas de traducção. conforme asseguram Antonio de 
Ulhõa e George Juan, livro cit., pag. 248. 2.0 vol., onde ' 

elles dizem: 
*Depois de haver gosado por alguns annos o prazer e 

a satisfaç&o de governar. e arrependido de haver cedido a 
seu mano Atahualp? o reino de Quito e querendo a toda a 
forca recuperar o reino e as provincias que haviam sido an- 
nexadas ao seu imperio ao tempo de seu pai. julgou neces- 
sario uma guerra, porque O reino de Quito só pudesse lhe 
caber, como sendo elle seu vassallo. 

"Atahualpa como homem vivo e vingativo estava prom- 
pto a fazer o que exigia seu irmão. 

Osganizou porem um exercito de 30.OM) goldados entre- 
gando o commando aos dois generaes Quiuizquiz e Challem- 
cima que partiram para C-uzco em segredo, allegando que 
mandava o exercito para fazer as homenagens & memoria 
do Inca seu pae. 

Inticazi-Hualpa. só se apercebeu deste movimento arma- 
do, quando já não tinha tempo para se defender, sahindo 
precipitadamente de Cuzco, o pequeno exercito que estava em 
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serviço; mas crescia sempre o numero de voluntarios, mas 
sem a experiencia da guerra e o duro exercicio das 
armas. 

Foi nas proximidades de CUZM na planicie occidental 
da cidade que se deu o primeiro encontro e uma sanguino- 
lenta batalha, que durou todo o dia, ficando Huascar vencido 
e prisioneiro. 

Os generaes de Atahualpa trataram sem a menor consi- 
deração os vencidos. 

O vencedor pensou em tomar conta do trono do Perú, 
mas reconhecendo que era bastardo e que a dynastia destes 
Incas jamais o suportaria, para remediar o mal de nascença. 
resolveu exterminar os outros descendentes dos Incas, para 
esse fim e sob pretextos varias foi chamando todos elles a 
Cuzco, e quando a maioria ahi estava, fez matar a todos sem 
distincção de sexo e de idade. 

Os restantes durante dois annos foram sempre persegui- 
dos, de modo que bem poucos descendentes escaparam ao 
degolamento. Foi para fazer soffrer por mais tempo que 
elle conservou a vida de seu irmão Huascar Inca prisioneiro." 

Qual novo Nero, Atahualpa. quiz vencer e faaer pelo 
fratricidio terminar a série de crueldades que deviam logo 
ser espiadas pelos algozes da nova raça hespanhola. 

Nesta guerra de successóes, na qual sem tregoas os In- 
cas irmãos se devoravam, se v6 a causa da queda do Perú. 

Foi em Cassamarca, cidade onde se achava P. Pizarro, 
que o tyranno por sua vez cahiu preso do outro tyranno in- 
vasor, porque Atahualpa receiando que os hespanhoes tomas- 
sem Huasear e não a elle, como o verdadeiro e mais directo 
herdeiro dos Incas, mandou que os seus generaes fossem mal- 
tratando Huascar Inca atd matal-o. 

Agora que outro poder se levantava para tomar contas a 
Atahualpa, esse protestava que tal assassinato do seu mano 
prisicneiro na0 partira de si, mas de outros e sem ordem sua, 
mas o general Pizarro, simulzndo um julgamenta summario o 
condemnou para ficar e112 gozando do paiz, removidos os im- 
pecilhos que o tyranno limpara com o exterminio das victimas. 

Deste modo uma fabula, um sonho tomou facil a con- 
quista do NOVO Mundo, na qual os hespanhoes por tantas 
crueldades, em vez de governarem e aproveitarem os milhóes 
de homens guerreiros, mais a elles submettidos por ordem do 
Inca antes de morrer, preferiram exterminar a raça. america- 
na, s6 procurando por trahiçóes, as joias e o ouro que dos 
templos do Sol e dos tumulos violados foram transportados & 
velha patria de Cervantes. 

A espera de uma epopea, egual hquella que esse grande 
genio compoz, estão os americanos do Sul, que bem conhe- 
cem quanto foram grandes e prosperas as nações do chama- 
do NOVO Mundo. Essa boa disposição para obedecer e a 
crenpa religiosa dos povos, s6 por si 6 uma prova capaz de 
unir e fazer grande o povo destinado a representar o maior 
paiz do mundo, onde correm os maiores rios e onde todos os 
climas, todas as riquezas mineraes são tão abundantes, que 
poderiam servir, com um governo sabio para tomar rica, forte 
e sabia toda a populwáo que viesse habitar o continente se- 
parado por tantos seculos do velho mundo. 



Com tods a razão os historiadores, vendo a successáo do 
Imperio dos Incas passar aos soberanos hespanhoes, os fez 
considerar imperadores do Perú e em ordem chronologica to- 
maram conta do governo do paiz. 

CARLOS V, XV IMPERADOR DO PERU -- 
(DEPOIS DA CONQUiSTA) 

13arlos V foi pelo nome Imperador da Allemanha, prhnei- 
r0 rei deste nome na Hespanha e 1." rei do Perú, successor 
de Inca XUI. 

Foram nomeados para n Perú os seguintes Vice-Rei: 
Francisco Pizarro, nomeado Marquez de Las Atabillas, 1535 

. a 1551, Christovam Baca de Castro foi o segundo govema- 
dor do Perú, depois que Francisco Pizarro foi assassinado pe- 
los partidarios de Almagro seu companheiro e amigo que com 
muito barulho se fez acclamar em Cuzco e algumas cidades 
d6  Perú, sendo por outras rejeitado. Seguiu-o na successáo 
Basco Nunez Vella. Depois que o rei da Hespanha foi 
informado das perversidades contra os indios da America, 
foram feitas muitas Ordenanças para impedir a marcha da 
tyrannia. 

Foi enviado para corrigir tantos erros e faltas, entrando 
na qualidade de vice-Rei em Lima, no anno de 1544, sendo 
recebida com muita pompa. Gonçalo Pizarro, esfomeado her- 
deiro do tyranno de seu nome. 

Vendo a Ma acceitaçáo que essas ordenanças regias pro- 

. . duzirxm no animo rio povo, veiu a.Cuzco, para obter a sus- 
pensão deilas. 

Para esse fim organizou 500 hespanhoes bem armados e 
um exercito de 20.000 indios (1) para marchar sobre a ca- 
pital, Lima. 

Com a invasão e conquista hespanhola, não desapare- 
ceu o imperio. A liberdade sem luzes sendo o peior flagello. 
havia de trazer com os hespsnhoes sanguinarios o supplicio 
que em um anno de fa!sa liberdade os interpretes preparam. 

Colombo e os reis que o ouviram, quando a idéa da des- 
coberta da novo continente que elle sabia bem existir, como 
ficou evidente da leitura de nossos estudos (2) n8o podiam 
imaginar que os thesouros cubiçados haveriam de dar aos rm- 
vos as maiores 1icCóes da miseria humana a sombra desta 
mesma liberdade, que se julgou favorecer. 

Damos por isso uma rapida exposieão dos ultimos reis 
oue eavernaram de lonze a nossa America. 

6 imperador estava'na Allemanha, quando soube destes 
successos e enviou Pedro de Las Gasca na  qualidade de I go- 
vernador do Perú. 

A audacia de Pizamo e o dominio que exerceu em nome 
da tyrannia. fez com que os indios o temessem, olhando com 

(1) A infeliz raça expoliada. tornou-se ent&o o instru- 
mento inconsciente, empregado pelos proprios algozes para a 
8Ua Propria rulns. A intriga e a paga, fizeram a ruina e a 
uiisuiliaç%o do povo. 

(2) Atlantide. Antiguidades da , America. 



deaprao esse falso inimigo da America e da Hespanha e a 
um tempo senhor de dois governos! 

Por isso foi preso e guardado pelos soldados que a custo 
m i a m  evitar a furia dos homens contra esse monstro. Viu- 
se que, de 9 de abril a 10, quando foi esmagada a sua cabe- 
ça, desappareceu do Perú um partido que até aquelle dia pa- 
tecia ter todas as creaturas presas nas mãos! 

Gasca fez sua entrada em Lima em 1548 a 24 de agosto, 
mas falleceu sem temDo de realizar Qualquer bom ser- 
v i ~  . 

Os indios acceitaram de táo boa vontade a religião de 
Christo que apenas os primeiros frades appareceram e dis- 
tribuiram rosarios. nenhum dos bravos herdeiros dos Inms 
foi morto, sem que lhes achasse o rosario no pescoço. 

Foi nomeado para substituir o Vice-Rei que partira 
para a Hespanha, D. Antonio de Mendoza, V Governador do 
Pepd . 

A suecessão deste vice-rei originou o habito tradicional 
dos cauàIlhos aue foram logo se espalhando pelas nações da 
America do Sul. 

O governo deste vice-rei foi perturbado por continuas 
revolupões e os Hespanhoes, trahindo-se uns aos outros, fo- 
ram anniquilando o paiz e fazendo da brava gente ameri- 
cana O rebuthlho do qual se serviam, approveitando pela in- 
triga as opportunidades para os trazer sempre errantes e mi- 
seraveis. 

Luiz Dorgas organizou revoluções e o vice-rei morreu a 
21 de junho de 1552. 

O tribunal de audiencia substituiu o vicelrei em nome 
de Carlos V. Os D. Sebastião de Castilho, os Egas Gus- 
mões, os Vasco Gadinez, os Hireosas, organizaram revoltas e 
espalharam. o terror e a guerra no paiz, pondo os membras 
do Tribunal nas maiores diificuldades. 0u Girons fizeram 
frente ao exercito do Rei, que o tribuna organizou, até 
que Th-&z Vasques e Juan Piedra-hita derrotaram Piron, 
obrigando este fazedor de bmdidos a entregar-se com 80 ho- 
mens. 

Os indios por sua vez vendo-se presas de tantas t rah-  
cóes, principiaram a organizar-se em tribus errantes e dahi 
foi nascehdo a barbaria com as licções apprendidas dos hes- 
panhoes. 

A antropophagia que era praticada com as victimns dos 
sacrificadores sanguinarios fez uns nos outros se devorarem. 

A união da raça indigena, até então adoptada como base 
dos povoados, desapparecia para dar lugar Bs excursões dos 
indios que se foram espaihando para o Brazil onde a im- 
menridade das florestas e abundancia. de capa e pesca, obri- 
garam as fugitivos a procurar pousada. 

Em nome da civilizaçáo o; hespanhoes destruiram o povc 
e a grandeza que os Incas haviam attingido no Pení. 

Com toda a razãa Hel~etius no seu livro "Tratado do 
Espirito", Pag. 148, cita o verso de um rnedicn, que em che- 
gando ao P ~ N  e vendo que na0 era de parte dos America- 
nos, mas sim dos proprios hespanhoes que provinha destrui- 
ção, escreveu a Carlos V referindo-se a descoberta do Novo 
Mundo: "Ce n'est point nous que sommes les barbares: ce 



sont, Seigneur, vos Cortez et vos Pizarres, qui, pour nos 
mettre au fait d'un systhéme nouveau, assemblbnt Fontre 
nous Les Dretres et le bourreau." 

Carios V recebendo as informações fidedgnas dos seus 
vice-reis usou medidas que para a moral e a religião Pare- 
ciam boas. 

A escravidão dos indios foi logo pedida pelos vice-reis. 
Aqui convém narrar, entre os argumentos apresentados, os 
principaes que La Harpe arrolou: "Os Wminicanos fizeram 
Montefino partir para advogar junto do rei os interesses da 
sua. ordem e a protecção aos indios. O Padre achou a Cõrte 
muito prevenida contra elles, mas emfim entrou para fallar 
ao Rei que o recebeu com bondade. mas não obteve concessão 
alguma, sendo enviada a soluç5.o do captiveiro que o padre 
queria que fosse prohibido em nome de Deus, mas por or- 
dem do Conseiho que agia em nome da humanidade. 

As razões aüegadits para manter os indios escravizados So- 
ram as seguintes: 

1 . O  - São pobres creaturas que na idade de 50 annos kêm 
menos espirito que aqui tem uma creança de O annos. 

2.O - Vivem nús, e quando se Ihes d& roupa, rasgam, 
como se estivessem em sugpiicio, preferindo andar nús. 

3: - A ociosidade é o seu bem supremo. 
Ora só em enumerar, se vê que a perversidade a cubiça 

eram as unicas aspirações dos hespanhoes n'aquelles tempos 
Se eram, fracos e pobres de espirito, é a escriptura sa- 

grada que os protege, quando assim é que a elles pertence 
O reino de Deus. Convinha protegel-os, ensinar e mostrar 
as vantagens da civiiizaçáo. 

Nas: e1166 viviam felizes, sem conhecer a escravidão, nem 
o dominio do homem sobre as outros homens. em nome da 
força e da tyrannia. 

Ociobw: mas quem é que náo ama o deseanço depois 
do trabalho? O trabalho do indio que caça, pesca, faz arcos e 
exercicios, é tão respeitavel, como o que for mais honesto. c*) 

- .. . . .~ . , ~  , . 
., , . 

(*I A esse respeito nos recordamos de haver lido que o 
sabio Montesquieu viajando pela Hespanha ao tempo da in- 
auisicSo. encontrou-se com .um Iard. com auem fez as suas 
êxcu?sõés. Como travou-se uma questão para saber qual dos 
dois povos francez e o inglei era o mais criterioso, o inglez 
não Dodendo convencer a MontesQuieu, Que sustentava ser 
o povo francez, lembrou-se de um-artificco e disse, quando 
O via escrever tantas notas: sabe o senhor que me informa- 
ram oue a inauisic80 nos olha e Derserue. Ao aue Montes- 
quieu-tratou de queimar suas notas. ~ó dia seguhte o Iard 
disse quando foi informado do que se passou - pois um in- 
glez Jamais faria Isso. Em seeuida. auando terminaram a 
excursão perguntou Montesquieü ao L&d: Achou V. E.  al- 
guma qualidade que possa ser considerada commum a tado o 
genero humano? Sim, disse eUe. Qual é eUa? A preguiça, 
riisse o Lord e Montesquieu concordou. 



PRUIPPE 11, XVI IMPERADOR DO PERXI 

Este rei filho de Carlos V e de Izabei nasceu a 21 de maio 
de 1527 por ter seu pai resignado a coraa, subiu ao throno 
em 1556. reinando 4 2  annos. 

D. André Furtado de Mendonça foi o primeiro vice-rei 
por elle nomeado. 

Seguiu-se D. Diogo de Zunniga, a esse succedeu Lope 
Garcia de Castro que chegou a Lima a 17 de abril de 1561. 
A 25 de novembro de 1569 D. Francisco de Toledo veiu 
succedel-o. 

Governaram mais em nome de PhiKppe 11: D. Martim 
Henrique que tomou posse em 23 de setembro de 1571. 

D. Fernando de Torres e Portugal. Conde de Viilar 
que tomou o governo do Perú a 30 de novembro de 1586. 
D. Garcia Furtado de Mendonça a 8 de janeiro de 1590. 
D. Luiz de Vellaseo tomou posse como successor a 24 de 
~ u i h o  de 1596. 

O REI PHILIPPE 111 DE HESPANHA FOI O XVII 
IiMPERADOR DO PERO 

Nomeou vice-rei D. Gaspar de Zunniga, Conde de Man- 
teney que tomou posse a 18 de janeiro de 1604. 

D. JOHO de Aiencanca Y Lima, Marque2 de Montes Cla- 
ros assumiu O governo a 21 de dezembro de 1607. 

D. Francisco de Borja y Aragoll, hincipe de Esquiiache 
tomou posse do Governo a 18 de dezembro de 1615. 

PHILIPPE IV, REI DA HESPANHA, FOI O X M I  
IMPERADOR DO PERU 

Foi nomeado vice-rei D. Diogo Femandes de Cordova, 
Marque2 de Gualdacazar, tomando o governo a 26 de julho 
de 1622. 

Seguiu-se D. Luiz Geronymo Femandes de Cabrera, 
Conde de Chineha, que assumiu em Lima o governo a 14 de 
junho de 1629. 

D. Pedro de Toledo y Deyva em 18 de dezembro de 1639 
assumiu O governo. 

D. Garcia Sarmento Sottomaior, Conde de Salvatierra o 
succedeu a 20 de setembro de 1648. 

D. Henrique de Gnsmão em 24 de fevereiro de 1655. 
D. Diogo de Benevides y La cileva, Conde de Santestevam 

De1 Porto, a 31 de julho de 1661. 

CARLOS 11, REI DE HESPANBA, XIX IMPERADOR 
DO PERU 

Foi nomeado vice-rei D. Pedro Fernandes de Castro, 
Conde de Demosa, 20 de novembro de 1667. 

D. Melchor de  limou.^ Cimeras, Arcebispo de Lima que 
governou aik 20 novembro de 1681. 

Seguiu-se a elle D. Melchor Portocarrero, Conde de Mon- 
gloa a 15 de agosto de 1689. 



PHUSPPE V, REI DA EESPANEA, XX IMPERADOR 
DO PERU 

Foi nomeado D. Emanuel Omsus de Santa Paula, Mar- 
quez de Castel dos Rios a 17 de julho de 1707. 

Seguiu-se D. Diogo Ladeáo de Guevara a 13 de agosto 
de 1710. 

D. Diogo MarciIlo Rubio de Annon. Arcebispo de ia Plata, 
que só governou 50 dias. 

Seguiu-se D. Carmo Garadolo, principe de Santa Hono. 
a 5 de outubro de 1716. 

Veiu depois D. T. Diego Mmcillo Rubio Em 26 de ja- 
neiro de 1720. 

LUIZ I, REI DE HESPANAA, XXI IMPERADOR 
DO PERU 

Foi nomeado governador do Perú D. José de Armendoriz 
que governou até 1733. 

D. Antonio de Mendoza, Mas'quez de Villa Garcia a 4 de 
fevereiro de 1736. 

FERNANDO XI, X X n  IMPERADOR DO PERU 

D. José Menso y Velasca foi nomeado vice-rei governador 
a 12 de julho de 1745. 

A rainha Isabella por testamento recommendou toda pro- 
tecçáo aos indlos. 

Foram nomeados visitadores para informar da sorte dos 
indios. Como muitos animaes foram introduzidos no paiz, 
foi prohibido o castigo de chicote e do páu aos indios, e pm- 
hibido de as fazer servir como animal de carga. 

Ordenou-se que aos domingos e dias de feda elles tives- 
sem descanço. Tudo isso ficou letra morta, porque os depar- 
tamentos e os dizimos faziam com que um homem fosse na 
Ameriea onde nasceu livre, um agente para produzir e traba- 
ihar para os outros, e para servir de instrumento ao crime e 
e0 goso. 

O vil interesse foi o arbitro do forte no Perú e no Mexico. 
Quizeram libertar o Peni e o Mexico, seu wnsorte, entre- 

gando o povo, por castigo, á morte! 

PARTE I1 
~. 

O IMPERIO D& iNCAS NO MEXICO 

Depois & conqkts  dos Hespsnhoes 

Ump psgúta da conquista do Impeno de Montaama 

Desenhado fielmente o systema de conquista, trahições e 
vinganças, que os chamados provoç civilizados empregaram 
na America, aprender-se-á a conhecer melhor os homens.. 

A vida humana B um theatm de perpetuas agitsFóes, nas 
quaes o observador e historiador encontra assump@ para 
fazer das tragedias da existencia. os monumentos impereciveis 
da histeria. 





seus damnosos arcabuzes, podia 2m summa a artilharia deu- 
truidora de tantos imperios! 

Entretanto devo dizer-vos que mais do que todos estes 
artificios póde 4s vezes o valor natural do homem e o amor 
da independencia: tal o exemplo sublime, que nos deixaram 
quatro povos da America: os Arcos, os Maias, os Apaxes e os 
Tamoyos, os quaes nunca foram subjugados do truculento 
Europeu. Delles ainda vivem independentes nas fronteiras do 
Chile e do Mexico, delles abandonaram com lagrimas a Patria 
Guanabara, e foram buscar refugio nas matas da longinqua 
Amazonia. Em memoria da bravura Americana guardae seus 
nomes. 

Os hespanhoes ou castelh~r~os foram os primeiros Euro- 
peus, que invadiram nesse tempo as terras do continente: 
Cortez foi o primeiro que ouzou penetrar com um troco de 
soldzdos nos dominios de Montezuma, poderoso imperador do 
Mexico, 6, custa de trahições e da união com as tribus inimi- 
gas de Montemma. 

Uma causa primordial movia então os aventureiros eu- 
ropeus em suas perigosas erupções: a ambição do ouro, vicio 
terrivel, que mina ss sociedades e degrada o homem. 

Outra havia secundaria com que pretendiam dissimular 
a primeira, e era o fanatismo religioso. Acredita-se geral- 
mente que o christianismo ainda não era professado na Ame- 
n a .  

Como entrou no Mexico, teve Cortez de um hespanhol, 
qae havia alguns annos escapara de um naufragio nas costas 
do Iucatan, as primeiras noticias de quem era Montezuma, 
e de como eram extraordinarios os seus thesouros em pedras 
e metaes preciosos. o desejo de possuir tantas riquezas in- 
fundiu coragem no animo dos invasores, e desde esse dia mar- 
charam no firme proposito de apoderar-se do Mexico, ainda 
nue n<cessang fosse matar e saquear, empregar a santa re- 
ligião christá. como meio de conseguir seus fins immorae~, 
ou p6r em pratica todos os ardis da polltica. europ6s. Pois 
t8o insaciavel era nesses christáos a sêde de ouro que n8o 
se Ihes dava Vender a dignidade, at6 a honra, só por amor do 
vil dinheiro: por isso disse com razão um historiador ameri- 
cano que em verdade meihor se &amariam salteadores do 
nue christãm. 

E pois penetrara Cortez sem muito custo nos dominios de 
Montezuma, nvanqara em pouco tempo de Tabasco a Is- 
tscpalapan, e j& á frente de um exercito consideravel se acha- 
va empenhado na conquista do imperio, cuja capital a for- 
mosa. Mexico (tinha o nome do paiz) lhe sorria na mente am- 
biciosa como o sitio mais opulento deste Novo Mundo, e o mais 
delicioso de todos os cantos da terra. 

E quanto mais della. se approximava, mais lhe assegura- 
vam novas noticias que não se enganava: Mexica, era em 
verdade, uma maravilha! Comprehendeu Cortez a importancia 
dessa ddade, e determinou apossar-se primeiro deiia: &s 
vezes lhe lembrava a temeridade da empresa, mas o seu cora- 
çáo insaciavel ihe dizia ao perfido: O ouro!. . . marcha sem 
demora sobre Mexico: e onde náo puder a força das amas 
hespanholas, te valerão de muito ardil e a perfidia contra um 
povo ignorante e singelo. 



Aqui toca lembrar por amor da verdade mais um auxilio 
poderoso, que achou Cortez na pessoa de uma lucateca: era 
Prisioneira do governador Zempoala, que a deu a Cortez para 
lhe servir de criada e cosinheira. 

Aquelia Hespanhola do Iucatan foi o primeiro interprete. 
que tiveram os Castelhanos no continente: mas não fallava o 
naual, que 6 a lingua do Mexico, só entendia o hespanhol e o 
iucateco. D. Marina (assim chamaram no baptismo a iuca- 
teca) fallava a Ungua do seu paiz e o naual; de modo que ou 
vindo a falia dos Mexicanos a transmittia em iucatew a3 
Hespanhol, e este por sua vez a traduzia para os Castelhanos 
na propria lingua. 

Marina, moça de grande formosura, bem intelllgente e 
perspicaz, fez-se com o tempo mui dedicada aos invasores e 
acompanhou o seu exercito até B destruição do Mexieu. 
Acertava com seu parecer o plano dos filhos do Sol, e por 
sua diligencia os salvou da morte na emboscada de , Xolula: 
pois é bem de crer que si não fora o aviso de d. Marina se 
teriam irremediavelmente sepultado nas fossas de Xolula todos 
os Hespanhoes com seus alliados. 

De muita valeu, com effeito, aos Europeus este presente 
Americano; mas não foi digno da nossa grande America. e 
nem aqui o louvarei, porque favoreceu ~5 extrangeim ferozes 
inimigos da nossa patria c o m u m .  

Escapo de Xolula ganhou Cortez a estrada do Mexico. 
Em balde lhe mandara Montezuma repetidas embaixadas, 

exhortando-o wm riquissimos presentes. a que desistisse do 
intento de visitar sua capital: indigno e fraco recurso, que tão 
pouco assenta num rei poderoso! O ouro lhe irrit4ra cada vez 
mais a avaraa, e jB sua arrogancia se tomara sem limites 
I. vista da condescendência cencuravel de Montezuma. 

O extrangeiro branco foi afinal recebido na cidade do 
Mexico com todos os seus Hespanhoes e mais alguns milhares 
de alliados indigenas, que alliciára em sua marcha: para O 
alojamento Ihe mandou Montezuma. preparar o magnifico prt- 
]&cio, que edificara Axacaiatle, seu pai. E awnteceu que indo 
uma vez visitar o rei em seu palacio, o ingrato se mancomu- 
nou com os seus para prendel-o, e para cumulo de insolencia 
fe-lo mudar-se para o alojamento em que habitavam os Hes- 
panhoes. 

Foi enião que o poderoso Montezuma descahiu misera- 
velmente da sua majestade, e como si fôra um criminoso, apre- 
sentou humildemente o delicado pulso para receber as cadeias 
de ferro, que lhe quiz pôr o injusto Eumpeu. 

E em tal abatimento moral descahiu, que por uma vá exi- 
genda de Cortez e sem proferir uma só palavra deixou que 
queimassem vivo, 6 porta do seu palacio o seu general Qm1- 
popoca, o grande Qualpopoca, que i frente de alguns bravos 
Mexicanos ousara matar por sua mão dois Hespanhws ae 
Vera Cruz, só por castigar-lhes a insolencia e vingar o insulto, 
que a sua patria faziam, 

Mandou o feroz Cortez que com as armas tomadas nos 
arsenaes mexicanos se fizesse uma grande fogueira, a qual su- 
biu impassivel aquelie destemido Americano com seu filhinho 
e mais quinze officiaes, que todos se acharam de prompta re- 
duzidos a leve cinza. E era eile o sublime Qualpopoea.. . que 



Tupan vingára! Assim eram as menores vinganças dos tigres 
3 .  da Iberia: crucificavam cns innocentes f ihos do Novo Mundo, 
. . e em grande zombaria os queimavam em satisfaçh da sua fe- 

.. , rocidade. 
Nem o nome de Qualpopoca esquecereis, porque da Ame- 

rica foi digno: e si o amaes o grande e o bello na terra, lou- 
varei~ sempre em vossa alma a memoria de Qualpopoca. 

Deste e de outros varões, que aqui toco, aprendei o he- 
roismo dos primeiros possuidores da America. Passaram jA 
os tempos odiosos da oppressáo européa; louvemos agora em 
sua grandeza o homem vermelho. 

~ r a  o Mexico em 1519 um paiz immenso, e os seus limi- 
tes para as bandas do Norte e do Sul eram então mais 
exteníjos que os actuaes. Havia em seu territorio trez 
reinos unidos, que se chamavam pelo nome das capitaes, a 
saber: Mexico, Tescuco e Tlacopan. O imperador dos trez 
estados era. o mesmo rei do Mexiw, e esta a cidade mais opu- 
lenta e mais m l o s a  de todo o valle do Anauaque e tarnbem 
de toda a America. Tinha. para mais de trezentos mil habi- 
tantes, isto é, o quadruplo da população do Amazonas, e em 
extensão passava Pemambuco e ainda o Rio de Janeiro, que 
hoje se reputa a cidade maior da America do Sul. 

Tenuxetit!an lhe chamavam egualmente os naturaes, e os 
historiadores lhe appellidaram Tenuxetitlan a soberba rainha 
dz Anauaque, jardim das Aztecas. 

Outras cidades' mexicanas eram ainda notaveis: Xoximileo, 
a cidade das flores, composta de famosos Jardins fluetuantes: 
Toxetepeque, ponto commercial da fronteira, passagem fre- 
quentada dos mercadores extrangeiros, que visitwam o im- 
peno de Montezuma. Egualmente famoso era Xolula, a cida- 
de santa dos Aztecm, celebre pelas suas antiguidades e pela 
finissàma porcelana, oue fabricava: assim tambem Ascapotzal- 
eo pelos seus ourives, e Tescuco pelos seus pintores. 

Haviam os Mexicanos attingido um grau de civilizaçãa 
elevadissirno: e se não estivera porventura tão em desacbrdo 
com elle a religião cruenta, que professavam. bem pudera equi- 
parar-se, sinão avantajar-se ao extrangeiro brenco, que arro- 
gantemente se prezava de mais civilizado e .mais humano, es- 
quecendo que na furia da sua vil cubiça, chegou a matar den- 
tro em dois amos para cima de ckw milhões d'aquelles, que 
chamava barbaros e inhumanos. 

Tirante esse gonto da religião, excediam aos Europeus 
em varias artes. e na ourivesaria a todos os mvos conheci- 
dos. Os seus tem3los ou teocalis eram carregados de orna- 
mentos de ouro e de pedras preciosas. A piedosa Tenuxeti- 
tlan contava mais de duzentos teocalis, em cujos compartimen- 
tos se educava e se imtruia a juventude azteca. 

Na politica tudo obravam com a razão estes Americanos: 
não admittiam a escravidão, que só depois foi instituida no 
paiz pelos hespanhoes, e uma lei mexicana dizia assim: "Todo 
o homem nasce livre." 

Puniam e m  severidade os criminosos para. diminuir *r 
esse exemplo o numero dos malieitores. O que se amasse de 



todo embriagado a ponto de.perder o juizo, soffria pena de 
morte, porque a lei dizia: 'Aquellq que por sua vontade se prf- 
var do uso da razüo, não merece viver." 

Era prohibido roubar os bens da terra ísáo os fructos e 
outros quaesquer alimentos, que ella produz) para que os ocio- 
sos se vissem obrigados a trabalhar. Em verdade esta lei era 
rigorosa. porque tambem por elia padeciam os mendigos, que 
não tinham pão: os reis do Mexico porem lhe diminuiram ha- 
biamente o rigor mandando semear de arvores fnictiferas as 
margens das estradas publicas, de maneira que os que vinham, 
fatigados do caminho e abrazados do Sol, descansavam & fresca 
rombrsr do cacauzeiro, e os que tinham fome, achavam alli B 
mão o gostoso -iz, o cacau, a tieliciosa banana, o annmh ou 
o maracuj&. 

Grande era o respeito, que o filho tributava a seus pais. 
a quem nunca se dirigia. sem pedir-lhes pennissáo. As filhas 
recebiam na casa paterna toda a educação; nem era tão der- 
curada como entre n6s acontece em muitas familias. As mo- 
w s  mexicanas. ainda as mals nobres, sabiam fazer todos os 
trabaihos do seu sexo: delias havia que eram versadas na 
histmia de seus antepassados, dellas primaram ainda na ou- 
rivesaria e na lapidação das pedras preciosas. Casavam-se de 
ordinario aos dezoito annos. 

Eram enes peritos em astronomia, e dividiam o anno em 
trezentos e sessenta e cinco dias de acõrdo com o movimento 
de rotação e de translaqáo da terra. Maravilhavam-se wbre- 
tudo os fiUos do Sol (assim chamavam os na tuma  aos Cas- 
telhanos, porque vinham das bandas do Oriente) ao ver os 
gmmóes, esses monumentos astronomicos, ou relogios solares, 
que nessas paragens longinquas do Novo Mundo regulavam as 
horas do dia azteca. Tão exactas eram as  Caria.5 gema-  
phicas do Mexieo que a ellas deveu Cnrtez o ter podido pene- 
trar avisadamente em alguns paizes limitrophes. 

Tinham tambem livros em que escreviam seus hierogly- 
phos: eram feitos de uma espeeie de caraguat8, que alisavam 
e poliam pacientemente. Como n b  conheciam alphabeto al- 
gum. faziam sua escriptura por meio de figuras, com que 
significavam as id6as. Egualmente symbolico era o genero de 
pinturas mais usadas entre elles. A historia dos amnteci- 
mentos se registrava o m  nós feitos em cordões, havendo in- 
terpretes encarregados da leitura. 

Vi uma destas telas copiada, tinha uma fila de pesadas 
humanas na dtreceiio de uma cidsde, representa o exercito 
dos Aeteem mmarchsndo sobre Huexutezinco. 

No seu livro "h Torraseos", o dr. Nicolas W n ,  pro- 
fessor da Ethnologia no Mexico publica muitas bandeiras, que 
representam figuradas as guerras, conquistas e a historia do 
Uexido pre-Colombiano. 

Em materia de jardins não havia superal-os porque os 
faziam com esmerado gosto sobre ilhas fluctuantes que chama- 
vam xinampas; e eram estas deliciosas pelo aroma de mil f:o- 
res, que exhalavam esquisito perfume e pela sombra, que se 
deitava sobre limpidos regatos. 

Architeotos acabados tinham edificado Tenuxetitlak numa 
ilhota, que demorava no meio do lago, e com a tema firme 
se communicava por longos diques ou calçadas, que lançavam 



sobre as aguas. Tambem sobre as aguas estava grande parte da 
cidade de modo que a navegaçáo das ruas se fmia em canoas 
ligeiras, que chamavam acales. 

Nem foi só nisto que a civilizaçá,~ americana ensinou á 
européa: os hot-is, essas hhspedarias luxuosas, que são o es- 
pn :o  dos tempos modernos, cs terraqos ajardinadas, essas for- 
mosas soteas, que rematam graciosamente as  casas hespanhoia5, 
ewm coisas ordinarias em Tenux-tilan: dentro da cidade eXiS- 
tia 'o grande tiauou- de Tlatilulco, f,-ira celebre, onde a Par 
com ricss joias e primorosas pinturas feitws de pernas se ex- 
punha ao compradar o famoso chocolate, que é hoje o mimo 
do8 nossos bailes. 

Amavam elles extraordinariamente as flores e os perfu- 
ma ,  a musica e os divertimentos, e como eram em extremo 
religiosos, adornavam os adros de seus templos com ephemeras 
pinturas em fldres, e nos immensos paieos ladrilhados em bel- 
lissimos mosaicos. executavam as baladas sagradas ao som do 
tejmnastlé, antes ãe insensarsm seus deuses com o fumo do 
precioso copa]. 

Tambem nos funeraes mexicanos estrugia no alto das col- 
linas o rouco teponast,li, e pressurosos comiam ao teocali os 
piedosos Aztecas. 

Em uumma direi que apezar da furia destruidora dos Cas- 
t:lhanos. que por uma malvadez requintada mandaram quei- 
mar os archivos Indigeuas, escaparam muitas pinturas. 

Amedrontavam-se cada vez mais os Casielhanos com as 
novidades, que iam vendo, porque forças0 era tirar de tudo 
isso sobejas provas de uma civilizaçáo adiantada, que por amor 
de seu feroz egoispo não queriam reconhecer nas plagas do 
NOVO Mundo. E -pois na mente avara desses barbaros gemi- 
nava dia por dia a idéa da trahiçáo e da crueldade atroz com 
que haviam por força de vencer wuelle justo povo: e insen- 
sains, cuidamm um dia jmder occultar 6s gerações vindouras a 
obra nefasta de sua destruição! 

Dizem que Moniezuma fora homem recto nos dias de seu 
govcrno, valente, quando commandava os exemitos mexicanos, 
e sobretudo mui piedoso. 

Maç que podiam valer a piedade e a aevcçáo Para com um 
deus falso e sanguinolento? Assim era Vitzilipuxetli, o deus da 
guzra, adorado no principal templo do Mexiw, onde se lhe 
sacrific(1vam muitas victimas humanas. O ente supremo, o ver- 
dadeiro Deus, era chamado pelos mexicanos Tentle: mas de 
mui poums delIes adorado. 

Inquietavam-= entretanto os subdicos de Montezuma. com 
o desalento de seu rei, porque de abatimento se torn&ra ftá em 
baixem: ~costumsdcs rlavia tantos annua a prestar obedien- 
cia ao grande Montezuma, por quem nunca solirera. a xiação 
mexicam a c a i s  lave offensa, que não fosse lwo vingada com 
as armas, doia-lhes agora na alma o ver humilhada a sua pa- 
tria deante do extrangeiro feroz, que viera pelo mar das bandsa 
r10 Sol. Indignados de tanta humilhação suspiravam com la- 
grimas pelo dia üa vingança. 

E aconteceu que tendo Cortez de voltar a Verir Cruz, qo- 



voaç?io quz fundara junto ao golfo do Mexico, para wmbater 
outro ambicioso hespanhol, que tambem queria ser conquisb- 
dor das riquaas de Montezuma, deixou wmo seu lugar te- 
nente em Mexico a Pedro de Alvarado com uma guarniçáo 
bem municiada, recommendando-lhe que vigiasse a cidade e 
guardasse o rei captivo. 

Folgou Alvarado com tal nomeaçáo. porque sobre ser 
animado de indole sanguinaria, tinha uma ambição não menos 
insaciavel que a de seu capitão: era pois occasi&o de excitar 
por algum modo a cubiw, que o abram*%, e provocar ao mes- 
mo tempo a vinganw dos Mexicano',. 

Eis que s r  aproximava o dia de Texemtle, dia solemne. 
que em todo o terribrio do imperio ge celebrava com festas 
s u m p t u ~ s  em homenagzm a um de seus deuses de nome Tes- 
oatlipoca. 

Bem o sabia o infame AIvarado: e quando +e a noite 
concorreram ao templo tados as nobres do Mexico adornados 
de seus vestidas de gala, cabertas de ouro e de pedras precio- 
sas, e começaram as dansas sagradas, appareceu de repente 
o trahidor cercado de soldados e mandando que a cada uma 
das portas do templo se pastassem dez destes assassfnos. mui 
bem armados para que vedassem a sahida, penetrou com ou- 
tros no santurtrio e deu o signal de matança sem respeito ao 
sexo. nem 9. Idade. 

E tL0 grande foi o morticinio, e táo horrivel que em- 
quanto o sangue innmnte  do merdacio e da nobreza mexi- 
cana escorria ainda pelas portas e pelas escadas do teaealk, 
voltavam ao quartel os avidos salteadores carregados de ri- 
quissimos despojos, que roubaram das victimas. 

A noticia de tão horrendo crime espalhou-se de repente 
nas terras de Amuaque, tremeram em seus wraçóes as  vir- 
gens do Novo Mundo. e o nome de Alvarado foi votado para 
sempre i execreçáo dos povos. 

O sacrilegio foi sem nome e sem nome o atentado! Mae 
náo era. para os Mexicanos, o povo mais religioso da America, 
soffrer tamanho insulto sem castigar de morte o feroz ex- 
trangeiro. 

Não quiz o grande Tentle que aos salteadores aproveitas- 
sem os despojos ensanwntados & seus filhos. 

Accesos em ira voaram os Aztecas em busca dos assassi- 
nos, e cercaram ousadamente o palacio de Axacaiatle, onde 
estava preco o rei, e com 2lie nove mil extrangeiros entre Hes- 
panhoes e alliados se viram subitamnte aitiados. 

Desde esse momento dissiparam-se para Montemma os nl- 
timos vislumbres d.- respeita. que ainda cuidava merecer de 
seus bravos vassallos. poraue estes pelejavam dia e noite para 
render os ladrões. e tão desesperadamente o faziam que os 
audaazs salteadores tiveram desta vez um grande medo, e com 
ameaças obrigaram o rei a subir ao terraqo mais elevado do 
palacio, donde fallou aos Mexicanos pedindo-lhes que sus- 
pendessem o assalto e d e m s s e m  as  armas. porque elle não 
estava Dreso. 

Nem disse muito o infeliz Montenuna. porque os de fora 
entraram a murmurar. e por vezes ihe abafaram 4 vm di- 
zendo: "Não p s a s  de um cobarde, rei dos Azteoas, 6s pri- 
sioneiru, e 1101-0 negas, tü não és digno de mvernar uma 



naçáo de bravos!" E como falasse ainda, succederam os gritos 
as flexas e as pedradas, até que recebeu algumas na cabeça, 
e das feridas,. dizem, veiú a morrer, sinão foi estrangulado 
pelos Castelhanos indignados, como é versão corrente. . 

Nem queria o desventurado consentir que lhe curassem 
ri fcridas: desesperado tambem de tanto padecer, arrancava 
as fachas de panno, que lhe haviam posto, pois mais dolo- 
roso do que a morte lhe fora sobreviver ainda &F miserias 
horrendas de sua patria. 

Corria o inditoso aM0 de 1520, quando estas calamida- 
des affligiam o hnperio de Montezuma, victima das quaes 
succumbiu aquelle que fora o rei mais poderoso do Anauaque, 
e podia com um aceno chamar Bs armas trez milhões de ho- 
mens! Sem muita cerimonia se fez em Copalco a cremwáo 
do corpo morto aos tsinba de junho, data funesta, para a bis- 
toria da emorida indigena. 

Por este triste exemplo, bem se pode conhecer e Iasti- 
mar a fatal sorte, que aguarda os reis cobardes, que não sou- 
beram com valor e nobreza defender a sua patria, ou com 
avareza a governaram. Náo cuides pois que tenha havido 
injustiça dos homens na expulsão dos ultimos soberanos do 
que hajam de governar os povos. 

Mas para glória do Mexicw se saber8 sempre que se 
rdontezuma, desapparecer; quem vae agora fazer tremer de 
susto e de medo os salteadores casbelhanos é Cacama, é Cui- 
tanuatle, é um joven de nome Guatimoám, o guerreiro mais 
valente dentre todos os reis do Anauaque. 

A morte de Montezuma não abrandou o fervor dos Me- 
xicanos: algum' tempo o choraram. porque o amavam, 
como a Um pai. mas em breve enchugou-lhes o pranto o Pe- 
riso da patria. Para governal-os acclamaram então o bra- 
vo Cacama, que no momento estava prisioneiro de Cortez, 
e em tanta furia p~lejavam, ainda que as filhoa do Sol se viam 
esta vez repellidos com grande perda, vencidos, e afinal es- 
PU~SOS tcta~mente de Tenuxetitlan. 

Acontece que estando sitiados em grande aperto no pa- 
lacio de Axacaiatle, meditaram os Castelhanos a fuga para 
escapar á justa vingança dos Aztecas. Logo no dia se- 
guinte B meia noite se puzeram em marcha, e silenciosamen- 
te ganharam a grande calçada de Tlacopan. 

Partiram hueiia hora por canselho de um astrologo ou 
aeonreiro, que guardavam, e para desempedir-se de alguns 
Mexicanos, que tinham captivos, trucidaram cruelmente na 
cidade, muitos õbs prisioneiros, edtre os quaes foi Cacama. 
que amarraram de pés e mãos, porque o temiam, e como 
ainda assim resistisse, succumbiu nobremente esse bravo, 
traspassado de quarenta e sete punhaladas hespanholas. 

Mas não foi impune a morte de Cacama: a mesma ava- 
reza daquelles barbams lhes valeu o castigo merecido. ROU- 
baram eiles muito ouro dos filhos de Tenuxetitlan, e tanto 
se carregaram com a rapina do Toxecatle, que mrtl podiam 
marchar: uma Mexicana. que ia buscar agua, os viu pas- 
sando, e clamou pe!as sentinellas aztecas. Os fugitivos ou- 
viram com amargura o grito de vingança, que surgiu das 
amas com ãrande alarido: é o grito da nação mexicana, que 
ora ia lavar m sangue dos salteadores a affronta de tantos 



latroeinios. E assim aconteceu, porque cerca de cinm mil 
deUes houveram no assalto a morte merecida: quebrou-se a 
ponte em que iam passando o canal de Tecpanzinco, e os 
que lograram escapas da lança mexicana, se afogaram nas 
aguas. 

O assassinato de Cacama foi assim vingado no mesmo 
instante pela mão de Cuitlanatie, que na peleja commandava 
os ardentes Aztecas. incitados pelo amor da patria. 

Gemeram na sua dor os Castelhanos vendo perdido o 
thesouro, que tanta lhe custara a roubar, e por memoria de 
seu desastre chamaram aquella noite ta noohe triste. 

Quando pela manhan do outro dia vinha apontando no 
Oriente o Sol formoso, viu seus filhos crueis expulsos de Te- 
nuxetitlan, e saudou esse dia com desusado esplendor a rainha 
do Anauaque, porque havia j& sete mezes só lhe davam dor 
e angustia os filhos do Sol. 

Em regosijo desta grande victoria se celebraram durante 
a noite grandes festas na cidade, nem faltaram no altar vic- 
timas hespanholas offerecidas ao cruento Vitzilipuxetli. 

Os Castelhanos extraordinariamente consterpados se ti- 
nham retirado para uma collina proxima, donde contemHa- 
vam contristados as fogueiras de alegria e os fogos de artificio. 
Cortez era tambem presente, porque como teve noticia da 
sublevaçáa tmivel das Aztecas, correu sem demora de Vera 
Cruz em soccorro dos seus. 

Cortee havia reforçado o seu exercito com os soldados 
de seu rival, e lograra assim augmentar o numero de caval- 
los e dos canhães: mas afinal iam todos de vencida. porque 
boa parte da gente se gastara no ultimo desbarato, e j& os 
Mexicanos se tinham alertados aos cssws dos cavallos e aos 
golpes de artilheria. O artificio europeu se tornara impo- 
tente diante do fogo da patria, que abrazava as filhos do 
Novo Mundo! 

A imaginaçáo dos vencidos acudia incessante o caminho 
de Vera Cruz, unico r-ursa que lhes restava tomar. De- 
pressa. o buscaram. Mas a passagem por meio de pai2 ini- 
migo era perigosa. e por maravilha escaparam elles do as- 
salto de Zacomolco. h t ravam no vaUe de Otumpan, ainda 
perto do Mexico, quando eis Ihes apparece ao encontro o 
exercito dos Aztecas disposto em ordzm de combate. 

OS filhos do Anauaque haviam reunido todas e6 suas 
forcas, e resolutas marcharam aos campos de Otumpan: por- 
que nessa batalha cuidavam elies com a. ajuda de seus deu- 
ses destruir o derradeiro do bando d'aquelles extrangeirm in- 
solentes, que de um modo traiçoeiro e infame tinham pro- 
fanado os sagrados teocaliS. coberto de miserizs a formosa 
Tenuietitlan, e insultado impunemente z naç50 rnexicaila. 

Nobre era o intento! Mas por iesgraca não lograram 
elles realizar o seu proposito: a perda do pavilhão nacional 
no meio da batalha os poz em ccnfusão. E os avaros Cas- 
telhanos apanhando com avidez as ricas joias de ouro, que 
deixaram cahir no campo. se foram contentes em derrota 
para Vera Cruz. 

Os derpojos de Otumpan, que ficaram celebres nos an- 
naeç castelhanos, aticaram sobremaneira a cubiça, no animo 
dos salteadores, e Cortez, Posto que voltava do Mexico por 



nao poder mais fazer f rmte  ao9 Aztecas, determinou refazer- 
se de tropas e volver em breve a cidade do lego. aonte o 
chamavam ainda os thesouros ce Montezuma. 

DESTRUIÇAO DE TENUXETITLAN 

I 

Depois da morte heroica de Cacaina, que por um só dia 
se chamou rei dos Aztecas, a voz dos guerreiros mexicanos 
acclamou e Cuitlanatle para guial-os na defensão da patria. 

Cuitlanatle se'tinha já distinguido pela bravura nos ulti- 
mos dias da occu?açáo do México: f6ra j& prisioneiro dos Cas- 
tJ:lhanos, e logo depois da matança do 'Toxeeatle mandara-o 
Cortez negociar a paz com os Aztecas, que sitiavam os assassi- 
nos no paiacio de Axacaiatle. Mas esse altivo Americano, como 
sentiu no peito o fogo da patria, bemasse a ignoraalcia do 
capitão hespanhol, e ganhou a frente da insurreição. 

Votava odio de morte aos filhos do Sol, destruidores crueis 
da naçáo mexicana, e w m  a resolução firme de guerrear até 
a morte os salteadores do T o ~ ~ t l e ,  os fe raes  matadores de 
Gualpopoca e de Cacama, tomou sobre si a fortificagão da 
cidade, ordenou a reconstrucçáo de alguns quarteimes arrni- 
naaos pela artilharia, e convidou os povos visinhos a se unirem 
contra o inimigo commum, que náo taslaria a entrar de novo 
no valle de Anauaque. 

Mui nobre era o intento do .novo rei, e oxalá o tivessem 
provado os arrowntes Castelhanos! Mas ah! Não quiz Tupan 
concedr a Cuitlanatle a gloria de morrer pela patria. 

Aconteceu nesse tempo calamitoso que a virgem terra da 
America, que até então se achara isenta das molestias terri- 
veis do velho continente, se viu de repente flagellada pela 
bexiga, que os Hespanhoes trouxeram para Cuba e de Cuba 
ao Mexico. A devastação foi horrivel nas plagas d e  Anauaque, 
e no numero das victimas se foi a grande alma do Cultla- 
natle. 

Lreis mezes havia já que os filhos do Sol tinham sido 
~XPUISOS de Tenuxetitlan, e attrahido pelos thesouros de Mon- 
tezuma voltava Cortez a?  Vera cniz frente de um exercito 
eonsiCeravel de allia2os indigenas. 

Como soube ser morto Cuitlanatle, regosijou-se o mal- 
vado, porque cuidava lhe seria cousa facil tomar a cidade e 
espolial-a. Mas a providencia não desamparou desta vez a 
Tenuxetitlan, sináo que teu-lhe o braço forte de Guatimo- 
zim para com elle castigar o 2xtrangeiro inhumauo. 

Era Guatimozim sobrinho de Montezuma, e antes da inva- 
sáo hespanhola guiara muitas vezes á victoria os exercitos 
azteeas: avançou triumphante at6 as fronteiras de Guate- 
mais e de Iucaian, e conquistou pelair armas varias cida- 
des e praças fortes. Seu pai, o valente Anitzotle governara 
Tenuxetitlan antes de Montauma. 

Nascera Guautemoque (assim sé chamava de principio) 
com o secuio XVI, ao que 9: 3 6 ,  e em 1520 teria apenas 
dezenove annos. Bem moço ainda se asskgmdaia no officio 
l a s  armas subjugando por iierradeiro os Mistecas e os Zapo- 
W s ,  dois povos poderosos. 



Era bello ver nessa edade táo denodado guerreiro. Tanto 
mEas quanto escasseiam os Guatemozins na historia das naçóej 

Morto Cuitlanatle, lhe puzeram na cabeça a coma d s  
realeza mexicana, e com fogos e tambores celebrou-se em 
Tenur?:titlan a asienqãa do novo rei. 

Tmnto que foi coroado volveu Guatemozim ao seu pala- 
cio, e cheio de fervor patriotico discursou aos nobres aztecas 
animando-os á guerra: com vehemencia os concitava a pele- 
ja; contra o feroz Castelhano por salvar e naçáo e os deuses: 
fez que todos jurassem fidelidade á sOe causa, e terminou por 
imitar do grande Tentle a gloria <e morrer combatendo em 
defeza da pa,tria, da religião e da coroa. 

Mandou continuar as batalhas de Cuitanatle, pois que- 
ria p8r sua capital em pé de resiskncia: e para realizas o 
seu grandioso plano de defeza, mandou emb8Jxadores ás 
naçáes visinhas, ainda as mais inimigas do nome mexicano, 
convidando-as a formarem todas uma coniederaç8o respeita- 
vel para destruir os terriveis filhos do Sol que dizendo-se 
libertadores de umas, vingadores de outras e aliiados de muitas. 
acabariam de feito por se tornar tyrannos de todas. 

Foi esta a primeira vez, que o desespero sng@eriU no conti- 
nente americano a idea de uma confederagáo de muito3 povos 
para tomarem vingança do truculento Europeu. 

Grandioso em vercede era o plano, mas não logrou o herce 
vel-O acabado: a ativa republica de Tlascala, a primeira que 
se viu nas terras da America, e outras nações limitrophes do 
imperio, votavam odio irreeanciliavel a poderosa naçáo azteca, 
e insensatas, coriieçando umas por negar-se a diiança de Gua- 
timozim, vieram todas a cahir finalmente nas garras da Iberia, 
que as lacerou. 

A Tubaco Amarii occorreu o mesmo plano de Xocequiran, 
q ~ d o  meditou chamar ar armas os Cataris e sublevar toda 
a America do Sul para livrar a sua patria' da. geração san- 
guinaria dos Pkrros .  E com effeito abalou por um momento o 
poderio hesDanhol em todas as Indias Oceidentaes. 

Egml idéa tiveram os Anaces e outros povos do Cear&, 
guando em 1713 tentaram o derradeiro esforço para iiber- 
tar-se da opp~ssáo  portugueza, que os wabava. Nem falo aqui 
da celebre eonfederaçáo dos Tamoios, cantada por Magalhães. 
e tão conhecida entre n6s. 

Mas s6 ao grande Bolivsr foi dado ver a realização de tão 
sublime intento: aos OpresSares de sua patria dizia elie ainda 
em 1820: "Si nos forçais á guerra eu juro que os nossos projectol 
abraçarão to& a Americs!" Disse, e com effeito arrancou d :  
jugo hespanhol quatro nações americanas: a Colombia, sua 
patria, a Venezuela, o Equador e a Bolivia. assim chamada de 
seu nome: Em teu coração americano, guarda tambem os nomes 
de Amarú e Boiivar. 

Quando Cortez approx~ou-se  de T~nuxetitlan com seis 
mil Hespanhoes e mais cento e cincoenta mil Americanos, 
Guatimozim se achava reduzido as suas proprias forws: Tan- 
gaxoan, que lhe promettera um soccorro te duzentos mil 
homens o desamparou na hora do infortunio. 

Conanao>xe e Tetlopan, reis de Tescuco e de Tlacopan, 
se tinham já recolhido em Tenuxetitlan, onde combinados 
com Guatimozlm CUiàaram deligentemente te preparar a obra 



tia resistencia r e m d o  soldados e ,viveres, porque o cerco 
era eminente. 

Vaieu-se Cortez da ocasião e acclamou rei de Tescuco 
Ixetiixoxitle, em lugar de seu irmão Cananacore, Ixetlixo- 
xitle, aliiado poderoso dos Castelhanos, chamou as armas os 
Tescucanos, e mais duzentos mil homens se puzerm logo ás 
ordens de Cortez. 

Por esse tempo lhe tinham os indigenas aprestado treze 
bergantins, que mandou lançar ao lago para assegurar-se Ca 
cidade por agua. 

Tenuxetitlan se eommunicava ainda com Ismpaian,  
Cuiocan e Tlacopan, cidades que assentavam no cabo das 
tre6 =andes calçadas. 

C o m  dividiu o exercito em ires corpos, e a cada um 
rmmm que occupasse uma dessas cidades afim de tirar aos 
Mexicanos todo o recurso lu. tem firme, o que se conseguiu 
a poder ee  muita crueldade, sendo destruida Istacpalapan, 
antiga residencia de Cuitanatle. 

Appareihada assim a milicia, fez o Castelhano prowtas 
de paz a Guatimozim promettmdo conservar-lhe a c o m ,  se 
consentisse em reconi*rcer-se vassallo de Carlos V, entãa 
soberano da Hespanha. Repelliu Guatimozim com altivez as 
propostas do extrangeiro insolente, que se inculcava dono da 
sua coroa, não julgando digno de rei azteca reconhecer nas 
tenas onde nasce o Sol. outro senhor, que dom%uasse Tenu- 
xetitian, a cidade dos seus maiores. 

Moveu-se pois a soldadesca, s foi posta a cerco a Tenu- 
xetitlan. 

Eram para mais de trezentas mil homens. na me.ioria 
indügenas subjugados e feitos traidores, sob as ordens de 
Cortez, exercito poderosissimo. qual nunca mais se viu nas 
ter- da America: compunha,-se de Tescucanos, Tlascaltecas, 
Otomis, Totonaques, Zempoalecas, que se lhe tinham alliado 
destlc o principio, smi contar alguns milhares de tlamines 
ou carregadores, que lhe fornecera Ixetlikoxitle para puxa- 
rem a artilharia e conduzirem as bagagens. 

Taes eram entãn as forças, que mandava Corta, pre- 
chnLnando nellas sobremodo o elemento ineigena; o que 
entretanto não e de estranhaz muito, pois bem sabido é que 
whian &e vencida os Europeus, sempre que se apresentavani 
nas plagas do Novo Mundo sem aliados: haja vista a morte 
exemplar que ùifligiu Cauanaba, cacique de AeLi, aos scele- 
rados hespanhoes trazidos por Colombo, para castigar-lhes a 
rapacidace infame, que pela primeira vez praticaram nessas 
paragens da America. 

Fequeno era relativamente o contingente Castelhano; e 
dos indlgenaç se fmmava sempre a vanguarda 'do exercito 
em acçáo para poupar os filhos do Sol; sempre elles se ar- 
arristdvam nas emprezas mais arduas, ao passo que o estrondo 
formidavel da artilharia de conjunto com a adestrada caval- 
laria, que os natiiraei olhsvam como a monstros f e r o ~ s ,  
inspirava pela novidade grande terror ao inimigo. Aos Hespa- 
nhoes porém cabe B culpa Lesse crime horrendo, que os 
hiatoriadores chamam conquista do Mexieo, porque sequiosos 
de ouro e de sangue só buscavam estes barbaros auiciar os 



habitantes do Novo Mundo para satisfazer á sua propria. 
rapacidade e hedionda cubiça. 

Entretanto é para lastimar que ainda hoje os filhos da 
Europa se arroguem estultamente as slorias de tal conquista, 
o q u  vale dizer da matança de cinco ou seis milhões de 
Mexicanos, que sacrificaram pelo muito amor das riquezas 
Co Mexico. 

E assim cumpriam Ales hipocritamente a paiawa santa 
de Christo! 

C0ntrisk.a-me agora dizes: Tznuxetitlan, o baluarte mais 
forte da potencia americana, ia ser destruida. pelas forças da 
mesma America! Aqui começa a mostrar-se a insensatez 
desses povos, que s6 mais tarde cahiram na conta do erro 
que faziam, quando a voz da patria opprimida os chamou 
no desespera.; e tiveram. de guerrear entáo sem aliados Wuelles 
mesmos salteadores da Toxecatle, os matadorzs de Gualpopoca, 
os terriveis filhos do Sol. 

I1 

Persuatido Cortez que ainda fosse possiW1 negociar a 
paz, lembrou fazer novas propostas a Guatimozim: o capitão 
hespanhol se enganava cuidando achar na America os habiim 
da Europa, mas Ixetlilxoltitle conhecedor do caracter mexica- 
na lhe esseguiou que majs facil ma render a cidade pelas 
armas do que alcançai-a, pela paz. e mais faeil ainda des- 
truil-a que rendel-a, 

reliuxetitlan em s u m ~ u o s a  e bella: pelos contempora- 
neos foi reputada superior a Granada, e fazia com razáo o 
orgulho do Anauaque: tornou-se famosa entre as nwões do 
mundo, e nos "Lusiadas" apparece com o nome de Temis- 
titáo. 

Comtudo foi tomado a ultima alvibre de ixetlilxoxitle, e 
logo se viu occupado o palacio ae Axacaiatle, que hospedara 
mimeiramente os ingratas Gastelhanos: seguiu-se-lhe o de 
Totoca!co, onde se achardm as grandes collecç6es de ani- 
mses vivos, e dentro em breve tempo quarteirões inteiros s( 
tornaram em ruinas. 

Os Hespanhoes pelejavam com denodo. norauo viam -- 
gura a pilhagem, mas os sitiados resistiam com desespero, e 
cummtiam com futia: enormes vacuos deimva a artilharia 
no corpo dos seus exercitos, mas promptamente os enchiam 
soltando gritos medonhos e levantando aas ar.= punhados de 
terra para encobrir o estrago 5.s balas. 

Gua.tiInOZIm com seu valor inexcedivel os animava a 
defenderem pa.lrno a palmo o solo da patria, pois náo era 
para o filho do beliicoso Anitwtle entregar sua capital ao 
inimigo sem primeiro lwtar a porfia embora dentro de suas 
mesmas ruinas. 

Em maio de 1521 romperam contra a cida0e os treze 
bergantins, mas subito appareceram nas aguas as cinco mil 
canoas do Meltico. Renhida foi a pugna, a. primeira batalha 
naval que deram os filhos do Sol nas aguas do continente, e 
para logo tingiu-se o largo do sangue vermelho das Aztecw. 

Assentou Corta mais perto da cidale os seus quarteis, 
e depois de perigoso assalto foi saqueado o grande templo. 



Com a nova destas vantagens, vlnie mil guerreiros das vi- 
sinhanças de Tenuxetitlan, vieram engrossar as fileiras de 
Cotta. 

Valeu-se o Castelhano das circunstancias, e chamou os 
seus a conselho para se resolver, quanto antes, ~ r n  ataque 
w. 

Patriotas ardentes, até essas batalhas snnguinolentas, que 
pelejzvam condnuádamente sobre os destroços de Tenuxetitlan, 
as desenhavam, os sitiados nos celebres lenços mexicanos, que 
distribuiam entre os seus. Vexavam os Castelhanos, quando 
apanhavam esses lenços, porque nelles v i m  pintado o pro- 
funco amor da patria, que excitava a guerra de morte aquelle 
povo heroico. 

Cortaram os malvados o grande aqueducto de Montezu- 
ma, que abastecia a cidade das aguas vivas de Xapultepe- 
que, para. render pla. sêde os sitiados, e oceupando as cal- 
çadas apertavam cada vez mais o c e m .  

Tão crueis medidas excitaram o desespero nos coraçóis 
meTicanos. E foi que resolvendo os Ca.stelhanos dar cabo á 
destruição com um assalto geral avançaram contra os sitiacos 
por uma das calçadas. E este querendo iliudir o inimigo B+ 
vezes paravam, como para sustentar o combate, algumas da- 
vam de fal,% marcha, s6 para %rem perseguidos: mas assim 
que os salteadores passaram a parte mais estreita, da calçada. 
os Mexicanos fizeram volta-car, e cahiram com impeto sobre 
o inimigo. 

A manobra azteca sortiu pleno effeito. 
O tepaiastli reboou no cimo de temali chamando Bs 

armas os guerreiros de Guantemoque, os defensores da nação 
mexicana. e táo agrnlo era o som desse t-bor que se ouvia 
a trez leguas em roda. Mtl trombetas atroaram no mesmo 
tempo annunciando a victoria, ao wça que o inimigo em 
r'ebandada era tenazmente perseguido. 

O sagrado tepnastli infundiu nos coraçóes âzteeas no- 
bre furor: e os avarentas Castelhanos arrancados B presa 
cubiçada vociferavam contra os ferozes guerreiros de Guan- 
temoque. maldizendo o tambor infernal; que os concitava ã 
guerra de morte. A musjca influe por mo60 estranho no animo 
do homem, principalmente quando ao grandioso da arte 
reune a idea da patria: que Brazüeiro haver8 por ventura 
que não estremeça de puro enthusiasmo braziiico ouvinco 
tocar o nosso hymno nacional, essa extraordinaria creaçáo de 
Fratlcisco Manuel? Assim o Aztea .  

Foi grande a confusão nos de Cortez, e maior a perda.: 
muitos Hespanhaes morreram afogados no lago, outros foram 
Sacrificados: com o choque medonho tornou-se impotente a 
artilharia; canhões, cavallos, grande copia de munipões e de 
a m a s  cahiram em poder dos vencedores. 

Cortez viu-se prisioneiro do8 Mexicanos, que o arrasts- 
vam ao sacsifido, mas foi libertado pelos seus, e mojando- 
se B agua com seu cava110 para atravessar um canal, ia  ser 
degolado por iw Mexicano, quanto foi defendido por Ixe- 
tlilxoxitle. Aterrada e vencido não tardou a tocar retirada, e 
ai delle e de todos os seus si por mais tempo se houvessem 
demorado! 

Ao rouco sam do teponastli irrompem guerreiros de 



todos os cantos da terra: guerreiros feridos, semi-mortos, 
surgem inopinadamente nos terraços, nos teoealis, até nos 
juncos do iago! 

Acudiram pressurosos os defensores de Tenuxetitlan á voz 
da pátria angustiada. Dir-se-ia que tocava a trombeta do 
Jehová chamando os mortaes a juizo no valle sagrado de 
Josafa! 

0' como não seria grande e bello esse commovente es- 
pectaculo, esse rasgo extremo de patriotismo táo sublimado 
entre as nações! 

Mm oito dias de festas celebrou-se em Tenuxetiiian a 
victoria. Accendeu-se nos peitos ms?icanos o ardor guerrei- 
ro, espalhou-se pelas gentes vizinhas que o deus Viteilipu- 
xetli pronunciara um ormlo,  dizia este que dentro em oito 
dias estariam destruidos ou exterminados l o  Anaaiaque todos 
as filhos do Sol, at8 o derradeiro. 

Amendrontaram-se com a profecia os alliados de Corta 
vindo muitas a deixal-o. E os povos mais propinquos bus- 
cavam pressiirosos a aliança de Guatirnozim, porque grande 
era já o descredito em que haviam cahido os Castelhanos. 

Mas o esperto Cortez para cobrar de novo a confiança 
dos auxiliares perdic0s;muito de proposito suspendeu de todo 
ae hostilidades por aquelies oito dias, e só depois tomou a 
offensiva. 

E assim aconteceu que outra vez se viu o heroe desam- 
parado dos seus: mas ainda que ajudado de mui poucos 
perseverou Guatimozim no proposito de libertar a sua petria 
dsquelles extmneeiros f2rozes 

O assalto recomeçou com vigor, e a fome e a sêde eu- 
traram a faeer estragos nos defensores leaes de Tenuxeti- 
tlan. Apoz sangrenta batalha pisaram os Castelhanos o gran- 
de tianquiz de Tlatilulco, a famosa e rica feira mexicana, e 
já gritando victoria bradavam na furia da pilhagem: 
"El Tlatilulco, e1 Tlatilulco! e1 om, e1 oro!" 

DO MBX~CO, a esplendids rainha do Anauaque, que no 
tempo de Autizotle vira dentro de seus muros alguns milhões 
de peregrinos, que concorriam a suas festas, restava já a 
oitava, p q t e  apenas: tudo mais eram ruinas accumuladas 
pela artilharia hespanhola, e calcadas pelos cavalos de Anda- 
iuzia. 

A Tlatilulco suecediam-se outros bairros, e por toda parte 
<'ominava a desolação. 

A mesma natureza americana, essa natureza majestoza 
e incomparavel, que tanto assombro causara aos Castelhanos 
ao pisarem a virgem terra do Mexico, era tambem affligida 
dos inhumanos filhos do Sol. 

A formosa Istacpalapan, outr'ora residencia deliciosa de 
Cuitanatle, situada metade em terra, metade sobre as lim- 
pidapaguas do lago com seus floridos jardins e suas viren- 
tes campinas, estava já tão rasa como a mesma terra! Da 
memoria de seus filhos se apagara até a lembrança do seu 
antigo sitio, e com iagrimas o bllçcavam vãmente num mon- 
t&o de ruins ,  porque atraz da rasoura castelhana só ficava 
pranto e desespero. 

As estradas reaes do Mexico com suas margens planta- 
das de arvores fructiferas, que davam refrigerio e sombra ao 



caminhante exhausto e gostoso alimenlr aos menagcs c!: 
Anauaque, eram como desertos horriveis. mas cobertos de ca- 
daveres, que os urubus famintos dispensavam de sepultura. 

Cada vez mais recrudesciam o ataque e a destrciiçáo pen- 
sando CMtez com isto render os sitiados, mas estes resistindo 
sempre se iam alli sepultando com seus magnificos palacios. 

So noite entrada cessava por um pouco o rumor bellico. 
Mas náo cessavam no Me:ico os horrores Caquelle cerco mal- 
àicto: Tenuxetitlan jazia amargurada porque via os seus dc- 
fensores queridos padecendo fome e sêde. 

Xas ruas e nas praças uesertas juncadas de cadaveres, 
que exhalavão um cheiro pestilento, ouvia-se de quando em 
q ~ , ~ n d o  o tropel de soldados em carreira: era um bando feroz 
de malfeitores, que favorecidos pela escwichie haviam deixzr!o 
o quartel, buscando satisfazer naquelles destroços miserandos 
a cubiça do animo e da carne, e invadindo de sobresaito as 
habitacões, achavam pasto nos despojos ensanguentados dos 
que trucidavam. Confundiam-se entáo gemidos de feridos e 
rnor.bundos. lamentos de velhos e mulheres, prantear c!e crean- 
çss e soluços de donzelias. 

Counacoxe e outros bravos mexicanos cahiram em poder 
de Ixetlixoxitle, o Tescxcano desleal, o irmão iniiel. 

Para. C U ~ U I O  de miseria haviam cortado os aquedii-tos, 
e s6 da agua salgada do lago podiam beber os sitiados. Era 
~mpossivel a entrada de viveres, e a fome reduzie. emfim 
esses desgraçados que já nem po,Jiam bem suster as armas. 

Aqui corpos nús m&cilentos, e18m encontrados mordendo 
nocivas raizes, aJli a agua infecta dos canaes entupidos e0m.os 
cadaveres dos vencidos apressava a morte a muitos, acolá 
máes em faminto desespero tiravam alimentos de seus proprios 
filhcs, emquanto as mulheres devoravam as carnes de seus 
mEiidos mortos das feridas, que houveram na lucta. 

Ficarão os leitores de certo horrorizados com a descripç8o 
< e  tsntas miserias, mas não é meu intento occii'tar aqui a 
verdade para dar sómente a leitura aqu2lles casa,  que re- 
flectem o amor da patzia, e o heroismo de um povo, senão 
tambem mostrar as miserias de' Tenuetitlen, porque reflectem 
de wual modo a crueldade e ferocidade dos cubiçosos filhas 
de Hespanha, tão indignos portadores do nome de Christa. 
E bom é que deste maivado prmeter se horrorizem os homens 
pois que rcprovando-o na mente fugirão de imical-o nos actos. 

Como occuparam o triangulo de Tlatilulco, assentaram 
OS Hespanhoes definitivamente os seus quarteis dentro d e  
ciditde. Houve entáo um dia de treguas, porque esperava 
Cortez que lhe viessem pedir a paz: táa iastimavel era a estado 
dos sitiados! 

OS nobres aztecas cuidadosos ila pessoa de seu rei se rh- 
tiraram com Guatimozim para um pequeno districto da cidade 
na face das aguas, o qual fortificaram com palliçadas e iossoç. 
'rodos 06 seus minl~troç e militares alli se reuniram. 

Guatimozim orava de vez em quanto ao grande Tentle, 
e em fervorosa prece lhe rogava mandasse ajucia á sua. patria 
querida: amarguravam-lhe a vida as miserias de Tenuxetitlan, 



e em seu recoihimento perguntava. quando chegaria o dia der- 
radeiro para os seus crueis oppressores. 

Os casteihanos indo reconhecer as pzragens desa?npirada; 
na vespera pelos Mexicanos, chegaram a vista. foit.ific;i~õrs i? 
Guatimozim. 

Apparecia na linha dos terraços grande numero de Mexi- 
a n c s ,  que de semblante alegre se mostravam aos Hesparihoes, 
como quem nada sMfria, e atirava ao povo pedaços r e  pão 
de "mais", fazendo suppor que não Ihes faltava. inantimenms. 

ESS-S heroicos Aztecas estavam extenuados Pelas fadigas 
da v r r a  e pela fome que paeeciam, mas só pelo muito amor 
que tinham 4 patria faziam táo duro sacrificio, não querendo 
que jamais cuidassem os filhos do Sol que faltava aos Mexi- 
canos O valor para defender a sua patria. 

Cortez, porem, estava inteirado de todos os horrores do 
cerco. Commovido telvez pelo excesso de miseria a que coniem- 
nara trezentos mil homens, qu3 tantos eram os habitantes da 
cidade, resolveu ainda uma vez repetir as  propostas de paz a 
Guatimozim. Mas este nespondeu com altivez que jámris accei- 
taria a paz sináo com a independencia, e que para lembrar a 
cubipa dos Castelhanos mandaria. l a n ~ a r  ao longe os thesourrs 
nelos ooncos soldados one lhe assistiam meferindo seoultar-si 
Eoin estes sob o; eritulh& de s u  espitdl a'desprcsur os brewiloi 
de seus maiores. entrrgando Tenuxelilluii no inimigo. 

Entretanto ia minguando consiCeravelmente dia por dia a 
população mexicana exhausta pela fome e pelos estragos de 
guerra. Por aquelles desapiedados sitiantes estavam já contados 
os dias de Tenmxetitlan. 

Comprehendendo quanto escesseavam os meios de defesa 
chamou Guatimozim a conselho os sacerdotes. Estes que eram 
os adeptos mais fervorosos da resoluçáo heroica de seo rei. 
tendo consultado os livros 'sagrados, recorreram ao arco de 
Vitzilipuxetli, ao qual atribuiam poSer sobnenatural, e o con- 
fiaram ao guerreiro mais valente dentre os seus na defensão 
do bairro de Amaxaque atacado então por Cortez. 

Mas, ah! que milagre poderia obrw aquelie falso deus? 
O bravo guerreiro manejou com destreza o arco sagrado, mas 
náo lhe valeu siil bravura nenhum auxilio divino. e nessa 
batalha cruenta viram os Mexicanos frurtrda a sua derradejra 
esperanpa: quinze mil Aztecas foram as victimas wntadas na 
matança de Amaraque. 

Possuidos de profundo deEanimo com este sucesso. assen- 
tarem OS sacerdotes ee  concerto com os nobres e os anciãos 
em que se achavam Cesamparados de seus deuses, pelo qiie 
Seria em vá0 qualquer tentativa mais. Coneordarani pois enl 
represental-o a Guatimozim, e entre o receio e a dor se di- 
rigiram ao rei, e com os olhos rasos de lagrimas lhe suppli- 
Caiam resignasse a defesa da cidade, por julgarem-na ?e totia 
ponto inutil. 

Persistiu o heroe; mas contristado pela fome, e conhe- 
cendo finalmente qii? dentro em pouco tempo veria destruido 
O seu ultimo reducto em Tenuxetitlan e com elle o poder 
lnexicano, meditou um plano de prolongar a, defesa i'a pztria. 

Consentiu se pedisse ao capitáo hespanhoi uma entreFista 
na qual se deveria tratar da paz, mas longe de pensar com- 



parecer a ella, Guatimaim tinha para si que aproveitando-se 
desses dias de treguas em aue contava Cortez entrar em ne- 
gociaçóes, poderia retirar-se rla cidade ganhando a margeni 
do lago, e reunir em torno s si os ultimos defensores de Te- 
nuxetitlan e mais alguns vassallos leaes n'uma provincia dis- 
tante, onZe haveriam de topar resistencia os formidaveis fi- 
lhos do Sol. 

A paragem designada para a entrevista foi o sitio do 
theatro na grande praça de Tiatilulco. 

Cortez, desejoso da paz. acreatou que a desejassem mais 
ainda os sitiados, e pois determinou algumas prevenções de 
appsrato para receber condignamente Guatimozim, e com um 
lauto banquete esperava satisfeito matar a fome e a altiva 
do seu podemso rival. 

No dia seguinte a hora marcada appareceram naquelie 
sitio uns mensageirw aztecas dizendo que o rei viria no outro 
dia, e assim foi-se ainda outras vezes dilatando o prazo até 
que o quarto dia chegou ao Tlatiluico o ciuacoatle (era um 
rnag:strado de primeira orcem) e falou da parte dos Mexi- 
canos. dizendo: "Que Guatimozim saberia morrer. mas. tratar 
nso viria". E dirigindo-se a Cortez continuou: "Fazei agora 
O que quizeres". 

Envergonhou-se Cortez do engano em que cahira e dissi- 
mulando o seu despeito respondeu-lhe em tom Se colera: 
"Vae e dize a teus amigos que preparem, pois vá0 morrer. 

Decidiu-se e n t h  a dar o ultimo assalto aos restos da so- 
berba Tenuxetitlan: a soldadesca aprestou-se. 

Mas Tenuxetitlan ainda era bella nas suas ruinas e ainda 
era perfumado o jardim das Aztecas: o Castelhano amava as 
suas delicias. Queria Cortez engrandecer a sua conquista aos 
olhos de Carlos V, e desejava deleitar um dia o rri Ia Hes- 
panha chamando-o a gosar as delicias desse paraiso. Sabia 
que Tenuxetithn era opulenta, e 1eCeia.v~ lhe escapassem os 
seus thisouros, si a destruisse de todo. 

Antes. pois de começar a lucta suprema de destnii&o 
e morticinio, quiz tambem tentar as ultimas vias pacificas: 
para o que subib ao terraço mais elevado da bairro de Amo- 
xaquo. onde tinha entao a quartel, e Ciriziu-se por meio de 
interprete a alguns nobres mexicanos, que conhecia, pedinto- 
Ihes que intercedessem por elle deante do rei no sentido de 
negociar-se a. paz: sina0 que passaris á espada toda a popu- 
laçáo mexicana. Assim rogava hypocritamente pela paz o 
malvado que trouxera a guerra! 

Entretanto apaa r  das ameapas não foi possivel cheger n 
um acbrdo, porque Guatimozim permanecia inflexivel em seu 
propisito de renovar a guerra' aos filhos do Sol. 

Mal dera Cortez, o signal do assalto geral, seus soldados. 
ainda não saciados de ouro nem l e  sangue, arremetteram com 
violencia contra o bairro em que se Concentrara a resistencia. 
0 s  hemicos Aztecas, acabados pela fome e pela peste, foram 
vencidos pela miseria primeiro que o fossem pelo exercito 
aliiado: o seu braço valente Já não podia suster a lança 
mexicana. 

Mas ainda assim os inexoraveis filhos da Iberia, esses 
indignos christáos, trucidaram cinccenta mil delles, e exer- 



ceram scbre esses corpos semi-mortos, conta um historiador 
indigena, os sumlicios mais barbaros, a ferccidade mais et.ra, 
que jamais se vira no Anauaque, e que longe estiveram de 
sonhar os Tecpanecas sob a dominação cruenta do tyranno 
Tazozomoque. 

Emqumuto ,durava em terra o horror e a mortanCade, os 
bergantins avançavam com a artiiharia em direitura ao porto 
interior da cidade, onde viram os Castelhanos grande numero 
de canôas, nas quaes se embarcavam acceleradamente os Me- 
xicanos. 

Moveram-se porém sem demora as canoas asbaas em 
demanla dos bergantins, e com grinde impeto se achegavam 
apezar das balas frequentes que disparava a destruidora ar- 
tilharia. 

Eram essas c a n h  occupadas pelos nobres e pelos prin- 
cipaes guerreiros de Tenuxetitlan, os quaes tinham resolvido 
empregar o derradeiro esforco p r  entreter em combate re- 
nhido os bergantins, afim de facilitar a sahida ao seu rei. 

Assim dispuzeram-se estes fèmorosos pa&riotas a gastar 
o seu ultimo alento y s t e  prelio só por salvar das máos dos 
filhos do Sol ao seu querido Guatimaim, em quem a o ;  
viam a salvação da patria. 

SWPLICIO DE GUATIMOZIM 

I 

Entre as canôas de Mexico e os bergantins de Cortez 
enpenhara-se atroz combate nas aguas do lago. 

Graças a confusão que então reinava, conseguiu Guati- 
mmim par t i  da cidade com a rainha e mais alguns nobres 
aztecas: levava comsigo o rei Tetlepan e a esposa do infeliz 
Cuitanotle. Os remalores do barco real eram homens esco- 
lhidos e diligenciavam por a salvo a preciosa carga que 
nelles confiava. Iam todos em silencio, e Guatimaim roga- 
va em sua alma ao grande Tentie pela defeza de sua patria 
entregue á impiedade dos filhos do Sol. 

Cortez foi entretanto informado dos projectos do rei. e 
despachou logo um bergantim com ordem de capturar tadas 
as canôas, que fugiam, no intento de aprisionar o soberano 
azteca. 

Com effeito Holguim (era o commandante do bergantim) 
não tarc'ou muito a alsançal-o. O barco real parecia voar 
sobre as aguas e prestes a atmgir a margem do lago, quando 
o Hespanhol chegou a divisal-o. Holguim, como quem via 
naquelle ponto longinquo irem a sumir-se os prodigiosos the- 
somos de Montezuma. tão encarecidos já entre os homens 
brancos, 4 custa de um esforço grande, conseguiu vencer, 
num momento, meia distancia, quanto necessitava para asser- 
tar uma peça. 

A artilhariai essa arma maldicta que já derrubara pelos 
fundamentos a grã cidade de Tenuxe, e fizera rentes com a 
t e m  os excelsos teocalis de seus deuses, foi tambem neces- 

. %ria para atalhar o passo zo herw: ingloria artificia, que 
bem deixa ver a fraqueza dos que tomou valentes! 



De repente,ouviu-se um estampilo até os reconcavos do 
lago, e a agua bonangosa borbulhou junto ao regi0 bate]: os 
canoeiros em extremo ruidosos da vida de seu rei suspende- 
ram instinctivamente os remos e emquanto reflectiam no que 
arriscavam estando parados, eis que o bergantim se approxima. 

Vendo entáo 5 eminencia do perigo os nobres, que acom- 
panharam Guatimozim, apresentaram as armas e ficaram que- 
dos: o joven rei apertou na m& as suas, e teve impetos de 
defender-se; mas reprimiu para. logo aquelle rebate da alma 
por considerar um momento na esposa, e esperou resoluto, con- 
fiado na genemridade hespanhola, que em verdade merecera. 

Neste instante o bergantim aprãa o barco. 
Guatimozim sem se perturbar adiantou-se logo aos seus 

e subiu primeiro ao bergantim: deu depois a mão B rainha. 
e dirigindo-se ao Hespanhol lhe falou assim: "Eu sou o impe- 
rador Puazitemcque, a quem a sorte trahiu: a ti me entrego, 
e 66 te peço que trates com decoro a imperatriz e poupes meus 
subdi'm", tal era o amor que tinha B espsa  e aos fieis vassallos. 

Pareceu Holguim cuidadpso das outras canoas dos nobres, 
O que percebendo Guatimozim continuou com ar sereno: "Não 
tens que pensar nesta gente do meu sequito, porque todos virão 
a morrer onde acabar seu pnncipe". E como Ihes teu signal 
baixaram logo as armas. 

Ufano em ver sntregarbe deste geito o rei dos Aztecas, 
a alma da. resistencia mexicana, náo cuilou Holguim sina0 . 
em agresentar quanto antes a Cortez aquelle valioso penhor, 
que B:vera assegurar-lhe maior quinhão nos opulentos des- 
p j o s  de Tenuxetitlan. O bergantim singrou depressa na 
dimqão do bairro de Amaxaque. 

AO chegar-se & tenda de Cortez trazia ainda Guatimo- 
zim a. majestade no semblante. comqumto tivesse o coração 
maguado pelo infortunio e o manto real snlpicado de sangq? 
e d e  lama, derradeira lembrança do prfiado combater: na 
cor do rosto bem lhe assenta.va a gravidade americana. 

N&o se cuide porem que esse bravo era branco. elle tinha 
a cSr dos nosshi esboelos, a mesma. de nossos antepassacios 
tupis Ah! vaidade; que fizeste? Os homens da Europa, como 
destruiram a raça americana e a africana, quizeram julga: 
da capacidade humana pela cor dos individuos! disseram na 
ceguvira do seu orgulho que a r a w  branca era privilegiada, 
e que as outras eram racas inferiores.. . 

Mas por Deus, Tupan não foi injusto com nzus filhos. 
Desprezador dos povos que opprimiam ate á morte, os 

filhos da Europa fechaiam os olhos para não eiixçrgar : 
grandeza da CivilizaGão americana, que destruiram de moro 
vil e odioso com a forpa unica de sua ferocidade: mas z 
verda&? é que a raça branca nunca produziu um homem tão 
grande como Guatimonrn, bem paucos talvez, como Tussano, 
imperador de Aiti. Aqii:Ue espantou com seu heroismo cr 
tigres da Ibena, este refreou na America a ambiçáo napo- 
leoniea: um caboelo, outro negro. 

Si em verdade sois privilegiados, netos de Jafé porque a 
na0 mostrast?s na Araueania? ou porque demaraes ain6a a 
conquista do Daomei? , 

A c9r baça OU negra não denota inferioridade, a cultura 



intellectual é que pode distinguir o homem. A falsidade 
europea se d.2smente wm a historia dos Aztecas. Volvamos 
pois ao nosso heroe americano. 

Appareceu deante de Cortez com a dignidade de um rei 
azteca, nem havia porque se humilhasse. 

Inclinando-se para o castelhano chegou a mão perto do 
chão, e levando-a drpois aos labios saudou o extrangeiro, 
filho do Sol, e com uma v a  pausada, que significava a d8r 
profunda de sua alma, lhe falou assim: "Capit3.0, empre- 
guei todas os meus esforços para. defender meu imperio e 
impedir que cahisse, em tuas mãos, mas vista que a fortuna 
me foi adversa, tira-me já a vl2a com esse punhal que tens 
ao lado, prisioneiros como eu, sempre são embaraiosos ao 
vencedor: porás assim um termo á dynastia mexicana depois 
de ter arruinado minha capitaa e trucidado meus vassallos. 
E eu irei gosar do repouso junto aos meus deuses". 

Cortez ouviu commovido essas palavras repassariar te 
sentimento e de amargura, e não tanto por consolal-o no 
momento do infortunio, sinão tambem por mostrar-se diino . 
ile táo egregio captivo, respondeu-lhe: "Não temais nada; 
sois prisioneiro de um monarcha generoso, que certamente 
vos restituir& a coroa, que defendeste como um bravo. Um 
hespanhol sabe respeitar o valor do inimigo vencido." 

Oxalá fosseni um dia cumpridas tão nobres promessas! 
Mas ah! Os chzmados conquistadores da America eram de 
ordinario homens ambiciosos P pequenos, 66 mostravam wra- 
geni e .perseverança para fins pouco Inobres: derramaram 
sem piedade nas ruas Ca Coxamalca o sangue de trinta mil 
peruanos inermes, saquearam de sobresalto os ricos teocalis 
do Mexlco. ou levaram duzentos annos sem cessar nadecendo 
grandes fadigas nas matas da Amazonia, pois cu:?içlvam os 
thesouros de Manoa. o fabuoso Eldora~?O! 

Cortez j$mais prídera provar magnanimidade QWle que 
ainda como 'prisioneiro o inquietava com seu poder: o ouro 
de Guatimozim valeu-me o tormento, e a uinstancia do he- 
Toe na adversidade, a morte inhumana da estrangulação, at- 
tentados que macularam para. sempre a fama do Medelino. 

Longanime Gnatimozim, malaventurado senhor dos cubi- 
çados thesouros de Tenuxetitlan, o ouro de todo o teu im- 
perio com o sangue de varios milhões dos teus subditos náo 
saciaram a ambição de um conquistador, tua vida tambem foi 
sacrifirada nas aras da Iberia B barbara avareza dos filhos do 
Soll Mas sabe 18, onde quer que estejas que teu nome du- 
rará eternamente com gloria na memoria do povo americano, 
porque cansado já de sofrer. desde o principio, os algmes 
do Oriente, costumou-se por ultimo a h o m  seus heroes para 
mitigar assim a dor eruciante de tres seeulos. 

Foram-se os Lascasas dos primeiros tempos, mas náa mor- 
reu com eiles a justiça para b s  Americanas. Tupan fará que 
dia  volte J&, em favor dos seus filhos, porque o tempo chegou. 

II 

Gwitimozim cahiu finalmente em poder dos filhos do Sol. 
Entretánto os Mericanos B sorte de seu rei. gastavam ainda 
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. o ultimo alento numa lucta renhida, que os oceupava sem cessar. 

Pe,?ece incrivel que esses corpos j& consumidos em extremo pelas 
muitas e infandas miserias do cerco, pudessem ainda sustentar 
tá0 desesperada resisteneia. attenta a inferLoridade da arma- 
dura que nos homens do povo não passava do arco e da flecha, 
uma lança de haste comprida com a ponta embutida de "ebsi- 
diena" e uns ligeiros calções que Ihes davam pela cintura; sj 
aos capitães permittia. u milicia mexicana o uso do escvkio como 
arma defmsiva. 

Tambem n b  era uso entr: os Americsncs rèixar seus 
mortas no campo de batalha: grande numero óe soldados se 
occupava sómente em removel-o com toda presteza e cuidado 
aos feridos. E acontecia muita vez que por este exercicio de 
pieüade se atrazavam na peleja aos Castelhanos, porque estes 
sem abrir mão das armas calcavam seus irmáas aos cascos dos 
ginetes. 

Azs sem' generees que i- morrendo já não prestavam 
OS Mexicanos as ultimas honras. porque os teponss os cha- 
mavam incessantemente ás armas: com dor amontoavam em 
gra,ndes pateos os cadaveres t e  seus bravos, aguardando o 
momento de celebrar seus funeraes. . Mas a guerra não cessava,' e a!li o corpo obedecia á voz, 
de animo ingente. tal como no duro cerco de Carthago, onde as 
mulheres cediam suas joias e seus cabellos para o fabrico das 
armas com que resistir aos soldados de Scipiáo, aqui esses 
extrenuos defensores da patria mexicana contavam as horas 
de somno do exerelto aiiiado, e durante esse tempo maiç que 
precioso empregavam-se com afinco, homens, mulheres, velhos 
e mnliinos, ein tapar as brechas. que ihes abrira nos muros a 
artilharia hespanhola, e cavar novos fossos em que sepultar 
os ferozes Cavallas. 

Si bem que alquebradas de forws e reduzidos a uni pe- 
queno numero, nso ihes faltava coragem para continuar até 
a morhe. Foi preciso que Guatimaim subisse a um terraco 
visinho, do alto do qual lhe8 falou ordenando que depuzes- 
sem as armas, visto náo maiç necessitarem, de combater, pois 
se achava prisioneiro. 

Os Mexicanos obedeceram promptamente, mais por senti- 
mento que por gosto, os poucos nobres, que escaparam ao 
ferro hespanhol, e os cabos mais esforçados foram ter com 
eliz. 

Wdda a ultima ordem aos fieis vassaiios do rei Guanti- 
mcsue, pediu este a Cortez que mandasse @r termo á ma- 
tança e á pilhagem a que se entregava a soldaciesce infrene. 
Era verdadeiramente digna de um rei azteca e m  amorosa 
~OliCitUCe, que mostrava com seus leaes Mel?icanos. 

Foi então que se levantou o cerco do Mexico, e se desim- 
pediram as sehidas: por tres dias eonsecutivou desfilaram 
vagarssrminte pelas estradas d$ierTas os habitantes de Tenu- 
xetiilan 183 exte;~iiaCos que mzl po<Iiam atrnvrssar os canaes, 
chegando a pirecer muitcs delles s i  com o impulso dos aea- 
ies, cuandd náo era a? ferra desaoedado do iilimigo. - 

Eram apenas em numero de, sessenta mil os que surgiram 
tos restos infeetos da rainha do Anauaque, que por fim haviam 
resistido, não só á fonnidavel cavallaria e á artilharia. hespa- 



nhoia, como tambem aos duzentos mil i n f m k  de Ixetililxoxitle 
e mais ailiados. Mas nem todos hoiíveram a liberdade em paga 
do derradeiro esforpo, e attento o seu estado de extrema fra- 
queza; sinão que a muitos milhares mandou Cortes deter, 
for~ando-os depois a desentuiharem a m e m a  sepuitwa das 
victimac. aztecai;. 

O Hespanhol cuidava em levantar Ce suas ruinas a esplen- 
dida corte de Montemma. pois táo grande impressão lhe cau- 
sara desde' que pkando a longa calça& oriental d o  Mexico 
avistou sobre as aguas a soberba Tenuxetitlan, cnjos altos teo- 
calis, assim que de longe os divisou lhe lembraram com sau- 
dade os minaretes de Cordova e de Granada. 

Depois desse i,nfando sitio t e  oitenta dias restava da grande 
*%de. quando muito, a eecima parti?: e esta foi toda a terra 
do Mexico, cuja soberania concedeu Cortez em nome a Gua- 
timozim, dando a entender que dentro em breve queria ver a 
cidade povoada.. . 

Tal foi a satisfaçáe da solenne Promessa que contrahira 
para com o hero'co soldado mexicano de restituir-lhe a co- 
roa Co imPer:o, que soubera defender como um bravo! 

Entretanto, a constancia de Guatimozim o inquietava 
Eobrimaneira, e desde entáo o demolidor de Tenuxetitlan co- 
mecou a resolver na mente seus planos aeiniquidade contra 
aquele que tinha feito prisioneiro, mas que nunca pudera vencer. 

A obra de <iestruicão fora immensa e a matança tão 
extraordinaria, que um cheiro horrivelmente fetido circundava 
aquelle montão de cadaveres insepultos, a muitas leguas em 
rcda. Já náo ha~vvia quem aguentasse o ar corru?to daquelle 
cemitério: só abutres famintos pairavam no alto 

Cortez. mandanSo carregar os despojos de T-~nxetitlan, 
reuniu toda a rapina daquelles dias e retir-u-v? Tom seus 
exercitoç para o ameno sitio de Cuoacan, ande c- havia de 
repartir o lucro ensa.nguentad0. E aconteceu w c  z muitos dos 
pobres Mexicanos, que prendera, quando evacuaram a cidade, 
o madoval aeabo\t de matar obrigando-os a enterrarem em 
grandes covas communs aquelles corpos immundos, que infec- 
ilO>laiEm O mesma ar, que respira.vam. Nessa. sordida tarefa 
gastaram, muitos milhares de homens, quatro dias com quatro 
noitrs: nem era raro ver tambem descer 6. cova os mesmos 
coveiros feito cadaveres. 

Tanto que partir para a deliciosa Cuoacan, enesrregcu 
um hespanhol @e ficar vigiando Tenuxetitlan e espiando o rei. 
Lá repartiu a rap'na entre cs so!dados e despediu as tropas 
alliadas (cujo unico auxilio assegurou-lhe depois a s  riquezas 
da America Central) prevenindo-as para as proximas conquistas. 
que i:. fazer uzs terr.e.5 do Sul. . 

Entretanto, viram todos que o despojo recolhido não cor- 
respondera ao que esperavam, para homens tão insaciaveis nem 
o ouro do munlo inteiro bastaria! Acharam falta dos thesouros 
de Montezuma e de Guatimozim, que este lançara provavel- 
mente ao lago como promettera fazer. Muito embora o tivesse 
feito, os soldados hespanhoes não se queriam conformar com 
esta verdade: antes puzeram-se a rosnar e a mostrar-se descon- 
tentes. 

Tambem andava um thesoureiro hespanhol, nomeado 



pelo governo de seu p& para receber o ouro que tocasse á 
coróa de Castella: era ambicioso como todos os filhos do 
sol, e náo deixou de aplaudir aquellas vociferaçóes dos 
soldaLos; tomou logo o partido dos queixosos, e accusou Cor- 
tez de ter subtrabido m a  seu proveito as referidas riquezas. 
Indignou-se o capitáo ao saber tal noticia, e para justificar-se 
da accusaçáo lhe acudiu 4 mente uma idéa terrivel: torturar 
o rei de Tenuxetitian (é verdade que entáo lhe chamavam 
tambem rei) para obrigal-o a dizer que fim dera ás dfaias 
reaes: queria Cortez liwar-se da insinuação com uma infamia 
ainda maior. 

Pouso lhe custava pronunciar a senknca de morte con- 
tra um captivo me>?icano, wmtanto que por este meio ga- 
nhasse delle todo o precioso metal, que lh: haviam legaeo 
seus maiores, e que reputava quasi perdido. Quiz, porém, por 
maior segurança, leval-o primeiro ao tormento para que com 
a persistencia da dôr se resolvesse depressa a declarar O 
logar, onde commetiera o grande crime de ihe ter illudido a 
ambiçãa. 

Aconteceu, pois que, inebriaeo com o fumo sacrificd 
das duzentas e quarenta mil victimas que lhe facilitara o 
punhrù de Alvarado na festa, 20 Toxecatle, e que immola- 
das foram ao ribombar da cruenta artilharia, esqueceu-se 
Coriez de que um dia devera ser julgado p:la pmteridade, 
e mandou que a Guatimozim lhe untassem w pés com ba- 
nha e o puzessem numa grelha sobre um grande brazeiro ' 
ard~nte ,  persuadido que a ea- amerimna era fraca e n io  
havia resistir ao supplicio: horripilante crueldade que não 
soffreram os christãas de Nero, nem nunca sonharam os ti- 
gres da Hyrcania! 

Mas o heroe çupportou com a firmeza t o  martyr esse 
tarmento atroz. Um seu ministro CourRmnado a soffrer jun- 
tamente com eUe a mesma pena, se estorcia agonizante no 
leito de brasas, volvendo ao seu rei um olhar supplicante, 
como qu'm pedk permissáo de queixar-se: Cíuatimozim vira- 
se para eile e db-lhe com impassibilidade estas celebres paia- 
vras nascidas por certo de uma alma'mais christá que a de 
reu cruel verdugo: "Eu:?stou deitado sobre um leito de rosas?" 

IxetliYoxitie, que teve noticia. do caso, correu immediata- 
mente a Cortez, e exprobou-lhe em tom severo esse acto de 
crueldade feroz graças B intervenção deste seu generoso ini- 
migo, &capou desta vez Guatimo5m da morte. 

Aqueila phrase de Guatimozim, 6 um erdlliiplo sublime de 
heroismo, muitos historiadores affirmam que náo se encontra 
egual em toda a historh da humanidade. 

Para Couanocoxe, rei de Tescuw, não mostrou Cortez 
m-nor ferocidade, quando se quiz apoderar dos thesourm . 
trscucanos. 

Os Castelhanos revolveram ainda mil vezes o Iwo de 
Mexico em bi-=a. das riquezas de Guatimozim, mas em vão: 
em vez de ouro ~5 topavam as ossadas aztecas, que os as- 
sombravam por tota parei. 

O ouro foi O move1 de todos esses crimes horriveis. C.\; 
mexicanos, que iam conhecendo cada vez mais a. avareza eas 



telhana, acreditaram aigum tempo que o ouro era o xrda-  
deiro deus dos filhos do sol 

~ ~ ~ ~ ~~- .... 
Nem foi i Mexico a unica Yictima das Hespanhoes; em 

LUZLL.~ OS paizes civilizados da America se reproduziram egw:s 
attentaurs. No Perú foi 2 morte do tnca Atahualpa, depois 
que mmdou encher 2e ouro e prata uma das salas do palacio 
de Caxamalca para seu resgatc. Na Cundinamarca promettt 
ram a vida ao rei Bogotá em troca de muito ouro, e como 
poz entre as máos do insaciavel Quesada todos os thesouros 
Ue seu imperio, os Castelhanos o mataram, dizendo qu: fal- 
tava ainda uma "casa de ouro!. . . " 

Destruida Tenuxetitian e submettido appaxentemente o 
Imperio mexicano, dirigiu Cortez suas vistas para os Estados 
visinhos. A Soconusco, Guatemala e Cuscatlan enviou seus 
cabos de guerra: a HonduraU, que era paiz famoso por suas 
minas Ce 0 . ~ 0 ,  mandou seu amigo Olid. Mas este, movido 
pela mesma ambição que dominava giu amo. deixou-se fica1 
em Xacc. 

Outro hespanhol foi enviado a Honduras: matou o pti- 
me20 em Naco, e I a  ficou-se tambem. Mas tanto que sen- 
tiu-ihe a tardança, entrou Cortez a considerar nas inestima- 
"eis riquezas, que fiam a esses aventurelms: decidiu-se en- 
tão a reunir os auxiliares que pudesse e a marchar sobre 
Honauras. Ainda essa u ~ z  forneceu-lhe Ixetlilxoxitle vinte mil 
homens. 

Para tHo ardua quão arriscada empresa teve ae kvar 
comsigo os tres prisioneiros reaes: Guatirnozim, Tetlepan t 

Couanaeoxe, porque temia seriamentl' que se sublevassem na 
sua ausencia os povos recem-conquistados, por vingarem sua 
cruel Tyrannia, si vs deixasse, ainda que não se achava se- 
guro com leval-os, porque tam&im podiam com sua presen- 
ça exitar os habitantes dos novos Estatos a repellirem com 
as armas o jugo ferreo que ihes queria impor, sob o falso 
nome de paz: alcançada a qual, Si careciam de causa. para 
um pé de rompiminto, valiam-se os Castelhanos da religiao 
sob cuja capa commettiam crueldades inauditas. 

ConsiGerando todos esses obstacuios, que se oppunham 
ao bom exito da expedi$&, premeditou desde então desem- 
baraçar-se dos captivos em meio co caminho. Carecia Cortea 
de uni pretexto quaiquer para matal-os: mancommunou-si, 
ps:s, com os seus para provocal-os na viagem com privaçoes 
ae toes sorte. 

Ninguem por certo (conta um histortador, qiie militava 
nesta expedição) poderá fazer id6a do quanto soffreram por 
esses invios caminhos os tres soberanos de Arauaque e os 
pobres auxiliares indigenas, que Ixetlilxoxitl: Comandava. 
Náo tinham siquer com que matar a fome nem a, sède, apenas 
sustentavam-se de hervas e de fructos silwstres, que &s vezes 
mais eram nocivos que salubres: os hespanhoes bem os viam 
nesse miseravel estado, e de Industria fingiam não percebel-o, 
preferhído co muito mais que levavam dar antes aos seus 
cavallos do que aos indigenas. 



Estes bem podiam tomar dos malvados uma vingança 
terrivel dvstruindo-os a todos, porque eram mais conhecedo- 
res das paragens e possuiam os guias, mas par prova de que 
eram inabalaveis no soffrimento, como o foram na. defensão 
de Tenuxetitlan, supportavam tudo com inc~ivel firmeza, .> 

por tudo estavam, sem que se Ihes ouvisse nunca proferir 
uma só queixa. 

Não tardou, porem, Cortez em resolver o plano sinistro. 
que modelara na mente inquieta.: um crime horrivel vai 
ensanguentar as campinas virgens do Sul. 

A marcha continuava: e como visse finalmente que era 
difficil deixarem escapar uma expressão de desgosto ou de 
dor, que lhe servisse de pretexto, intentou fmjal-o e!le pro- 
prio, fazendo-os autareb de uma conspiração machinada con- 
tra a vida dos castelhanos. 

Era jB em 1525, e em 14 de fevereiro acamparam nas 
visinhanças de Teotilaque. Como estavam as hespanhoes no 
tempo do carnaval, pennittiu Cortez se dispersassem as tro- 
pas alliadas por aquelle dia, e de caso pensado mandou Cons- 
truir duas cabanas de palmas, em que se divertissem, uma 
para elle e seus inseparaveis soldados, outra para os tres reis 
de Anauaque. 

Vendo os indigenas que se regosijavam os filhos do Sol, 
cuidaram tambem de divertir-se a seu modo par náo pare- 
cerem descontentes e suanizar com esse passateinpo a dor 
intensa. E a faziam com tanto mais prazer quanto melhor 
era a hospedagem que ihes davam os naturaes da terra pois 
não se afz.digararn em trazer-lhes provisões frescas de irii 

ctas e de caças. 
Cortez espionava. 
Os tres soberanos entraram a gracejar jovialmente em 

sua barraca, e como eram dotados de muito engenho e ar- 
gucia em breve se animou o folgar. Discorriam casualmente 
wbre o futuro dos tres reinos de Anauaque, quando chega 
Cortez de sobresalto, e os encontra em conversação muito 
aJegre. Falou logo a iyn interprete dizendo que não assentara 
em sua dignidade entrarem em tão livres altercaçáes, e que 
ia tomar conta de alvoroto. 

Elles responderam simplesmente que náo pensavam ha- 
ver maldade alguma em mostrarem-se alegres no meio dos 
mil sofrimentos e privações que  Passavam e que antes da- 
Yaln cvni isso uma Prova de ConsGancia aos hespanhoes. Mas 
a trahição fora urdida com tal pericia qub não haviam pas- 
sar deilp,, os atraiçoados. 

Cortez chama logo seu espi5.0 Costemexi, que subornava 
de costume pnra conseguir seus feros intentos, e finge des- 
cobrir deste a pretendida conspiração de tencionarem os prin- 
cipes indigenas assassinar os castelhanos e volver depois ar, 
Mexieo para atacar a guarnição. 

Os infelizes Mexicanos sustentaram a sua. innmeneia ate 
S. morte, mas o malvado, senhur da accwapáo que eUe mis- 
mo engendrara (segundo se crê geralmente), sentenciou á 
força as tres reis. e espalhando entre os seus aíta sua reso- 
lução para que estivessem alerta contra qualquer represalia 



que pudesse sobrevir da parte dos indigenas, mandou exe- 
ci?ta-!os eebaixo do maior hegredo sobre a manhã do dia q-e. 

C;s iiieos do Eol rejubilaram em suas almas ferozes, por- 
que nesse dia saudaram seu pai com o sangue inuocente dos 
herdevos do Anawque. 

Wr?o do acampamento corria um ribeiro rormoso, eih 
rulas margens cresciam irondosa ceibas. A um destes foi 
penduraao Guatimozim pelos pés, e assim o enforcaram para 
tornar mais lenta a sua dâr e mais prolongada a sua agonia, 
Porque dos trez era o mais forte na adversidade. E pois qui- 
zeram os Castelhano~ livrar-se primeiro deste Ami:ricano po- 
deroso, que alnda no patibulo os insultava com seu heroismo 

Numa carta que escreveu a0 seu imperaeor Carlos V, 
Cortez. declara com todo d e s ~ ~ a m e n t o  que os principes fo- 
ram ju:gados e qu: todos confessaram plenamente o seu eri- 
me, mas ,nZo faltam documentos para desmentir essa calumnla. 

Nuii desses tribunaes politicos armados pela paixão 6' 
crueis inimigos foi Jesus Christo julgado: e por mlseria, dos 
homens tal genero de julgamenro achou grande acceitação 
dos ehristáos da Europa nas p!a&as do Novo Mundo, Guati- 
mozim, Tetlepan, Couanacoxi, Ataualpa. Bogotá e varios outros, 
todos OS reis poderem, foram outras tantas victimas dessa 
justlç& Percz e sanguinaria. 

Fora preciso ter uon coração empederniS?o para poder eu- 
vir szm indiineç3.0 a injustiça clamomsa com que falam alguns 
europeus dos Mexicanos! Muitos ha que de industria Calam 
estes crimes atrozes, praticados no Mexico, qubrem outros ne- 
gal-os com subterfugios, q-i todos procuram encohril-os. 

Europeus, quán injustos sois comnosco! 
~m 1864 os Europeus intervieram na politica do Mexico, e 

impuzeram aos descendentes ds Ouatimozim um principe ex- 
trangeiro de nome Maxlmiliano. Ora, os Mexicanos, que antes 
haviam eleito a Juaree presidente da Repuhlica Mexlcana, ma- 
taram o tal imperador do MeXico em Queretaro. 

E que povo da Europa vendo-se no logar dos Mexicanos 
riao raria tambem por livrar a sua Wt"a te uma dominação 
extrangeirar 

 as é para vêr como todos os escriptores europeus bra- 
dam contra esse direito dos Mexicanos, que chamam de "bes- 
tialidade selvagem" (palavras de Veber)! 

Mas o s  crimes sao contagiosos, e o drama da morte de 
MaUero. mosùra os perigos da liberdade sem luzes: 

Antes de exalar o ultimo suspiro Guatimozim virou-se 
para Cortez, e pronunciou estas sentidas palavras que háo 
de perpetuar na memoria dos homens a sua grante alma: 
.'Malintzkn (sssim chamavam os Mexicanos a Cortez), agora 
vejo que todas as tuas promessas haviam dar em minha mor- 
te:  melhor fera que a houvesse eu recebido na minha cida- 
de de Tenuxetitlau do que ter confia.do minha pessoa ao teu 
pader. Porque me fazes morrer t i o  injustamente? Tentle to- 
mará conta cie meu sangue e te  punir&". 

A Guatimozim seguiu-se, Tetiepan, e por ultimo foi 
Couanacoxe. Mas apezar das precituçóes tomadas para enco- 
brir t io  hediondo crimt, Ixetlilxoxitle teve noticia do caso, e 
M>%U dmatinado ao logar da suppiicio: tinha sahido ás pres- 



ses e só teve tempo de gritar ás suas tropas que o seguissem. 
Era já tarde. 0 s  reis de Mexico e de Taacopan tinham 

expirado havia pouoo. e Couanacoxe &batia-se ainda em me- 
donhas convulsóes. Mal cortou Ixetlilxoxitle a corda que pren- 
dia seu irmão. e avancou contra Cor&: scintillava-lhe nos 
olhos a ascua da vingança, e seus vinte mil Tescucanos eram 
outros tantos ??nexos de sua justa ira: estavam antes desia- 
lecidos pela fome e pelo cansaço. mas agora olhavam-se uns 
aos outros inquietos, esperavam um signal, um gesto para des- 
baratar de um jacto o perfido alliato. 

Vituperou-lhe Ixetlilxoxitle em modo vehemente queiie 
acto traipoeiro, mas o cobsrde verdugo de Teotilaque correu- 
se de vergonha e de medo ao ver-se alli cercado dos Tescu- 
canos. em cujo semblante lia a ameaça de 'sua vida: só teve 
animo de supplicar humildemente 80 gtinem indigena que lhe 
concedesse um momento de attenção, pois querla justificar sua 
deflpa. 

CeZeu I~etlilxo.ultle ant, o abatimento do Gastelhano. sem 
deixar de considerar por instante nas guerras cluentas, que 
sobreveriam á sua patria, si chegasse a castigar os assassiiLhi 
de Guatimozm. 

Demais disto era j& christão, e vm amor da religiso pòde 
fazer em Teatilaque o sac.rWicio sublime da vingança, que ainda 
hoje clama ao Ceo o sangue inocente de Quantemoque, derra- 
mado por mão impia junto as terras ingratas de Acalan. 

Assim acabou Gwtimozim. Os castelhanos lançaram á 
terra o seu cadaver. Os soldados mexicanos tomaram o corpo 
exanime do heróe, e logo &levou pelas agruras rias monta- 
nhas o fouco teponastii. chamancb & prece as filhos do 
Anauaque. 

OS vinte mil Tescucanos se prostraram ante o corpo real, 
e em roda, soluçando, o insensaram com o fumo do pn:ciau> 
copal. OS guerreiros de Tenuxetitlan verteram am.argo pran- 
to sobre o mdaver de seu generoso rei, e fieis ao rito azteca 
o encinerararn. 

Morreu, mas vive ainda para gloria dos Americzaos, e 
uara vergonha eterna dos filhos do Sol. 
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Memoria historica do municipio de Santo 
Antdnio da Boa Vista 

Em 1869, Salvador da Silveira Freitas, J& da Silveira 
Mello, Manoel Peüroso de Oliveira e capitão José Floriano 
de Freitas, fazendeiros visinhos, considenando a distancia, de 
60 kilometros uns ': 84 k., mais ou menos, para outros, que 
os separava da Faxina, s6de da parochia e municipio, onde 
tinham dependencias diversas e reiaçóes commerdaes, deube- 
raram fundar uma povoação na encosta da Serrinha, em um 
ingar aprasivel, á margem esquerta do rio "Carrapatos", 12 
kilomekos, mais ou menos, acima de sua f6z, no rio "Taqua- 
ry", sob a denominação de Santo Antonio da Ponta da Serra, 
por %r escolhido aquelle santo de ven:raçao popular para 
orago, segundo as leis e costunes então vigentes, adquirindo 
o primeiro o terreno necessario, com2spondente a 40 hectares, 
mais ou menos, para patrimonio e sustentaçáa do culto re- 
ligioso da capeila a eregir-se, obrigando-se o terceiro a dar 
o material nec:ssario, no logar desimdo, e comprometten- 
do-= o quarto a construir o respectivo edificio, de 7m. rE 
largura por llm. de comprimento, de madeira e barro. em 
falta de tijolos. 

Existia ao tempo, na área da nascente povoação, agmas 
IM& pequena casa habitada pelo fimdo Miguel Corrêa de 
Mello, hoje em Ninas, no extremo Norte da. ma Salvador 
de Freitas. 
0 temno do patrlmomo foi adquirido por compra de 

Bernardino Leite, este por herança de seu pai Francisco 
Leite Pedroso e este por posse anterior a 1850, sendo que 
OUTIOS terrenos da visinhança, entre os quaes os ba sesmasia 
do Jatahy, posteriormente FaS:nda das Palmeiras, annexada 
ao municipio de Avar6, foram adquiridos por José da Silveira 
Vieira (pai do segundo fmdador da povoaçáo), por carta 
da sesmaria de 23 de maio de 1821, que temos á vista em 
original. 

Elaborada a planta ca povoaçSo, cemarcados e alinha- 
dos o largo e as ruas, e construida a cap:Ila, a expensa do 
cap lm José Floriano de Freitas, em 1870 foram celebrados 
OS primeiros actos religiosos e começadas as comtruc@es dos 
predios, com taura animação e desenvolvimento. que, .?m me- 
nos de dois annos, a localidade contava cêrca de 50 casas 
habitaveis, algumas çlas quaes de regular tamanho e construc- 



~ á o ,  parecendo poder em pouco tempo rivalizar com qual- 
quer dar localidades circumvizinhas, o que, infelizmente, não 
se deu pela divergencia que surgiu entre os fundadores, da 
qual resultaram a retirada dos dois ultimas da direcçáo e o 
arrefecimenro de seu progresso, que tornou-se lento durante 
muitos annos. 

Pertencendo a nova povoaçtio B Freguezia de Bom Suc- 
cesso, disiante da sua séde 45 kilometros, foi pelos deputa- 
60s coronel Emygdio Piedade, Alves dos Santos, Cunha Bue- 
no, Elias Chavas e Paulo Delfino, em swsáo da Assembléa 
Provincial, de a de março de 1874, apresentado o Projecto 
6%: Lei n .  53, elevando-a a'E'reguezia, com a denominação de 
Santo nntoiilo da Boa Vista, senao as divisas, apresentadas 
como emenda,,na sessáo de Q de abril, pela Iórma seguinte. 

Pelo ribeirão das Posses acima até sua cabeceira, desta 
seguirão a rumo de Sul, despontando varias cabeceiras de 
aguas que procuram o ribeirão dos Carrapa.ths, indo asslm 
seguindo a rumo até Bs cabeceiras do ribeiráo Wlmital, por 
este abaixo até a sua Barra, no rio Taquary, por este abaixo 
ate o rio Paranapanema, e por este acima ate o ribeir?o aaa 
posses. 

Assim approvado o projreto, fol promulgada a l':i sob n. 42 
de 16 de abril de 1874. 

Em fevereiro rie ie75 foi installada na nova Freguezla 
a subdeiegacia de policia, pouco antes creada pelo Governo 
da Provincia, real;zando--i a l a  audiencia do subZelegaau 
capitão José Floriano de Freitas, em sua casa, no largo aa  
Matilz, esquina da rus que mais tarde Lomou o seu nomc, 
servindo de escrivão o prestanie e p p u l u  cidadão Serafim 
Velloso de Oliveira, que zxerceu esse cargo, cumulstivamente 
com o de escrivão de paz e tabeliáo nela lei. até 1900, em 
que falleceu. Serviu de officisl de justiça na referida audien- 
cia Antonio Joaquim Xaxier, filho de uin ex-officid Ce 
marinha. 

Crcada anteriormente uma cadeira de instrucçáo prima- 
ria para o sexo maseulino, foi creada outra para o feminino, 
pela lei prov;ncial n.  27, de 14 de abril de 1875, sendo am- 
bss preenchidas e installadas, mezes dePo:s. pelos profesrores 
J o h  Psdilha de Queiroz e sua esposa d. Francisca Ferrelra 
de Souza, removidos da Freguezia de Alambary, munlcipio de 
Itapetininga, 06 quaes no anno segunte, obtiveram remoção 
para eguaes cateiras d e  .-ntão villa do Rio Novo, posterior- 
mente cidade de Avaré. onde falleceram, aqliolle jB aposen- 
tado ou jubilado. 

PTovidas essas cadeiras, foi creedo na  Freguezia o dis- 
tricto de instrucçáo publica e nomeado inrjpector Antonio de 
Arruda Castro. 

1nstltui:"a a Freguezia canonicamente, por aeto do Go- 
verno Diocesano, em 16 de fevereiro de 1876, sirviu de vi- 
gano interinamente o padre Antonio Mainieri, que, apoz al- 
glms mezes, foi nomealo para outra parochia, ficando a Fre- 
gueala habilitada para os actos eleitoras, como prescrevia 
a I.zi entáo vigente. :mhora decorresse o lapso de tempo $e 
onpsi se*o annos para realizar-se a primeira, eleição de jui- 
8es de paz, devido naturalmente a desleixo ou convenien.cias 
partidarias das influencias locaes. 



Tendo a lei provincial n. 103, de 30 de junho de 1881, 
desmembrado deste districto e do municipio Sa Faxina, a ri:- 
ferida Fazenda das Paimeiras, para annexal-a ao de Avare, 
Fazenda essa pertencente ao capitáo José Floriano de mei- 
tas como requareu, foi o mesmo municipio desfalcado em 
&reg de dez mil alqueires de temno, e a populaçáo em du- 
zentos habitantes. 

Outro desfalque, de menor territorio e população, deu- 
Se posteriormente, pela transfermcia da Fazenda do major 
Jolé Teixeira Pinto, deste districto para o de Faxina. 

A esse tempo a população do-districto era approxima- 
damente de tres mil e quinhentos habitantes, e actuaimente 
a do municipio 6 de mais de doze mil habitantes, segundo 
a estatistica offieial organizada em 1901, pelo ct. Joáo Men- 
des Junior, no seu immrtante trabalho "Bases para a Re- 
forma Judiciaria." 

Proeede~ido-se á primeira eleiçáo de ju- de paz, em 
1882, foram eleitos: o capitão Salvador da Silveira Freitas. 
Antonio de Armda Castro, Francisco Ricardo de Vasconcel- 
10s Bello e José Machado de Moraes, installando-se o juizo 
a 13 de jarieiro de 1883, em que houve a primeira audien- 
cia, servinco de escrivão, na forma. da lei, o da subdelega- 
cia Serafim Velloso de Oliveira e porteiro, o official de jus- 
tiça Florentino José de Góes.  

Elevada a Freguezia & Villa, pelo Decreto ao Governador 
do Estado. sob n.  163, de 1.0 de maio de 1891, e nomeado 
O Conselho de Intendencia pasa administrar o novo munici- 
pio, composto dos cidadãns Masias Antonio de Ornellas, An- 
tonio Dias do Amaral, Antonio Vieira Se Almeida, José Ga- 
briel Thomaz de Araujo, e Fermino Francisco Di. foi o 
mesmo installado, a 29 daquene mez, pela sua sess8o solen- 
ne, eleicão do primeiro nomeado para presidentes, de outros 
para os demais cargos, e a nomeação do alferes Joáo José 
Brisolla, para secretario, Miguel JoãA Castro, Wra mocura- 
dor e Joaquim Antonio Pimenta. para fiscal. 

ESS? Consemo funccionou, com substituição de alguns 
membros, até a posse da nova Camara Municipal, eleita em 81 
de agosto de 1892. em virtude 2% lei que organizou. os mu&- 
cipios pelo eystema demoerztico, depois d e  julgado um r e c m  
de nullidade interposto contra a mesma eleição, que foi ap- 
provada  elo Tribunal de Justiça, e dkpois de outra qu2stáo 
relativa. á verificação de poderes, decidida pela autori&Se 
competente. sendo zntâo eleitos: presidente Antonio Dias 
do Amaral, vice-presidente João Carlos de Araujo, intendenie 
Amsntlno Rolim de Moura, e nomeados os respectivos em- 
pregados, 8erviu de Paço Municipal, por algum iempo,a casa 
de Francisco Bello, na, N& denominada 15 de Novembro. 

A nova Camara aloptou provisoriam2nte as leis d2 um 
municipio visinho, e encarregou o autor desta Memoria de 
elaborar os projectos das leis necessarias a sua administração, 
e submettidas á consideraçáo da mesma a m a r a  os projectm 
por eue elaborados, em numero de dez, foram todos appro- 
vadoa, em sessão de 29 de dezembro de 1894, coileccionados. 
e impressos, merecendo, encomios (la imprensa da Capital, 
por ser o primeiro trabalho completo que surgia de um mu- 
nicipio do interior, ae modo a ser solicitado por 36 muni- 



cipios, e vigoram ainda, com pequenas modifintçbes, M mu- 
nicipio de Santo Antonio da Boa Vista. 

Este limita-se ao Norte com o de Avare, & Leste com 
o de Bcm buccesso, so Sul com o de Faxina e o de ItaW- 
r6 e a Oeste com os de Iiaporanga e Pirajú. 

A sua superficie, segundo o mappa do Estado. publicado 
em 190s (excluido o territorio desmembradlo : que se lhe acha 
encravato em parte), é approximadamente de 66 kilometros 
de N. a S .  e 30 kilometros de E. a O. ou 54 legUas quadre.- 
das; o seu aspecto é montanhoso no centro, de O. a E. e de 
pequena onduhção de N. a S.; é atravessado Pelo n o  Car- 
rapezos e se= confluentes; e extremado pelo rios Paranapa- 
nema e Taquary e pelos ribeirões das Posses, Taquara e Pal- 
rnicai. 

O F?U clima é temperado, ameno e saudavel. 
A sua posição geographica: Lat. Austral, 200, 52' e Long., 

20, 3' mais ou menos. 
A sua proGuqãn é - cale, fumo, canna, algodáo, wreaes 

e animaes para consumo, confarme a estatistica official agri- 
cola e zootecbiça r?o anno agricoia de. LN4 o 1905, pelo qual 
se verifica: 

~Wmero de proPrieds& 
Valor das propriedades 
Area das propriedades 
Café t22z.Ow pés, 
Assucar 
Aigodao (reduzida pela baixa) 
Fumo em corda 
Toueinho 
Csrne 
Aguardente 
Arroz 
Milho 
Feijão 
Queijos 
pncmaes de criaçzo ;: trab? r 
Aves domesticas 
OVCS 
Mel 
C&ra 

325 
1.947 :4005000 

49.110 alqusires 
11.475 arrobas 

345 " 

790 ' 
177 " 

25.408 " 

23.602 " 

32.440 litros 
131.750 " 

, 5.067.000 " 

250.000 " 

1.000 - 
27.364 - 
22.460 - 
66.583 duzias 

150 kilog. 
150 " 

Além disso, possue em suas matas, madeiras te lei, taes 
como: - cabreuva, cabiuna, pmoba. cedro, pinheiro, ipé, sa- 
mragy, aririvh, canjarana, canella e copahiba. A produc- 
r%Q d?  café, algodão e assucar tem-se augmentado considera- 
velmente nestes ultimos aunos. 

O. municipio não tem estrada a: ferro, aendo a. estaç8o 
mais proxime a da cidade de Avaré, distante 40 kilomehros; 
mas espera em hreve ser atravmado pela fia ferrea prajec- 
tada, que deve partir de uma das cidades - de Avmé, 
Agudos ou Pirajú, ligando a mna ao porto maritimo de Ca- 
i:zne;i, ccnforme os tr<tcsdoç das prolecios apresentados, um 
delles & Crunara dos Deputabos da União, ha dois annos, Pelo 
ex-representante Co districto dT. João Nagn2ira Jaguaribe, 



approvado em 2.a discussão, e posta d: parte sob o pretexto 
de ferir a competencia do Estado. 

A sua sede tem a categoria de cidade, em virtude do 
art. 3.0 O 5a 123 lei n. 1.038, de 19 de novembro de 1906, que 
organizou os munidpics; tem a altitude de 598.m sobre o 
nive; do mar, segundo obri'rvações feitas, em 1888, Pelo d:s- 
tincto -.ngenheiro dk. Luk Feiipw Gonzaga de Campos. ent8o 
em semiço <la. Commissão Geologlca e Geomphica. do Estado. 
da qual era ornamento; conta actualmente 220 casas llrbanas. 
algumas d, regular construcção: um largo, com dois quartei- 
rões de comprimento e um de largura. tendo n o  centro a vis- 
tcsa e elegante Matriz, de estylo gothico, ainda n&o concluida, 
medindo 7.50 de frente e 22.m di comprimezta, em substitii'*&r> 
da primitva, que era insufficiente, arruinou-se e foi demolida, 
e. ao lado direito, fazenda frente para a ru? dr. Ataliba Leonel' 
~Sauina c 3  de Serafim Velloso, cercaao de muro e gradil. o 
edificio da cadêa e quarte', de estylo moderno e tamanho 
rrpukr, construido ha  pouco tempo: nove ruas. bastante lar- 
gas % ~!in?md%s. sendo cinco de Norte a Sul e quatro de Este 
a Oesr.. denominadas: 13 de Maio. 15 de Novembro. Ipirangl.. 
dr. Cardoso de Almeida, dr. Ataliba Leaxiel, JosB Woriano, 
Salvador <e 'Freitas, Semfim VeUm e aueres Souza Franco; 
urna in~china de beneficiar algod80. Uma fabrica de macarrão. 
um moinho. e; '.m uma. chacara. m a  sema de madeira movida 
e. amn:  finalmente, um mercado em predio alugaeo. 

Existem na cidade u m  hotel, uma sillaria, uma phar- 
macia, um const-uctor, dois bilhares, duas sapatarias. tres 
cnrpintarias, doze armazens de molhados, louças e gen"ra na- 
cionaes, nove casas comrnerciaes de fazendas. ferragens, ar- 
marinhos. molhados e depositas, duas padacias, uma confei- 
t-+ p a!piiirias ta?-rnxs: e no mu,nicipio duas machinas de 
bene'iciar cafe. 

Tem 4 cadeiras de inst.rucçáo preliminar, creadas pelo 
Cnnzresw do Estado e providas pelos professores nccacio :'- 
F ~ i i a .  5156 FOii~eir&, d. Maria Francisca Barbos?. o d .  Me- 
ria Jo& Pereir8. nas quaes está0 matriculados 111 alumnos 
com regular frequencla e bom aproveitamento. 

Fm alguns bairros populosos ha 4. ca.deiras preliminares. 
çreaaas pela Camara, ainda não providas. 

Na cida29 existem as seguintes sssociaçóes: uma boa cor- 
wrçáo musical, organizada e regida pelo professor Emesto 
Diceo de Arauio; duas sociedades de caridade, sob a denomi- 
nacão de Conferencia. de S.  Vicente de Paula b Damas da 
Caridade, e duas irmandade? religiosas 

A anencia <o correio, creada acerca de 27 annos, recebia 
ma!= @a CaDital. 3 vezes Dor mez, passando por Faxina, Ita- 
bera. Itzporanga e Piraju. com a demora de 8 dias, ~"cebendo 
annos depois, 5 vezes por mez. Por Botucatli r Avaré, com 4 
dias de  differença para menos; e actualmente rer!-be 10 vezes 
COP mez. 6s 2 horas da tarde do dia seguinte ao da expediçáo 
d~ Cznitrl, peia estrada. "Pomcabana Railwap Uouipany," até 
Avar6 : dfsta ~ 1 %  es?i';da de rodagem. 

a ctiiiertoria d e  renda? do Estado. riassffieadr. de 4 -  
elss~e .  foi instsllada a 1." de janeiro <?e 1899, p i o  rnlle-tn- 
major Hrgino Pereira de Qua&os e escrivão cspitáo José An- 
tiines Guimarães e posteriormente supprimida; sendo porém, 



rescsbclrcida a 15 de maio de 1907, pelo collectar major An- 
gelo Diogo dk Aranjo e escrivão Benedicto Soares Se Oliveira. 
O seu distrkto fiscal p-rtence á collectaria federal de Avsré. 

A Dommissâa de Ag~icultunr ao Munlcipio, nomeada, pelo 
governo do Estado, compõe-se do major João Carlos de Araujo, 
presidente, major Brazilio Marques de Almeida e capitão Ma- 
noei FeIiciano da Costa, membros. 

A renda municipal do corrente aono está orçada em vin- 
te um e o n m  Cuzentoç e vinte dois mll rels (21:2225WO). 

O seu eleitoradb é de 409 cidadáoa. 
Tem o municipio 170 juraaos. 
O registro civil. no anno findo, deu o segiiinte resiiltado: 
N.aseimentos 168; casamentos 71: obitos 103. Houve demi- 

nuiçáo de carca de um terço do registro, na cidade, pela crea- 
çáo-do distrito de paz da Caputéua. 

A sua Guarda Nacional forma uma Brigata. sob n .  32.a 
composla de 4 corpos. creados a 25 de agosto ue 1898. em Que 
foram nomeados. 

Ooronel-comandante, Benevenutn Pachecho Joraáa 
Major clrurgiáo, JoHo Carlos d e  Araujo. 

94.0 Batalháo de infanteria- 
Tenente-coronel commandante. Antonio Dias do Amaral. 
Major fiscal, Salvador Antonio Pimenta. 

95.0 Batalha0 de infanteria. 
Tenente-coronel commanaante, Rodrigo octavio Perrerra 

Luno. 
Major fiscal, Salustiano Soares de Oliveira. hoje tenente 

coronel. 
96.0 Batalhão de infant-ria. 

Tenente-coronel commandante, José Messias de Ornelias. 
Major. fisca.1. Antonio Vieira de Almeida. 

32.0 Batalhão da resem.  
Txnente coronel commandante, Jnho Babica Martins. 
Major fiscal, Eudides Martins fie Arrrujo. 
Destes, mudaram-se do municipio 6, faleceu 1 ,  existem 3. 
A vista do augmento tia população e vastidáo do terri- 

torio, alguns Fazendeiros do extremo Sul do municipio, fun- 
deram ahi ume povosçáo. sob a denominação de Sant'Anna 
de Gu2reby, a ~1~311, foi, pela lei estadual n .  1.156, de 29 de 
dezembro de 1908, elevada a districto de paz, com a deno- 
mina@ de "Cagut$ra" e as seguintes divisas: Principiando 
no ribeirão das Posses, ns barra do Taquara, segue wr este 
a i m a  até encoritrar as divisas da Faz-nda "Fundo da Var- 
zea", pertencente a João Babica Martins e por estas divi- 
sas até O ribeirão dos Carrapatos, deste pelas divisas da mes- 
ma Fazenda, dahi p l o  ribeirb dos Carrapatos acima até a 
barra io corrego QW vem do capoeirão denominado Laranjal, 
dahi a rabeeeira do corrego da Campina. por este abaixo até 
o Cacador, por este acima at4 encontrar divisas do municf- 
pio d a  Faxina. por estas zM encontrar divisas do municipio 
de Sem successo, por estas até a cabeceira do ribeiráo da8 
Posses e por este ,abaixa até a barra do Taquara, onde teiie 
principio. 

i\ primeira e!.eiçáo de juizes de paz do novo districto teve 
lonar it 4 de abril Se 1909. sendo eleitos: - Senefredo da 
Silveira Lourallo, Simão da Silva Leite e João Fabiano Aives: 



e a installacáo do juizo, a 8 de ma:o. em que houve audiencia 
do Drirneiro, com o escrivão nomeado Antonio Gomes Pinheiro, 
Que serviu esse cargo, alguns annos, nesta cidad'. 

A sede do districto tem a categoria de viüa, em virtcde da 
lei citaaa aue oreanizou os munlcidos; possue mais de 30 
casas urbanas, 2 canellas, um cemit,rio e algumas casas coni- 
merciaes; e dista 48 kilometros da. sé& do municipio. 

4 popula~&o do districto é calculada em mais de 3.OIJii 
habitanccr. 

Na vilia existem duas cadeiras prelfmhiares para smbos os 
sexos. creadas p:lo Consresso, ainaa i;ão proviaao. 

Nada oodemos diuer sobre a. siia prc3ucçáo. mmmercio, 
r e n l a  e registro civil, por falta de informa~ões. 

Finalmente. a cidade t e  Santo Antonio da Boa Vista, 
perrencl: ao 1.0 districto eleitoral federal e ao 5.0 esiadui.; 
dista da Capital, pela estrada de ferro. 427 kilometrai, de 
Avaré 40 kilometros, de Bom Snccesso 45 kilometros. da Fa- 
xina 84 kIIometTos, e e  Itaporanga. 53 Kilometros e de Pirajú 
48 kilometros. 
- Eis ahi o que puaemos coiiigir sobre o prospero e 

tururoso municipia de Santo Antonio da Boa Vista, nesta 
singtia e despretenciosa Memoria, ~ 3 %  temos a honra de sub- 
meter ao patriotieo e douto Segundo Congresso Brazileiro 
de G3oggraphiz. a reunir-se em S .  Paulo, no memoravel òia 
í de Setembro prolrimo, 88.0 anniversario da Indepeudencia de 
nossa extremecida Patria; e, pedindo o supplemento de suas 
luzes, aguardamos o pronunciamento para oonhecer se algo 
concorremos para. tornar mais conhe:iclo o municipio. do qual 
foi um dos fundadores o chefe da Familia a que pertencemos. 

Avaré, outr'ora Rio Novo, 12 de agosto de 1010. 
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Diogo Antonio Feijó 

Minhas senhoras e meus senhores: 

A illustre e patriotica Commissão do Monumento a Wijó 
entendeu, e entendeu muito bem, que devia assoeiar todas as 
classes B grande manifestação civica, que hoje levou a cabo 
com tanta galhardia. 

Com esse intuito fez tambem esta reunião, na qual me 
designou a missão, que recolhi como honra insigne, de ài- 
zer-vos algumas das muitas razões que ella teve, imperiosas, 
para erigir uma estatua a quem pelos seus feitos vaioioços já 
ae tibertau da lei & morte. 

Não vou, pois, fazer a biogmphia do grande brazileiro, e 
muito menos a historia do periodo regencial; ambas, pela 
magnitude do assumpto, não se conteriam nas estreitezas de 
um discurso. 

Tenho em vista rememorar alguns poucos lances de Feijó, 
durante o extraardinario Ministerio da Justiça, e a sua atti- 
tude na revolução de 184.3, depois de rapidamente mostrar-vos 
o estado do pafi, naquelies tempos. 

Ouvi-me, pois, como uma homenagem a Feijó. 
Em 1831, d. Pedro I abdicou o thrano fragil e mal se- 

guro no fimo. O novo imperador era, entáo, um menino de 
cinco annos, sem amizades nem dedicações, sem uma classe 
que o defendesse, sem partido para o apoiar, com unia familia 
de creanças e um tutor contestado, em uma sociedade nova e 
iIiexPirirnte, na qual qualquer que fosse o aspecto sob que fosse 
encarzdã, tudo estava por fzzer. Elle era bem a imagem do 
Brazil: uma espwançe a desfazer-se, pouw mais que o nada 
no meio da. anarchia, mortiça luz bruxoleante quasi a apagar- 
se pela agitação continua na d-.soIdem geral. 

Não havia nada, não se podia confiar em wusa alguma. 
A alta administração, na qual se incluia um clero relaxado 

e sem orientação, e uma magistratura sem independencia e 
sem luyes, organjzada na sua maior parte pelo absolutismo e 
?om o absolutismo, e pelo patronato mantida, estava profunda- 
mente corrompida, incapaz e sem energia: tendo sentido de 
Wrto as vicissitudes govermmentaes. náo confiando, portanto, 
na efficacia do poder violado, derrubado, substituido continua 
e violentamente, e, por isso, acobardada, a transigir com tudo, 
mantendo intelligencias equivocas, mal encobertas, em tados os 
campos, em que se disseminava a opinião politica, de entáo, 



para fazer agradecidos nos adversarios de hoje, possíveis ven- 
re<iorrs de amanha. uorem. irreconheciveis na escuridão e con- . .. - ~ ~ . . ~ ~ ~ .~~~ 
fuAo do tempo, eiil julgaia-se Iilbil; ne~l i~el l te ,  desprezando 
os seus deveres. euniprindo nill e fura de lemw as ordens re- 
ccb;d8s. a dcfriidcr c'icluslvmenle aJ: vdntagens mnwrlaes dos 
cargos desfructados, essa alta administração era apenas impa- 
triotica. 

Os panidos politiws grosseiramente indicados, esboçando 
rudimentarmente as tres forças que se chamavam ou iam se 
chamar restauradores, moderados e exaltados, mal definidos 
quanto a principias, porém violentamente separados por lutas 
s~~riguinoltntas, en~iirecidos na ai>rendisagem dos motins e 
das insurreições, adestrados na frequencia aos quarteis em 
favor das suas ideias ou de seus interesses, se representavam 
no parlamento, sustentavam e fomentavam jornaes, como elles, 
violentos, desbragados, revolucionarios. 

O poder legisbtivo de 1826 a 1831, sem escola, composto na 
sua maioria de homens noviços na arte de legislar, bisonhos 
no regimen constitucional, laureados alguns na vetusta Coim- 
bra do Marque2 de Pombal, e au~eolados outros com a passa- 
gem nas cõrtes constituintes de Lisboa, cujas praticas se invo- 
cavam respeitosamente, repartia-se pela camara dos deputados 
- humilhada e desprezada pelo monarcha que 8s vezes a des- 
pedia com quatro palavras seccaa e bruiaes como a serviçal 
negligente - e pelo senado - t'mido, aulico e suspeito, consti- 
tuido em grande parte por ennobrecidos de ultima hora, for- 
nadas ridiculas de titulares, com que Pedro I prelendeu adornar 
a sua corte tosca e desmoralizada - ambos sem prestigio e 
P m  autoridade para reunir e encarnar as aspirações do povo 
que ia surgir. 

O systema representativo, ainda nas fachas, nSo deixava 
divisar nas suas feições entumecidas, os traças do parlamenta- 
rismo incipiente, que, só mais tarde, se iriam accentuar, ainda 
assim imperfeitamente, no segundo reinado. 

A imprensa, naquelle tempo, começava j& a sentir o seu 
poder: mas dezconhecia ainda a responsabiiidade que lhe cabe 
nos regimens de liberdade: náo orientava ainda a opinião, mas 
desvairam os espiritos. 

De acanhado formato, sob titulos pitorescos. grosseira- 
mente impressos, ezcriptos em linguagem provinciana, pobres 
de assumptos, violentos, aggressivos, wmprazendo-se em deela- 
maçóes tympanicas sobre liberdade e constitiii@o, os jornaes 
do primeiro reinado, em regra, e ainda os da regencia, raras 
vezes snhiam do ataque pessoal; e, frequentemente. numa gri- 
taria descompassada, ameaçando, intrigando, mentiudo. inju- 
riando, caliimniando, embarafustavam pela vida privada. 

"A vida. a honra, o lar domestico, nada havis de sag-ado 
Para os follicul~rios. sue tinham invadido a scciedade como 
um enxame de aafanhotos, e, nos seus delirios, arrojavam de 
si toda a immoralidade de que se achavam dominados". (1) 

Ainda não habituados 4 liberdade de escrever, oS jornalis- 

( 1 )  Abreu Lima, Hist. do Brasil - Vol. 2, Cap. 87 



tas nio  tinham ainda familiarizado os leitores com os seus des- 
comedimentos; e, numa sociedade principiante, tumultuosa- 
mente agitada, todos os excessos de linguagem, todos os extre- 
mos de julgamento concorriam para a irrita@o dos anhos,  
Para um mal estar gerai que se traduziam em perturbações ma- 
teriaes da ordem. 

Para o geral sentimento de insegurança concorria incons- 
cientemente a falta de confiança na tropa, dominada pelo 
militarismo. 

Por tropa se entendia então o exercito, destinado & de- 
fesa da naçáo no exterior, e a policia militar, destinada & se- 
gurança e & ordem no interior. 

O estado c o m u m  de desordem e de anarchia tinha creado 
na tropa o militaPsmo, intervenção exclusiva do exercito, pre- 
dominancia ostensiva e indebita da classe armada no governo 
de um paiz, s6 possivel quando os militares pouco esclarecidos 
não tèm conhecimentos dos seus deveres porque a naçáo donde 
elles vieram r a. que pertencem como todas as outras classes, 
náo têm ainda conseiencia de seus direitos. 

Desde muito tempo a tropa vinha influindo decisivamente 
na governaçáo e na sociedade. 

A 26 de fevereiro de 1821, na. Praça do Rocio, o brigadeiro 
Carretti, & frente dos 14.0 e 15.0 batalhões de infantaria, do 
3.0 de caçadores e do 4.0 de artilharia, iodos em armas. fez 
saber ao Principe Real D. Pedro, acorrido áquelle lumr ao 
primeiro alarma, que "o Bmil  queris que fosse jurada a. cons- 
t i t u i a ,  que fizessem la. Cortes de Lisboa, sem altera& alguma 
para toda a monarohia, náo q a e h  o tnlniiterlo que estava no 
poder nem o eongelho de estado". 

E o Prineipe Real D. Pedro galopou para S. Christovão e 
obt,eve de d. João VI um decreto ante-datado (24 de fevereiro 
de 1821) jurando Uma constituiçá.Q que ainda não estava feita, 
nomeando novo ministerio e outro conselho de estado, e voltou 
para, em pessoa. das sacadas do teatro S. João, hoje S. Pedro, 
proclamar a admmistrq-áo de praça publica ante o povo indif- 
ferente e a tropa em armas. 

E> a um gesto da tropa que se dão os luctuosos aconteei- 
mentos de 21 e 22 de abril de 1821, na Praça do Commercio, 
com o fim de obrigar a d. Joáo Vi, com sua corte, partir para 
Lisboa. 

A 5 de junho de 1821, o 3.0 batalhão de caçadores fez uma 
passeata militar pela cidade do Rio de Janeiro: viu-se-lhe jun- 
tarem o 14.0 e o 15.0 de infantaria, depois o batalhão de arti- 
lharia, e a tropa bmileira, r?presentada por alguns membros 
das milicias, e, na mesma Praça do Rocio, informou ao Principe 
Regente D. Pedro que o povo queria que fossem logo juradas 

, as bases da constituição, já votadas pelas Cdries de Lis- 
bôa. a demissão do ministro Conde dos Arcos e a nomeação 
de outro. 

O Principe Regente D. Pedro jurou, apezar de julgar cousa 
intoleravel. 4 ponta de baionetas, as bases da ConstituiçáQ, de- 
mittiu o Conde dos Arcos e nomeou, para o substituir, o desem- 
bargador da Casa de Supplicação, Pedro Alves Diniz. 

A 11 de novembro de 1823, o Imperador d. Pedro I, apoiado 
na tropa em armas, a qual, dizendo-se insultada e ultrajada 



pelos periodicos Sentineiia e Tamoyo, pedia a suppressão da 
liberdade d e  imprensa e a expulsáo de deputados, preparou-se 
para O golpe de estado, que, no dia seguinte, levou a effeito, 
dissolvendo violentamente a Assembléa Constituinte, prendendo 
e deportando os seus membros mais em evidencia. 

A 6 de abril de 1831, ao povo, que se achava reunido no 
Campo de Sant'Anna, Lambem se foi juntar a tropa toda, sem 
excepção da propria guarda do Imperador, o seu batalhão sa- 
grado, a exigir a nomeaçáo de novo ministerio e obtendo a 
abdicação de Pedro I. 

O militarismo foi companheiro inseparavel e constante da 
monarchia na America, e neste periodo culminou. 

"A soldadesca sem disciplina, alliciads por qualquer es- 
touvado, punha por vezes em alarma a capital do imperio e as  
provincias". (1) 

"Indisciplinada, arrogante, tendo a espada corno sceptro 
da lei, crendo que tudo devia decidir-se pelas armas, pela von- 
tade dos soldados, orgulhosa por ver que desde 1821 satisfazia 
suas exigzncias e conspicuo papel representava nos negmios 
publicas, deixava. a força militar de ser a depositaria da ordem, 
e da tranquiiiidade publica. Debellava os cidadãos em vez de 
garantil-os; não era elemento de ordem, nem sustentaculo da 
lei mas um wrpo anarchico, Que alsava a cabeça ao primeiro 
motim suando não era ella que ateava o facho da re- ;-. - *. ~1.2.::. 

E tá3 desorganizada e dissoluta andava a corporacão miU- 
tsr. qw qualquer tribuno aUiciava soldados, e o8 levava, de 
espingarda ao hombro, a eommetter desatinos, a desrespeitar 
a lei, a perturbar o soeego, e a levantar exigencias, que, quando 
não cumpridas, eram o eartel de desafio & inidação de repe- 
tidas pdicóes, perigosas e sanguinolentas". (2) 

Fsrz cbter-lhes o apoio os chefes disimlavam as faltas 
dos subidiuados: e de toleraneis. em tolerancia chegavam á 
eonnivencia, B intimidade do crime, na qual viviam officiaes e 
soldados 

OS lacofi de disciplina se affrauxavam, se partiam: a ins- 
truecão militar desapparecia: os superiores náo tinham obe- 
diencia e os inferiores não tinham commando. Era tal a des- 
organização que do exercito só restavam bendos armados, que, 
m interior, faziam pronunciamentos, e no exterior. a ingloria 
e infeliz campanha do sul, renatada pelo desmembramento do 
Brasil, com a perda da Cisplatina e consequente desappareci- 
menh da fronteira natural pelo golfão do Prata. 

A marinha.. . não existia! Sem o que não se teriam entre- 
gue, nas aguas da bahia de Guanabara, presas de guerra aos 
morróes aooesos da esquadra franceza, sob o mando do almi- 
rante Roiisiin 

A dictadura impetuosa, cavalheiresca Bs vezes mas sem- 
vre inconseauente d~ Pedro I, dera o lugar a um governo 
f:2.c?, exercido e dispersado por uma regencia trina, sem co- 
hesáo e sem prestigio, em nome de um imperador de cinco 

(1) Feiió por Egas - vol. 2, pag. 189. 
(2) M. de Azevedo - Historia Patria, pag. 23. 



annos, "perigosa condição para monarchias, e mais para mo- 
narchia.! da America, onde parece que a propria natureza 
ests de si repellindo o poder pessoal e hereditário". (Latino 

. Coelho). 
Em 1831 era desolador o estado de quasi todas as provin- 

cias. No Pará, que entáo abrangia a comarca do Rio Negro, 
hoje Estado do Amazonas, no Maranhão, no Cear&, em Per- 
nambuco, ' n a  Bahia, sedições, tumultos, motins, ensanguen- 
tavam o solo da patria. 

A simples segurança individual tinha desapparecido: e, 
em seu lugar, á sombra da desordem geral, se repetiam únpu- 
nemente os ataques á mão armada, as violencias contra as 
pessoas e contra as comas, 

Bandos de assassllios e roubsdores percorriam as ruas da 
Côrte, levando o saque e a morte nas pontas de seus punhaes 
e terçados. 

Subiram a mais de 300 o numero de victimas desde 7 de . ~~ ~~. ~ -~. 
abril a julho de 1831- (1) Da cidade desertara o povo e só 
ficara a oooiilaca 

~~ - .~ ~.~ 2~ ~ 

O commercio espavorido fechava as suas portas. "Desap- 
Parecia o d i i e i ro :  minguavam as transacáes mercantis, de- 
crescia a riqueza publica, diminuia progrewivamente a renda 
da,s alfandegas e das estações encarregadas de perceber os im- 
postos decretados. Notava-se copiosa emigração de e n t e  e de 
capitaes: retrahira-se o credito individual e o do estado. 

"AS frequentes commoções em diversos pontas tinham 
atei'raflo por tal forma a industria e a propriedade, que todos 
os trabalhos uteis, todos os serviços productivos eahirsm em 
mortal tcrpor.. . só havia actividade para apurar fundos para 
a emlgracão. i21 

Os orçamentos, de doze mil contos em media, se liqui- 
d&vani com deficits enormes; e o que fazia officio de meio 
oircnlante eram notas de um banco sabidsmente fallido, sa- 
bidamente fraudulento, sem nenhuma especie de garantia, ba- 
tendo moeda pelo favor e privilzgio do governo, rrnm moedas 
de cc?z.z, !~g11 c Ilegalinrnt-. eiir.'??.G2s, sem PESO nem ciniu, 
e, em grande parte fais!firadas e introduzid-.~ Co estrangsiro, 
por contrabando, .eram notas e cednlas do Thesouro, falsas e 
verdadeiras. (1) 

o cambio envilecida rastejava pelas casas mais baixas. 
O Ministro da Fazenda (Ignacio Borges), em maio de 

1831, reclamava p r  cinco amos  a suspensão do pagamento dos 
juros e da amortização da divida publica. 

Era a bancarrota! 
E diante dessa situaçíro melindrosa, e talvez mesmo por 

ella. exigiam-se reformas constitucionaes, agitava-se a fede- 
ração das provincias. falava-se em republica. 

Alimetando, então, em seu seio a ch6ga cancerosa da 

(11 Raio de Jupiter cit. por Egas, em Diogo Feüó - Vol. I, 
Pag. 87. 

(2)  Relatorio do Ministro da Fazenda Bernardo de Vascon- 
cellos em 1832. 

(1) Cavalcanti - Resenha Financeira, Pag 93 8. 100 



escravidão, a braços com o ignoXi trafico africa110, náo tinha 
ainda o paiz resolvido a questão w i a l  da abolição do ele- 
mento servil, nem a emnomica da organização do trabalho 
agrieoia, como, t io  poueo, não tinha solvida a da liberdade 
de mnscieneia que daria a agitação religiosa de 1810. 

De facto, ge~graph~csmenct definido, mas não tendo mnse- 
gnido o reconhecimento definitivo de fronteiras conteatadadas 
pelos vizinhos, o Brazil respirava então, e ainda por muitos 
amos respiraria, uma atmosphera ameaçadora e carregada de 
guerras provaveis. 

Com uma escassa população de pouco ma& de 3.000.WO de 
habitantes, entre brancos na sua maioria, negros escravos e 
indios insubmissos, formando nucleos quasi isoladas, dispersas, 
deconhecidos uns dos outros, com rudimentares vias de com- 
municação, ponteando e riscando um temtario coihssal, o 
Brazil desenhava então fragil aranhol para conter e ligar um 
eieante. - - 

O imperio, sem base. se abalava, tremia hdo; e, descon- 
junctado, ameawva desabar. 

Tal era e tal estava o B m i l  por 1831. 
A nossa imaginação evoca-nos as planicies polares que a 

audacia aventurosa dos navegantes nas revela lisas, simples, 
silenciosamente frias, de uma sdidíio branca, infinita, no mo- 
mento em-que, de reDente, a terra, licenciados os ventas, fosse 
violentamente desviada do seu movimento de translaiáo e se 
avisinhasse do SOL 

Aos raios ardentes do sol começa o degelo formidavel. 
Ao escorrer das neves fomzm-se rios caudalasos. roncando 
em caixáes espumantes, cavando valles: a planicie se desni- 
vela, desapparece para mostrar uma natureza. torturada em 
montanhas abruptas, em depressáes profundas. Com estrondo 
rolam das montanhas avalanches pavoreas, que tudo esmagam 
na sua passagem, desmanchando-se em mares revoltos, onde 
fiords retardatarios correm furiosamente açoutados pela ven- 
tania sibilante: o chão vacilla, desapparece, foge ao contacto. 

Tudo sc dissolve, se esboma, se dessta, se desmembra, se 
s desarti~ula. E' o cabos! 

Que poder conseguirã ahi regular o cursp dos rios, dirigir 
a m a  dos ventos, determinar o caia. e o frio, germinar a vege- 
tação. est,abelecer emfim a vida? 

Sahido da calma colonial, da tranqutilidade fria do regimen 
dos cnpitáes-generaes e dos capitáes-móres, o Brazil repenti- 
namente Se achava ardendo na fornalha da liberdade inexperta 

O u m  0 salvarã do incer.dio devastador? 
Quem ahi eshbeleeerã a ordem sem a quai não ha 

liherdade? 
A revoIuçáo de 7 de abril descamara o pai2 e mostrara 

que, no Brazil, em 1831, tudo que serve para organizar. tudo 
4 c i  serve para constrc'r. tudo que serve p u a  ordenar e dirigir 
estava lamentavelmente em ebuliç80. Não era, por6m. a agita- 
@O que precede S morte: mas sim a que acompanha as gran- 
de,? transf3rma~ót.s 

O pah atravessava a crise formidavel d a  puberdade. 
Desprendido j& de Portugal, e agora dos portuguezes, o 

Brazil ia dzfinitivamente pertencer 98% brazileiros. 



Receiosos do fraccionamento do Branl - preoccupaçáo 
h e r a  dos estadistas britzileims - os revolucionarios trium- 
phantes de 7 de abril náo ousaram ir até á republica. Com 
uma apparencia de legalidade, alguns deputados e senadores; 
residuos dos poderes até então conslituidos, escolheram no 
edificio do Senado uma Regencia Pmvisoria, (general Lima 
e Silva, senador Vemeeiro, Marque? de CaraveUas) para go- 
vernar em nome do monarcha infante. 

O seu grande serviço 'foi ter recolhido e wnservado o go- 
verno do imperio, para o transmittir B Regencia Permanente, 
eleita constitucionalmente a 17 de junho, de 1831 (general 
Lima e Silva, deputados Costa Carvalho e Braulio Muniz). 

Fraca como todo o governo interino, enfraquecida com a. 
dispersão do poder por tres membros, a Regencia Permanente 
se enfraqueceu ainda mais com a lei de 14 de junho de 1831, 
que, trançformando-a em uma delegação limitada da assem- 
blèa geral, amputou-lhe attribuições indispenssveis no regimen 
parlamentar e em epooas revolucionarias. 

Cabia-lhe, entretanto, estabelecer a segurança individual e 
a ordem publica, garantir as instituiçóes, consolidar o regimen 
da liberdade com a monarchia wnstitueional representativa 
nessa epoca de anarchia. 

Como o fazer, p rem?  
Titubeante, impotente, a sua missão parecia antes ser a de 

assistir á ruina da patria. 
O Ministro da Justiça, que occupava o cargo havia tres 

mezes, não conseguira dominar a desordem e a confusb. 
Era necessaiio outro. 
Diogo Antonio Feijó, que, nas cortes constituintes de Lis- 

boa, em defesa do Brazil, em Itú apresentando emendas B 
constitui& imperial que ia ser outorgada, na assemblsa geral 
sustentando a abolição do celibato clerical e clamando pela 
repressão da anarchia, havia mostrada coragem pessoal e ci- 
vica, firmeza de earacter, segura wnfiança em si mesmo, intel- 
ligencia ousada e teimosa, probidade intangivel, aspera, inde- 
pendente, rude franquezs, espirito combatente, entranhado 
amor de patria, foi convidado para exercer o Ministerio da 
Justiça. 

A tarefa apresentava-se inçada de difficuldades tremen- 
das, cheia de responsabilidades incalculaveis. 

Sozinho na vida, na plena for= de seus 46 annos, Feijó 
era, sem duvida, o homem adequado, chegando no momento 
opportuno 

Acceitou; mas tal era, a seu ver, a instabilidade do go- 
verno, a fraqueza das instituiçóes, a frouxidão dos homens, O 

geral temor das responsabilidades, que entendeu que a inves- 
tidura legal do cargo não lhe bastava; quiz que ella se fir- 
masse p r  um contraeto, no qual estabeleceu clausulas, impm 
obrigaMes aos regentes, determinou deveres 20s ministros le- 
gislou e constituiu: mas fez tambem o dom completo de sua 
pesyoa, entregou corpo e alma á obra ingente que ia 
empreender. 

Com energia e com justiça executaria o seu programma 
que expunha com simplicidade, em dous periodos: 

1.0 "Fazer respeitar as leis, fossem q m s  fossem os quei- 



xumes, não sá porque unicamente é livre a ierra onde eiias Im- 
peram, como tambem para que fossem reformadas as que 8e 
verificassem más". 

2.0 "Obrigar todos ao cumprimento do dever effectivando 
as responszuiiidades, sem a6 nem piedade, gritasse quem gri- 
tasse". 

Terminado o clamor que se ia levantar, accrescentava elle, 
a naçáo abençoaria os que cooperassem para sua prosperidade 
e o governo seria forte, amado e respeitado. 

E, "para que a todo o tempo lhe raitasse a consolação de, 
feliz nos resultados, ter sido fiel aos seus principias e & sua 
consciencia, ou se enchesse de vergonha por haver faltado ao 
promettido, ia assignar o contracto, e rogava aos regentes 
que aisignassem tambem em testemunho de que concordavam 
e acceitavam." 

Assignou 
Assignaram todos a 4 de julho de 1831. (1) 
Grande era a novidade do contracto; mas maior era a de 

tal programma. 
A 6 de julho de 1831 tomou posse e entrou em funcçóes. 
Apenas empossado do seu arduo cargo, j& Feijó se encon- 

brava a braças com insurreições. 
Na madrugada de 12 de julho de 1831, o batalháa 26 de 

infantaria, nquartellado em S. Bento, desobedeceu aos officiaes, 
pegou em armas, e, aos? tiros, levantou-se em plena revolta. 

A noticia chegou de prompto ao novo Ministro da Jus- 
kjca, que, com rapida decisão e immediata execução, quali- 
dades de sua uigorosa iniciativa, reuniu uns seiscentas dos 
Guardas Municipaes, com ar respectivos juizes de paz (I), asse- 
diou o quartel insurgido e compelliu os soldadw a renderem-se 
nrisioneiros. 

Tão rapida manobra, tão desusado movimento de energia 
amedrontou os sublevados, que depuzeram as armas e se en- 
tregaram B dlscreçáo. 

C3m a mesma rapidez. com que abaiou a revolta, os fez 
embarcar para a provincia da Bahia (2) 

Vide condieóes com I'ie Feijó acceitau o Ministerio da. 
dustina - Egas, V. 1. me. 79. 

0 5  juizes de paz. cieados pela lei de 15 de outubro de 
1827, iam fazer as suas piimeiras provas com Feijó. Eram 
airtoridades judiciarins electivas que, como hoje. na parte 
civil u l la ia in  pcquenls tiemandas; mas erlm ao mesmo 
temco eutoridados ocliciaes com eeuaes ou mairrts attr'- 
hpicí)?~. q-14 01 n0&05 actuaes del&g?dos de policia. Pela 
1-i  i'- fi d e  ilinhn 40 15331 tinham como-tmri? na-  puni- 
eãq de iodos cs crimes de mlicia, aue eram i>iaffia.n?aveis 
oiiando tivesse havido orisão em flagrante. E wla  lei de 
26 (a  outubro de 1831 ficaram com comnetencia oars oro- 
cessar ak? pronuncla ex-nfficio, Iodos os crimes publieos 
<'i i,:iw\ dr r : iz  " t i?  n%n procrcie~sriii com 3 diliec~ncia 
t i l < . .  ; ? v i l  em i!id,iwn- d ? ~  imnlirddlr !i<,* <r!mps niihliros 
e noliciaes, seriam reputados cumplices desses crimes e 
romc tam juleados 
Pw-:,? da Silvs Historia do Brazil - 1831 a 1810, pag. 
21 e 22. 



Esscs municipaes, com que Feijó submetteu e desarmou 
tropa regular da l.& linha do exercito, não chegavam a ser 
uma guarda policial. Eram corpos, não pagos, que, dezenas de 
dias antes, a lei de 14 de junho de 1831 creara nos districtos 
de paz, divididas em esquadras de cincoenta cidadãos, com qua- 
lidaues Pa- serem eleitores, cada uma com seu commandante 
e todas com um wmmandante geral. 

Eram aüstad08, divididos e nomeados pelos juizes de paz e 
sob as ordens e direcçáo delles serviam. 

Deveriam ser armados e municiados pelo governo; mas, 
chamados, compareceriam com as armas que tivessem, e, pelo 
menos, wm uma lança mettida em haste de madeira com dez 
palmos de comprido. 

Foi com ,?lles que P-ijó venceu! 
a sa  guarda galucha porém malchou, a serviço da patria, 

em nome da lei, dirigida por uma vontade poderosa, que sabia 
querer e que queria, contra a desardem e contra o crime. 

. Isso, que Feijó obtivera w m  as forças dos juizes de paz, 
teria sido sem duvida conseguido, sem escandalo e sem sobre- 
saltos, pelos officiaes do batalhão. se tivessem sabido ou se 
tivessem querido cumprir os seus deveres. 

Não o fizeram, p B m ,  deliberadamente, porque a desordem 
era geral e a todos corroia como veneno. 

"O veneno, dizia Abreu Lima com a sua dupla competencia 
de general e de historiador contemporaneo, o veneno se havia 
inoculado na tropa: para ganal-a haviam muitos officiaes af- 
frouxado a disciplina lisongeando-lhe todas as baixas paixões; 
. . . cs mesmos officiaes divididas entre si, começaram a alli- 
ciar a tropa em differentes sentidos. Uns se pronunciaram 
pelas idéas exaggeradas da revolução, e queriam que o mo- 
vimento não parasse, outros mais cordatos persistiam nas idéas 
de paz e socego". . . e outros iam dentro em breve batalhar 
pela restauração do filho de d.  Joáo W. 

E' bem de ver-se que, com tnes elementos. a ordem não se 
restabeleceria ainda, e que a anarchh por muita tempo cam- 
pearia ainda no Rio de Janeiro. 

De factn, aproveitando-se do estado deploravel em que se 
encontrava a tropa, da excitação das ruas, da fraqueza dos 
governantes, até poucos dias evidenciada, os agitadores - de 
b6a fé uns, inconscientes ou exploradores insaciaveis o u t m  - 
entraram pelos quarteis e delles sacaram a desordem. 

A 14 de julho, pela madrugada, o Corpo Militar de Policia 
sahiu para as ruas: e. em meio de violencias, matmdo e ar- 
rombando, n'um comeco de saaue, se estabeleeu no Largo do 
~ o c i o .  A esse corpo se foram juntando, aos magotes e até em 
com~anhias inteiras: soldados de varios bntalhóes. carregados 
de armas e municóes. tambem numerows paisanos, os quaes, 
formando todos um nucleo derordenado de mais de auatro mil 
pessoas. se transferiram logo depois para o Campo de Sant'Anna. 

NR DOTC~O da cidade. comnreendida entre esses dous largos, 
em pMer dos revoltasos, tumultuava a desordem, num baru- 
lho continuo. descompassado, feito de assuadas, de gritaria, de 
estampidos de tiros. 

A ranital do imnerin estava entreme R soldadesca desen- 
freada. sem chefes ou diriqlda p r  chefes occnltos. 



Grande parte da officialidade, connivente wm a revolta, 
deixou os soidadm entregues a si mesmos, pretextando a im- 
possiailidade de dommal-os. Nesse movimento, em que tomou 
parte quasi toda a guarnição militar do Rio de Janeiro, não se 
viu a ac@o dos Ministros da Gueira e da Marinha. 

Não sabendo qual o exito da aventura, os homens graves, 
aquelles que pensam que salvando a si e as suas posiçóes, 
estão salvos os principios e a patria, - uns promptm para 
auierir vantagens p e m e s ,  outros dispostos a acceitar o facto 
consummado - receiosos de se comprometter, se retrahjam e 
não davam signal de si. 

Deante da indecisão geral, o povo, indeciso, se enwlhia. 
A situação era, entretanto, angustiosa. 
Os consules de Fiança e de Inglaterra offereceram ao 

governo fazer desembarcar forças das divisões navaes de 
seus p'áiz~s, estacionadas na bahia. para auxiliarem a manu- 

' tenção da ordem e defenderem as casas commerciaes de seus 
compatriotas. (1) 

Barco sem timoneiro, iria o Brwil smwbnrr nessa epoca 
tempestuosa? 

Foi então qoue se confirmaram as grandes qualidades 
de Feijó. 

Conta Pereira da Silva, na sua Histmia do Brazil, que, re- 
solvido a cumprir o seu dever até o swificio da vida, pediu 
Feijó aos regentes, aos ministros, á familia imperial que sG 
juntassem no Paço da cidade; ã camara e m senado que se 
reunissem em assemblha geIal, e em sessão permanente, para 
cooperar com o executivo nas medidas u r g e n h  para domar a 
Ievo1ucáo. 

Recusados nobremente os offerecimentos das consules es- 
trangeiros, Feijó fez convocar nos districtos todos os Guardas 
Municipaes, dando-lhes ponto de reunião na rua Direita: con- 
vidou todos os cidadãos, sem distincção de nacionalidade, e, 
nos arsenaes. receberam armas e munições w a  defesa da ci- 
dade, sob a imminencia de um saque, e para combate aos in- 
surrectos dispostos a todos os attentados. 

Despertando em uns o instincto de conservaçáa, obrigando 
outros ao cumprimento do dever, com a segurança de quem 
consegue o que quer, quando se esforça, com uma força sug- 
gestionadora, communicativa, a sua energia poderosa m e ç o u  
a implantar na alma dos que o ouviam o alento e a esperança, 
que se propagaram pelos que estavam mais perto. (2) 

O POVO começou a appareeer 
Na rua Direita, e no largo do Paço, os cidadáos acudiam 

e alistavam-se entre os Guardas Municipaes, que, em breve. 
montariam a tres mil. 

No Campo de Sant'Anna fervia a revolta, admirada sem 
duvida de não estar ainda vencedora. Os partidos politioos, 
atraz da. Força Armada, e de wmbinçáo com ella, queriam 
completar a revoluçáa de 7 de abril, levando-a &s suas derra- 
deirar; consequencias. 

(1 )  Memarias do Visconde de S. Leopoldo - R. I. H. G. do 
Rraeil Vol. $8, Pag 27. 

(2) Vide em P. da Pilva Ob. cit. pw. 38. 



Os soldados insubordinados e ai pakanos em armas man- 
daram a assembléa uma representação, na qual exigiam a de- 
w i ç á o  da regencia, a demissão dos ministros, a p~omulgaçáo 
nnmediata de reforriuts constitucionaes francamente demo- 
craticas; suspensão e exautoraçao de funccionarios de elevada 
categoria, civis e militares, nascidos em Portugal; deportaçáo 
de 87 cidadãos nomeadamente indicados, pertencentes na sua 
maior parte ao senado, ao conselho de estado, ao exercito, d 
magistratura e ao mmmercio; prohibieo emfim de  immigração 
Portugueza durante dez annas, affirmando que não deporiam 
as armar sem que houvesem sido attendidos. 

Animada de uma força nova, a assembléa recusou-se a 
attender a intimaçá0. 

"Não se fariam mais capitulaçóes com o crime ufano de 
sw victorias. ia escrever Evaristo da Veiea." 

~ ~. . . ~ - ~ ~ .  
A attiiudc da assembléa e8paiilou e desmoralizou os revol- 

tosos, qiie contavam vencer .sem lucta. J B  MO se entendem entre 
si: uns quercm continuar e ourros querem abandonar. Muitos 
soldados deixam o Campo, e, guiados pelos seus officiaes, re- 
colhem-se aos quarteis. 

A coisa j& durava havia dois dias. 
Era preciw acabar. 
Feijó fez seguir os 3.000 Guardas Municipaes, a Artilharia 

da Marinha, a Artilharia Montada do Exercito, forças regula- 
res ainda fieis, as quaes, na madrugada do dia 16 de julho de 
1831, entraram e varreram o Campo de Sant'Anna, jugulando 
a bernarda e restabelecendo a ordem publica 

Os revolucionarios, que não tinham sabido morrer com as 
armas na mão, eram agora reos de justiça; e a inoraiidade 
exigia que fossem entregues aos tribunaes. 

Feijó, cuja indomavel força de caracier tinha sido infati- 
gavel na organização dos elementos de resistencia, ia ser ine- 
xoravel e desapiedado na repressão. 

No proprio conselho da regencia, porém, assentava-se a 
fraqueza ou o crime. 

Dous Ministros - o da Guerra e o do Imperio, - (1) 
assustadiços ou conniventes, procuraram attenuar ou desculpar 
os successos de 14 a 16 de julho. 

Feijó fez crise. Os ministros sahiram e, a 16 de julho 
mesmo, o gabinete é recomposto com Lino Coutinho na pasta 
do Imperio, Manoel P. Lima e Silva na da Guerra, e para 
a da Fazenda, já vaga havia dias, entrou Bernardo Pereira 
de Vasconcellos, jB com a reputaao de maior parlamentar 
de seu tempo. 

O Corw Militar de Policia foi dissalvido. (2) 
Os soldados mmpromettidos tiveram baixa; os batalhões, 

(1) Souza Franca. - ministro do Imperio - marechiL1 J o d  
Manoel de Mnraes, Ministro da Guerra - Era prova- 

velmente o mesma, pois que o nome é identico. que ainda 
no posto de coronel commandou a brigada aue dissolveu 
a Assemhléa Constituinte em novembro de 1823. Mais tar- 
de far& parte de um dos clubs restauradores. 

(2) Lei de 17 de julho de 1831, refe1endae.a pelo Ministro da 
Guerra, Lima e Silva. 



reorganizados de novo, foram espalhados pelas provincias; e 
os ofiiciaes foram transferidos ou presos, conforme a gravi- 
dade de suas f a l t a  

As fortalezas de S. J d ,  Villegaignon e Santa Cruz en- 
cheram-se de militares, de todos os giáu, recolhidos aos seus 
ergasculos, informa P. da Silva. 

tJ a.rdor do Ministro da JusLiça tira as autoridades poli- 
ciaes e judiciarias da apathia e inercia, em que viviam e leva-as 
a uma actividade desconhecida. 

Nada de meias d d a s  que só se encaminham a acobertar 
o mal e a deurdl-o criar raizes, dizia elle. 

Na forma do Codigo Criminal, foiam processados todos os . paisanos, que, unidos á tropa, tomaram parte nos movimentos . 
sediciosos. 

Os processos, porém, a militares e paisanos esbarravam-se 
e annullavam-se nas w x k a  de seguro, concedidas pelos juizes 
para que os seus portadores não fossem presos, usança medieval 
que garantia a impunidade dos criminosos 

Feij6, fundado ria Constituiç&, suspendeu, a 22 de junho, 
as caitas de seguro, e foi por isso denunciado, a 29 de junho, 
na Camitra dos Deputados por MQntezuma; e, em sessões tem- 
pestuosas, foi julgado livre de culpa, obtendo assim uma con- 
sagração parlamentar. 

No desempenho de seus deveres, "na pasta da justiça, 
Feijó tinha feito apparecer uma foiça d'alma, uma constancia 
que antes delle não fõra conhecida entre nós. 

"Náo se  fizeram mais vergonhosas capitulações com o crime 
ufano de suas viciorias. 

"OS olhos da população ameaçada se voltaram para este 
homem forte e integro; é delle que se aguardam as providencias 
que devem manter a sociedade çem o risco de ser invadida 
~ O I  hordas de barbaros; e a confiança veiu finalmente coroar 
OS esf0r-p~ do digno membro da administração publica. .. Se 
se inquirir a massa dos cidadãos interessados na ordem; e!lcs 
dirão que 6 no Snr. Feijó e na sua coragem civica que elles 
têm posto a ancora de sua esperança", dizia Evariristo Ferreira 
da Veiga, que já se sureolava com a fama de maior jornalista 
da época. 

Alem de resoluto e energico, era Feijó um espirito orga- 
nizadar. 

A capital do imperio, dispondo apenas da Artilharia de 
Marinha e da Artilharia de Posiçáo, devido aos acontecimentos 
de 12 a 16 de julho, estava quasi sem tropa regular. 

Feijó estabeleceu a segurança publica como poude, com 
as providencias compativeis com o tempo e com os recursos 
do governo. Recorreu principalmente ao patriotismo dos bra- 
eileiros. 

Deu armas aos negociantes estabelecidos nas rum mais de- 
sertas e nos arrabaldes (27 de julho): distribuiu armamento e 
cartuchame a 3.000 cidadãos que tinham qualidades de eleitor 
e pelos guardas municipaes preiisos para as rnndas (30 de 
julho); organizou a cavallsria da Guarda FXuniciWl com sol- 
dados de eavallaria de Minas; (1) detenmnoii que os Guardas 

(1) Obtidos do Ministro da Guerra e a i  entrega ao 132. Cel. 
Theob-Ido, seu con.mind8mt-e-geral, 



Mur.icipais ficassem á disposição das autoridades civis e judi- 
ciarias e que sobre eilas nenhuma iiigerencia teriam os guardas 
da primeira linha. 

A atmosphera de concordancia, esse contacto moral que a 
acçáo de Feijó estabelecera entre o governo e o povo, come- 
çou a accender em muitos o desejo de serem uteis, de pratica- 
carem actos de valor, de heroismo; creou, em summa, o en- 
thusiasmo, que provocam sempre as causas nobres servidas por 
homens abnegados 

Os offiicaes, cujos corpos foram extinctos ou dissolvidos, 
sem partido ou pertencendo ao Moderado, se OrganBararn em 
EataIüáo de Officises-Soldados, com effectivo superior a 400 e, 
patrioticamente cingindo as patronas sobre as bandas, unindo 
as clariiiaç ás espadas, (1) so puzeram á disposição do go- 
verno. (2) 

Sentindo bem, entretanto, que a ordem publica e a segu- 
rança individual não podiam repouiar permanentemente no s6 
Pa+ .?lo.isnio *. dos cidndács: sentindo, portanto, serem nzcessarios 
cirpcs regulares; bem escolhidos e bem pagos, aos quaes os 
bra7ileiros p'dderseri confiar a segurança de suas pessoas e de 
seus bens e o pai2 a guarda de suas instituições, propoz Feijó 
& asqembléa a creaqáo dos Guardas Munleipaes Permanentes, 
c0211 s<~ldo. ?rezniea~áo mi:itar, deveres, obrigações e um effec- 
t ivr de 640 praça:. 

Loç.0 obteve tambem a lei de 18 de agasto de 1831, que au- 
torizou B organizaç60, em t@dos os municipios, de Guardas 
Naía'imzis destinados a defender a constitui@o, a liberdade, a 
independencia e a integridade do imperio: a mantm a obodien- 
cia 6,s leis, conservar e restabelecer a ordem e a ksrquillidade 
publica, e auxiliar o exercito da linha na defesa des fronteiras 
e das costas. 

O Corpo dos Guardas Munioipaes, e as Lee'iee d r s  Guardas 
Naci*na,os ficaram subordinzdci exclusivamerte ao Ministro da 
Justiça. (3)  

2 I :  I ;  i i - ~ o n - r n l  R .  J d3 
Clll1ll. \ I n : t o i  Offiriae3-Si,Wadn~. bi1:~lh'i: rrvi<Qo ,:ri 
1ln1'2 C? IR31 i i , r a  i i r o  iccr n rt..inouilid?rI<' t>iibliv.8. Tcnrlo 
feito servicos'muitõ reievantes. fbi ãisso1;ido no 
de 1833. . 

V'.da do Duque de Caoias. MOr Piilto. de Campos. "E' 
O C B S ~  que tendo sido dissolvidos os corpos resulinu dahi 
dividirem-se geralmente os sc1.s elenieiitos em duas clns- 
zes, cddeóo:: insiibordii~ados e officiaes avulsoi de todas 
as patentes, mas sem eolloeaç'do. Luuiz Alves c!e Lima e 
Silva e .João Paulo dos Santos Barreto conceberam a id6a 
de uin bat,alhão sagrado, a qual foi immediatamente le- 
vadz a effeib. 

Dentro de ao2~cos dias estava. constituido com WO offi- 
ciaes um cowÔ rrn que se alistaram até coroneis, e briga- 
deiros, sem vantagem pessoal de especie alguma, pois con- 

tinuaram todos a só receber as soldos de suas natentes: e 
fa7izm o seniço da gurrnicão, rondas diurnas 6 nocturn'is "*" 
- - L .  

(3 Só em 10 de outubro de 1831, sob a pressáo de novas revol- 



Si infatigavei era a actividade de Feijo, infatiavel tamhem 
era a desordem, era a opposiçáo que os parcidos ihe faziam na 
imprensa, no pailamento, nos ciubs, nas ruas da capital e nas 
cidades das provincias. 

O Pará reflectia o estado anarchico do Rio de Janeiro; no 
interior do Cear$, Pinto Madeira, á frente de 3.0M homens, 
dilacerava a provincia em guerra civil; no Maasnháo, Araujo 
Vianna governava ao sabo: dos amotinados em armas. Em 
Pernambuco a guarnição, ein numero superior a 1.200 homens. 
praticou os excessos da setembrizada; e, desmoralizada e be- 
beda, acabou chacinada pela população do Recife, que se de- 
fendeu a si mesma, matando mais de 2W e prendendo a mais 
de 800. 

Na Bahia foi embarcado rapidamente, para abafar um 
pronunciamento, um batalhão de caçadores. que foi immedia- 
tamente dissolvido ao chegar ao Rio de Janeiro. 

Na capital, os compromettidos nos successos de Julho iam 
sendo soltos - despronunciados uns, absolvidos quasi todos - 
acoroçoados assim a novas perturbaçóes pela impunidade que 
os protegia. 

Excitado, doentio, febril era o estado da populaçáo; me- 
lindrosa era a situaqáo nessa memoravel crise em que o BraP1 
se debatia, a affirmar a sua nacionalidade, lutando pela 
liberdade. 

Os boatos de traição, de revolta ferviam; tal era o estado 
de exacerbaçáo dos espiritos, que um encontráo degenerava 
sempre em rixa e uma rixa em motim. 

Na noite de 28 de setembro de 1831, uma rwga entre dous 
officiaes militares poe em palvorosa o Theatro Constitucional, 
antiga S. Pedro, e fez vir 6s m8os os partidos. Juizes de Paz 
e numerosos guardas municipaes accorreram, mas s6 conse- 
guiram dominar o movimento com o deixar fio terreno tres 
mortos. centenares de feridos, e com o levar presas muito mi- 
litares e paizanos. Assim mesmo só se restabeleceu definitiva- 
mente a ordem dous dias depois 

A imprensa de apposição, forte, vehemente, deformou os 
factos, elevou a centenares o numero de mortos, a milhares o 
de feridos, gritou oppressáo, clamou liberdade e estigmatizou 
a ferocidade do governo e a de seus auxiliares. 

Falava-se em revolucáo como causa inevitavel. 
Ninguem se espantou, pois. quando, s 6 de outubro, a Ar- 

tilharia de Marinha, um dos unicos corpos de Força. Publica, 

tas e revoluçóes, seria promulgada a lei autorizando a 
crear e a organizar o Corpo de Municipcas Perm?.nentes. 
A 22 de outubro desse anno Feijá o orgsiiizou militarmen- 
te. com um tenente-coronel commhndante, um major aju- 
dcrte, quztro campanhias. rom eapitáes, tenentes e alfe- 
res. estado maior, fel->r instruir militr-mente. deu-lhes 
instruecóes civis, o 29 d e  ilovembro rle 1831, e marcou-lhes 
uniforme a 31 de Oezemhro de 1831. Dpssa mesma. data é 
O acto marcando o uniforme dos Guardas Nacionaes. Era 
commandante do Corpo de Guardas Mu3icimes Perna- 
nentes o tenente-coronel mancirco Theobaldo Sznches 
Brandáo: ajudante major Luiz AIves Lima e Silva. 



que ate então se conservaram fieis ao governo, se insurgiu na 
ima das Cobras, procmmou decahido o governo e aczlamou 
novas insLitui@es pliticas. 

A rebate logo tocaram sinos e matracas, reunindo os Guar- 
da& Muiiieipaes e o batalhão dos Ofiiciaes-Soldados. 

O marechal Pinto Peixoto, nomeado por Feijó comman- 
dante dessas forws, dividiu-as em tres columnas, uma das 
quaes, sob o commando de Ayrosa, ficou em terra para guarne- 
cer a cidade e o morro de São Bento, onde fez atroar o canhão. 

Aa duas outras, commandadas respectivamente pelo c?- 
ronel J. P. dos Santos Barreto e pelo major Luiz Alves de 
Lima e Silva, por pontos diversos desembarcaram na ilha, 
tomarani-ii'a de assalto, escalaram os fories; e os Guardss 
Municipaes - estudantes e empregados do commercio hon- 
tem, soldados hoje, patriotas sempre - foram os primeiros a 
transpor as muralhas da fortaleza para receber a rendi- 
ção dos sublevados, numa victoiia facil, se não fora em 
guerra civil. 

As tropas que E'eijá organizou, os offic2aes. nos quaes elle 
soube, pela sua energia e pela sua corrtgem, crear tcdos os 
nDbies sentimentos militares, venceram mais uma vez. 

O Ministro da Marinha, figura triste e inutil, connivente 
ou inepto, sumiu-se numa demissáo apagada, como apagada 
fora a sua passagem pelo ministerio. 

O governo começou a impor-se, a ser uma quantidade com 
que se tinha de contar; e Feijó começou a ser a força wrajcsn 
P abnecadz que congrega, age. e vae até o fim. 

Nelle confiavam todos, entregando-se para a luta, certo de 
que não os abandonaria na  primeira volta da estrada. 

A s  classes conservadoras, anciosas de ordem e de paz, pres- 
ti<izvzm a reoncia, davam os seus melhores contingen- 
t-3 m r a  a fgrmaçáo dos Guardas Munieipaes e dos Guardas 
Nacionaes. 

A regencia, composta de homens do povo. em nome de um 
imnerador de cinco amos,  do innocente menino como eniáo se 
dizia. avivando o sentimentalismo brazileiro. dava garantias ao 
principio monarrhico, e sstidacçáo 6. democracia que collocava 
os seus representantes nas cuiminancias do poder 

A anarchia. sem chefes apparentes, sem responsaveis os- 
tensivo~, era domada todas as vezes que alçava o mllo. A 
tenaz resistencia do governo, entretanto, creada e sustentada 
pelo Mini5tro da Justiça, irritando-os, ia de uma vez desmas- 
carar. desaloiar de seus esconderiios os elementos do oo- " .  ~. 
posicão vi.clenta; claramente separando-os em restamdores 
e exalta.dos. 

Ao ver e ao sentir os males que atormentavam o paiz, 
alguns. saudmos do antigo regimen. trabalhavam pela restau- 
racáo da dictadura monarchica de Pedro I: outros, aventando 
meios novcs. queriam ir ás ultimos consequencias da demccra- 
cia. com a nroclamaqáo da republica, todos ingenuamente con- , 
venridas que as mudsncas de formas de governo mudam os 
homens, e que, como os balsamos medievaes curavam todas 
as ferida5 dp seus felizes possuidnris. os rotulos dos regimens 
d~r ramam z felicidade nas povos por elles enfeitados. 

A maioria. porêm, se voltava para o partido moderado. 



que, dirigindo no parlamento reformas constitucionaes recla- 
madas pela opinião, se alargava, se fortalecia e sustentava no 
poder a Feijó, "homem talhado para os tempos de revolução", 
cuja alma de aço com ella não se destemperava. 

Apezar disso, os tumultos continuavam. 
Abafada uma revolta, subjugada uma sedição, vencida uma 

revolução, logo appaieciam outras; esclarecida uma. noticia, 
desfeita uma intriga, rebatida uma calumnia, imediatamente 
se forjavam outras. 

"Elies esperavam perturbar o ministro, obrigal-o a perder 
o sangue frio e a calma, e leval-o a desatinos ou a excessos de 
repressáa; no entender delles, o c a n w  produzido por ataques 
incessantes é de tal ordem, que, em vez de defender-se o ata- 
cado acaba por entregar-se e deixar Bvre o posto á pequena 
minoria, que o provoca e o importuna. 

O mais rudimentar dos revoluciofiarios sabe disto; e sabe 
tambem que, si não consegue tudo, consegue ao menos pezturbar 
a cabzçs rios ze.ponsaveis pela ordem, e impedil-os de r e p o w r  
com somno tranquillo. (1) 

BOS~OS de proxima wrnmoçáo se espalharam nos fins de 
março de 1832. Correram rumores de ass3ssinatos dos regentes, 
dos ministros, priiicipalmente do do Ministro da Justiça, con- 
siderado responsavel por tudo. 

Precavido, Feijó vigiava e sabia, por informaç6es seguras, 
que ue taczo se preparavam movimeiiws revalucionarios com- 
binados entre os maltados e os restauradores, tendo por objecto 
c o m u m  derrubar a regencia e o seu goveino, (2) e, depois, 
com uma wnstituinte, em uma especie de consulta it nncáo, de- 
cidir da sorte desta. . 

Preferiu, e ilaquella canjunetura era o passo mais acer- 
tado, tornar publiw o plano. 

"Ordeno, di3 elle na Camara dos Deputsdos, (3) que se 
espalhe peia cidade a noticia da traipãa, afim de desconcertar 
OS planos, e dou todas as piovidencias para o combate." 

com a ccstumada aetividade, reuniu os juizes de paz, os 
comandantes  dos Municipaes Permanentes, do Batnlháo dr 
Officlaes-soldados, dos Guardas Nacionaes, w m  elles deliberou 
PÒr as trcpas de promptidáci e fazer guardar os arsenaes de 
Marinha e de Guerra. 

Com esse estatagema. que teve exito completo. separou 
na acçko as dous partidos, batendo-os, assim, com maior faii- 
lidade. 0 s  Exaltados, como exaltados que eram, se precipitaram 
e fizeram rebentar o movimento antes do tempo. 

AI acabar da madrugada do dia 3 de abril. o major Miguel 
de Frias e Vasconcellos, ( 4 )  á frente das giiainições das forta- 

(1) Emile Olivier - L'Empire Liberal; Vol. SI; Pag. 84. 
(2) Avisi> de Feijó em 3 de abril de 1831 aos presidentes de 

provincia. 
' (3) Discurso de 16 Qe maio de 1832 - Peijó par E. Egas - 

Vol. I, Pag. 158. 
(4) Além d e  outros tomaram pzrte no movimento o capitão de 

cacadorei Salustiano Antonio de Senna, tenente de enge- 
nheiros Honorici José Ferreira e o tenente de artilharia 
Antonio Caetano da Silva. 



l w s  de Sailta Cruz e Vilegaigncn, umas 300 praças insurrec- 
cionadas, com uma peça de artilharia, deseinbarcou em Bota- 
fogo, peioxreu parte da cidade, recebendo seus partidarios, e 
se intiiniheirou no Campo de Sant'Anna. 

hlalllfe-tos p r  elles espalhaòos profusamente descreviam 
O estado lastimavel do paiz; e, em nome do povo e da tropa, 
propunhani a deposição da aegencia e a sua substituiçári por 
Antonir> Carlos, Maynard e Paes de Andrade, (1) a extincçáo do 
senado, a diswluçáo da Camara dos Deputados e a conyocaçáo 
de uma constituinte para decreter as reformas, de que o p a h  
necessitava. 

O tenente co:onel Theobsldo Brandáo, commandando a 
cavalleria, e o major Luiz Alvzs de Lima e Silva, o futuro Du- 
que de Caxias, B frente da infantaria do Corpo de Muiiicipaes 
Permanentes, tendo recebido wsmalmente de Feijó, com a 
propria letra deste, uma portaria na qual desassombradamente 
lhes deu ordens inequivocas para vencer a revolta a ferro e 
l'oglt, desembocaram no Campo de Sant'Anna e esmagaram a 
rrvoluçáo. (2) 

A 17 de abril rompeu a esperada revoluçio reztaura- 
dora. 

Alguns officiaes superiores (3) do exercito, sob o c o ~ d o  
d'um aventureiro allemáo, intitulado Barão von Eulow, tendo 
ás suas ordens uns 400 homens, entre infantaria, alguma ca- 
vallaria e 4 peças de artilharia, proclamaram deposta a regencia 
e restaurado no trono brnsileiro o sr. d. Pedro I. 

Feijó entregou ao marechal Pinto Peixoh (4) o comiando 
das forças legaes, as  mesmas de sempre, accreseidas de um ba- 
t a l h á ~  de caçadores, e da artilharia de posição, e repetiu as 
ordens ante-iores - levar a fem e fogo todm os; bandos ar- 
mados que encontrasse. 

A faria restauradora sahiu da Quinta Imperial e se dirigiu 
para o centro da cidade pelo Aterrado, estrada com sterro, como 
indica o seu nome, traçads para ligar São Christovam com a 
cidade, limitada de um lado por um rio e pelo outro por um 
vasto tremedal. 

As tropas legaes tomeram a entrada e a sahida do Atenado. 
Atacada pela frente e pela retaguarda, a força de Eullow 
tentou combater: mas, colhida entre dous nutridas fogos, foi 
victirna. do Paniw. que a fez fwú pelos brejos, deixando 30 
moms. as bandeiras. as armas, as  peças de artilharia e mais 
de 80 prilioneiros. As forças lepaes perderam 20 homens, entre 
os quaes a capitS.0 de cavallaria Peçanha. (5) 

( 1 )  Antonio Carlos Ribeiro de Andrada. João Pedro Maynard 
e Manoel de Carvalho Paes de Andrade. 

(2) , Vide Motim Politico de 3 de abril de 1892, por M de Aze- 
vedo - R. I. H. e G. do Brazil. V. 37. Pag. 367. 

(3) Os coroneis do exercito Ccnrndo Jacc!: de Niemever. Ma- 
noel A.  Henriuues Totta. Brieio. tomaram onrte nesse mo- 
vimento. 

(4) Segundo P. da Silva. H. do Brazil. 1831 a 1840, Pag. 65. 
( 5 )  P da Silva, H. do Brazil, 1831 a 1840. 



Entre os prisioneiras encontravam-se creados do Paço Im- 
perial. Duas das peças de artilharia pertenciam B Quinta da 
Boa Vista, residencia da familia imperial e de seu tutor. 

A opinião publica indicou logo como connivente no movi- 
niento o tutor do imperador. 

Estava esmagada mais uma revolta e essa seria a ultima. 
Dominada a anarchia na capital de um imperio ferrenhamente 
centralimdo, dentro em pouco estaria tambem dominada nas 
provincias. As convulsbes, que nestas ainda se viam, eram os 
esterbres da agonia. 

O Rio de Janeiio, então, no dlzer de PeUó, sem as facções 
politlcas, estava livre das quadrilhas de roubadares e de a s s -  
sinos, e nunca offerecera tanta segurança aos seus habitan- 
tes. (1) 

A tropa de primeira linha tinha, por assim dizer, dessppa- 
recido; em seu lugar, porém, havia um Corpo de Municipaes 
Permanentes, bravo dedicado, com cavallaria e infantaria, 
organizsdi e instruido militarmente, e as Legiões de Guardas 
Nacionaes, denodada e entbusiastas, com 5 batalhões de in- 
fantaria e 3 esquadrões de cavallaria, contendo força de 4 . 0 0  
homens. que. ao primeiro grito do governo subiam a 6.000. (2) 

No Senado porém, cahira por um voto, depois de approvado 
pela Camara dos Deputados, o projecto de destituição do tutor 
do imperador: e Feijó, que della fizera questão de gabinete. e O 

munc ia ra ,  demittiu-se a 26 de julho de 1832. 
"Sou filho de uma provineia. onde se faz timbre de cum- 

prir o que se promette", dissera elle. 
Mas seria essa, porém, a verdadeira causa de sua demissão? 
Seria esse compromisso deliberadamente tomado? 
Talvez o conhecimento da vontade dos representantes da 

nação r a impossibilidade de fazer passar na assembléa geral 
medidas julgadas indispensaveis? 

Ou cançasso de domar revoltas? 
Não! 
Sem ambiqóes pessoaes, sentira, que, naqueue momento, 

cumprido o que promettera no seu contracto, estava reali- 
zada a sua bella e gloriosa missáo historica. 

Nes3e Ministerio da Justiqa, que durou pouco mais de doze 
mezes, verdadeira campanha, energica e patriotica, na qual 
teve pue preparar e organizar tu& para essas batalhas sempre 
victariosas, Feijó crwu rt coragem no coracão dos desalentados: 
inspirou a confiança no esforço honesto: garantiu a segurança 
individual e n ordem publica: affirmon o princípio de auto- 
ridade; consolidsu a. monarehia constitucional; destruiu o mi- 
litarismo e estabeleceu a ardem civil, deixando entrever a ima- 
gem de uma patria grande, forte, feliz. 

A sua demissáo, porém, produziu um estrondo. Tudo tremeu 
e se dobrou com o só eco da sua sahida do governo. 

O minisieria demittiu-se, a regencia resignou, a maioria 

(1) Relatorio de FeijO a 16 de maio de 1832. Vide em Feij6 por 
E Egas, Vol I, Pag. 144. 

(2) Idem. 



declarou-se em sessão permanente nas camaras, tudo se des- 
manchando no frustrado golpe de estado de 30 de julho. 

Fci, wrém, um collapso. A nwáo, tendo adquirido a posse 
de si mesma, por obra de Kijó, com eUe dizia: 

"O Brazil Jamais consentir6 que, quem quer que seja, dirija 
os seus destinos sem a isso ser chamado pelas leis, expressão 
de sua vontade." (1) 

No primeiro domingo de agosto, em dia não conhecido da 
popuisçiw fluminense, retirou-se do Rio de Janeiro, trazendo 
toda a sua bagagem - duas canastras sobre um burro, no lote 
de um tmpeiro paulista - (2) voltsiido, assim, simplesmente, 
para sua casa em S. Pauio. 

Estando em Sáo Paulo, a provincia do Rio de Janeiro por 
duas vezes o elegeu senador; ainda em São Paulo, o paiz inteiro 
o escolheu para regente do Imperio; e ainda ahi foi nomeado 
bispo de Mariana, o que recusou 

A regencia, prova de reconhecimento do Brazil aos 
grandes serviços do Ministro da Justiw e de esperança de 
novos, foi um equivoco de Feijó para comsigo mesmo (3) du- 
rante dois amos; como fbra um erro da assembl6a com a 
nação, que durava havia seis amos e que duraria ainda 
tres. (4) 

Feijó - Aviso de 9 de março de 1832. 
Feijó por E. Egas - Vol. I, Pag. 108-109. 
Parece que eUe cedeu B imposiçáo de seus amigos, certo 
como estava de não obter meios de governar. Vide carta 
deÃlvares Machado a Costa Carvalho em 25 de julho de 
1835. R I. H. G. de S. Pauio, Vol. 11, Pag. 93 a 95. 
Pelo art. 102 da Constituição do Imperio, o Imperador era 
O chefe do Poder Executivo e o exercitava por intermedio 
de seus ministros de estado aue. wlo art. . eram obri- ~ ~ ~~~ ~ ~ 

gados a referendar~~todos âctós'e ficando, w r  isso, w r  
&es responsaveis. 

Pelo art. 98 Dertencia ~rivativamente ao Imoerador o 
Poder ~ o d e i s d o <  cu~as  atinbuiçóes emm exercidas scm a 
referenda dos minisrros, c por cujo exercicio náo "rum os 
min~swos res~ons~veis. Essas attribuiçóes. IUIVPZ as mais 
importantes ia ordem politica, eram: 

I .  Nomear senadores. 
11 Convocar a assembléa geral extraordinaria, nos 

intervallos das Bessóes, quando assim o pedir o bem pu- 
blico. 

111. Sancionar os decretos da assembléa geral legis- 
Iativa para que tenham força de lei. 
IV. Ao~mvas susuender inteiramente as resolucões das 
assembiiaas pmvhciães, 

V. Prorogai e adiar a assemblés. geral e dissolver a 
Camara dos Deputados, nos casos em que o exigir a salva- 
@o do estado convocando immediatamente outra que a 
substitua. 

VI. Nomear e demittir Uvremente os seus ministrnç. 
VII. Suspender os magistrados nos casas do art 154. 
WII Perdoar e moderar as Denas imwstas aos réos . - ~ ~~~ - ~~ 

rondemnados por sentença. 
IX. Conceder amnistia em caso urgente, e que assim. 
aconselhe a humanidade e o bem do estado. 

O unico limite, si limite se pode chamar a uma au- 



I , '  ' . . -  

Estava em S. Paulo, quando estalou em 1842 a r e v o l u ~ ,  
que aualou funaaniente a provincia e o imperiQ. 

"uiiia rçiúiui;aj el;iwd~, içh..ma, LU corniigri 'Lai iomup- 
~ á a  iir L Y a L i i u O  PLIILLGLJ~ t uu ~ L I I ~ U  llloial, que, M iiaa e in- 
dispensavel, é eila criminosa; e nuiguem tem o diieito de a 
e u  recorrer, sem que Iique estabelecido que e empoceIice a 
resisiericia legal. 

Ha tempos, porbin, em que a lei torncu-se uma viola- 
ção tão intoieravel do direito, que ninguem e obrigado a 
respeital-a; ha tempos em que é tão grande a indignidade 

diencia sem força obrigatoria, a essas attribuiçóes extra- 
ordinarias, era o parecer do Conselho de Estado. 

Pelo art. 9% da mesma ConstltuiCáo, a wssoa do im- 
perador era inviolavel e sagrada: elie náo éstava sujeito 
a responsabilidade aiguma. 

Com o Poder Moderador. chave de toda a OrmnizaQáa 

~ ~ 

ni&o$ dizia elle. . - 
A revcluçáo viu bem isso c, na lei de 14 de junho de 

1831, ari. 10. estabeleceu que a regencia exerceria. cnm a 
referenda do ministro competente, todas as aitriiiuicúes 
niie. pela constituição do I ~ p e r i o .  competiam ao Poder Mo- 
derador e aa Chefe do Poder Executivo, cain diversas limi- 

e cxeewões. 
~centrand? numa s6 wssoa as attribuicóes do Mo- 

taçóes 
C01 ~ ~ 

ber~dor  e as d a k h e f e d o  ~iecut ivo ,  com a :eferenda dos 
m i ~ e t r c s ,  e com isto tornando-os reswnszvei~ pelo exer- 
cicio das extraordi.mrias attribuiçóes politicas já referidas, 
a lei de regencia. expedida na conformidade do E 2.0 do 
nr' 1s ria Cnnstituicáo. suoorimid de fecto o tal Doder - - ~  -~ -~~~~~ ~ 

inzcector. prdei equiiib~ado~,'poder balança, traducçáo do 
abso:utismo. 

Si a regencia. continuava irrepomavel (art. 129 da 
Const.), ella ia exercer todas as attribuiçóes do Mcderador 



dos que mandam, que ficam iivres de obrigaçáo os que devem 
obedecer. (1) 

AS leis de reqorma judiciaria (2) e creadora da conselho 
do Estado (3) acabavam com a liberdade do cidadão, coacta- 
vam a do monarcha, attentavam contra a coastituicáo do paiz, 
violando o acto addicional. 

A annullaçáo dn poder legislativo pelo golpe de estado de 
1.0 de maio de 1842, (4) que dissolveu a camara dos deputados, 
em maioria contra o governo, antes de ter os seus poderes 
reconhecidos, sob o fundamento de vicios do processo eleitoral, 
amputara á opposiç80 o recurso legal. Assim pensaram os anti- 
ministeriaes, que viram na resoluçáo a inevitavel soluçáo. 

"Receiitndo os males da resistenoia, é talvez prudente to- 
lerar uma nação os attentados contra a sua constituição, a al- 
teração violenta de sua forma de governo; mas com essa pru- 
derleia não cumpre ella o seu dever, e só dB mostras, de  que não 

e do Executivo, por intermedio dos ministros, que, com a 
referenda, ficavam pelo exercicio responsaveis. 

Durante a regencia, entre moderador e executivo só 
existiriam distincçóes nominaes. A lei de 14 de iunho de 
1831 d?u um pns-o ndiaiire ]>ara o pírrlamcntarisio com a 
su?Drt~ssú,> i10 Poder hlodernuor coiii a cr'iilcq3o do ah-<i- 
l ~ l ~ s : ~ t o  C O ~ . S I I I I I C I I ) I I , ~ I  c r#.ni o <:~ilh~lrc.ti.rlito i i t  iiideixn- 
cia dos tres poderes politicos, até agora conhecidos.  as 
deu tambem um passo atraz, supprimindo no executivo at- 
tribui~óes neces?árias, inÉispensavcis ao parlamentarismo 
tal como a de  dissolver as camwas  

Tendo sentido de perto os excessos do Rlndcndor e 
do Executiw, quiz a assembléo diminuil-os; mas o fez 
tanto flue os enfraqueceu. 

Feita pelo Imperador, a Constituição fortaleceu de 
ma's o Chefe do Executivo com a creacão do Moderador: 
feita pela a?s-m>16a a lei de regzncio fo i t t lec :~  demais p 
Legislativo, -unp:imindo do regimen uma das molas essen- 
ciaea. tirando-lhe a elasticidade, tornando-o rigido e ran- 
gedor. 

Essa lei enfraaueceu tambem o Ex~~~ l t i vO .  Suunrimin- 
do- lhea  attribilic~o de dispensar as  formnlidades'que ra-  
ranteri a libereade individual - dEcre!~.r o estado de sitio, 
comi hoje se diria - indisoensavel naquelle tempo de re- 
belliáo continua. permanente. e supnrimindn-lhi txmbern 
a de conceder titulos, honras, partes integrantes da monar- 
"h;" "...*. 

A hmertrophiz do Leqislativo. no regimen de lei de 
1831. ~e ro i i  todos os eauivocos politicos dllrante a regen- 
c;%. inc!?Pivc? o yoloe de  estado de 3lli"ridrdP. 

( I !  E. Olivier. L'Empire Liberal - Volum. 11. Pag. 112. 
ia! 1.?i r',? 3 d- dezembro da 1841. 
15) I e i  e-  79 de n?vembro de 1841 - "P. onocrir%n - ~ n s i d ~ - % -  

1- ? 121 a,,? creoxu o cinselho de ee-ta?o rorno um monstro 
'-.;-im a chsmava! aue ia mudar e transfcrrnzr romqo- 
t-rnpntr a fornil til governo. e navsa7 n r,-.i-- ,'-* ----- 
A 1  mcnrrchn oere * s  de lima olr~rrsrchia. ''Tlrumln" - 
Pi7pit-i  firiminiptrntiva - V01 1.0, Png. 219. Foi a Miniçtrn 
OU* ou.n.tou n lei. 

(4) A 5 * !e-is!atv~n <ín imperio foi dis?oloida antes de reco- 
nhero- 0'. Cai's ""deres. soh fundamento de nue nas res- 
r ~ r ' i v l a  r l e i ~ i ? ~  tinha hlcid. fraude, violencjas eto. 



é digna da liberdade e dos altos destincs a que aspira", dida 
Feijó. 

E, pcr assim pensar, resolveu elle dar  ao movimento revolu- 
cionaria a sua inteira, a sua completa solidariedade. E o Iea 
como costumava fazer o que fazia; sem reservas, sem se poupar, 
com toda a sua energia, doando a sua pessoa, o seu passado, o 
seu futuro, tudo! 

Mas a revolução de 1842, estaiva ferida de morte no nas- 
cedouro. Feijó, como todos os paulistas, sentiu isso; mas neUa 
estavam mettidos os seus correligionarios, todos os seus compa- 
nheiros de lutas, os seus amigos Pessoaes. 

O brigadeiro Raphael Tobias de Aguiar, o mais presti- 
gioso chefe partidario de então, fora acclamado presidente da 
piovincia revoltada. 

Já agora, disse Feijó, era preciso comprometter o maior 
numero de Pessoas gradas, Para forçar a amnistia. (1) 

E começou por se compromentter a si mesmc, e de ma- 
neira irrevogavel. 

Esse homem de medulla leonina, esse ex-regente do im- 
perio jazia no seu sitio em Campinas immobiiizado pela 
paralysia. Mas fez-se transportar para Sorocaba, para a séde 
do movimento, que não awnseihara; ahi acceitou a vice-pre- 
sidencia da provimia em armas e começou a dirigir a imprensa 
revolucionaria. 

E' 1a. que o Baiáo de Caxias, deante de quem as forças 
revolucionarias se dispersam como misangas inuteis, desata- 
das de um collar que se parte, é lá, que o Barão de Caxias o 
encontra sosinho, immobiiizado, - não pela crudelis- 
sima molestia que o tortura, mas pelo seu querer abnCgado e 
e indomavel, - no exercieio da presidencia rebellada, tendo 
nas maos os origfnaes ainda humidos do jornal ?evolucionario, 
a se comprometter ainda mais, si possivel fora, a tratar em 
nome da revolução, na correspondencia que ficou celebre, com 
o chefe das tropas vencedoras. 

Padre e enfermo, é agarrado wmo um amotinador vulgar 
e trazido para a capital de S. Paulo; senador do imperio, 6 
preso e deportado para a provincia do Espirito Santa; ex-mi- 
nistro, ex-regente, a caminho do degredo, s6 a caridade do 
comandante  do navio-prisão ihe poupa a boia da. maruja: 
e, no degredo, tenda partido com 208000 no bolso, vive ductnte 
seis mezes da hospitalidade dos brazileiros. 

Em S. Paulo, pela pl ieia do partido vencedor, pela policia 
da lei de 3 de dezembro de 1841, tinha sido aberta uma devassa, 
na qual ficara provado que Fejjó, Vergueio, Raphael Tobias e 
outros e outros, tinham sido eabecas e autores da rebeliiáo. 

A abertura da sessão legislztiva de 1813 terminou a depor- 
tacão de Feijó, para abrir-lhe as portas do senado, já consti- 
tuido em tribunal para o e u  julgamento. 

O senado - presidido, par escolha da maio.ia. pelo Barão 
de Monte Alegre, presidente da provincia de S. Paulo, cuja 
POiitiCa reaccionaria tinha sido a causa oeczsiannl da rebelliáo 
e que a tinha debellado - votara post-f3oh apressadas leis de 

(1) E. Egas Diogo Feijó - Vol. I, Pag. 227. 



processo Para julgamento de senadores. E, na sua tribuna, se 
prOCl%nIaVa que senador entrado em rebelliáo é sempre cabeça; 
que nenhum juiz, em caso coma aquelle, se pode dai por sus- 
peito; que aos accusados não cabe o direito de remação de 
juizes, embora fossem sabidamente parciaes ou inimigos; se 
proclamava mais e erradamente, que em França, em circums- 
tancias identicas, nenhum senador tlnha ousado levantar a voe 
em favor dos accusados; e se lamentava, que o poder imperiai 
não tivesse, wmo na Inglaterra, o arbitrio de augmentar o nu- 
mero de senadores (2).  

No recinto da camara vitalicia se respirava uma atmm- 
phera compremia, na quai se sentiam ameaças de cumplicidade 
e de eonnivencia para forçar a mão aos timoratos. 

Foi perante este tnbunal, em que os juizes eram os ven- 
cedores e os accusados eram o~ vencidas, que eiie compareceu 
para responder como cabeça da rebelião paulista. 

Foi perante esse tribunal, que elle falou, mostrando que, na 
devassa aberta em S. Pauio, tinham sido violados.as mais ele- 
mentar= normas do processo, para se forjar a figura juridica 
de uma rebelliáo, que náo houvera, e da qual. portanto, não 
podia ser autor e muito menos cabeça. Assim sendo, o processo, 
que lhe intentavam, era um acto da força vencedora. E deante 
delle, que ihe restava fazer? 

Restava falar a seus collegas e a seus concidadãos. Mas, 
tomemos as suas proprias palavras, que outras náo podem 
substituir. 

Nessa memoravel sessão de 15 de maio de 1843, sexage- 
nario, enfermo, entrevado pela paralysia, quasi moribundo, sem 
familia, sem clientes, wm seu partido esfacelado por uma re- 
volução vencida, pauperrimo, só, ao voltar do degredo, elle 
dizia: 

"Que me resta mais a fazer? Resta expor todo 
"o meu pensamento, apresentar-me com toda a 
"franqueza a meus wllegas e a meus wncidadáos, 
"tal qual sou. Quero que elles penetrem no san- 
"tuario da minha consciencia, e então me julguem. 

"Eu declaro ao senado e á naçáo, que em 
"verdade eu náo fui cabeça, nem ao menos autor, 
"do movimento revolucionario de S. Paulo; mas 
"declaro ao senado e á naçáo que o approvei; que 
"a elle adheri, que desejei que elle fosse feliz, e 
"que para esse fim escrevi, e dei alguns passos 
"depois do seu rompimento. Eu estava, e ainda es- 
"tou, profundamente mnvencido que a isso eu era 
"obrigado pelas juramentos que prestei; que, si O 
"que eu fiz. todos fizessem, si todos fossem fieis aos 
"juramentos prestados á constituição do estado, 
"nunca haveria movimentos revolucionarios. por- 
"que os que ousassem lancar sobre ella máos sa- 
"crilegas, se achariam sás e cahiriam cobertos de 
"maldiç6es e desprezos, quando não soffressem a s  
"penas da lei. 

(2) Vide discurso do senador Alves Branco nessa occasiáo. 



"Eu penso, que si uma nw8o é tal, que v& 
"submissa a violação de suas instituições, é ella in- 
"digna de ser naçáo liwe, é já escrara e, se ainòa 
"náo lem senhor, terá o primeiro que o queira ser. 

"Entendo, portanto, que não é só direi~o mas 
"sim dever de todos que prezam os foros e digni- 
"dade de cidaòáos livres, oppor-se ás infiacções da 
"constituição de seu pai2 por todos os meios legaeu, 
"como tarnkm, faltando estes, por todos os outros 
"que lhe restem.. . 

. . . . . Para conseguir e consolidar instirui- 
"$óes livres em um pak, é indispensai-e1 nelle esse 
'.seiitimento geral e insLinCtiv0 ãe resistencia á rj.- 
"ranma, a qual existe toda a vez que úe viola a 
"constituiçáo; e, emquanto esse senl.inent0 não es- 
"tiver infiitrado nos animos, radicado nos espiri- 
"tos, a liberdade será apenas nominal. Sb depois 
"que tal foi a ieligiáo politica da Iiip!aterra e que 
"ella tem tido estabilidade, e tem apresentado ao 
"mundo admirado o espectaculo de. sua grandeza e 
"de sua gloria. E' por isso que se acha consignado 
"em nossas leis o direito de resistencia ás ordens 
"iliegaes, sem o que seria fantastica e chimerica 
"a nossa forma de governo." 

No meio daquelies homens, em muitos dos quaes as vicis- 
situdes desse periodo atormentadamente revolucianario tinham 
habituado ás transacçóes de principios e ás complacencias pes- 
soaes, essas palavras de Feijó soaiam ccm um ruido novo e 
deconhecido, como o de blcms de bronze que se ajustassem, 
edificando, na nossa bistoria, um exemplo imperecivel de pa- 
triotismo e de couseieneia abnegada no cumprimento do dever. 

Sim: porque dever, e não crime, é juntar novas liberdades 
ao patrimonio herdado; dever, e cão crime; é, com o gesto, com 
a palavra. com O escripto, com O exemplo, com a acçáo, dentro 
da lei, em quilnic eila existir, fora della, quando a. supprimirem, 
contra tuCo e contra todos, com as armas na mác, drfend-r c 
mssa direito violado. a nossa liberdade supprimida. 

Dever é isw, e o seu cumprimento é sempre benefico. 
Crime é aceitar ,  por conveniencia do dia. em favor de 

seus interesses, as mesuras de prepotencia jactanciosa; é não 
resistir aos avanços da violencia. 

Crime é cerrar os ouvidos aos ensinamentos dos que já 
passaram. e que, cam o seu esforço e o seu sangue, nos deram 
a liberdade: 6 ser connivente com a força oppressora, para 
desfructar a tranquiiiidade gozosa do momento: é fechar os 
olhos pais não ver o que a transigencis cobarde crea para os 
que vèm depois de nós. 

Crime é tudo isso, e crime inutil, porque a fcrça só res- 
peita quem a repelle. 

Feijó não praticára esse crime: cumprira o seu dever. 
Oiitras que so desculpassem. que se defendessem; elle catava 

as responsabilidades para m m  ellas se encouraçar: porque na 
sua patria, digna dos altos destinos a que aspirara, elle só de- 
fendera as liberdades publicas. Não era um reo julgado por 



seus pares; era antes um juiz que appeliava do senado para . 
a nação, e desta para a posteridade. 

A majestade de sua attitude, a grandeza sublime de sua 
estatura moral, toda em luz, encheram o senado, dignificaram 
a nação que tal filho tinha 

Depois dessa palavras immrtaes, ou a pena maxima ou 
a gloriiicaçáo. 

Os senadores - juizes, porém, recuavam apavorados, não 
ousando julgar Feijó. 

Encolhidos, murchos, prolongavam, demoravam e acabaram 
por adiar sem prazo o seu julgamento, dando-lhe uma licença . 
quasi inutil, porque elle jS estava quasi morto. 

Nesse anno de 1843, a 10 de novembro, Diogo Antonio Feijó 
falieceu na sua querida terra de S .  Paulo. 

Eis alguns lances da vida do grande paulista que hoje 
commemoramos. 

Dotado de inteliigencia luclda, de caracter integro, de 
vontade lobusta e fogosa, sabendo principahnente mandar, in- 
flexivel, indomavel, não conheceu transacçóes nem condescen- 
dencias e proseguiu sempre, com tenacidade, até o sacrifido, 
naquilio que entendeu ser o cumprimenta do seu dever. 

Resumindo a razão de ser da sua existencia num amor 
entranhado á sua patria, o seii lemma foi, quando no poder, 
combater pela ordem w r a  assegurar a liberdade; e, quando 
fóra delle, combater pela liberdade para estabelecimento da 
ordem. 

mbre elle repousaram em dado momento a existencia do 
imperio e a vida do Brazii. 

OS seus adversanos reconúeceram a sua energia, o seu 
caracter austero, as suas virtudes antigas, os seus serviços ao 
paiz. (1) as s ,us  carrelieionarios sagraram - no h e m ,  (2) 
que a voz DUbliCa de todos os cidadãos - movidos de um só 
pensamento. o de escapar ao perigo - proclamou salvador da 
patria (3) 

Pela nobreza de sua alma, pelo amor de patria, pela preoe- 
mpaçáo constante do bem publico, wlos seus feitos pouco 
vulgares, faz pensar nos varões illustres de Plutarcho: pela 
r i j aa  de seu caracter imperturbavel, pela abnegação e desin- 
teresse provado lembra os romanos quando Roma se preparava 
para a grandeza: pelo mmpleio desapego das honras e bens 
materiaes, pela pureza e austeridade de sua vida, é entre os 
santar oue a Igreja, a que eUe pertenceu, o deve procurar. 

O Brazil o olha como um dos grandes construciares da 
sua nacionalidade e como um dos vultos eminentes da nossa 
raça. 

Gloria a'Feii6: gloria a esta peração de paulistas fortes, 
que sabe comprehender e reconhecer os seus grandes servi$os. 

(1) Urumiay. 
(2) costa Ferreira. 
(3) Veipa. 
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Dois documentos sobre a sediqão militar, 
ou a levante do 1.0 batalhão de ca(a- 

dores da praqa de Santos, em 1821 

Os dois documentos que aqui damos por cópia são de 
algum interesse, como subsidio, para os que quise:em iiives- 
tigar a historia dessa deploravel occurrencia - O Levante 
que s ?  deu em Santos, na noitl de 28 para 29 de junho de 
1821 - que. como outros facttos de náo menor gravidade, 
pe:.ter;cem aos pródor,os da nossa inemoravel emancipação 
politica. 

Machado de Oliveira, Azevedo E.Iarqu>s. Antonio Piza, 
Jaeintho Ribeiim e outros j& se tèm occupado em defierever 
esse acont?cimento piocurando demonstrar a razão ou motivo 
que levou esses pobres ~oldados do 1: batalhão de caçadores, 
destacados na Praça de Santos, a se rebelarem contra as au- 
toridades, exigindo o psganento de seus soldos, e m  atrazo de 
tres annos; e - a punição çummaria - das principaes chefes 
da rebeiiáo q n z  flrriin enforcados "a3 Iis das Vergas" 
do brigue de guerra. portuguez, que se achava ancorado em 
frente B - "Casa do Trem", e sobre o qual os amotinados 
haviam disparado alguns tiros de artilharia. 

O actn mais Iiigubre e triste, entretanto, e m  tods essa 
tragedia não foi este, mas sim - a baibara execuçáo de Cha- 
guinhas - que tendo sido condemnado mesma pena, como 
chefe da revolta, e leva& a S. Paulo, foi ali enforcado tres 
vezes! Isto e :  tendo-se rompido a corda duas vezes no acín 
da execução e não querendo o chefe do Governa Provisorin 
(Martim h'awisco), attender aos clamores do povo e dos 

"Irmáos de Missriecrdia" que supplicnvam o perdão do pa- 
ciente, - ma~dou-se buscar, na matadou-o. um forte laço de 
oouro com o qual se conseguiu. pela terceira vez, enf~rca". 
de facto,  o infeliz Chaguinhas: ali, liesse mesmo sitic, que 
ainda é conhecido hoje sob o iroriim titu!" de Larg-o da Li- 
berdade. 

0 s  documentos que ahi vão, os quaes nos foram cedidos 
por um v e a o  commerciante .de Santos. csijo redigidns em 
linguagein rancorosri, sedenta de vinganps, quando se re- 
ferem aos autores da sedicho; e náo podia deixar <e se: 
assim, pois que os signatarios dessa carta estavam ainda ?@L 



á impressáo do terror que Ihes havia produzido o saque e as 
depredações de que acabavam de ser victimas. Náo ha, en- 
tretanto, nesse "libello accusatorio" uma queixa siquer contra 
Chaguinhas, como chefe ou capataz dessa rebelião.. . 

Os dignos representantes do "Corpo do Commercio de 
Santos" supplicam apenas o perdão e a recompensa para tms 
inferiores desse mesmo batalháo. nela maneira Dor aue se . . 
portaram. procurando manter a ordem entre seus companhei- 
ros revoltados. 

Um desses documentos diz que no conflicto os revoltasos 
"commetteram muitas mortes e roubos" quando os historia- 
dores affirmam que apenas houve depredações, roubos e grande 
panico. 

O facto mais grave e deprimente, na opinião dos signa- 
tarios da referi@& carta, era: - o terem esses soldados, na 
vespera desse dia (28 de junho), com todos os habitantes de 
Santos, inclusive s. propria "Junta do Corpo do Commercio" 
prestado, no Paço do Corlselho solemne e fiel juramento ás 
bases constitucionaes da Naçáa, e a plena obediencia ao Ex- 
celientissimo Governo Provisorio de São Paulo". 
- Quebrar um juramento, faltar a sua palavra, era auida 

nessa época um crime hor-oroso que requeria as mais severas 
punições! - 0' tempora! 6 mores!. . . " 



Carta qae o carpa do eommercio da praça de Santos escreveu 
ao governo pmvisaFio da provincia, felioitando-o par sua 
i M a Ç a o  e agradecendo-lhe o soieorro, que ihe expediu, 
para a mstamaqáo da  vi&. 

Os Commerciantes da pacifica e madsa .praça de Santos, 
entreposto da hovincia de S. Paulo, cheios do mais profundo 
respeito, se apresentam á respeitavel presenga da Junta Pro- 
visoria do Governo desta pmvincia: e cheios de prazer, felici- 
tam a Vossas Excellencias, e se congratulam da installa@o 
da mesmo governo. 

J á  será. presente a Vossas Excellencias o nosso solernne 
e fiel juramento nos Paços do Comelho desta Villa no dia 
28 úe Junho ás  Bases Constitucionaes da Nação, ás  leis esta- 
belecidas e & plena obediencia ao Excellentissimo Governo 
Provisorio. 

Por esta o ratificamos, offerecendo-nos com nossas pes- 
soas, sangue e todo o nosso haver, e com a maior pureza 
dos nossos corações e como em penhor de nossas fide!idades 
ao serviço publico da Nação. Este dever, o primeiro de nossas 
honras e amor nacional, querendo cumprir e leval-o á pre- 
sença de Vossas Excellencias, immediatamente foi suffocado 
e surprew pelos desastrosos acontecimentos da mesma noite 
do dia 28, e 80s seguintos, praticados pelos rebeldes amotina- 
dores da segurança. e tranquillidade publica, as malvados in- 
fames, e para sempre dexstadas infractores do juramento, 
que no sobredito dia 28 em concurso hwiam pestado; e é 
com O maior horror e espanto ainda sem poder fallar, que os 
nomeamos para conhecimento da Nação; malvados que mas- 
caradas da nobre e guerreira veste do 1.' batalhão ào  regi- 
mento de caçadores desta Prorincia, tinham a seu cargo a 
segurança publica desta Villa e o fazer respeitar as  suas au- 
thoridades. Felimente, graças ao Aitissimo! fomos salvos da 
nossa total ruins. no dia seis do corrente pelas promptas e 
sabias providencias de V. Excias., dando-nos pela primeira. 
vez e a todo o mundo um constante firmo decisiva, um inde- 
leve1 testemunho de seus paternaes desvelos pela canservaçáo 
publica e salvação de toda esta provincia. Sim, Excellentissi- 
mos Senhores! foi salva Santos pelas pramptos soccorras de 
V. Excias., pela honrosa, nobx e efficaz cooperação dos illus- 
tres e distinctos encarregados da expediçáa resgatadoura de 
todos OS nobres e valentes guerreiras da mesma. dos dignos 
possuidores da nobre denaminaçáo de segunúo batalhão do 
sobredito regimento, que fieis a seus deveres de seu juramento 



teem se mostrado dignos defensores da patria e dignos her- 
deiros da herança Paulopolitana e Portugueza. Rendemos a 
V. Excias. as devidas graças por tão reievante serviço feito á 
nossa provinda e & todo a Nação. Entregues e confiados aos 
paternaes cuidaàos de V. Excias., deçcançamos e contamos 
com o inteiro restabelecimento de nossa tranquilidade e socego 
publico desta provincia. 

Recommendamos ás  altas attenções de V. Excelleficias 
todos os guerrei-os, q l o  concorreram para e nossa salvação e 
que com denodo e honra soube-mm cumprir a sabia e provi- 
dente commissão e concorreram para tão glorioso serviço re- 
eommendaveis por isso: O mesmo fauemos a respeito dos 2.' 
sargento Carlos José Pinheiro, sargento de brigada Sebastiáo 
Xavier de Souza, 2.0 sargento Manoel Archanjo; todos do 
redito regimento, que por seus arriscados feitos e homao'a 
conducta de que serão V. Excellencias informados pelos mes- 
mos illustrissimos encarregados da Expedição resgatadoura, 
tiveiam mão e concorreram para se  nãa ultimar a inteira 
mina desta Villa como projectavam nossos impios inimigos. 
Postos com o maior dos respeitas e subrnissãa aos pés de V. 
Excel!encias lhes beijamos as máos. 

Deus guarde a V. Excellencias por muitos annos. 
Santos, 11 de Julho de 1821. 
IIIustri~~imos e Excc!lentisçimos Senhores Presidentes e 

Deputados da Junta Provisoria do Governo desta Provirxia. 
José Antonio Vieira Be Carvalho e José Carvalho da Silva, 

Caetano Antonio Persira de Barros, Venancio Antonio da 
Rosa, José Toribio Martins. Bernardino Antonio Vieira Bar- 
bosa, Manoel Antonio Aives de Paiva, Romão José Florindo, 
Joáo Xavier da Cosia Aguiar, Bento Thomaz Vianna. Fran- 
cisco XaYieP da Costa. Aguiar, Francisco Xririrr da. Costa 
Aguiar Filho, Cypriano da Silva. Prcoçt. Janunria J3sé da 
Silva, Monoel de Alvarengz Braga. 

Carta que o Exmo. Governo Proiisorio escreve& em res~osta,  
ao Corpo do Cammereio de Santes. 

O Governo Provisorio recebeu a carta que o Corpo dos 
Commerciantes dessa Vi!la lhe dirigiu a 11 do correrte, ra- 
tificando o juramento prestada ira dia 28 ào mez passado, 
expondo as atrocidades commetidas pelos infames soldados 
do extincto 1.O batalhão do regimenro de caçadores, agrade- 
ceno'o ao Governo a presteza com que fez suffocar uma tal 
rebeliião com a prisRo 60s fascinaras, que commetteram tan- 
tas mortes e tantos roubos; e finalmente recommendando as 
bons serviços que tem p.%stado a d?putaçáo Militar e o bravo 
2 . O  batalhão do m. regimento, que tão denndadarnente atacou 
e surpreheudeu aquelles aalvsdos e outrasim os t r a  infe- 
riores dzqueile extincto 1.O batalhão que longe de acompa- 
nharem seus companheiros í m  tn-s delictos procuraram quanta 
puderam evita!-os. O Governo Provisorio reconiiece no corpo 
de cnmme:.cio dessa Villa os generosos servicos dos bons pa- 
triotas poriuguezes, agradece a confiança que nelle tem, a 



qual se realisará sempre, sempre que for necessario a bene- 
ficio do commercio, e da segurança Wividual de cada um 
dos moradores desta Provincia: e tendo já o Governo feliei- 
tado os moradores dessa Villa por estarem livres daquelles 
infames roubadores e segurado a Expedição resgatadoura de 
quanto o Governo a toma debaixo das suas vistas para at- 
tendel-a affinna ao Corpo de Commercio que igual attençáo 
ha de prestar aos trez inferiores recommendados. 

Deus guarde a V. S. 
Palacio do Governo de S. Paulo, 16 de Junho de 1821. 
João Carlos Augusto de Oeynhausen, Presidente, Jose5 

Bonifacio de Andrada e Silva, Vim Presidente, Martim Fran- 
cisco Ribeiro de Andrada, Secretario. 

Snrs. Jose Antonio Vieira de Carvalho e mais commer- 
ciantes da praça de Santos. 
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Explora(6es geographkas - Plano de aqão 
e processos. Basimetros brazileiros 

Os trabalhos de saneamento em Santos e Recife, sob a 
direcçáo do autor da presente "Communicação, não lhe per- 
mittem se demorar em distracçóes de espinto no cuidar de 
outros assumptos. Mas, o muita amor pelas cousas desta 
Grande Patria o conduz a aproveitar todas as opportuntdades 
para, ao menoS, trazer o seu applauso ás iniciativas provei- 
toses, quando uso possa nellis eollaborar, esplanando questões 
ou as enunciando para que outros as estudem. . 

Sirvam de advertencia estas primeiras linhas, para as 
poucas que se vão seguir, sob o pretexto de relembra~ dous 
apparelhos brazileiros de medição de bases, coiiimando, porem, 
o objectivo de acompanhar de longe os Que, como o illustre 
Francisco Bhenng; pugnkm pelos processos rapidos dos es- 
tudos de campo destinados ao desenho da nossa carta geo- 
graphica, em planimetria e em a!timetna. 

Nos paizes pequenos é natural que os s e u  technicos se 
occupem dos menores detalhes e façam como os artistas que 
preparam um trabalho para ser vista á pequena distancia. 
NOS paizes de giiandes superficies, lia maior parte inexplo- 
radas, é preciso applicar processos que definam com precisão 
relativa OS grandes pontos, as  linhas imaginarias que os ligam 
e processos rapidos que detalhem os accidentes a coordenar 
em relação ás bases definidas. Precisamos de um conjuncto 
que merera fé, e, quando se haja de detalhar para um es- 
tudo especial de uma região, se .parti-á de um marco co- 
nhecido e se levará a minucia ao gr&o neceisario para O 
conhecimento especulativo ou para a locação de um projecto 
a realizar. 

Temos sustentado e applicado estes pnncipios de baa 
economia technica a proposito do desperdicio de tempo e de 
dinheiro em levankamentos cadastraes das cidades. Para todos 
OS pianos geraes de melhoramentos destas é bastante o cor- 
recto levantarnenta topographico, contendo, como elementos 
principaes, os alinhamentos das ruas; as curvas de nivel, as 

frentes das casas. Quando se haja de subdividir um quar- 
teirão pelo atravessar de uma rua; quando se queira conhecer 
dos detalhes da sua edificação, - então se o levantará iso- 
ladamente, se o desenhará em maior escala. A pretexto de 



"cmh~tro"  levantam-se detalhes que a escala da planta 
(1 : ZWO ou 1 : 1000) absolutamente náo comporta. 

Releve-se-nos, porém. dize:. que as plantas topomaphicas 
que temos feito, com planos geraes de melhoramentos, abran- 
gendo a futura expansão das cidades, sáo mais perfeitas, 
como trabalho teclinico, que muitas intituladas plantas cadas- 
traes as quaes de cadastro só têni o nom?: muitas nem mesmo 
foram levantadas e desenhadas com criterio. Cadastrar náo 
é medir á Ia diable os perimetros das casas e as pintar bella- 
mente em cartas illuminadas pelo colorido e animadas por 
algumas figuras de imaginação. Ha uma notavel e valiosa 
differença, quanto ao preço, entre o inutil exagero do detalhe 
e o bom e completa levantamento topographico em planta e 
em relevo, tal que permitta a organização de todos os pianos 
gcraes de melhoramentos, entre os quaes os de expansão da 
cidade pelos terrenos balaos, guiancio-se o seu desenvolvi- 
menh  em lugar de o deixar sem rumo, a crear obstaculos para 
as futuras obras de saneamento e de viação. (V. do A. - 
Sanemrato de Campos, Exgottos das cidades, Relatorios dos 
trabalhos de Saneamento de Santos). 

Voltemos das cidades para o campo, para as mattas vir- 
gens, para est,a enorme extensão de terras comprehendidas 
entre as grandes mallias de tantos gráos geographieas, em 
latitude e em longitude. 

Para agir efficientemente 6 precisa que o governo faca 
elaborar um memorial (por gente pratica e não por doutores) 
organizanco o plano de acção, expondo os processa básicos 
expeditos. sem, porém, tolher a iniciativa para as modificaçóes 
que a Pratica fdr fazendo surgir da actividade do operador 
intelligente: - deverá orientar e harmonizar a acção e os 
processos, de modo que todos trabalhem para o mesmo ob- 
jectivo e todos se entendam sobre o que vão fazer, e cada 
um entenda o que os outros fizerem, no terreno e se- 
quencia dos annos. Apanhado um documento qualquer, feita 
em qualquer tempo e local, se deve ahi reconhecer o pro- 
gramma geographico offieial, de modo que se o possa sempre 
encarar no mama. geral ou verificar o que nelle j& exista. 
A esse progl-amma geral seriam obrigados todos os estudos' 
topographicos custeados pelo governo ou que lhe forem sub- 
mettidos para qualquer fim por empresas pareeulnres e pre- 
tendentes a eoncessóes (estradas de ferro, telegraphos, etc.). 
E se mais tarde se verificar que houve relaxamento nos es- 
tucios, imobservancia do programma, falsas ou ficticias infor- 
mações geographicas, uma punição regulamentada deve ser 
applicada com rigor, podendo mesmo conduzir o concessio- 
nario s. multas elevalas (destinadas ao serviw gmgraplíico) 
e á perda da concessão ou dos favores que obteve com do- 
cumento irregular. 

Para a demamaçáo dos pontos coordenados, das grandes 
linhas e d'e alguns detalhes do interior, dos rios e do litoral, 
O governo aproveitaria a intelligencia e a actividade dos 
nossos te?ht?icos militares de terra e mar. Seriam eiles os 
organizadores da nossa carta e os zelosos fiscaes da colla- 
bomção de que fail8rr.o~ acima. 

E' evidente o proveito da economia, pelo melhor apro- 



veitamento do que se lhes paga para estayem nos quarteis, 
nas ruas das nossas capitaes ou nos salões de diversões, a 
espera. de uma opportunidade para provarem o seu valor de 
so!òados. Sendo elles em tão grande numero, não ha  duvida 
tambem que maior presteza teremos n a  trabalhos. 
- De entre os proveitos indirectos, tanto ou mais impor- 
tantes 4ue esse. est& o grande lucro para o nosso exercito 
e para a nossa armada, de se manterem em util actividade 
(não ha  raid que se compare as viagens longas). tornnndo-se 
vigorosos pelo exercicio, pela vida de sobriedade no interior 
ou nas costas e pelo precioso conhecimento detalhado que 
adquiram do nosso litoral, dos nossos nos, das nossas terras. 
Para o soldabo e para o marinheiro, quanta náa vale isto? 
Quantos detalhes importaIutissimos não colherão para as car- 
tas militares, ao mesmo tempo que preparam a carta para os 
usos civis? 

As explora* geologicas, com intuitos exclusivamente 
hydrologicos e industrfaes, devem ser incluidas no mesmo PIO- 
gramma e confiadas ao mesmo corpo technico. ii 

A devassa que o Jornal do Comrn&o expos em publico 
sobre o descuido nos deveres da carreira militar, patenteia 
a inactividade nos quarteis e na  ancoragem de navios sob 
commandos em cidaaes que offereçam todas as commodidades 
e todos os praeeres. São factos que foram ditos, mas sabidos 
eram de todos. Essa actividade necessaria, proveitosa para 
todos os homens e para o pais. em lugar de ser meramente 
militarista, pode ser e deve ser aproveitada em beneficio da 
technica militar e da actividade industrial. 

Dito o que de principal desejamos dizer vamos descrever 
em poucas palavras o apparelho que tomamos como pretexto 
e titulo para não deixar esquecido, em um Congresso de 
Geographia, o assumpto pratico da questão primordial: - O 

levantamento da n- carta geral. Estimaremos si for por 
outros tratado com mais eompetencia e desenvolvimento. 

O distincto engenheiro Americo de Souza Rangel, quando 
se dedicou de corpo e alma ao levantamento 8a carta ca- 
dastral do Districto Federal (Ria de Janeiro), imaginou e 
app!ieou um basimetro composto de uma série de fitas de 
aço C h e s t e m n ,  de 5 metros cada uma, medidas em precisas 
condições de temperatu-a e tensão: estas fitas eram disten- 
didrts de estaca em estaca, niveladas e bastante elevadas so- 
bre a superiicie do terreno: a caincidencia, dos traços se fazia 
por meio de um apparata que imaginou. Temos, portamto, 
OS seguintes elementos a considerar nesta operação: - a 
tensão, a catenaria, a dilatação da fita, a reducçáa ao hori- 
zonte das distancias. O resultado da meàição foi exceliente, 
tanto pela precisão obtida como pela economia e presteza 
relativa do processo, comparado com outros conhecidos. 

Para serviços mais rapidos, limitados a um rigoi perfei- 
tamente aoeitavel (se bem que se o possa desenvolver até 
attingir ou exceder o que se alcança com alguns dos outros 
basimetros), imaginámos, ao dirigirmos os trabalhos de Me- 
Ihoramenbs da Victoria (Espirito Santo), um apparelho muito 
simples, e que se acha descripto em Relatorio impresso. 

Consiste O basimetro no emprego de uma fita de aço, 



aferids a O gr&os Ue temperatura, de 20 ou 30 metros de 
comprimento. a qusl se estende sobre reguas de madeira collo- 
cadas sobre cavaletes ou tripodes, com as mesas moveis (para 
cima ou para baixo), de modo que, de estaca a estaca se 
forme um sá plano inclinado e se não tenha correcçáo de 
catenaria a fazer. As estacas têm no topo uma pequena cha- 
pa de folha de Flau&es ou zinco, com traços em cruz, para 
guiar a direcçáo da fita e para a leitura do traço da fita 
que coincide, em cada extremo, com o traço da estaca wrres- 
pondent?; não se faz coincidir o &r@ da fita com o tr* 
de ré da estaca; lè-se O,m012,5, por exemplo, a né, e 29,m945 
& vante; para isto a distancia entre as estacas é inierior a 
30 metros, se a fita tem esta dimensão. Desloca-se a fita 
para a frente ou vara traz, fazem-se novas leituras e assim 
trez ou quatro vezes para se ter a média das distancias; estas 
leituias são feitas sem esforco de fracçáo na fita, que se 
suppóe collocada naturalmente em um só plano, sem sinuosi- 
dades que prejudiquem a meãiçáo. Feitas as trez ou quatro 
leituras, se corre a fita sobre as reguas, para o que j& devem 
estar collocadas outras entre as duas seguintes estacas. 

Para regularizar as reguas, de modo a se ter um plano 
inclinado eníre as duas estacas, se empregam trez cruzetas 
das quaes duis ficam sobre as estacas e a outra se colioca so- 
bre as reguas, nos locaes dos cavalletes ou supportes, cujas 
mesas se abaixam ou se elevam até que o plano da visada 
passe razante pelas trez crueetas. 

Neste svstema não ha pesos para se obter uma tensão 
uniforme, e náa raro fallaz; náo é preciso calcular a cate- 
naria pelo seu desenvolvimenxo theorico. 

E' simples e expedito, e obtivemos bons resdtados na 
Vicioria (Espirito Santo) e em Campinas (S. Paulo). 

Recife, 1 de agosto de 1910 
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perscrutador da Verdade, de geração em geração, e a nossa for- 
~a cohesiva não é sinão uma modalidade do sentiminto de re- 
pulsa ao anniquilamenta das personalidades diluidas no meio 
das turbas anonbmas que o tumulo traga, uma forma do ter- 
ror ao olvido que tão expressivamente traduz o "non omnis 
moriar" do poeta. 

Dos nossos mortos de 1912 alguns houve que da terra se 
foram tando sobre o seu esquife cravados os olha  de toda a 
naçio brazileira, alguns até a attençáo dos homens cultos de 
todo0 globo, como succedeu aa nosso glorioso presidente hono- 
rario, o Baráo do Rio Branco, passaram alguns, modestamente 
acompanhados, c o m  modesta lhes correra a existencia. Querida 
nesta casa é e será a memoria de todos, dos grandes homens e 
daqueiles que a Fama não bafejou: irmanava-os esse titulo de 
associação que nos é tão caro; os nomes gloriosos de uns, nós 
os alinharemos piedosamente ao lado dos daqueiies que tive- 
rzm menos brilho aos olhos do mundo; uns e outras represen- 
tam para n6s uma divida de gratidão e de saudade, retribuição 
do devotamento com que acompanharam sempre os passos do 
Instituto. E quantos consocios nos arxebatau a morte no anno 
que est& a findar! quantas claros nos nossos quadros veiu abrir 
o necrologia extenso de 1912! 

Que dizer de Rio Branco? Que mais dizer ou que dizer ain- 
da de Rio Branco? 

Não houve face da sua individualidade gigantesca que dei- 
xasse de ser minuciosamente prescrutada. pela dâr naciona?. 
quando o Brazil o perdeu, nem jh entáo havia aspectos inédi- 
tgs a revelar nesse homem que era um symbolo da unidade 
brazileira e cujo desapDareciment0 a muitos pareceu como que 
a cessação de applicaçáa de um grande esforço cohesivo neste 
nasso enorme paiz, ainda táo'pouco homogeneo. 

Recordando a investida dos paulistas oom o mysterio e im- 
mensidão do deserta, com o meridiano asphyxianie de Alexsn- 
dre VI e o hespanhol, para a edificação do Brazii colossal, a 
tados nós occorreu senhores, quanto o Instituta Historico e Gec- 
gsaphico de S. Paulo se achava na obrigação restricta de collo- 
car á sua testa o homem que conquistára os ultimos territorios 
brazileiros, esse succeswr legitimo dos pioneiros das bandeiras, 
que se entranhou no coração da America do Sul mais profun- 
damente- do que Antonio Pires de Campos e Pascoal Moreira 
Cabral, o implantador dos marcos do Tratado de Petropolis. 

A quem mais sinão ao wntinuador moderno da obra das 
bandeiras a presidencia do Instituto, guarda da historia e das 
tradiççóes de S. Paulo? 

Ja não fôra elle quem, com o esforço do talento, incendido 
pelo Patriotismo repellira para além dos campos de Palmas, 
além do Pepiry e de Santo Antonio, as pretençóes castelhanas 
sobre essa larga faixa da antiga comarca de Coritiba, conquista 
de Antonio Raposo, que j6 náo era mais de S. Paulo, mas era 
do Brazil? 

Não fôra ainda quem, apagando o vinca impertinente dos 
cartographos francezes, traçado sobre terras do Pmá, defini- 
tivamente adquirira para a Patria centenas de milhares de ki- 
lometros quadrados e consagrba o triumpho da soberania bra- 
zileira & embocadura do rio Mar? 

Acima de todos estes titulos com que Rio Branco dilaioq 



a terra do Brazil parece-me, senhores, que um outro sobreleva: 
a sua permanencia, durante quasi dez aimos, á iesta do depar- I 
tamento das Relações Exteriores, naquella posiçáo incompara- 
vel assumida no governo da Republica numa preeminencia que 
o prestigio dos serviços revestia da mais absoluta venemÇao 
aos alhos de todos os brazileiros. 

Nos nossos homens publicos resalta, geralmente, o aspecto 
regional: em Rio Branco nhguem via s i n h  um symbolo da 
unidade nacional: representava a Brazil o grande homem de 

i 
Estado que fazia politia e não politicagem, o chanceiier de 
immensa envergadura para cujo gabinete continuamente se vol- 
tavam, como para um narte, as vistas da diplomacia sul-ame- 
ricana. 

Tombou o Barão do Rio Branco, mas a sua obra grandiosa 
para sempre fixará a atteuçáo dos brazileiros, constituindo um 
é10 forte da communháa nacional. 

Pouco antes do grande ministro, oahira Paranagua, logo 
depois era Ouro Przto quem desaparecia ante os dois tumulos 
recem-abbertos: curvou-se a Nação assediada pela d6r e pela 
saudade. 

Eram mais dois representantes do g!orioso parlamentaris- 
mo braziieiro que se iam do mundo, dois representantes desse 
Senado Imperial que no seu gremio contou quasi todas as emi- 
~encias do paiz, durante os seus sessenta e tres amos de exh- 
tencia; a quasi augusta asszmbléa, patriciado ao talento e do 
civismo, onde dentre as duas centenas de nomes dos seus mem- 
bros emergem fulgurantes appellidos que wnstituem muitos dos 
mais puros titulos de glnria do Brazil autonomo. 

E' Feijó. o titan paulista dos annos regznciaes que. não 
permitte que a anarchia auniquille a obra das bandeiras e en- 
laça e comprime com irresistivel força o Brazii, que se disjunge, 
nos seus braços onde prodigiosa energia estúa. ao lado de Ca- 
xias, o desenraiwtdor inexorrwel do fatal caudilhismo hiipano- 
americano que para as nossas terras se transplantára, grande 
homem na guerra e grande entre os pacificadores. 

E' Rio Branco, o homem de Estado mlossal cujo peito abri- 
ga o eoraÇao de Wilbeforce, ao lado de Euseblo Q- Queiroa. o 
repressor glorioso do trafico negro. 

Numerosbs surgem os nomes immortaes das inscripçóes 
abertas nas espaldares las euruffi do Senado Imprrial. 

Dentre elles a gratidão brazileira aponta o de Paranaguh, 
servidor illustre do Estado, desde os anuo?. da mocidade. 

Magistrhdo irreprehensivel e iilustradissimo, iáo talvez os 
exrupulos excessivos que o afastam do pretario; entrega-se 8. 
vida publica e. desde 1850, surge na Camara doa Deputados a 
representar a provincia natal, o Piauhy. 

Durante cinco legislaturas é eleito e afinal, em 1865, entra 
para o &nado. 

Figura de destaque no partiùo liberal já em 1859, ao ter- 
minar briihnte periodo presidencial no Rlaranhão, recebera do 
bartio de Umguayana a gestáo da pasta da Justiça. 

Dahi em d i t e  a vemos nas mais altas posições politicas: 
prwidente de Pernambuco em 1865, ministro da Justiça no se- 
gundo gabinete Zacharias, ocoupa tambem a pasta da Gueris, 
Prestando relevantijsimos serviços nos momentos mais difficeis 
da Campanha do Paraguay. 



Em 1870 chama-o d. Pedro I1 ao Conselho de Estado como 
membro ordinario e d8-lhe Cinimbú a pasta da Guema. 

Presidente da Bahia de 1881 a 1882 incumbe-o o monarcha 
da organizar novo gaWmeie, ao retirar-se o dr. Martinho 
Campos. 

De 3 de julho de 1882 a 24 de maio de 1883 occupa Para- 
naguá a presidencia do Conselho, num governo tão operoso 
quanto fecundo, inspirado nas mais puras normas da Probi- 
dade administrativa. 

Em 1885 vemo-lo de novo ministro, com Saraiva, no gabi- 
nete de 6 de maio, cuja pasta de Estrangeiros lhe é confiada. 

A 15 de novembro era. quasi septuagenario; empregara a 
affanos* existencia, com a maior dedicação, no serviço publico. 

Não lhe permittindo a coherencia partidaria e a amizade ' 
pessoal ao seu soberano infeliz transigir com o novo regimen, 
nada mais justo do que recolher-se ao nobre descanço a que 
tanto tinha direito. 

Não era, por&n, dos que se acostumam & inawáo e nem so- 
bretudo, comprehendia que a exbtencia lhe corresse sem que 
pudesse servir a Patria. 

,Com a serenidade e modestia habituais voltou para a esphera 
do intelectualluno puro, a antiga e diuturna actividade; dentro 
em pouw se notava a venaranda figura do vemo estadista a 
inspirar o trabalho dos moços, a provocar a emulação nos con- 
gressos scientificos e nas sociedades a que presidia. para maior 
renome da patria brazileira. 

Longos foram os dias da sua ancianidade robustissima e 
;ingularmente lucida; nenhum desfallecimento o attingiu até 8 
hora extrema: morreu no posto de honra, & testa da beneme- 
rita Sociedade de Geographia do Rio de Janeiro, onde a sua 
memoria vive cercada do mais ardente preito de saudade e so- 
cio incançavel do Instituto Brazileiro que por longo tempo 
presidira, interessada sobremaneira em todo o movimento lite- 
ra io  e scientifico do paiz. 

Grandes, nobilissimos ensinamentas nos deu este ancião! 
nesta casa em que tanto nos desvaneciamos de lhe ter o nome 
no nosso quadro social sua memoria perdurará como uma das 
maiores glorias do Instituto. 

Menor foi o prazo assignado por Deus a Ouro Preto para 
a, sua carreira terxena; nem por isto, porém, menos majestoso 
é o seu vulto do que o de Paranaguk. 

Da Eaculdade de S. Paulo partiu com a reputaçç80 firmada. 
entre docentes e '  condixipulos, de intelligencia de primeira 
agua. Eleito deputada geral por Minas, &s camaras de 1864, 
quando apenas contava vinte e sek annos, de tal modo se des- 
tacou no parlamento de Zacharias, em 1866, lhe confiou a pasta 
da Marinha. 

Chepara a campanha do Paraguay ao seu periodo eulmi 
nante, m i a  de todo impossivel aos nossos exercitos vencer as 
inexpugnaveis fortificações que lhe embargaram o caminho de 
AssumpçBo e m  o concurso da esquadra. 

As centenas de boccas de fogo das barrancas do Paraguay 
s6 podiam lominal- uma frota poderosa. A de Barroso viria 
Certamente envolver os lomos de Riachuelo no oesado crene de 
uma catastrophe si acaso arriscasse a travessia do peri- 
goso passo. 



Nesta conjunctura Affouso CeM se houve com ab i rave l  
descortino de vista, aliiado a espantosa operosidade; novos e 
@andes vasos de guerra, a ultima palavra da construcçãa na- 
val. na época. vieram incorporar-se a esquadra mobilizada, mo- 
nitores e encoura~ados, poderosamente artilhados, a quem se 
deveu o forçamento de Curupaity e Humayt4. 

Quando os mpistros da situaçáo 'conservadora inaugurada 
com Itaborahy, a 16 de julho de 1868, vieram substituir os seus 
predecessores do gabinete Zacharias, palavras da mais sincera 
admiraçáo proferiu o Ulustre Cotegipe, o novo ministro da Ma- 
rinha. em relaçãa ao moço que fora um dos organizadores da 
victoria do Bradl no Paraguay. 

Reenviaoo á Camaia temporaria em 1867, 1876 e 1878 es- 
colheu-o d. Pedro 11, senador por Minas Geraes, em fevereiro 
de 1879: 

Nos annos em que a situaçáo bominante lhe nHo consen- 
tira a reeleição aa parlamento, occupara-se activamenie com 
a advocacia, angariando em curto prazo a reputaçáo de ser um 
dos mais habeis patronos de causas no f8ro fluminense. 

Em 1879 entregava-lhe Sinimbii a pasta da Fazenda; era 
entre os proceres do partido liberal dos que maior renome de 
versados em finanças então havia. 

Numerosas e excellenks medidas por elle foram suggeri- 
das; habeis e vantajosas operaçóea de credito effectuadss. A 
OpposiçBo violenta da população fluminense ao chamado "im- 
posto do vintem", que motivou os sanfuinow motins de ja- 
neiro de 1880, serviu de base a longas e acerbas exploraçóes 
politicas; furiosamente aggredido pelos adversarim e dissiden- 
tes do partido, respondeu-lhes Ouro Preto oom a wstumada 
energia não ihe empanando a estrella os vehementissimhs 
ataques. 

Em 1882 chamava-o a Corda ao conselho de Estado, wmo 
membro ordinario da preeminente corporaçáo. 

Dahi sm deante, cada vez mais se lhe auolumou o presti- 
gio entre a primeira plana dos nossos homens de Estado; em 
1889 era flagrante aos olhos de todos que o throno de d. Pe- 
dro I1 vacillava: ao desappareeer a situação conservadora o no- 
me de Outro Preto, synthetizando a necessidade de uma repul- 
sa ferrea ao republicanismo, como só a seu temperamento po- 
deria imprimir á phase de açáo que se reputava inadiavel, es- 
colheu-o O vslho imperador para a presidencia do ultimo dos 
gabinetes imperiaes. o de 7 de junho. 

Estava a partida perdida, não havia como resistir ao exer- 
cito voltado para os republicanos: al6m de tudo: alquebrado, 
siuáo exgottado de forças o magnanimo imperante ao poucas 
se alheara da politica náo podendo prestar ao seu primeiro mi- 
nistra aquella coadjuvaçb essencial que os perigos do momen- 
to reclamavam wntinuamente. 

Estalou O 15 de novembro. Affonso Celso deu novas e as 
maiores provas daquella energia tzrrivel que era a essencia da 
sua personalidade. 

Vendo passa? aos adversarios as forças com que contava 
sentiu-se perdido mas não dcminado. 

Temerosa explosSo da ira do revolucionario vencedor af- 
fmntou com absoluta impavidea. Longe de se abater ao ouvir 



furiosas ameaças r&brou de altivez e empertigando-se no in- 
domavel caracter impõz-se e fez-se respeitado. 

Falaram-lhe em fuzilamento e desdenhoso acceitou a pos- 
sibilidade da execução capital; despertaram-no em sobresalto, 
certa madnigada, a anunciar-lhe que dentro em minutos szria 
espingardeado. 
- Acorde e preparz-se que vae ser fuziiado, gritou-lhe um 

official que o aguardava com a brutalidade propria dos ca- 
racteres baixos. 

Estremunhado ainda de somno, nem por isto deixou Ouro 
Preto de redarguir vivamente: 
- S6 se acorda um homem para o fuzilar mas não para 

avisal-o quz tem de ser fuzilado. O senhor ver4 que w r a  €a- 
ber morrer náo é preciso vestir uma farda. 

Exilado, voltou ao Brazil cercado da wnsideração universal. 
Era o typo do adversario, cuja elevação exalto 0s que o 

combatem. 
Chefe do partido monarchista, wrajosamente luctou em 

pró1 dos ssus ideaeç politicos nas mais turvas épocas. 
Os acontecimentos de março de 1897, provocados pelo de- 

sastre da columna Moreira Cesar, em Canudos, quasi lhe va- 
leram a morte. 

Salvou-o a dedicação inaudita daquelle que, nos dias de 
hoje, traz o nome prezadissimo de Affonso Czlso, accrescido 
dos frondosos láuros Proprios, num episodio que é uma das maie 
nobres e formosas manifestações de amor filial, que se co- 
nheEm. 

Teve o velho homem de Estado de retomar o caminho do 
exilia: ao regressar 4 Patria, continuou inabalavel nas crenças 
politicas, embora bem pouco convicto da possibilidade do trium- 
pho das instituiçóes de que era paladino extrenuo. 

Brilhou-lhe o nome e com intensa irradiação; nos pleitos ju- 
diciaiios, patrono de importantissimas causas, constantemente 
surgia pela imprensa a transcripçáo dos seus pareceres, acata- 
dos com o mais profundo respeito, por advogados e juriscou- 
suitos. 

Entregou-lhe Santa Catharinp a defesa dos seus direitos, 
na quastão de limites com o Paraná, ao morrer o conselheiro 
Silva Mafra, e esta delegação valeu-lhe notavel triumpho. 

No homem superior que era Ouro Preto, o patriotismo ar- 
dentissimo, wnstituia um dos mais frisantes cairacteristicos. 

Apaixonado da historia e das tradições do nosso pai% dei- 
i xou um livro que é um catecismo civiw: a tão conhzeida e ad- 

mirada "Marinha de outróra". 
Vice-presidente do Instituto Brazileiro e sacio operosissi- 

mo, representava, ao lado de Rio Branco e Paranamá, um 
elemento de prestigio da mais alta significaçáa. 

Inclinzmo-nos ante o tumulo do Brazileiro illustre, desse 
que era um dos nossos mais preclaros consocios. 

Nas immediaçóes dos dias em que a Pstria soffreu os gol- 
pes acerbos que lhe trouxe o desapparecimento de taes filhos, 
perdeu o Instituto varios outros consocios, de alto valor, que, 
ao mesmo tempo, eram braziieiros dignos da riaior considsra- 
çáo, quer sob o ponto de vista intellectual, quer pelos exem- 
plos de uma vida wnsagrada 4 pratica do civismo. 

Devemos lembrar os saudosos companheiros que se chama- 



Iam Sebastião Belfort, João Vieira da Silva, e Gabriel Prestes. 
Era Sebastião Belfort um modesto na extensão da palavra, 

não que tal modestia nascesse da deficiencia de dotes intellec- 
tuaes; pelo contrario: era um homem singularmente culto, e 
viajado, intrlligente e espirituoso; um observador agudissimo. 

Comprazia-se na sombra, eis tudo, como tantas individua- 
lidades timidas, quz restzingem o circulode suas affeições e 
relaçóes, sem, nem por isto, renunciar a viver, a seu modo, com 
os wntemporaneos. 

Longos amos official e depois director da Secretaria do 
Senado, muito observou os maiares homens de Estado, do se- 
gundo imperio e todos os politicos caevot;, de destaque em geral. 

Via . e  snnotava muito; nunca quiz, porém, publicar uma 
unica das suas notas; desconfiança. nos recursos litersirios, e 
receio de offender susceptibilidades recentes? guardou-as e le- 
gou-as & posteridade. 

E, muito possivel que algum dia projectassem viva luz so- 
bre o nome do seu hoje quasi ignoto autor. 

Quanto 6 frequente succeder que as reminiscencias de um 
personagem dos ultimos planos do scenario de uma epoca ve- 
nham assumir aos olhos dos historiadores um papel documen- 
tal, muitomais fmportanie do que dezenas e dezenas de chro- 
nicas e memoriaes de toda a espécie? 

Quem wnhemu em Sebmtião Belfort um "causeur" admi- 
ravel, dispondo de prodigiosa memona, sabedor de inunleros 
episodios ámrca de homens e eousas, observador, cheio de curio- 
sidades, perspicacia e criterio, bem avalia o valor dos inédita*. 
do modesta funccionario publico, falecido em Londres. quando 
gosava o dzscanço proporcionado por escama aposentadoria 
arduamente conquistada, sem que a sua entrada ia tumulo le- 
vantasse grandes ecos, a não ser neste recinto talvez, onde 
muito dolorosamente repercutiu. 

Dedicado servidor da Patria, viu João Vieira da Silva a vi- 
da se lhe escoar no ambito de funeções administrativas. 

Consul do Brazil em diversos pontos do globo foram-lhe 
os exceilentes serviços galardaados com os multiplos e honro- 
sos elogias dos superiores hierarchicos, r as promoções dos mais 
a l i a  postos da carreira que abraçara. 

Quando consul em Lisboa a eUe recorreu o nosso Instituto 
vari8s vezes, dando-lhes penasas incumbencias, frequentemen- 
h?, como a de prolongadas e arduas Desquizas nos archivos e 
bibliothecas pmtuguezas. Attendeu sempre a estes rogos com 
uma. presteza e serviçalismo raros e mostrando-nos a maior 

' 
çyrnpathia. manifestou verdadeiro jubilo ao receber o diploma, 
com que foi admitido gm nossa companhia. 

Servindo-nos constantemente, do modo mais desintefessa- 
do, ficamos a dever-lhe reaes favores e obsequios. 

Sirvam estas rapidss palavras como preito da nossa grati- 
dão para com tão solicito consocio, amigo verdadeiro do Ins- 
titu&. 

mrtencia Gabriel Prestes ao gremio daquelles que levm- 
tararn esta casa figurando entre os qlie mais carinho lhe vo- 
taram desde os primeiros dias de existencia. 

Homem de real intelligencia, dispondo de uma penna facil 
e vivaz, teria, czrtamente, angariado largo renome e wmo po- 



i i th e publicista si a morte o não wlhesse táo cedo, na Plena 
robustez dos quarenta annos. 

Por si fez-se inteiramente, á custa de afanoso e honrado 
ti-dbalho. conduzido pelo espirito lucido e methodico que tanta 
o caracterizava. 

Alumno excellente da nossa Escola Normal votava a esta 
instituiçáo, que 6 uma das glorias de S. Paulo, o mais entra- 
nhado amor. Chamado ao gremio dos seus antigos mestres, 
mostrou quanto era intensa a sua operosidade affectuosa, a 
dedicam absoluta,aos condiseipulos da vespera. 

Assim, pois, nunca indicapão foi tão bem acolhida Como 
quando lhe apontaram o nome para o cargo de diretor do h- 
tituto que j& tanto lhe devia. 

No desempenho deste cargo fez-se querido quanto possivel, 
dos collegas na docencia e dos alumnos. Sendo o seu periodo 
de reitorado um dos mais fecundos'e brilhantes que se contam 
na historia da Escola Normal. 

Republicano desdz os mais verdes annas, muito combateu 
Gabriel Prestes pela implantaçáo e pela defesa dos seus 
ideaes politicos, assumindo entre os correligionarios a posi$ão 
evidente que lh? valeu urna cadeira no Congresso Constituùi,k 
do Estado de S. Paulo. 

Foi dos que mais trabalharam para a OrganizaçZto do corpo 
do exercito estacionado em Itararé por ocasiáo da guerra ci- 
vil, valendo-lhe esta attitude os galóes de coronel honorario 
do exercito quz o marechal Floriano Peixoto lhe concedeu 
em 1894. 

Nos ultimos annoç de vida afastou-se Gabriel Prestes, 
completamente, da politica, desgostos0 e descrente desde que 
vira malogrado o movimento partidario que dedicadamente 
acompanhava. 

A ella voltaria, provavelmente, pois o partido e os amigos 
dos dias de lucta e de prosperidade lhe reclamavam os serviços. 

Levou-o a morte em pleno viço.. . 
Entre nós, só deixou affeiÇW; foi eom o mais real pesar 

que vimos desaparecer do nosso cenaculo táo sympathico e 
eminente companheiro. 

A 14 de março deste anno de 1912 de necrologio iAo avul- 
tado perdeu o Instituto um dos mais illustres membros, Con- 
selheiro Bernardo Avelino Gaviáo Peixoia, nome tradicional na 
politica do segundo impario, chefe influentissimo que f6ra no 
partido liberal e cujos serviços e talentos frequentemente o 
levaram ao parlamento e aos altos cargos da administração. 

Oriundo do patriciado paulista começou Bernardo Gavião 
a carreira na magistratura: juiz de direito em Santos fez-se 
logo notado pela energia com qus combateu os ultima ester- 
tares do trafica negro no littoral paulista, e esta attitude lhe 
valeu um posto de wnfiança - a chefia da policia do Rio 
Grande do Sul e pouco depois um assento na Camara dos 
Dz~ukrlos de 59 a a. -. A~~~ -. .. ~~ .~ .  

NO parlamento lhe notaram logo a elegante facilidade de 
elocuçáo, a solidez da argumentação e dos conhecimentos em 
mateiia juridica e ewnomica; occupou desde logo uma posiião 
pre2minente no seu partido e dahi datou essa famosa amizade 
que o prendeu por longos amos a José Bonifacio, uma intimi- 
dade e constancia raras entre homens politicos equipolentes. 
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Voltando 4 magistratura, ainda foi Gaviáo Peixoto juiz de 

direito e chefe de policia em S. Paulo; a plitica o attrahia 
apaixonadamznte, porém; assim, pois, surge de novo no piula-. 
meuto, em 1867, a representar o segundo districto de S. Paulo 
nessa agitada legislatura que a ascensão dos conservadores em 
julho de 1868 dissolveu. Presidente por vezes da assembléa foi 
dos deputados mais operosos e a sua voz, sempre ouvida com 
o rapeito tributado aos parlsmentai-es de prol. Os dez armar 
da situação conservadora afastaram-no da Camara, mas não 
da liça eleitoral; era um dos mais ardentes chefes do partido 
liberal paulista e ao lado de Jose Bonifacio esperou o dia da 
desforra disputando o terreno pertinazmente aos adversarios. 

Chegou o suspirado momento com a quéda da situaçãn em 
janeiro de 1878. Voltou Gavifio a Camara e pouw depois en- 
trava no Senado José Ranifacio. 

Era o vez0 impertinente dos advzrsarios de Gavião procurar 
oollocar em attitude deprimente a sua amizade pelo grande 
parlamentar. Constantemente lhe diziam que Jaré Bonifacio 
lhe fazia os discursos a os artigos de plemica e que a sua fi- 
deiidade ao amigo lhe trouxera até a copia servil das palavras 
e dos ge6ths. 

Ria-se Gavião, com a superioridade das homens de talento 
de taes alfinetadas, e não Ihes ligando a menor importancia 
reforçava com novas demonstraççóes a menoscabada solidarie- 
dade. Vencido por Costa Pinto nas eleiçáes do 8.O districto de 
S. Paulo em 1881, por occasiáu da I.& legislatura da eleiçáo di- 
meta, recebeu Gaviáo Peixoto, em março seguinte, uma com- 
missáo melindrosissima e da mais alta confiança do partido, 
a presidencia do Rio de Janeiro que lhe conferiu Martinho 
Campos. 

Era entãn o presidente do Rio de Janeiro como que Um 
oitavo ministro e a sua emlha recahia sempre em nomes da 
mais absoluta confiança ministerial. 

,A poderosa estructura do partido conservaddr fluminense fa- 
cilmente zombava do prestigio governamental; á Camara man- 
dara a famosa e invencivzl "junta cio corice" oito dos nove 
deputados que compunham a bancada fluminense; na aaem- 
bléa provincial formidavel era tambem a maioria conservadora. 

Difficilima tarefa coube então s. Gaviu,  rudemente ata- 
cado por adversarios da. estatura d? Andrade Figueira e Pau- 
lino, entre muitos outros, tendo contra si um partido fortissi- 
mo e disciplinado perfeitamente mostrou que saberia governar 
por si, mau grado tanta e tão violenta opposiçáo; inauguran- 
do uma praxe alli então desconhecida, vziu á imprensa discutir 
actos do seu governo e fèl-o com extrema habilidade, affeito 
a controversias com ad~eisarioi da ordem de João Mendes e 
Rangel Pestana, respondeu incioiva a cabalmente: ao deixar o 
governo fizeram-lhe justiça as acerbas adversarios, contando a 
sua presidencia, nos fastcs f!u'ninenses, como um periodo de 
real brilho e sabia administração. 

Náo mais logrou Gavião pertencer á camara temporairia, 
muita embora mais de uma eleição disputasse; estava, porém, 
na convic~áo aersl de que mais annos menos annos iria ter ao . . 
Senado 

Dera-lhe j4 então a carta de conselho e as honras de de- 
sembargador; veiu o 15 de novembro cortar-lhe a cai-mira p- 



litica; fiel ao passado voltou para outro campo a prodigiosa 
actividade que zombava. dos annos, cuidou dos interesses Pro- 
prios prejudicados pelas instigações da politica absorvente. 

hoprietario de latifundios em varias zonas do Estado, re- 
solveu desbravar a uns e colonizar a outros, offerecendo ao 
mesmo tempo, ao governo, largos tratos de terra para que nel- 
les se estabelecessem nucleos coloniaes de immigração eu- 
ropéa. 

Faleceu mais que octogenario esse incançavel trabalhador, 
de espirito juvenil, deixando a impressão de um homem que 
soube viver intensamente e empregar os esfosos integraes da 
bella inielligencia e da energia possante de que era dotado. 

O dr. Ignacio Wallace da Gama Cockrane, o eminente Con- 
m i o  que de perto acompanhou Bernardo Gaviáo ao tumulo, 
era egualmente uma figura digna do maior respeito e a sua 
morte a todos nós sobremaneira compungiu. 

Bacharel em sciencias physicas e mathematicas ma anti- 
ga Escola Central, viveiro dos engenheiros illustres que coilo- 
caram os primeiras trilhos de estrada de ferro no solo brazi- 
leiro, desempenhou w m  a maior proficiencia as multiplas 
commissões de que o incumbiram os poderes publicos e as  em- 
presas particulares. 

Assim é que acompanhou a con~isucção da S. Paulo Rail- 
wy como engenheiro fiscal, dirigiu as obras da Alfandega de 
Santos, fez parte da primeira. diretoria da Companhia Paulista. 
foi director-geral da Superintendencia de Obras Publicas do 

. . Estado, engenheiro-chefe da Commissão de S@neamento; ao 
falecer occupava o cargo de consultor teehnico da nossa Secre- 
taria da Agxicultura. 

Deve-lhe Santos muito; de 1804 a 18'18 foi o presidente da 
sua Camara Municipal e nesta qualidade dotou a cidade com 
O abastecimento de agua e muitos outros melhoramentos, nu- 
ma época em que a engenharia sanitaria estava no berço. 

A consciencia e o ardor com que desempenhava os deveres 
que se impunha, a lembrança do acendrado patriotismo, graças 
ao qual durante a guerra do Paraguay promovera a orgmiza- 
Cão de batalhões. de voluntarios da patria, lhe valeram gran- 
des amizades e r e d  prestigio politico. 

Par diversas vezes deputado provincial enviaram-no em 
1886 os conservadores da sexto districto da provincia & Camara 
dos Deputados, ande fez bzilbanie figura, ouvido com real at- 
t~nç5.0 quando discutia assumptos technicos. 

Deixando a politica wm o advento da Republica, consa- , 
grou-se exclusivamente ao exercicio de suas funcções adminiç- 
trativas sempre desempenhadas com extremo rigor. 

Nos u!timos dias de vida quiz dar uma nova e grande mos- 
tra do seu amor ás cousas da Sciencia; dahi a dedicqão com 
que concorreu para a f u n d a m  do Instituto Pastem de S. Pau- 
lo, O carinho inexcedivel do seu amparo a essa casa nos pri- 
meiros t e m w  de existencia. 

Justissima é a retribuição votada 8. sua memoria pela ins- 
titilição que tanto amou, hoje em caminho de grandioso por- 
vir, pois o seu futuro corresponder& ás excellencirw do piwente. 

NO nosso Instituto tambem deixa Ignscio Cockrane a mais 
saudosa impressão. .. . 



- 459 - 
Era um conçocio genzroso e a sua presença das que mais 

illustravam a nossa companhia. 
De Joáo Vieira  de^ Almeida, o morto de 19 de junho, entre 

nós perdura sobre a mais suave rewrdaçáo; muito queria ao 
nosso caro Instituto cujo sinete ideara e, dedicadissimo wn-  
socio, deu-nos constantes prova: de quanto pmcurava engran- 
decel-o. 

De sua vida pouco ha  a dizer, não teve grandes lances: foi 
sh~gella e aíanosa, esteiada no trabalho diutumo e honrado, 
no desempenho perfeito do dever, no entranhado amor ao en- 
sino e áç letras. 

Era um modesto e um erudito, inimigo, quanto possivel, 
da "claque", siquer da menor ruido em torno do nome, em- 
bebido no estudo dos poetas latinos e dos classieos quinhen- 
tistas. Amigo dos discipulos, por quem se dedicava com o maior 
zelo, nada mais pretendia, sináo transmittir-lhes os conheci- 
mentos extensos, profundos, adquiridos no estudo do verna- 
culo e do latim. Deu-lhe Julio Ribeiro frisanti demonstraçáo 
de quanto lhe conhecia os meritos, fazendo-o pa&inho da sua 
grammatica. Corroboroli a commissão promotora das festas do 
terceiro centenario anchietano táo lisonjeira opinião, incum- 
bindo-o de traduzir do latim as cartas do fundador de S. Paulo. 

Era Joáo V i e h  um bom na extensb  da palavra, um ca- 
racter bellissimo e estes conceitos, vós todas os subsczeveis, 
meus senhores, ao.nos despedirmos de tão prestante amigo e 
consoeio. 

No mzz de julho treb grandes perdas soffreu o nosso gre- 
mio: a 4, o dr. Belisario Augusto Soares de Souza; a 5, o dr. 
Pedro Vicente de Azevedo; a 12, o general Quintino Bocayuva. 

A essa famiiia de privilegiados da intelligencia a quem deve 
O Brazil Uruguay, Francisco Be!isario e Paulino pertencia Be- 
lisario Augusta Soares de Souza, fulguralite orador-cuja pas- 
mosa facilidade de assimilação dos assumptos equivalia á ra- 
pidez com que se explanava, num verdadeira e deslumbrante 
jogo de artificio de imagens intensamonte coloridas e felizes, 
conceitos elegantes e exactos, comparações frisantes e perfeitas 

AO appsiecei na assembléa provincial fzuminense a Lodos 
pasmou & sua eloquencia poderosa. Tal a affluencia de phrases 
e abundancia de idéas que, por vezes, como ficava hesitznte 
em sua escolha. 

"Gambetta da Praia Grande" alcunharam-no desdenhosa- 
menti os adversarios e os invejosos, ao imaginar que os dis- 
cursos de tãn perigoso antagonista não passariam de um amon- 
toado de palavras ocas e chavóes, tumultuosamente pronuii- 
ciados. 

nludiam-se e, á propria cuta ,  reconheceram logo o enga- 
no; paswu dahi em deante B-lisario Augusto aos olhos de to- 
dos como um tribuno admiravel. 

Na Camara federal magnifico ensejo teve de ostentar os 
dotes sem par da eloquencia: o agitadissimo periodo da ses- 
são de 1887, com os seus debates violentissimos, cujo epilogo 
foi a triste façanha do sargento Marceilina Bispo. 

"Leader" do partido governisia, incancavel na tribuna, 
enorme labor cahiu-lhe sobre o hombro. 

Rara a sessãn em que com a palavra clsra, vibrante, irre- 



sitivel nár ~fferecesse os maiores tropeços aos designios dos 
adversarios exasperados. 

Argumentador terrivel e apartista temido, não se sabia o 
que nelle mais admirar, si a dialectica, o sangue frio ou o "as- 
prit d'á propx". 

As implacaveis determinações de uma politica mesquinha, 
systematicamente, excluiram do parlamento este parlamentar 
illustre. Velho, mas não envelhecido, foi até aos ultimos dias 
de vida um "causeur" que não perdera uma parcella siquer do 
espirito rapido e mordaz, da memoria prodigiosa, da facilidade 
e elegancia da elocuçáo. 

Insinuante e sympathico quanto possivel, indulgente e ca- 
rinhoso, era um smigo dos moços e a sua afeiçáo se revestia 
de um aspecto eminentemente juvenil. 

Passou a vida leve como a sombra sobre a agua, segundo a 
cnmpara@a formosa de Anthero de Quental. 

No dr. Pedro Vicente de Azevedo enxergavam todos o pm- 
totypo desses homens do segundo imperio, cujo culto B probi- 
dade administrativa tão intenso, tão notavel era; desses lega- 
dos imperaas ás provincias, cuja escru~ulosidade de tal modo 
vigorosa se affirmava, que se extendiã ás minucias delativas B 
applicaçáo de verbas constantes de escasas dezenas de mil 
réis. Pzrsonificava perfeitamente a integridade dos administra- 
dores seus conte&woraneos e esta; feição resaltava, forte e d 
primeira vista, do seu aspecto naturalmente grave e melau- 
iholico. 

Náo disperdiçava palavras mas observava constantemente; 
espirito penetrante e sobremaneira reflectida, não pretendia 
por-se em foco: era uma natureza de modesto; retrahido na 
apparzncia, muito embora perfeito conhecedor dos homens. 

FUiado desde os annoa da juventude ao partido conserva- 
dor, em pouco tempo, adquiriu preeminente pmigáo no seu 
 art tido. 

Conceituado advogado do faro paulistano, mais tarde pro- 
curador fiscal da Fazenda Provincial, escolheu-o Rio Branco 
para presidir o Pará em 1874. 

Durante um anno administrou o dr. Pedro Vicente aquella 
circumscsipçáo do extrema norte, tendo de solver uma serie 
de questáes tão graves quanto numeosas e variadas. 

Avultaram entre ellas a chamada do quinino e a a0 caes 
de Cameiá, acenando ao t.hesouro provincial com pagamentos 
de quantiosas indemnizaçáes: habilmente as solveu o joven 
presidente, assim como se houve com muita prudencia e mo- 
deração durante os grandes conflictos levantados pela questão 
religiosa e a rivalidadr existente no populacho entre portu- 
guezes e brazileiros. 

Prestou nesta oceasiáo relevante serviço d ehorographis 
brazileira, mandando levantar, o m  extremo cuid~do, estatis- 
ticas municipaes, compl2tas quanto possivel, em todo o Par& 
Ao governo imperial forneceu, então, excellente contribuiçq6o 
para o estudo da questão do contestado franoo-brazileiro, in- 

'formando-o com abundantas notas inéditas acerca do territo- 
rio do Amapa. 

Do Pará transferiu-o Rio Braneo sa governo de Minas. em 
março de 1875. Até  principias de 1876, administrou Pedra Vi- 
cente essa circumscripçáo central. onde teve que arrostar a op- 



lmsição do numeroso partido liberal. num periodo em qi;? a 
questão do alistamento para o exercito sobremaneira escaldava 
os animos em toda a pmvincia. Affeiio ás normas de modera- '.. , 
ção, venceu felizmente as difficuldades, retirando-se do gover- - . ,, 
no prestigiado quanto possivel. 

Regressando a S. Paulo, militou ardentemente no partido 
conservador, incorporando a influencia pessoal ás forças da 
solida aggremiaçáo, conhecida na nossa historia politica pelo ' 

nome de "União Conservadora", e tác celebrada pela vigorosa 
estmctura e perfeita disciplina. 

A quéda dos liberaes em !885 trouxe ao dr. Pedro Vicente 
novas e altas posições na administritção publica; nomeado 
presidente de Pernambuco, exerceu o cargo de novembro de 
1886 a novembro de 1887, me2 em que o transmittiu ao illustre 
parlamentar Paranaense, mebatado da vida na flor dos an- ' nos: o dr. Manoel Euphrasio Corrêa. 

'Como presidente de Pemambuco, novas mostras deu da 
capacidade administrativa; muito lhe ficaram a dever a pro- 
vincia e a cidade do Recife, em particular; foi quem lhe inau- 
gurou os novos serviçosde iluminação, organizando-lhe o corpo 
de bombeiros, al6m de muitas outras providencfas -uteis e 
acertadissimas. 

Removido para e presidencia de S. Paulo, assumiu-a, em 
substituiçh ao conselheim Rodrigues Alves, a 23 de junho de 
1888, exercendo-a a% 11 de abril de 1889. 

Asignalou esta administração uma série de valiosas me- 
didas; applicou-se o presidente ao estudo e resoluçáo dos pro- 
blemas da viação femea e dos melhoramentos da cidade de S. 
Paulo; a eUe devemos a fundação do Rorto Botanico, entre di- 
versas outras creaçóes; coube-lhe entáo realizar um empresti- 
mo ,obtido vantajosamente, de sete mil contos, avultada quan- 
tia para a época, attendendo-se aos recursos da receita pro- 
vincial. 

A revolução de 15 de novembro levou o dr. Pedro'Vicente 
a retrahir-se do scenario politico nacional; a instancias de nu- 
m?roos amigos e affeiçoados. volveu elle a occupar a atiençm 
com os assumpios municipaes. 

Dedicado presidente da nossa edilidade foi, no periodo de 
1892 a 1906, frequentes vezes vereador, exercendo interinamen- 
te, como vice-prefeito que era o cargo de prefeito durante a 
administração do conselheiro Antonio Prado. 

Retirando-se da vereança, a ella voltara ultimamente, a 
isto levado pelo voto de amigos e admiradores; colheu-o a mor- 
te em plena robustez physica e intellectual. quando lhe apon- 
tavam a provavel presidencia do nosso municipio. 

No integro e esclarecido administrador, no politico que 
passou, numa longa vida publica, inattingivel ás settas da ca- 
lumnia, tinha o nosso Instituto um das mais prestigiosos mem- 
bros: muito justo 6 ,  pois, que neste recinto exprima eu o vosso 
assentimento ás manifestaçóes de saudade e de tristeza que a 
sua morte a todos trouxe. 

Evoca o nome de Quintino Bocayuva, antes de qualquer ou- 
tm titulo, a radical transformação de instituições por que pas-. 
sou o Braril ha vinte e tres annos, como do magno promotor 
desse movimento, do piimeiro entre os primeiros propagandis- 
tas da Republica em nosso paiz, o homem cuja palavra esoripta 



imprimiu Uma direcçáo e sentido B força que ao thr0n0 de d. 
~ e & o  I1 fez ruir. 

Longa lhe foi a persistencia de esforços para a obtenção 
de tal desideratum, a esta constsncia é o traço de caracter 
mais frisante da sua individualidade tão original e poderosa 
feita de coherencia, talento e altivez. 

Patrlarcha da Repubiica lhe chamavam com toda a jus- 
tiça; patriarcha do jornalismo accrescentavam os admiradores 
do publicista e do pamphletario, de cuja penna 4 tensão enor- 
me das idéas e imagens fazia jorrar as centelhas de uma ce- 
rebraçáo privilegiada. 

AO lhe noticiar a morte assim se exprimiu um dos mais 
vigorosos publicistas dos nosso dias: "Se a catastrophe 6 gran- ' 
de para a nação muito mais o e para nós, da iq rensa ,  que 
nos habituaramos a ver no glorioso estadista uma especle de 
encarnaçh da propria vida profissionaf do jornstlismo. 

A inclinaqáo para os combates da penna nascera-lhe com 
a puericia, fizera a gloria da maturidade e era o orgulho da 
fecunda e afanosa velhice. 

Jornalista par vocação, poucos terão honrado tanto como 
elle a imprensa em nossa terra. 

Foi pelo jornalismo que chegou a culminar nas letras e foi 
ainda pelo prestigio adquirido no exercicio diuturno desse ar- 
duo miniskio que logrou subir &s mais altas posições politi- 
cas a que um homem pode mpirar. 

Sem nunca 8bandofiar sua velha e prezada Profissão, re- 
gressava sempre com prazer a ella toda a vez que necessitava 
entrar em eontacto mais directo com o publico. Ia-lhe muito 
bem a qualificaçáo que um dia lhe deram de principe do jor- 
nalismo brazileim. 

Realmente, este grande democrata, em cujo privilegiado w- 
r q á o  e em cuja poderosa mentalidade só desabrochavam seu- 
timentos bons e idéas puras, adquiFira por força da sua bene- 
merita .acção continuada no campo, aquelia solemnidade ora- 
cular que caracteriza os verdadeiros typas representativos. A 
sua palavra revestia uma absoluta majestade e era sempre ou- 
vida com o respeito devido aos batalhadores que sabem relegar 
para o segundo plano o seu exito pessoal, sá se preoccupando 
com a victoria dos principioç. 

O que desaparece com Quintino Bocaywa é quasi um no- 
me tutelar que com solicita attençáo, nesta gmve quadra da 
vida do Brazil, procurava evitar difficuldades maiores falando 
uma linguagem serena e alta, adaptando o seu conseiho B fa- 
talidade das occasióes, para guktr no melhor sentido, a nação 
e fazei-a atravessar incolume o periodo de transiçáo, deixando 
que procedesse em ordem, no silencio profundo da sua propria 
evolução. as reformas por ella propria acaso reclamadas. 

Annm e annos de ininterrupto trabalho em pr6I do paiõ 
deram-lhe inquestionavelmente a força pessoal necessaria para 
exercer o benefico sacerdacio. 

A sua morte abre no scenario nacional um grande vacuo 
que nenhuma outra figura póde neste momento preencher. 

Elle accupou no quadro sockl do Brazil contemporaneo um 
lugar h Parte. A sua adhesáo a certas e determinadas bandei- 
ras náo lhe tiravam uma Wceua sequer da auctoridade pes- 
W l  uicontestavel de que gasava. Acceitando e emarando as 



Si tuaes  com bonhomia reconfortante e msoladora dos ve- 
lhos optimistas que sem azedume se abeiram do occaso-da vi- 
da, não achava necessano descrer do futuro para corrigir o 
presente. Por isso mesmo, a parte mais bella da sua vida é jus- 
tamente esta ultima em que desprendido das seducçóes da po- 

' pularidade e vendo passaz o temporal, intervinha para amai- 
nar a furia dos elementos que se desencadeavam. 

Nestss palavras, senhores, se encerra um dos mais exactas 
perffs do nosso illustre consocio. E' quasi suparfluo recordar- 
vos os traços principaes da sua longa e agitada existencia, táo 
familiares nos sán: j& ao apresentar-se & convençáo de Itú em 
1870, trazia um nome feito de publicista e literato. Eram-lhe 
bem conhecidas as numerosas peças de theatro representadas 
com exito no Rio de Janeiro e nas provincias, e os primeiros 
pamphleins sahidos da penna robusta: "A opinião e a cor&", 
"A comedia constitucional", "A crise da lavoura" e outros. 

incansavel pmpagandísta, começara redigindo em 1858, 
com Ferreira Vianna, um jornalzinho republicano em São Pau- 
lo: "A Honra". Collocou-o em 1870 o partido & testa d a -  
publica", o seu orgam official com Salvador de Mendonça; sa- 
bem todos que o jornal teve violento fim; só em 1885 6 que 
com o "Paiz" dispoz de um orgam diario para os seus artigos 
de combate, muitas dos quaes verdadeiras obras primas do 
publicismo. 

Grande titulo de gloria lhe advemda Pertinacia com que 
combateu o escravismo: ha de lhe sempre brilhar o nome ao 
lado dos magnos paladinos do movimento abolicionista. 

Ministro no Governa Provisório, senador da Republica, cer- 
cado do maior prestigio, teve no entanto dias de profundo aca- 
brunhamento. Collocado na presidencia do Estado fluminense, 
exhausto por uma tremenda politicagem, soube reconciliar os 
partidos encarniça'dos, mas ao mesmo tempo conhecer as terri- 
veis agruras das garras da bancarrota. "Sou o curador de uma 
massa fallidrt", deixou amargamente escapar um dia. 

Afastado por algum tempo da5 altas posições polfticas, ao 
Senado Federal voltou, alli o encontrando a morte. 

Desde longos annos sacio honorario do nosso Instituto, por 
vezes manifestou quanto o honrara o nosso diploma. E', além 
de todos os mais motivos, o mais justo dos preitos aquelle que 
o Instituto hoje lhe rende. 

A 7 de outubro perdiamm outro, consocio muita caro, um 
bom amigo da nmsa companhia, o dr. Constante Affonso 
Coelho. 

Paulista, pois ainda nascera na antiga comarca de Curi- 
tyba, em Paranagua, no anno de 1850, passou o dr. Coelho a 
maiw parte da existencia entre nós. - 

Estudante de preparatorios no antigo seminario desta ca- 
pital, ahi afervorou os sentimentos religiosos que iáo intensa- 
mente lhe ensombraram a adusta estrada da vida. Resolvido a 
abraçar a carreira das armas, matriculou-se na Escola. Militar, 
mas comprehendendo que a sua vocaçán era. outra, obteve bai- 
xa do serviço do exercito, matriculando-se na Escola Central, 
onde em 1877 se formou com os primeiras engenheiros civis 
graduados depois que a Central perdeu o seu caraoter mili- 
tar. passando B ser 8 Polytechnica. ~- 



Pertencia a uma turma de profissionais distinctos, que mui- 
to fez e faz pela gloria da engenharia brazileira. 

Uma vez formado, voltou a S. Paulo, onde desempenhou 
diversos cargos publicos, entre os quaes o de lente dd mathe- 
maticas na Escola Normal e direetor de Obras Publicas. 

Engenheiro fiscal junto a varias estradas como a Soroca- 
bana, a Mogyana, e a Oeste de Minas, passou para a Inspecto- 
ria Federal das Estradas, com exercicio nesta cidade; desta- 
cado para inspeccionar a S. Paulo Railway, foi esta a ultima 
das suas wmmissões. 

No Parana, onde residiu varios annos, tambem desempe- 
nhou varios cargos de confiança dos governos estadual e fe- 
deral. 

Innexivel no cumprimento dos deveres e inspirado sempre 
no mais seguro criterio, teve de sustentar, na defesa das suas 
attribuições, bem norteadas, vehementes luctas. 

Nas rodas de seus collegas é bem conhecida a campanha 
que precisou abrir com o intuito de impedir que carta estrada 
de ferro colleas6e Por tartuosidades infindas Para fazer jus a 
um fortissimo augmenia na garantia de-juros annual. 

Bateu-se ardorosamente, mas a politica, acudindo em au- 
xilio da serpejante estrada, teve de resignar-se o impeceavel 
funecionario, que. logo depois obtinha a sua remoçfm para S. 
Paulo. 

Assim se houve sempre iios muitos cargos que preencheu, 
alliando real competencia á maxima honorabilidade. 

Homem de excellentes humanidades, bom latinista, muito 
affeiçoado aos seus autores classicos, nas folgas das occupações 
hqbituaes entretinha-se tambem com o estudo das mathema- 
ticaç puras, em que era muito versado. 

Profundamente catholico, deu numerosos testemunhos de 
fé, quer redigindo em Curityba um jornal, quer envolvenao-se 
activamente no movimenta religioso paulista. 

~ o i  esta f é  fortissima que lhe deu o animo Para suPPortar 
os atrozes soffrimentos do mal que o prostrou, longo, inexora- 
vel, a infligir-lhe wntinuo padecimento. 

Paciente, resignado, reconfortado com as suas crenças Ina- 
balaveis, forte da sua vida honesta, limpida. só pesava ao nosso 
desventurado consocio a idéa do martpio moral que o seu es- 
tado trazia B esposa dedicadissima. com quem reaiilizarn o ideal 
da matrimonio chriitáo. Foi sob o imperio deste sentimentos 
a l t ~ s t a  que viu eontente o fim se lhe approximar, certo de 
ir ao encontro da Justiça e da Misericordia. 

Neste gremio a que seaffeiçoara, só deixa o dr. Constan- 
te Affonso Coelho as mais vlvas saudades e as melhores m r -  
daçóes. 

Determinara a Providencia que se não encerrasse o amlo 
de 1912 sem que a i s  uma vez a morte nas visitasse; o wnso- 
cio por eUa alvejado foi o benemerito dr. Horace Lane. 

Quiwra poder dar-vos um apanhado da vida desse grande 
homem de bem, a quem tania e tanto deve a patria brazileira, 
do educador eximio, do medica humanitario, do austero, do in- 
tegro cidadão que o coração naturalizou nosso compatriota. 

A proximidade da data de sua morte náo me deixou cum- 
prir a piedosa missão. Horaoe U n e  náo pode passsir awmpa- 



nhado de meia duzia de phrases communs; pelas virtudes e 
pelo saber, era das mais puros oniamentos do nosso Instituto. 

Ao orador que em 1013 suba a esta tribuna para relembrar 
Os consocios extintos caber8 a celebraç&o das faces individua- 
liaadoras de tão nobre personalidade. 

Eis-me chegado ao fim, senhores, da tristonha tarefa que 
me commettestes, mereciam os nmsos queridos mortos quem 
melhor os saudasse 8 beira do tumulo, e ihes recordasse os 
meritos e virtudes, seja por mim a vossa indulgencia, caros 
e benevolos consocios! 

............................................................... 
Não POSSO descer desta tribuna sem comtudo lembm- 

vos ainda que é esta a ultima das nossas reunióes em que 
somos convocados pela benemerita direetoria a quem tanto 
deve o Instituto. 

Sejatme, pois, permittido saudar em poucas phrases aquel- 
les dos seus membros que, recusando formalmente a honra da 
reeleição, deixam de figurar 8 testa da nossa associação. 

Seja-me permittido lembrar os serviw notaveis da mesa 
actual, o sr. I r .  Manuel Pereira Guimarães, iüustre vice- 
presidente demissionario, incançavel propugnador da gran- 
deza do Instituto, sob todas as phases por onde a vida se ir- 
radia; o sr. dr. Eugenio Egas, dedicadissimo servidor desta 
companhia, a quem ainda ha pouco Proporcionou sumptuoso 
presente: a antecipação do conhecimento do seu. monumen- 
tal estudo sobre Diago Antonio Feijó; o Sr. dr. Arthur Vau- 
tier, devotadissimo gestor dos fundos do Instituto e, final- 
mente, o Sr. dr. 'Raphael Corréa de Sampaio, eula palavra elo- 
quente ainda ecõa neste recinto, partindo desta tribuna par 
elle illustrada durante dois triennios. Os seus modeiares pa- 
negyncos perduram nas paginas da nossa Revista como o fri- 
sante attestado de quanto perdeu o Instituto com a sua irre- 
vogavel resolução. 

Inspirada na linha de conduda, tão rica em ensinamen- 
tos elevados, da directoria que se retirou voluntariamente da 
gestão dos nossos negocios ha de a nova mesa empregar toda 
a dedicação para que o Institto Historico e Geografioo de São 
Paulo, sempre e cada vez mais, se eleve perante a opinlHo na- 
cional. 

A herança que lhe cabe é muito pesada, mas a ancia de 
bem servir e o amor B associação hão de ihe servir de base 
aos triumphos futuros. 

Auxiliados n;i rude tarefa pelo devotamento de todos vás, 
de todos os nossos consocios, a cuja testa vemos essa bene- 
inerita commissão da nossa Revista, presidida pelo incompa- 
ravel servidor do Instituto, que se chama Alfredo de Toledo, 
caminharemos para um futuro digno das nossas tradições. 

De todos vós reclamamos os mesmos deveres. 
Ha de vos ser facil esse cumprimento que vos é dictado 

pela affeiçáo a esta casa. Confiemos, pois, neste porvir que 
sonos antolha cheio de luz!" 

(As ultimas palavras do ar. Affonso Tannnay foram aco- 
Lhidss com calorosa salva de paimas, sendo o o d o r  muito 
cumprimentado pelo seu bello tmbrrlho.) 











Victor Freire e Eugenio Egas para introduzfl-os na sala das 
aemoes. 

No expediente foram lidas mmmunicaçóes, agradeclmen- 
tos, convites, etc., folhetos, livros, cartas geographicas e revls- 
tas. O dr. Alfredo de Toledo fez entrega & casa do limo For- 
matiou historique da la n & i o d t é  brésilienne do dr. Oliveira 
Lima e das seguintes offertas feitas pelo- socio correspondente 
do Instituto sr. J. R. Coriolano de Medeiros, da Parahyba 
do Norte: - Notar sobre a Parahyba por I. Joffihy; Synopsia 
dss s e s d  da capibnb Pamhyba, por I. J o f f i ;  oito 
numeros da revista wahybana Pbiiippéa: Traws B i i p h i m ~  
de d. Msucto de Miranda Henriques, 1.O bispo da, Parahyba; 
o m i o  correspondente dr. Jayme Reis offereceu tambem B bi- 
bllotheca cinm exemplares de sua memoria Lieiras Notas so- 
bre a CtbnOgmphk paranaense. 

O dr. Victor Refre entregou um exemplar do limo Forma- 
tkm historique do dr. Oliveira Lima, como intermediario da 
União Escolar Ranm-Paullsta. 

Na wrimeira uarte da ordem do dia foi feita revisáo da 
Hsta dos membmr das diversas wmmissóes, sendo nomeados 
para as cargos vagos os socios srs. Gelasio Pimenta, para n 
de admlr$áo de sodos: drs. Martim Sobrinho e VUlalva, para a 
de- historia de S. Paulo; dr. José Vicente õobrinho e pro- 
fesso? Ramon Rocea, para a de geographia do Brasil; dr. Vic- 
tor Freire, p h  a de Sciencias; a s .  Brant de Carvalho e 
Eugenio Egas para a de pesquizas de S. Andrb. 

O dr. Pereira Guimarács oommunica & casa os faieclmen- 
tos dedois prestantes membros do Instituto: drs. Gabriel 
prestes e Araripe Junior, aquelle fundador e este, socio cor- 
respondente. Pede Que seja lançada na =!ta um voto de pro- 
fundo pesar e que o Instituto officle 4s respectivas famiiiaa, 
dando pezames. Posta a votos 6 unanimemente approwda O 
dr. Aifredo de Toledo d4 tambem mnhecimento B casa do.fa1- 
lecimento do dr. Sebastião Belfort, membro do Instituto. Jus- 
tifica um voto de pezar que, depois de unanimemente appro- 
vado, fol mandado lançar na acta. @sr. presidente commu- 
nica que, por não ter ainda a commisslio dado parecer, náo 
eram apresentados nesta sessHo, como deviam, o relatorio e 
as balancetes relativos ao anno findo. Foi approvada Pela 
casa o scto da directoria cedendo ao governo, por tres mems, 
a secretaria do instituto, para neUa funccionar, durante esse 
tempo, a diredoria do Patronato Agricola, recentemente 
criado. 

Na segunda &e da ordem do dia o dr. Pereira Guima- 
rães dirige aos soílos recipiendarlos drs. Brant de Car- 
valho e Ricardo m e r o  vibrante saudaçáa dizendo quanto 
se sentia Jubiloso por ver fazendo parte do Instituto duas 
brilhantes mentalidades, nomes feitos pelo talento, illustrados 
nas sciencias. nas letras e na cathedra. O Instituto, disse o 
dr. Guimaráes, muito tem a esperar da capacidade. e opero- 
sidade desses dois eminentes consocios; terminou oongratu- 
lando-se com o Instituto pela acquisiçáo feita cani a entrada 
pata eUe desses homens de letras. 

O dr. Severo, em seguida, subiu & tribuna pronunciando 
um brilhante discurso em que agradecia o acolhimento que 
teve no Instituto; ao terminar foi muito applaudtdo. O dr. 



Brant pronunciou tambem um discursa em que mostrou-se 
grato pelo carinho com que era recebido e dtsse que w i m  - , \ 

como o dr. Severo, promettia trabaihar com ardor em pr61 
do ideal de toda8 desta casa: - a geographia e a hlstoria do . . 
Brazil. 

O si. &car Marcondes leu um capitulo de um livra de 
sua lavra em preparaso, em que mntesta a affirmação do 
sr. Faustino da Fonseca, feita em sua obra ikscabmh da 
America, de caber aos portuguem a prioridade dessa desco- 
berta. O sr. Marcondes foi felicitado ao terminar a leiturs de 
seu substancioso trabalho. 

Nada mais havendo a tratar, o sr. presidente suspende a 
SesSáO ás 9 112 horas da noite e convida os socios para a pro- 
xima sessáo a realizar-se em 20 do corrente. 

Compareceram 4 sesíáo, além dos membros 1.4 nomesdos. 
os drs. -Aiiredo de Toledo e Victor Freire. Para constar Ia- 
vrei esta acta eu, Pedro Dias de Camws, servindo de segundo 
secretario no impedimento do effectivo que excusou-se. 

. ~ ~ -.*..-. 
"-i -. ? i 

SESSAO EM 20 DE MARÇO 

Aos vinte dias do mez de marça de 1912, na séde social 
do Instituto Ristorio e Geographico de S. Paulo, és 7 l/Z ho- 
r a s  da noite, sob a pre.sidencia do dx. Manoel Pereira Ciui- 
marães, secretariado pelos srs. dr. Eugenio Fgas, primeiro se- 
cretario e tenente-coronel Pedro Dias de Campos, servindo de . 
segundo secretario, presentes os socios drs. Alfredo de Toledo, 
Corrêa de Sampaio, Dinamerico Rangel, Eugenio Egas, te- 
nente-coronel Pedro Dias de Campos, o sr. presidente de- 
clara aberta a sessão. Tendo sido communicado 4 casa achar- 
se na a l a  immediata o novo socio sr. Victorino Coelho de 
Carvalho, foram nomeados para introduzil-o h a  sala dc*s 
sessões os drs. Raphael Corrêa Sampaio, Alfredo de Toledo e 
Dinnmerico Rangel. Náo havendo acta lavrada da sessão 
anterior, ficou sua leitura para a proxima sesao. O expe- 
diente constou de officios, telegrammas, communicaçóes e of- 
fertas de livros e documentos nile foram recebidos wm agrado: 

Passando para a primeira parte da ordem do dia, o sr. 
presidente communica casa o fallecimento do operoso e 
illustrado membro do Instituto dr. GaviBo Peixoto. 

O dr. Pereira Guimarães, em curta e commovente oragáo, 
salienta as raras virtudes e bellas qualidades de caracter e 
coração que exornavam o illustre extincto, terminando por 
pedir & casa um voto de sentido pezar pelo seu. desappare- 
cimento. Pediu tambem que se officiasse 4 Exma. familia 
dando mames; posta a votos 6 a proposta unanimemente ap- 
provada. 

O dr. Pereira Guimarães propõe B casa a transferencia 
de categoria dos seguintes socios effectivos do instituto, que 
communicaram haverem transferido residencia para fóra de 
São Paulo: conego Jose Marwndes, professores João Lou- 
renço e Ottoniel Motta, drs. Pamphiío de AssumpçHO, Manoel 
Tapajóa e Virgilio de Rezende. 

Foi em seguida lido, sendo approvado unanimemente, o 



parecer da commlosáo de contas, dado sobre o balancete apre- 
sentado pelo dr. Vauties, tüesoureiro, correspondente ao anno 
findo. O sr. presidente deciara que, estando incompleta a com- 
missão de regulamentos, nomeia os drs. Augusto de Siqueira 
Cardoso e Amerim Brasiliense Fiiho. 

Na segunda parte da ordem do dia pede a Palavra o dr: 
Eugenio Egas e expãe & casa diversos assumptas referentes 
B secretaria e pede que sejam concedidos h directoria poderes 
para prorogar por mais tempo a ee&são, feita ao governo, dos 
compartimentos d a  secretaria para neiies funccionar a directo- 
ria do Patronato m o l a .  Consultada a casa, foi concedida 
unanimemente a autorização. 

O dr. Pereira Guimarães communica que, em tratamento 
de sua saúde, partirá para a Eumpa em 31 do corrente, para 
o que pede w n d o  de lictnça por seis mezes. A casa con- 
cede e faz votos de b6a viagem e de prompto restabelecùnento. 

Continuando a ordem do dia, o dr. Pereira Gyimarães 
agradece a todos os membros do Instituto indistinctamente o 
effiaz auxilio a elle prestado durante o tempo em que na 
ausencia do presidente, exerceu eiie essas funcçóes e pmmette, 
mesmo no estrangeiro, prestar ao Instituto o serviço que pu- 
der. O dr. iugenio Egas falla em nome dos socios presentes 
agradecendo ao dr. Pereira Guimarães as palavras benevolas 
que dirigiu aos membros do Instituto. 

O sr. presidente antes de encerrar a sessáo, agradece ao 
sr. Gelasio Pimenta e a um outro membro da casa, os quaes, 
mesmo não fazendo park da directoria, prestaram a eiia o 
concurso de seu aforço, servindo de secretarios em quasi todas 
as sesGes do anno findo. Dirige tambem ao socio sr. Coe- 
lho de Carvalho Palavras affeetuosas, dando-lhe as boas vindas 
e dizendo que o Instituto muito espera. da operosidade e il- 
lustraçáo do novo consocio. 

O Sr. Victorino de Carvalho agradece, promettendo pres- 
tar ao Instituto a maior somma de servicos Que lhe for oas- . - 
sivel. 

Nada mais havendo a tratar, e encerrada a presente ses- 
são. devendo realizar-se a proxma em 5 de abril de 1912. Eu, 
Pedro Dias de Campos, servindo de segundo secretario, 
iavrei a presente acta. 

Aos. vinte dias do me?, de abril de 1912, 6s sete e meia 
%as da noite, no salão do Instituto, presentes os soeios srs. 
drs. Estevam Leáo Bourroui, AUredo de Toledo, .Edmundo 
Krug, RQdrigues Seixas, Gentil de Moura, Eugenio Egas, 
Americo Braziliense, Pedro Rodrigues de Almeida, srs. Gelssio 
Pimenta, Aifonso A. de Freitas e tenente-coronel Pedro Dias 
de Campos, o 5. presidente declarou aberta a sessão. 

Foi lida e posta em discussão a aeta da sessão antece- 
dente. O sr. Aifonso A. de Freitas indica que na acta seja 
feita a seguinte rectificação: onde est6 esoripto - e um ou- 
tro socio - diga-se - e o tenente-mronel Pedm Dias de Cam- 
pos. Em seguida teve approvaçáo. 



Foram lidos diversos officios, convites e participações. Fi- 
cou sobre a mesa para ser eiaminado o baiancete apresentado 
pelo director thesoureüo, correspondente ao primeiro trimes- 
tre do corrente amo. 

Polyanihea .Barao do Rio Branco; Opere de Veterinaria: 
Rio Branco; Catalogo da Bibliotheca Medica; PacolU. di Scien- 
ze Fisiche e Naturali: Relatorio da Soefedade Humanitana dos 
Empregados no Commercio, The Nestorian Monument; A Zona 
da Ribeira; Boletim de New York Public Library; Acaüemy 
of Pac!!ic Coast History; La Science Sociale; Aimanach His- 
torico e Estatistico de Campinas. 

ORDEM W DIA 

O presidente communi-a 6 casa que, em virtnde das subs- 
tituicões verificadas na diretoria por motivo de ausencia de 
varios membros, nomeou o tenente-coronel Pedro Mas de Cam- 
pos para exercer, interinamente, as funcçóes de secretario. 

Foram apresentadas, lidas e enviadas & respectiva com- 
missão as semiintes prowstas para admissáo de socios corres- 
pondentes: Visconde de Faria, prof. Luiz Gonçalves da Silva 
Pessanha e d. Delminda da Silveira e Souza; para transfe- 
rencla da classe de mrrespondentes para a de honorarios: drs. 
José Verissimo e Almbiades Pwtado, todos literatar historlo- 
graplios. 

O dr. Bourroul declara ,que a poetfza d. Delminda por 
elle pmposts para socia correspondente do Instituto 6 a mais 
oujante intellectualidsde do sul do Brazil, onde o seu talento 
~rivilegiado e de escol fulpe rntilante na imprensa de sua 
terra e que o nome dessa insigne literata est8 vinnilsdo aos dos 
mais tslentosos eswiptores contemwraneos. 

O dr. Bourroul obtendo de novo a palavra justifica em 
longo e vibrante discurso um pedido seu para que o Instituto 
receba, como offerta da mais elevada significação moral, o bus- 
to em bronze que diversos amigos do pranteado Barão de Re- 
zende, soei0 benemerito do Instituto. mandaram fundir para 
esse fim. Fez lembrar que quando ha dois annos a morte 
inexoravel ceifou a vida preciosa da grande BarHo de Rezende 
o Instituto sppmvou uma representação Camara Municipal 
para que fosse dada a uma das ruas desta capital o nome do 
illustre e benemerito brazileim. Accreseentou que, apezar de 
ter tido essa moção aporovacáo unanime, a Camara a@ agora 
náo cumpriu essa divida de homenagem 6 memoria de quem 
tanto fez pelo engrandecimento desta terra. Declarou mais o 
dr. Bourroul que os amigos, aos qnaes se referiu, combinaram 
inauguar o busto. fasendo em seguida entrega ao Instituto, em 
11 de agosto vindouro, anniversario de seu fallecimento. 

O dr. Eugenio Egas declara que a directorfa receber4 com 
o maximo agrado a offerta que pretendem fazer do busto e 



que ser4 coiiocado na sala das sessóes, como homenagem a esse 
grande vulto. 

O dr. Pedro de Aimeida justifica uma indicaçso para que 
sejam dispensadas dos intersticio e immediatamente approvadaa 
as pmpostas de transferencia de classe dos socios mrrespon- 
dentes drs. Alcibiades Furtado e Jose Verissimo. Posta a votos. 
teve approvaç8o unanime. 

O sr. Gelasio Pimente communica 4 casa ter o dr. Do- 
mingos Jaguaribe, ao partir para a Europa, lhe dirigido uma 
ca rh  pedindo que apresentasse aos membros do Instituto, em 
seu nome, saudosa despedida. 

O sr. presidente agradece a communicação e diz desejar 
ao illustre consocio feliz viagem e proveitosa pennanencia no 
estrangeiro. 

O socio Sr. Affonso A. de Freitas. subindo á tribuna, 18 
o seu importante e erudicto trabalho Aritochtonhr do Selva- 
gem Brazileiro, replica a uma critica feita a seu trabaiho Os 
Guayanás de Piratininga publiesdo no ultimo volume da &c- 
vista do Instityta 

Muitoi agradou a leitura desse trabalho. Trabalho de pes- 
quiza paciente e acurada, a Antochtonis do Selpagbm Bmzb 
leiro vem trazer luzes a pontos obscuros e debatidos em as- 
sumptos importantes para a historia do selvagem do Brazii. 

Prolongada salva de palmas acolheu as ultimas palavras 
da leitura da brilhante monographia, sendo seu auctar por to- 
dos abraçado. 

O ar. &as congratula-se com o Instituto Iior contar en- 
tre seus membros tão digno e illustrado consocio, homem de 
letras que, com sua cultivada intelligencia e sua. operosidade, 
muito tem fetto pela historia do nosso paiz. 

Nada mais havendo a tratar, o sr. presidente levanta a 
sessáo, convidando os srs. socios a comparecerem 4 proxima, 
que se realizará em 6 de maio vindouro. 

Para constar foi lavrada esta acta. E%, Perlro Mas de 
Camaos, secretario interino. a escrevi. 

SESSAO EM 6 DE MAiO 

Aos seis dias do mez m mato de 1912; 6s =te e meia 
horas da noite, na sala das sessões do Instituto, presentes os 
soeios srs. Thecdom Sampaio, Affonso A. de heitas, Estevsm 
Leão Bourroul, tenente-coronel Pedro Dias de Campos. J. P. 
da Silveira Cintra, Gelasio Pimenta, Oscar Marcandes, Dim- 
merim Range1 e Eugenio Egas, foi lida e posta em discus- 
são a acta da sessão anterior. O dr. Bourroul pede uma rec- 
tifimção requerendo que fique consignada na acta que, quan- 
do, na  sessão passada, fundamentou a proposta de sdmissão 
de d. Delminda* Silveira para socla -correspondente do Ins- 
tituto, dissera ser ella a mais Pujante mentalidade feminina 
do SUI do Brazil e nso simplesmente a mala pujante menta- 
lidade. 



EXPEDIENTE -- 
O secretario communica & casa o recebimento dar jor- 

naes do costume e faz leitura de diversos officios e outras 
communicaçóes. 

O "Avarento", conferencia do sr. AntBo de Moram reali- 
zada no Centro de Sciencias, Letras e Artes. 

ORDEM DO DlA 

Primeira par& 

O dr. BOUIIOU~ fundamenta uma i n d i m o  para que o 
instituto envie ao conselheiro dr. Rodrigues Alves, socio 
fundador do Instituto, sentidas wndolencias pelo falledmento 
do Sr. Domingos Rodngues Alves, pai de S. Moia., e pede 
que seja consignado na acta o peenr do Instituto. Posta a 
votos, 6 unanimemente approvada. 

O Sr. Affonso de Freitas, em brilhante exposiç8o es- 
cripta, indica que o Instituto envie ao arrojado p a u m a  sr. 
Eduardo Chaves um officio de felicitaqóes pelo exlto do seu 
magnifico v60 de S. Paulo a Sepetiba. i.) 

A casa applaude a idéa com tanto brilho sustentada pelo 
digno consocio. 

Nada mais 'havendo a tratar o sr. presidente levanta a 
sessáo convidando os srs. socios a comparecerem 6 proxima 
que se realizar& a 20 do corrente mez. 

Para constar foi Iamada a presente acta. Eu, Pedro 
Dias de Campos, primeiro secretario interino, a escrevi. 

(-1 E o seguinte o inteiro teor da indicação a que na 
ricca se faz referencia: 

PROPOSTA 

"E sabido, Sr. presidente, que da fusão do sangue por- 
tuguez da @oca das descobertas com o do indigena paulista 
surgiu esse povo de bandeirantes a cujo espirito de inicia- 
tiva e indomita coragem deve o Brazil de hoje sua Immensa 
grandeza territorial conquistada, paimo a paimo, pelos des- 
cendentes de João Ramalho e detonio Rcdrigues. 

Mas a extraordinaria energia dos paulistas, ao contrario 
do que geralmente se suppóe, raramente subordinava-se a. 
interesses que não fossem o bem publico e o engrandeci- 
mento da patria. O bandeirante, penetrando o wntinente 
por centenas de leguas, através de inexploradas paragens de 
contestado dominio e, apparentemente tendo por meta o in- 
tuito secundario da captura de indios ou da descoberta de 
ouro, j&mais olvidou fundar povoaçóes nos pontos extremos 
attingidos, indiscutiveis padrões de posse territoriai, fim real 
e altamente patriotico da maioria das "entradas" nos ser- 
tões. 



O proprio Antonio Raposo, tão fortemente estigmatizado 
pelos historiadores superficiaes, não foi caçador profissional 
de indios. A tradicção, attribuindo ao destruidor do Guayra, 
nessa empresa, o proposito unico de aüastecer os mercados 
de escravos de S. Paulo e do Rio de Janeiro, falsea a ver- 
dade historica e se constitue devedora de justa reparaç.60 de 
ha muito exigida pela memoria daquelle illustre e lendario 
patriota. 

O internerato bandeirante paulistano, destruimlo o im-: 
perio jesuitico, quasi todo encravado no territorio da capi- 
tania de São Vicente e cujas divisas se estendiam até o Pa- 
ranbpanema, obedeceu tão somente ao dever patriotico e 6 
necessidade nacional de recalcar o poder castelhano aos seus 
primitivos dominios no Paraguay, e de traçar as divisas na- 
turaes do sul do Brazil divisas essas que os governos da época 
nao souberam ou não quizeram conservar. 

Da mesma sorte, Brito Peixota, os Anhanguéras, Joáo 
Amam, Paschoal Moreira, Jorge Velho, Femáo Dias Paes 
Leme e tantos outros paulistas, que, como elles, cortaram a 
vasta peuinsula sul-americana em mais de uma direcçáa, e 
a cuja selvstica coragem e irriquieto genio alliavam a mais 
clara intelligencia. e o mais aeendrado amor da patria, foram 
todos principalmente conquistadores e povoadores: sua obra 
~,hegou até nos e perdurad perpetuada nesse blóco enorme 
e homogeneo que é o territorio braeiieiro. 

Mas, passada a era das conquistas, cessada a razão de 
ser da existencia das "bandeiras",, a actividade febril dos pau- 
listas, longe de esmorecer e de aquietar-se sob as glorias 
adquiridas, volta-se para outras ramos da operosidade humana, 
não tardando em se Salientar e em ascender ao primeiro plano 
em quasi todos elles. A maxima parte dos herdeiros dos 
bandeirantes fez-se lavradora, sendo o expoente d a  seus es- 
forços nessa nova modalidade da sua aptidão para o tmbaiho, 
a pujança e a prosperidade sem rivais do S. Paulo actual: 
outra parte entregou-se bs cogitwóes do espirito e desde logo 
viram-se filhos do abençoado tomão paulista attingirem &s 
mais altas posições no mundo das sciencias e da politica. 

J& nos começos do seculo 18 appareçiam paulistas nos 
conselhos da corôa portugueza: Alexandre de Gusmáo, nascido 
em Santas em 1679, foi ministra de Estado e secretario par- 
ticular de el-rei d. João V. Na mesma vila de Santos, nas- 
ceu José Bonifacio de Andrada e Silva;que, na politics como 
na sciencia, occnpou as mais salientes posições na mekopole. 

Nas bellas-artes tivemos, modernamente, alta representâ- 
ção: Carlos Gomes, o maior musicista da America, e Almeida 
Junior, o criador do genero pictural paulista, um campineiro 
e outro ituano, foram eximios artistas e alcançaram o renome 
de verdadeiras glorias nacionaes. 

Quem, entretanto, melhor reuniu em si todas as notaveis 
qualidades dos pfimitiws paultrtas, foi o padre Bartholomeu 

-de Gusmáo, natural de Santos, onde nasceu em 1685: de genio 
inventivo e senhor da inteiligeneia e da coragem que csracte- 
riravam os verdadeiros bandeirantes, abandonou por momen- 
tos a politica e os estudos de theologia e de jurisprudencia em 
que era versado, para se dedicar ao estudo da aerostatsçáo e 
ao invento do aerostato, o que conseguiu reproduzindo, em 



realidade, a fabula icariana com o famoso v& sobre LisbBa 
em 8 de agosto de 1709. 

O grande brazileiro tinha-se, porém, avantajado multo, 
para a época, nos estudos das sciencias physicas, e as pem- 
guições do Santo-Officio não demoraram em fazel-o recuar, 
obrigando-o a cessar as "hereticas" experiencias. 

Entretanto, o estupendo invento do padre Gmmáo náo 
ficou perdido. 

Depois de larga etapa em que multiplos estudos e in- 
numeras experieneias foram improficuamente feitos, a outro 
compatricio Santos Dumont, mineiro de nascimento e parlista 
de criacão, coube ' a  gloria de descobrir a diriiibilidade do 
aemstato que o padre voador cont4ra obter com a cauda da 
sua "passarola". a qual, diz elle em sua petiçáo de privilegio, 
"mostrava o modo que teria para se governar a machina, pois 
sem leme seguiria ella a sua vontada e não a do artiiice 
Piloto"; agora, no momento actual, é ainda um brszileiro, pan- 
lista de nascimento e paulista por sua ascendencia de muitas 
gerações quem @e remate 4 obra de Bartholomeu de Gusmão, 
librando o mais portentoso v60 desferido no novo mundo. 

Eduardo Chaves, legitimo herdeiro dos bandeirantes pela 
raça e pelo genio, depois de saudar os manes do padre 
voador, passeiando sua moderna "passarola" por sobre a bahia 
de Santos, aprumou-se no extraordinario vôo de 550 kilo- 
metros que o levou, em 7 horas, da nossa capital B bahia de 
Sepetiba, sem outras garantias de exito alem das que se ro- 
deava o antigo bandeirante nas suas épicas façanhas: ina- 
balavel confian~a em si mesmo e inteira consciencia. do pro- 
prio valor. 

Comiderando, pois, Sr. presidente, que Eduardo Cnaves, 
realizando o "raid" de aviação "S. Paulo-Rio de Janeiro", nas 
condifles excepcicnaes em que o fez, demonstrou B sociedade 
que, entre a nova geraçáo, se conservam inquebrantaveis as 
velhas energias paulistas, dependendo suas manifestações ape- 
nas de opportunidade, proponho que o Instituto officie ao in- 
trepido paulista felicitando-o pelo brilhante resultado do seu 
patriotico emprehendimento. 

Sala das sessões do Instituto Historico, aos 6 de maio de 
1912. - ~ f f o n s o  A. de heitas. 

SESSÁO EM 5 DE JULHO 

Aos cinco dias do mez de julho de 1912, ás sete e meia 
horas da noite. na sala das seuões do instituto, presentes os 
soeias drs. Eugenio Egas, José Torres de Oliveira, Alfredo de 
Toledo, Arthur Vautier, tenente-coronel Pedro DUu; de Cam- 
pos, professor Affonso A. de Freitas, drs. Brant de Carva- 
lho, Gentil de Assis Moura, Ricardo Severo, Af fom d'Es- 
cragnoiie Taunay, srs. Humberto de Queiroz e Dionisio Caio 
da Fonseca, o Sr. presidente declara aberta a sessão. 

Foi lida e approvada a acta da sessão anterior. 
Tendo sido communicado & mesa achar-se na ante-sala 

O SOL.io eleito dr. Affonso d'Escragnolle Taunap, que compa- 
rece afim .de ser empossado, nomeou o sr. presidente uma 



commLssHo composta dos drs. Braht de Carvalho, Arthur Vau- 
tier e professor Dionisio Caio da Fonseca pwa introduztl-o na 
sala das sessões. 

O dr. Egaa, usando da palavra, disse que era sempre 
motivo de regosuo no Instituto a recepçáo de um n m  so- 
cio, mdrmente quando se d4 assento na casa a homens como 
o recipiendario, 'com tradições de saber e de trabalho pelo 
engrandecimento da Patria. O nome de Taunay. disse eile, 
representa para o Braeii o principio da cultura mtistica. O 
avo do recipiendario introduziu no nosso pai% trazendo de 
sua patria de origem - a França - a pintura e a esculptura. 
Seu pai, o dr. Taunay, immortallzou-se nas ietras escreven- 
do UMOS como a Innocencia e A Retiraüa da Laguna, h- 
duzidon em varlas Iúiguas. O füho. o dr. Affonso d'Escra- 
gnolle Taunay, que hoje se incorpora ao nosso gremio scien- 
tifico, continúa a fllustrar esse nome j4 tão iiiustre e táo que- 
rido dos braBileiIos. Accrescentou o dr. Egas que o dr. Tau- 
nay, pelos trabaihos de valor que j4 tem produzido, constitue 
uma acalentadora promessa de gloria para o B-il. 

O dr. Taumy, pedindo a palavra, pronuncia um bellis- 
simo dlscurso i*) de agradecimentos por sua eleiao, fazendo 
nelle uma synthese Nstorica do desenvolvimento temtorial 
d8 Brasil e pondo em evidencia o trabalho titanico dos pau- 
listas e a sua proverbial perseverança. 

AO terminar o brilhante discurso, recebeu o dr. Taunay 
prolongada salva de palmas. 

EXPEDIENTE 

mi seguida 6 feita leitura do expediente constando de 
officios, c~mmunicaçóes diversas, convites, etc. 

OFFERTAS 

As offertas constaram de revistas, jomaes. folhetos, map- 
pas e de 20 valiosos iivros de histeria, encadernados, e 102 
brochuras diversas. 

O dr. Taunay fez entrega ao archivo do Instituto do an- 
tiquissimo e raro mappa do Brazil, o mais antigo que se co- 
nhece, pois que se presume datar de 1515 a 1530. Esse mappa 
B offerecido pelo dr. Manoel Emilio Gomes de Carvalho. 

ORDEM DO DIA 
Primeira Darte 

Sáo apresentadas 6 casa varias propostas para admissãa 
de socios correspondentes. Antes de serem enviadas $ res- 
pectiva commissão para sobre ellas dar parecer, pede a pa- 
I a m  o dr. Aliredo de Toledo que fundamenta um requeri- 
mento em que solicita da casa dispensa de intersticlo para 
que sejam immediatamente approvadas, visto tratar-se de ho- 
mens de letras bastante conhecidos no nosso meio iiterario pe- 
los seus trabaihos hisiaricos. 

(.) O diuwso proferido pelo recipiendario est8 publica- 
do nas págs. 95 e seguintes deste volume. 

J .. . N. da Ilcd. 



Posta a votos, síio acclamados socios correspondentes os 
drs. Manoel Thomaz Alves Nogueira, Manoel Emilio Gomes 
de Carvalho, Tito Joaqnim de Lemos, José Felicio Buarque 
de Macedo, J. B. Paranhos da Silva, professores Luh Gon- 
çalves da Silva Pessanha e Cartos Parlagreco e Visonde de 
Faria. O dr. Taunay faz o elogio de dois desses socios accla- 
mados, enumerando os seus trabalhos historicos sobre o Brazil. 

, ~ O dr. Eugenio Egas da sciencia á casa, em sentida alo- 
cuçáo, dos fallecimentos dos drs. Pedro Vicente de Azevedo 
e Ignacio Wallace da Gama Cakrane e professor JoSo Vieira 
de Almeida, socios prestantes do Instituto. humera  os rele- 
vantes servipx que cada um delles prestou ao pau e princi- 
palmente a S. Paulo, terminando por pedir á casa um voto 
de profundo p e m  pelo passamento dessas illustres individua- 
lidades, requerendo tambem que Bs respectivas iamilias .fos- 
sem enviados pezames. 

O dr. Torres de Oliveira usa da Palavra para pedir que 
seja lançado na acta um voto de profundo pemr pelo passa- 
mento, em Pariz. do conde Aivares Penteado, grande indus- 

' trial paulista. 
O tenente-coronel Pedra Dias de Csmpos pede tambem um 

voto de pezar pelo fallecimento do illustrado militar general 
Olympio da Silveira. uma das glorias militares da nossa terra. 
O tenente-coronel Dias põe em relevo os valiosos serviços por 
elle prestados ao Brazil. 

Pelo sr. presidente 'foi nomeada uma comm&áo de so- 
cios, composta dos drs. Brant de Carvalho, Affonso d<Escra- 
gnolle Taunay e Arthur Vautier, para representar o Instituto 
no enterro do dr. Pedro Vicente. 

O dr. Eugenio Egas communica á casa que a mmmissáo 
que ha quatro annas trata de conseguir a erecção de um mo- 
numento a memoria do Padre Feijó esta prestes a conseguir 
scu fim. 

Os marmores, os bronzes, etc., já se acham em Santose  
breve estarão nesta capital. Essa commirsão, creada por ini- 
ciativa do saudoso paulista dr. Cerqueira Cem,  designou o 
dr. Egas para coligir documentos, para escrever um livro sC- 

bre esse vulto do Braeil Imperio. O dr. Egas declara que já 
tem quasi prompto esse livro, mas que deseja, antes de o en- 
tregar ao prélo, pedir ao Instituto o auxilio de suas luzes e 
de suas opiniões, pronunciando-se sobre elle e fazndo-lhe se- 
vera critica. Por isso inscreve-se para ler na proxima Sesião 
um trecho desse trabalho. 

Nada mais havendo a tratar, o sr. presidente levanta a 
sessão, convidando os 51's. socios a Comparecerem á primeira 
que se realizará no dia 20 do corrente, As mesmas horss. 

Para constar foi lavrada a presente acta. Eu, 'tJedro 
Dias de Campos, secretario interino, a eserevi. 

v-.-.. . . 



Aos 20 üias do mez de julho de 1913, B rua Benjamin 
CQnitant n. 40, séde do Instituto Historiop e Geographico de 
S. Paulo, presentes os srs. drs. Eugenic Egas, J. Brant de Car- 
valho, Affonso de Taunay, Alfredo de Toledo, Ricardo Severo, 
Edmundo Krug, dra. Maris Renotte, coronel Pedro Dias de 
Campos, Dinarnarico Rmgel, Dionisio Caio da Fonseca e Af- 
fomo Antonio de Reitas, 6 a k t a  a sessáo sob' a presidencia 
do dr. Eugenio Egss. secretariado pelos srs. coronel Dias de 
Campos e Affonso &e Freitas 

LEITORA DE ACTA 

l3 lida e sem debate approvada a acta da sessáo anterior. 

EXPEDIENTE 

Constou o expediente da leitura de varios papeis, tendo 
tambem o Sr. primeiro secretario acusado o recebimento de di- 
versos iivros oftertados pelos sonsocios srs. dr. Alfredo de To- 
ldo, Coriolano de Medeiros, Luiz Pessanhi e pela Exma. Sra. 
d. Maria C. Bueno Bierrenbach. 

BALANCETE 

O sr. presidente lê o balancete referente ao ultimo tri- 
mestre do corrente exexcicio, pelo qual se verificam as prarpe- 
ras oondiçóes financeiras do Instituto. 

O sr. presidente, prevalecendo-se da opportunidade, declara 
saber que alguns dos srs. socios ultimamente eliminados dessa 
qualidade por falta de pagamento das respectivas annuidades 
continuam usando o titulo de soe10 do Instituto, fazendo-o 
mesmo constar em trabalhos ulteriormente entregues & publi- 
r ida?:  fni essa declaractio npcrhndo que tacs factos se náo 
reproduram. Continuando, declara ainda o dr Eugeiilo Egas 
oue o i  socios elimir.ados ou? oretrndam rrciitrar vara o Insci- = ~ ~ -  ~ ~ ~ 

tuto poder&of&,ei-o, paga;doAo valor do titulo de socio remido, 
de conformidade com os estatutos vigentes, j& havendo nesse 
sentido mais de um exemplo. 

ADDdlSôAO DE NOVOS SOCIOS 
São lidas dum propostas de admissão de soeios referentes 

aos srs. drs. Paulo de Moraes Barras e C. Marques Leite o pri- 
meiro para a categoria de effectivo e o segundo para a de cor- 
respondente. 

Tendo a casa concedido dispensa de parzcer e de. inters- 
ticio. o sr. presidente sujeitou a vot.açáarambas as propostas, 
as quaes foram ucceitas por unanimidade de votos. 

Em vista desse resultado, são aqueiies senhores proelama- 
dos socios da Instituto. 

VOTO DE PEZAR 
Pede em seguida a palavra o dr. Alfredo de Toledo que 

faa o nemclogio de Quintino Bocayuva e Belisario Soqw de 
Souza terminando por propor o lançamento na acta da pre- 



sente sessão de um voto do profundo pezar Pelo desappad-  
mento daquellzs eminentes bradeiras. 

A proposta do dr. Alfredo de Toledo é approvada por una- 
nimidade de votos. 

2.a PARTE DA ORDEM DO DIA 

Passando-se B segunda parte da ordem do dh, o dr. Eu- 
genio ~ g a s  lê um capitulo do seu exceliente trabalho inedfto 
sobre a vida do padre Diogo Antonio Peuó. 

Abrangendo o periodo em que se deram o assassinio de 
Libero Badmó, a abdicação d o  primeim imperador e a nomea- 
ção de Feijó pam dirigir o ministerio da jwtiça na p r w i r a  
regencie, o trabalho entregue pelo ilustre wnsocio 6 aprecia- 
ção do Instituto é a mais minuciosa, completa e melhor do- 
cumentada noticia que se ha escripto daquelles importantes 
factos da nossa hùitoria. 

A leitura do magnifico e copiosamente documentado tra- 
balho do dr. Eugenio Egas exgottou precisamente uma hora de 
tempo e foi ouvida entre as mais altas manifestaçóes de W R -  
do, sendo o dr. Egas, ao terminal-a, calorosamente applaudld- 
e cumprimentado por todos <u presentes. 

Nade mais havendo a tratar é pelo s. presidente encma- 
de a sessão e designado o dia 5 de agasto proximo futuro Wra 
a realização da sesSá0 seguinte. 

Para constar eu, Aifonso Antonio de Freitas, secretario 
"ad-hoc", lavrei a presente acta. 

8E8SAO EM 5 DE AGOSTO 

Com a presença dos srs. drs. Eugenio Egas, Alfredo de To- 
ledo, Affonso d'Escragnolle Taunay, Gentil de Assis Morna, 

'~s tevam Leão Bourroul, Americo Braziliense. coronel Pedro 
Dias de Campas, Ai fom Antonio de Freitas, Professor Ramon 
Roca Dordal e Dinamerim Rangel e sob a presidencia do dr. 
Eugenio Egas, secretariado pelos srs. Dias de Campos e Aifonso 
de Reitas 8, S. hora do costume, aberta a sessáo . 

No expediente, depois de approvada a acta da seco an- 
terior, foram lidas varias officios, accusado o recebimento de 
diversas offertas ao Instituto, constantes de livros, folhetos, 
etc. e entregus 8 considerwão da casa as propostas de ad- 
missão de socios referentes aos srs. drs. Alberto Rmgel, Diogo 
de Moraes, Isaac Leão Pinto e Jeronymo Avellar de Mello e 
as d? transferencia dos srs. consoeios drs. Raphael de Sampaio 
Vida1 e Joaquim Miguel de Siqueira da categoria. de correspon- 
dentaç para a de effectivos; Viscondessa de Cavalcanti e Iri- 
neu Ferreira Pinto da de correspondentes para a de honora- 
rios, e dos drs. Bemardino de Campas, Luie de Toledo Piza, 
J& Pereira de Queiroa, Francisco de Paula Rodrigues, Carlos 
de Campos, Dionisio Caio da Fonseca. Dinamerico Rangel e 
Fontes Junior, da de effectivos tambem para a de honorafios. 

Ao ser lida a proposta relativa B Vlscondessa de Cavalean- 
ti pede a palavra o m. dr. Affonso Taunay e, depais de fazer 
a apologia das altos meritos literaria e seientiiicos daquelia 



iilustre titular, requer que a proposta a elia referente *eja dis- 
pensada do intersticio afim de ser discutida e votada na pre- 
sente sessão. 

O sr. presidente diz existirem sobre a mesa outras pm- 
postas identicas & que se refere & Viscondessa de Cava ia t i :  
vae proceder a sua leitura antes de Sueitar & discwão o re- 
ouerimento oue acaba de ser anresentado. aedindo aue se es- . . 
&da eUe Bç' alludidas propoSt&. 

Depois de lidas todas as propostas, foram entregues A dis- 
cussão> unanimemente approvados o requerimento do dr. Af- 
fomo Taunay e o additivo do sr. presidente a ellas referente. 

Submettidas B deliberação da casa as propostas dispensa- 
das de iniesticio, foram todas approvadas, sendo então pelo Sr. 
presidente procl~mados socios honararios do Instituto as srs. 
drs. Bernardino de Campos, Luiz de Toledo Pim, José Pereim 
de Queiroz, Carlos de Campos, Fontes Junior, padre Francisco 
de Paula Rodngues, Irineu Ferreira Pinto, Viscondessa de 08- 
valcanti, Dinamerico Rangel e Dionisio Caio da Fonseca. 

O dr. Dinamerico Rangel, presente & sessáo, agradece sua 
transferencia para a categoria de socio honorario. 

O sr. presidente, corporificando ideias expendidas pelos 
drs. Affonso Taunay e Ricardo Severo, fundamenta a seguinte 
proposta escripta, submettendo-a em seguida & discussão. 

"Proposta de cria@ de um fundo de publiCaç&s: 1.O O 
Instituto Historico e Geographico resolve criar o fundo de pu- 
blimçáo de bua "Revista". &e fundo ser& de 30 contos de reis 
em apolices do Estado de S. Paulo e se constituir& das se- 
guintes verbas: , 

a) 50% da renda do Instituto; 
b) producto da venda das coliecções da "Revista": 
c )  donativos das sacios e das pescas que queiram auxi- 

liar o fundo da "Rev.ista". 
2.O) Fica o thesoureiro plenamente autorizado a dsù exe- 

cução a esta resolução do Instituto. 
Sala das sessões. 5-E-1912. 

a) Eugenio Egas - Pedro Dias de Campos". 
Encetada a diseuss&o, o dr. Affonso Taunay. fazendo uso 

da palavra, explana-se em judiciosas ponderações terminando 
por lembrar o alvitre de se nomear uma commissão para es- 
tudar e emittir parecer sobre o assumpto. 

Postas a votos, foram approvadas a emenda em sna intei- 
reza e pr0pasi.a em sua idéia capital, designando em seguida o 
Sr. presidente os srs. drs. Affonso Taunay, Ricardo Severo e 
Arthur Vautier para comporem a respectiva compIlsSá0. 

Continuando com a palavra o 5. presidente propõe &da 
que se represente ao governo do Estado no sentido de ser au- 
xiliada por este a reorganização do archivo federal existente 
na Delegacia Fiscal, solicitando-se tambem seus bons offificias 
junto ao governo federal afim de conseguir a permanencia em 
S. Paulo dos papeis que se refiram ao patrimonio do nosso 
Estado ou a pontos importantes de sua. hlstorla. 

Accrescenta o sr. presidente que para a consecução desse 
"desidemturn" conta com o auxilio e boa vontade do nosso 
mnsocio dr. Alfredo de Toledo, representante do Archivo Pu- 
blico Nacional em S. Paulo e velho amigo, do Instituto =to- 
rico. 



O dr. Alfredo de T.oledo declara que de ha muito tempo 
vem empregando esforços no sentido, MO só de acautelar me- 
lhor a eonserva$ãa do archivo federal que se acha mal instal- 
lado nos porões da Delegacia Fiscal, como tambem de evitar 
que o miado fique privado de vali- documentas de seu di- 
recto interesse: a proposta do sr. presidente, accrescenta S. S. 

vem ao encontro dos seus desejos. podendo, pois, o InstiLuto 
contar com a sua hoa vontade e woperaçáo, que, aliás, estive- 
ram sem,pre ao dispôr e ao serviço da nos- aggremiaçso. 

Sujeita á votação, é a proposta do dr. Eugenio Egas a p  
provada por unanimidade de votos. 

Volta a faze; uso da palavra o dr. Aifredo de Toledo e, de- 
pois de se referir a agradavel lmpressáo que ainda pexdura no 
Instituto causada pela audição da leitura, feita pelo pl: presi- 
dentte, do primeiro capituio do seu trawlho em elaboraçho SO- 
bre a vida do padre Feijó, disse que, interpretando os dese- 
jos da casa, pedia ao dr. Eugenio Egas a continuação da lei- 
tura daquelle exceliente trabalho nas sess6ei seguintes. 

O sr. dr. Eugenlo Egas, agradecendo o alto e carinhoso 
interesse que o Instituto acaba de demonstrar em o o ~ e o e r  o 
seu trabalho, promette lar na sessáa de 20 do -te o capi- 
tulo do alludido trabalho refarente ao ministerio da justiça do 
gabinete de 1831, que representa a phase mais brühante da 
vida politica de Diogo Antonio Feijb. 

Nada mais havendo a tratar 6 encerrada a sessáo. 
Para constar eu, ~ f f o n s o  A. de Freitas, servindo de secre- 

tario, lavrei a presenie acta. 

SESMO EM 20 DE AGOSTO 

Aos 20 dias do mez de agosta de 1912, com a assistencia 
de numerosos visitantes entre os quaes notavam-se os 5 s .  con- 
suels de Italia, Portugal, Hespenha e Paraguay, amunenda- 
dor Mondim Pestsiia, Nereu Rangel Pestana, Anselmo de Car- 
valho, Siqueira Candaso, etc., e dos srs. consocias senadores 
Cezario Bastos. Candido Radrigues, e &S. Eugenio Fms, Ai- 
fredo de Toledo, Silveim Cintra, Affonso Taunay, Deoclectsno 
Seixas, Ricardo Sevem, Bittenwurt R o d r i e s ,  Gentil de As& 
Moura, Amerieo Braziliense, Moreira da Siiva. dra. Maria Re- 
notie, Affonso A. de meitas, Gelasio Pimenta, coronel Pediro 
Dias de Campos e Dinamerico Rangel, realiza-se a sessão ordi- 
naria cbrrespondente a segunda quinzena do me2 de agosto 
de 1912. 

Os trabauios foram presididos pelo dr. Eugenio Egas, que 
teve por secretarios os sm. Dias de Campos e Affomo de 
meitas. 

2 lida e approvada, sem debate. a acta da se& anterior. 
O expediente constou da leitura de diversos papeis. entre 

os quaes dois officios dos drs. Paulo de Moraas Brrw e Joa- 
quim MigueI de Siqueira, agradecendo e communicando accei- 
tarem o titulo de socio eifetivo que ihes conferiu o Instituto. 

Sáo apresentadas, lidas e, em seguida, remetidas B com- 
missão competente trez propostas relativas & admissão dos srs. 
drs. Alonm Guayanaz da Fonseca, Luiz Sergio Thomaz e GU- 



rio Velloso, os dois primeiros na categoria de socios effectivos 
e o ultimo na de correspondente. 

Exgottada a materia do expediente, passa-se á segunda 
parte da ordem do dia, para a. qual estava inscripto o dr. Eu- 
genio Egas. 

Tomando a paiama, o dr. Egas prendeu, Por espaço de 
uma hora, a attençáo do numeroso nuditorio, lendo parte do 
capitulo de seu livro inedito sobre a vida do padre Feijó, refe- 
rente á acçáo do grande patriota quando ministro da justiça. 

De posse de grande chph de documentos, cujo colleeio- 
namento já evidencia suas notaveis qualidades de pesquizador, 
o dr. Eugenio Egas analysa, no trecho do trabalho entregue 
ao conheciminto do Instituto, a excepcional individualidade do 
immortal engeitado da rua da Freira airavez da sua poderma 
acçáo de estaòista e de patriota. 

Pondo ao serviw da patria todo o seu privilegiado talento 
e toda a sua ferrea energia, o padre Fzijó, ao pasço que iáo 
trepidava em espingardear a populaça amotinada, afim de se 
não afastar uma linha siquer da vereda por si mesmo traçada 
na administração publica, patenteavp seu grande espirito de 
humanidade promovendo a primeira lei de reprarsáo aq tzafi- 
w negro, a reduccão dos castigos corporses e lanwndo os prp- 
dromos da aurea lei do ventre livre. 

E não era somente de ordem interna as medidas de ale- 
~ ~ ~ t ~ m e n t o  moral dos brazileiros applicadas Por FeiW; nas Te- 
laçóes internacionaes tzve sempre o extraordinario Paulisb a 
preoccupacáo de affirmar perante o mundo civilizado a eds- 
tencia da nossa nacionalidade organizada, preoccupaÇã9 essa 
perfeitamenk demonstrada quando o grande estadista fez 
scienk a daterminado representante diplomaticn que a naçáo 
br,azileira não wncedis aas estrangims outras regalias além 
das qui estavam em goso os seus naturaes. 

n sob esse duplo aspecto de estadista emerita e de grande 
bemfeitor da humanidade que nos apparece o austero minlstro 
da justiça de 1831 no magnifico estudo do dr. Eugenio Egas. 

E, ti proporção que o dr. Egas prosegue na leitura, vemos 
surgil. ante o nosso espirito, na sua gigentesca estatura de o r - ~  
ganizador da nacionalidaqe brnzileira, o vulto extraordinario 
de Feij6, tão portentoso e tão cheio de glorias quanto o 6 o do 
patriarcha da independencia. . 

Ao terminar é o dr. Eugenio Egas calorosamente felicitado 
por todo o auditorio. 

Nada mais havendo a tratar 6 p-10 Sr. presidente eneerra- 
da a sessão. 

Para constar eu, Affonso A. Freitas, servindo de s-ereta- 
rio, lavrei a. presente acta. 

SESSAO EM 5 DE SETEMBRO 

Sob a presidemeia do dr. Eugenio Egas, secretariado pelos 
=S. coronel Pedro Dias de Campos e Affonso Antonio de 
h'eitas e com a. presença dos srs. drs. Aifredo de Toledo, Can- 
dido Rodrigues, Gzntil Moura, Ricardo Severo. Siqueira Car- 
doso, Ramon Roca Dordal, Gelasio Pimenta, Mareira da Sil- 



va, Dinamerico Rangel, Leoncio Gurgel e Dionisio Caio da 
Fonseca, é, á hora regimental, aberta a s e d o .  

E lida e, sem debate, approvada a acta da sessáo anterior. 
No Expediente 6 lida uma carta do deputado italiano.sr. 

Romolo Muni, em a qual o illustre parlamentar wmmunica 
néo poder assistir aos nossos trabalhos por se ter retirado des- 
ta capital em visita ao interior do Estado. 

Passaado-se B primeira parte da ordem do dia e tendo o 
Sr. presidente communicado 4 casa a existencia. sobre a me- 
sa, de diversas propostas de admissão de sacios, cujo prazo para 
emissáo de parecer já se acha exgottado, o dr. Alfredo de To- 
ledo Propõe e a casa conced? dispensa de parecer e de inters- 
ticio afim de serem as referidas propostas entregues á im- 
mediata-votapáo. 

Votadas as alludidas propostas verificou-se terem sidas to- 
das ellas approvadas por unanimidade, sendo em seguida pro- 
clamados saeios os srs. drs. Luiz Sergio T h o m ,  Alonso 
Guayanaz da Fonseca, Antonio Raposo de Almeida, Dario Vel- 
loso, Sebastião de Vaxoncellos Galváo, Pedro Souto Maior e 
Francisco Ignacio Xavier de Assis Moura, os tres primeiros na 
categoria de effactivos, as tres seguintes na de carespundentes 
e o ultimo na de honomio por transferencia da de effeotivo. 

Fazendo uso da palavra, o dr. Eugenio Egas declara achar- 
ee a directoria do Instituto empenhada em wmpletar a galeria 
d t  retratos dos c i d a d h  que por sua benemerencia se torna- 
ram credores da gratidáo e das homenagens da nossa aggre- 
miar,áo: alem dos reentcs que o Instituto j6 possue, continúa 
o sr. presidente. a nossa galeria receber& em breve mais os dos 
ven-randos senadores Bernard'mo de Camgos e Duarte de Aze- 
vedo, nossos iilustres consocios. 

Respondendo ao dr. Alfredo de Toledo, que houvera decla- 
rado jamais poder-se considerar completa a galeria do inuti- 
tuto emquanto nella náo tomarem logar salientz as rehatos 
das saudosos cansocios drs. Antonio de Toledo Piza e Augusto 
Cezar de Miranda de Azevedo, a sr. presidente esclarece estar 
a directasia envidando esforços no sentido de, opportunamen- 
te, ser prestada a devida homenagem áquelles benemeritos con- 
socios. 

Continuando com a palavra, o sr. presidente, depois de 
lembrar o falecimtnto do nasso consocio João Vieira da Silva, 
propõe o lanwmento ?a acta de um voto de pezar pelo lu- 
tuoso acontecimento. Esta proposta é approwda por unani- 
midade de votos. 

Passando-se á segunda parte da ordem do dia e náa ha- 
vendo quem pediss: a palavra, foi pelo sr. presidente encez- 
reda a sessáo. 

Exripta pa mim, Affonso A. de Fzeitas, servindo de se- 
cretsuio. 

Aos 20 dias do mez de setembro de 1912, em sus. sede so- 
cial, 6s 7 112 horas da noite, prestntes as socios drs. E ~ e r i i o  
Egas, José Torres de Oliveira, Augusto de Siqueira Cmdoso, 
Assis Moura, Americo Biauliense, Gentil Moura, Aiiredo de 



Toiedo, GeIasio Pimenta, A. Tavares, Dinamerico Rwgel e te- 
nente-coronel Pedro Dias de campos, realizou o Instituto sua 
segunda sessão ordinaria do corrente mez, servindo de presi- 
dente o dr. Eugenio Egas e de secretarios o dr. Torres de Oli- 
veira e tenente-coronel Pedro Dias de Campos. 

Foi lida e approwda a acta da sessão anterior. Foi tambem 
lido O expediente e accusadas as offertas. 

O SOC~O dr. Assis Moura pede a Palama Para agradecer 4 
casa a Sua transferencia da categoria de effectivo para a de 
honorario, verificada na sesão de 5 do m e n t e .  

O dr. Egas responde que foi merecidissima essa homena- 
,gem, Visto Ser o dr. Assis Moura um dos mais illustres e ope- 
SWQS con*flcios. 

O dr. Dinamerico Rangel pede, em vibrante aiocuçdo, um 
voto de louvor ao dr. Egas pelo brilhante trabalho historico, 
escripto em linguagem cima e elegante, que leu no monumen- 
to do Ypiranga no dia 7 de setembro, em presença do sr. dr. 
Presidente do Estado e da alta representação governamental. 

A casa applaude o voto de louvor e manda que seja lan- 
çado na acta. 

Em seguida o dr. Egas pede para o dr. Rodripues Alves, 
estadista de que S. Paulo se orgulha, um voto de appiauso 
por ier patrioticamente promovido a erecçáo, no l W  historico, 
da estatua de D. Pedro I e de outros personagens que cnntri- 
buiram para a independencia do Brazil. A casa applaude e 
manda que seja lançado na acta um voto de louvor ao brne- 
merito estadista e põe hs serviqos e o apoio do Instituto a sua 
dispasiçáo em auxilio de tão alevantada idéa. 

Nada mais havendo s. tratar, encerrou o Sr. presidenk a 
sessâo convidando os socias presentes para a proxima sessãc a 
realizar-se em 5 de outubro. 

E para constar lavrou-se a presente acta que eu. Pedro 
Dias de Campos, secretario interino, subscrevo. 

SESSAO EM 5 DE OUTUBRO 

Aos 5 dias do mez de outubro de 1912, em sua sédc so- 
eial, á rua Benjamin Constant n. 40, ás 7 112 horas da noiFe, 
realizou o Instituto Historico e Gwgraphico mais Uma sessrio 
ordinaria sob a presideneia do dr. Eugenio Egas, tendo como 

. seoretarios o dr. Torres de Oliveira e o tenente-coronel Pe& 
Dias de Campos. 

Compareceram B sessáo os drs. Eugenio Egas, Ricardr Se- 
vero, Amerim de Campos representando o dr. Bernwüino de 
Campos, Ramos de Azevedo, Horacio Gonçalves representando 
a Commissáo Central do Partido Republicano, Alfndo de To- 
ledo, Rafael Sampaio, Eduardo Loschi. Affonso d'Eçcragnolle 
Taunay, Jasé Tomes de Oliveira, Manoei Pereira Guimaráes. 
coronel Raposo de Almeida. Antonio Moreirs da Silva, p,o- 
fessor Affonso Antonio de Freitas, tenente-aoronel Pedro Dias 
de Campos, ms. Gelasio Pimenta, Luiz AlPDXenga, Mitnoel dm 
Reis, Jose Lebrazo e Arthur Silva. 

Lida e approveda a acta da ew& anterior, parnu-se ao 



expediente, sendo lidos diversos convites e communicaçóes, e 
accusadas as offertas de livros, revistas, jornaes, eic. 

Achando-se na sala contigua o novo =cio do Instituto, 
coronel Raposo de Aimeids, foi nomeada para introduzil-o no 
recinto da sala dss sessões uma commissão composta dos drs. 
Rafael Correa Sampaio e Manoel Pereira Guimarães. 
Logo após ter tomado assento, foi saudado Pelo dr. Eugenlo 
Egas.que se congratulou com o Instituto pela acquisiçáa feita 
com a entrada do novo consocio. O m n e l  Raposo de Almei- 
da, pedindo a palavra, agradece a sua eleigáo para membro 
effectivo do Instituto. 

ORDEM DO DIA 

O dr. thesoureiro entrega á mesa os balancetes da receita 
e despesa do t rhnesh findo, accusando um saldo de mais de 
onm contos de h6is. 

São apresentadas as seguintes propostas de admissáo de 
soeios: effectivo, o dr. Adeünar de Mello Franco: correjpon- 
dentes, os drs. Thomaz Pompeu de S o m  Era&, José Niepce 
da Siiva, Virgiiio Augusto de Moraes, Clearge Dumas, Antonio 
Augusto Campos da Cunha e Virgiiio Martins de Mello Franco. 

A casa proclama-os mios  do Instituto, approvandn um 
p?dido de dispensa de parecer e de iniersticio, do du. Alfredo 
de Toledo. 

Pediu a palavra o dr. Eugenio Egas, presidente, e disse 
que a presente direchia do Instituto Histonoo, cujo mandato 
estava prestes a expirar, queria concluir a sua gestão com um 
acto de justiça, prestando uma homenagem de elevado culto a 
trés illustres COIISOC~OS. 

Ao Sr. dr. Bemardino de Campos aquelia instituição devia 
assignalados servipos. Era elle que presidia os destinos de São 
Paulo, quando se fundou o Instituto; e tados guardam memo- 
ria da maneira patriotica Por que se conduziu c illush'e estadista 
dando franco e decidido apoio ao seu Secretario do Interior, o 
saudoso dr. Cezario Motta, na proteção dispensada A incipien- 
te instituiçáo. G r v s  4 boa vontade desses dois grandes ho- 
mens de governo o Instituto Ristorico poude iTansp8r as pri- 
meiras barreiras e vencer os primeiroi obstacuios. 

O dr. Ramos de Azevedo era o architecto, o brilhante es- 
pirito de artista, cuja capacidade elle teve a satisfação de ver 
consagrada durante a sua estada na Exposiçáo de Turim. A 
obra artistica, qw o dr. Ramos de Azevedo enviou bguelle c=- 
tamen universal, alcançou as mais entbusiasticas referencias 
de cnnspicuas autoridades na materis. O quadro que foi e x w t o  
no Velho Mundo honra ha muito as paredes do Instituto, e ho- 
je o retrato do autor vem rematar o preito de homenagem. 

O conselheiro Manoel Antonio Duarie de Azevedo, disse o 
dr. Egas, representa para esta instituição uma individualidade, 
cujos serviços estáa acima de qualquer elogio. Na presidencia 
desta casa o venerando braziieiro poz em relevo as mesmas 



brjlhan!es qualidades, que o haviam dignificado em todas as 
acçóes da vida publica. 

Assim pensando, a directoria do Instituto Historico, pro- 
motora desta solennidade, designou o seu distinto orador, sr. 
dr. Rafael Correa Sampaio, para pronunciar o discurso official. 

O dr. Egas deu a palavra ao dr. Rafael Sampaio que pro- 
feriu e1oquent:meute uma bella oração analoga ao acio. 

Na& mais havendo a tratar, foi suspensa a sesrão e con- 
vocada outra para o dia 21 do corrente. 

E para constar lavrou-se a presente acts que eu, Pedro Dias 
de Campos, seaetario interino, subscnvo. 

SESSAO EM 21 DE OUTUBRO 

Aos 21 dias do m a  de outubro de 1912, em sua séde so- 
cial, B rua Benjamin Constant n.  40, ás 7 e meia horas da 
noite, realizou o Instituto Hiitmiw e Geographico a convoca- 
da sessáo ardinaria sob a presidencia do Sr. &. Ewenio Egas, 
tindo como secretarios o dr. Torres de Oliveira e tenente-w- 
roiiel Pedro D!as de Campos. 

Ccmpareceram & sessáo os seguintes membros do Insti- 
tuto: dr. George Dumas, dr. Meira de Vasconcellos, dr. Rufus 
L,ane, Luiuiz Sergio Thomaz, Eugenio Egas, José Torres de Oli- 
veira, corond Pedro Dias de Campos, d. Ud ia  Rezende, dr. 
Oscar de Sá Campello, dr. Alfredo de Toledo. dr. Amezico Bra- 
ziiiei~se, dr. Estevam BOIUTOUI, conego Erechias Galvão da Fon- 
toura. dr. Francisco Ignacio Xavier de Assis Mowa, dr. Sil- 
veira Cintra, dr. Ricardo Severo, dr. Luiz Pim de Almeida, Af- 
fonso de Freitas, Gelasio Pimenta, Deocleciano Rodrigues Sei- 
xas, Affonso d'Escragnolle Taunay, Antonio Moreira da Silva, 
Carlas Reis, Arthw Vautier, Dinamerico Rangel, Thiers Mar- 
tins, Fraccisco Rocha, Frankiin de Arauja, dr. Militáo Affon- 
so de Azevedo, dr. Alvaro Machado Pedrosa, Sergio M. de V?%- 
concelloç, Dmamerico Rangel Filho, Raul Apocalypse e Ma- 
riano Matoso. 

Lida e approvada a acta da sessáo anterior, passou-se ao 
expediente, sendo lidas diversas communicaçóes e accuradas 
vaiias offertas, etc. 

Achando-se na  sala contigua os novos consacios drs. Geor- 
ge Dumas, J. Meira de Vasconcellos, Rufus Lane e Luiz Sergio 
Thomaz, para introduzil-os foi nomeada uma commiisão. 

O dr. Euglnio Egas declarou que por motivo de força 
maior, deixava de compaxecer É sessáo o dr. Ralael Corrèa 
Sampaio, que fora designado w r a  saudar o novo mcio do 1116- 
tituta o il!ustre ds. Gwrge Dumss. 

A' vista disso, o presidente nomeou o dr. Dinamerico Rangel 
para saudar o eminente scientista pronunciando um heliissima 
discurso de saudaçáo. 

O dr. Dumas em uma bellissima allocuç~o agradece a~ 
Instituto sua elei&o. 

Uma enthusiastica salva de palmas cobriu as ultimas pa- 
lavras do orador. 



ORDEM W DIA 
... 

L= Wrte 

Fala o dr. Bourroui Disse elle que muita o acabrunhava 
ter aue communicar B mesa uma triste noticia. a do faüeci- . ~~ ~ ~ ~~ 

i e n t o  do distincto associado dr. b t a n t e  Affonso Coelho, 
Pelo que IHlUeria que se lançasse na %ta um voto de profundo 
pezar. 

O Sr. Eugenio Egas respondeu que muito lamentava a 
morte dsquelie socio e que satisfazia ao pedido do dr. Bourroui, 
associando-se a essa homenagem. 

2. Parta 

O dr. Eugenio Egas lê o seu importante trabalho sobre 
Feijó. 

m t e s  de iniciar a leitura do seu importante trabaiho sobre 
Diogo Feijó, intitulado Epilogo, o dr. Eugenio Egas declarou 
que não era sua inteliçáo lê1 este te o ommplementa do que 
já escrevera sobre a vida do grande regente do Imperio. Em 
honra, porém, ao nom e illustre sociodr. George Dum-. resol- 
veu f-r essa leitura mesmo na sessão de hoje, pois, conforme 
teve occasiao de verificar ha poucos annos, tinna plena con- 
v i ~ @  de que o eminente dentista muito se interessa pela 
vida do padre Diogo Feijó, um dos maiores vultos da nossa 
histeria 

O trabalho do dr. Egas foi ouvido no meio da maior at- 
ten& tal o interesse que despertou no numeroso auditoria. 

Poucos historiadores tanto e tão profundamente têm es- 
tudado a personalidade de Feijó, wmo o dr. Egas, que nál 
se cança de trazer á luz factos importantissimos sobre o re- 
gente do Imperio, factos esses que cada vez mais põem em 
destaque a figura maseuia do notavel politico brazileiro. 

Enthusiasticos applausos fizeram-se então ouvir pelo salão. 
Tomou a palavra o illustre éonego Ezechias Galváo d -  

Fontoura, que elogiando enthusiasticamente o bello trabalho 
do dr. Egas, fez um longo estudo sobre a pessoa de Diogo Feijó, 
como sacerdote, como exempbrtssimo sacerdote. 

O conego Ezeehias descreveu a vida de Feijó em Itú, onde. 
orpham de pae e mãe, f6ra Protegido por um tio-avo do orador 
por conta do qual partiu para esta capital afim de aqui 
estudar. 

O orador terminou o seu discurso com um bello estudo sobre 
OS dcis eminentes.prelados Paulistas d. Matheus de Abreu Pe- 
reira e d. Antonio JoaQuim de Mello, sendo. ao terminar, en- 
thusiisticamente applaudido. 

Falou por ultimo o dr. Francisco Ignacio Xavier de Assis 
Moura, que.. referindo-se ao trabalho do dr. EuPenir, Eeas, 
disse que desejava' fazer uma Pequena rectificaçáo relativa- 
mente ao local em que se acham os restas mortaes d* Diooo 
Feijó 

O dr. Assis Moura declarou que. segundo investiga$óes 
eracti?.simas: ris despoios do reoehte do Imuerio so Irbarn no 
convento do Canno. sob O local em que se encintra a 'varrem 
dn NoCsn Senhor dos Passos. 



O dr. Eugenio Egas agradeceu ao orador aqueUa recti- 
. ficaçáo ao seu trabalho, a qual elle considerava de maxima 

importancia. 
Realizar-se-& na dia 25 do corrente, 4s 8 horas da 

noite, a eleição da nova direitoria do Instituto Historico e 
Geographico. 

O dr. Manuel Moreira de Queiroz, actual vice-presidente 
I do Instituto, communicou á associaç&o que não poderá ac- 

ceitar a sua reeleiç&o para aquelle cargo, por motivo de 
forç8 maior. 

Não havendo mais nada a tratar, o dr. Egas encerrou a 
sessão. 

E para wnsiar lavrou-se a presente acta que eu, Pedro 
Dias de Campos, secretario interino, subscrevo. 

SESSAO EM 25 DE OUTUBRO 

Aos 25 dias do m a  de outubro de 1912, em sua s6de social, 
4s 7 112 horas da noite, realizou o Instituto Historico e 
Geographico a sua ultima sessão ordinaria do corrente 
amo,  sob a presidencia do dr. Eugenio Egas, secretariado 
pelos srs. dr. Torres de Oliveira, e tenente-coronel Pedro Dias 
de Campos. Estavam presentes os rrs. drs. Luiz de To- 
ledo Piza, Raphael Carreia Sampaio, Adelmar de Mel10 Franco, 
coronel Pedro Dias de Campos, dr. Eugenio Egas. Francisco 
Horta Junior, Dinamenco Rangel, Torres de Oliveira, Gelasio 
Pimenta, Gentil de Moura, Alfredo de Toledo, Maria Rennotte, 
d. Lydia Rezende, Estevam Leáo Bourroul, Francisco Teixeira, 
João Baptista Reimáo, Arthur Vautier, dr. Assis Moura, Be- 
nedicto Celixto, dr. Oscar de Sá Campello, Humbertc de Quei- 
roz. conega Ezechias Galvão da Fontoura, Oscar Marcondes. 
cornmendador Leoneio da Amara1 Gurgel, dr. João de Cerqueira 
Mendes: Edmundo Knig, Carlos Rels, dr. Affonso Antonio de 
Freitas, dr. Diogo de Moram, coronel Raposo de Almeida, dr. 
Deocleciano Seixas. ooronel Septimio Werner, Couto de Magn- 
Iháes, professor Jogo Wetter, dr. Americo Brnziliensp, dr. Af- 
fonso d'Escragnclle Taunay, dr. Pedro Rodrigues de Almeida, 
dr. Llliz Sergi- Thomaz e dr. B ~ a n t  dc Carvalho 

E' lida e approvada a acta da sessáo anterior. depois da 
segi?inte rectificaCê.0 feita pelo Sr. Assis Moura: o turnulo do 
padre Dioso Antonio Feijó, assumpto de que se orciipárn. por 
~ C P P S ; ~ O  da leitura do ultimo t.abelho do dr. Eugenio Eoas; ee 
encoqtra em frente ao altar do Senhor dos Passos onde actual- 
mente estk n imagem do Coracáo r l -  Jesus. c a  em-ia do Carmo. 

P?sscii-se em s w i d a  ao expediente, que constou da leitu- 
r a  d- diversos officios e aprezentacáo de jomaes e r*alstas. 
0 Sr. presidente annuncia o objecto da sessáo. riue 6 r 

eleirso da direetaria para o proximo triennio de 1913-1916. 
Antes da eleiqão pediram a palavra psra. doclanom ou? 

ná-. -creitsvam as reeleicões os srs. Arthilr Vali t i~r  Pafre! 
Cnn'ei~ P Eivenio Egas e pediram oue os amiew náo diqoer- 
"a,ssfm votos em seus nomes. antes convergissem rr?,a a ehaoa 
oiie wtivesse em condicóes de promover a prosperidade e o en- 
grandecimento do Instituto. 



O sr. presidente suspendeú a seMao para o preparo das 
cedulas para a eleição e foi a mesma reaberta depois de 15 mi- 
nutos, verificando-se o seguinte resultado: miaente, conse- 
Iheiso Duarte de Azevedo, 33 votos; Alfredo de Toledo, 4 votos; 
dr. Couto de Magalhães, 2 votos; para vice-pre?.idenie, dr. Luie 
Piza, 36 votos; dr. Manoel Pereira Guimarães, 2 votos; dr. As& 
de Moura. 1 voto; para Lo seoreterio, dr. Torres de Oliveira, 36; 
vstos; drs. Alfredo de Toledo, Eugenio Egas e Affonso ta unas^ 
1 voto cada Um; para 20 secretario, coronel Pedro Dias de Cam- 
pos, 36 votos; drs. Torres de Oiiveira, Affonso Antonio de Frei- 
tas e Dinamerico Rangel, 1 voto cada um; snppientes de seore- 
iario, Geiasio Pimenta, 34 votos; dr. Deacleiano Seixa$ 21 
votos; dr. Rafaei CorrPa Sampaio, 13 votos; ar. Affonso Tau- 
nay e Dias de Campos, 1 voto cada um; orador, dr. Affonso 
Taunay, 33 votos; dr. Rafael Corrêa Sampaio, 3 votos; drs. Eu- 
genio Egas, Alfredo Pujol e Alfredo de Toledo, 1 voto cada um; 
para thesoureiro Leoncio do Amaral Gurgel, 31 votos; dr. Ar- 
thur Vautier, 7 votos; &. Ricardo Severo, 1 voto. 

O 3residente da sessão proclama a directoria eleita, com- 
posta dos srs. conselheiro Duarte de Azevedo, dr. Luiz de 'io- 
ledo Piza, dr. Torres de Oliveira, tenente-coronel Pedro Dias 
de Campos, commendador Leoncio do Amaral Gurgel,, dr. Ai- 
fonso dlscragnoiie T a u y ,  Geiasio Pimenta e &. Deocleciano 
Seixac 

Pediu a palavra o dr. Luiz Piza para agradecer a honra que 
o Instituto Historico lhe conferiu elevando-o ao alto cargo de 
e u  vice-presidente exactamente quando grave enfermidade 
priva esta assoeiação do concurso e das luzes do seu fflustre 
presidente, o dr. Duarte de Azevedo. No confronto que o orador 
faz entre o que elle chama seu nenhum merecimento e o me- 
recimento extraordinario do grande mestre, do illustre homem 
publico e estadista. que é o dr. Duarte de Azevedo, o enche de 
receios; elle disse sentu: por outro lado, que cobraria forças 
com a invocaçáo do seu nome e do seu exemplo, assim como, 
nos momentos difficek de sua vida profission&I, costuma evocar 
á memoria as lições do seu antigo mestre - exemplo do saber, 
da critica e do bom senso, a traçar com calma e segurança a 
h'ajectoria da vida juridica e o desdobramento das instituições. 

Agradeceu de novo o voto captivante do Instituto. cuja vida 
tem sido um bello exemplo de actividade desinteressada e abne- 
gada, voto tanto mais captivante quando vem com o concurso 
de duas notaveis senhoras, cujo exemplo de dedicação social e 
alta espirito enche de encanto o nosso ambiente. e promette 
envidar esforços para, mesmo depois dos benemeritos actos da 
directoria que acaba de terminar o seu tempo, corresponder á 
generosidade illimitada do Instituto, afim de que esta possa 
parecer uma m&a antecipação de justiça remuneratoria. 

Falou depois o revdmo. conego Ezechias Galvio da. Fon- 
tnura para dirigir palavras de elogio e agradecimento aos cuatro 
membros da directoria, que teminavam o seu mandato e nu? 
se conduziram com muita dedicação, salientandn o orador offi- 
cial. dr. Rafael Corres Sampaio, que soube cumprir com notsvel 
brühantismo a sua ardua tarefa, manifestando-se sempre com 
independencia e elevado criterio. 

Falou por fim o dr. Torres de Oliveira e. appellsndo para 
o testemunho de seus amigos, disse nunca haver pleiteado a 



sua elei@o, pelo que eram ainda maiores os seus agradecimen- 
tos pela prova de sympathia de seus companheiros do Ins- 
titutü. 

O dr. Eugenio Egas, nada mais havendo a tratar, encerrou 
a sesráa e convidou os socios presentes para a sessão solenne 
de 1.0 de novembro, comemorativa do anniversario do Ins- 
tituta, e na qual o dr. Affonso dPscragnoUe Taunay fará o elo- 
eia histarico dos socios falecidos durante o anno. - 

Do que, para constar, eu, Pedro Dias de Campos, lavrei a 
presente acta. 

SESMQ MAGXA EM 1 DE NOVEMBRO 

A 1.0 de novembro de 1912, na  séde do Instituto Historico 
e Geographico de São Paulo, wm a presença de numerosos 
asso~iados e convidados, exmas: senhoras e representantes do 
Governo, consules, no salão nobre, realizou-se a sessáo magna 
commemorativa do anniversario do Instituto, ás  8 horas 
da noite. 

Não tenda comparecido os demais directores, assumiu a 
presidencia o dr. Arthur Vautier, thesoureiro, sendo secre- 
tariado pelo tenente-coronel Pedro Dias de Campos e Gelasio 
Pimenta. 

O sr. presidente abre a sessáo justificando a ausencia dos 
membros da directoria e dá a palvra ao orador officiai dr. 
d'Escragnolle Taunay, que desenvolveu um bellissimo e subs- 
taneicso panegyrico dos consocios falecidos durante o a m o  de 
1912. Em palamas sinceras e repassadas de profunda saudade, 
relembrou a orador com fulgurante eloqueneia a vida e os feitos 
desses malogrados consocios. 

Foi muito applaudido ao terminar. 
Nada mais havendo a tratar, encerra o sr. prnsidente a 

ses?áo. axradecendo a presença dos socios e das pessoas 
convidadas. 

Eu, Pedra Dias de Campos, secretario interino, escrevi. 



R e l a t o r i o  

Srs. membros do Instituto Historico e Geographico de 

Durante o anno náo houve modificapão na Diretoria eleita 
vinda de 1911. 

O dr. Manoel Pereira Guimarães, vice-presidente do Ins- 
tituto. solicitou e obteve 6 mezes de licença Dor ter de Partir . . 
para a Eurow 

Por motivo das substituições verificadas, com a concess6Q 
de%% licen-, e para não ficar acephalo, durante esse tempo, 
o cargo de 2.0 secretario, foi nomeado Interinamente com 
acquiescencia da casa em sess6o ordinaria, o tenente-coronei 
Pedro Dias de Campos, que desempenhou suas funcçóes com 
grande zelo e muitaactividade. 

QUADRO DOS SOCIOS 

Durante o anno de 1912 foram proclamados socios do Ins- 
tituto 30 nomes propostos, sendo: - 8 na categoria de effectivos 
e 22 na de correspondentes. 

Foram transferidos de categoria 19 srs. Meios, sendo: da 
de effectivos para a de correspondentes. 5: da de correspon- 
dentes para a de honorarios, 4: da de effeetivos para a de 
honorarioa. 10. 

O Instituto lamentou durante o anuo a perda de muitos 
dos seus prestimosos consacios, arrebatados pela morte, tendo 
feito o seu necrologia o proficiente sr. rir. Affom Tauny, 
convidado para seMr de orador no impedimento do effectivo. 

SESSBES REALIZADAS E LEITURA DE TRABALHOS 
~~~~~~~~se durante o anno 15 sessões ordinarias e a 

sessão solemne de encerramento. 
Nellas foram trahdos assurnptos de importancia para a 



vida do Instituto, e bem assim lidos por varios socios, trabalhos 
historiios e geographmos: 

- "Diogo Antonio Feijó", pelo socio 
Eugenio Egas, em tres se&es. - "Descoberta da America" pelo soeio 
Oscar Marcondes - "Autoehtonia do selvagem brazileiro" 
pelo socio Affonso Antonio de Freitas. - "Exposição escrita, sobre o aviador 
paulista Eduardo Chaves", pelo mesmo con- 
mio. 

Alguns desses trabalhos deverão apparecer na "Revista do 
Instituta". 

Está presentemente melhor organizada a bibliotheca do 
Instituto. 

Todas as obras encadernadas existentes estão catalogadas e 
numeradas, facilitando desre modo a sua consulta. 

Foi eila enriquecida durante o anno com valiosas offertas 
de livras, brochuras, jornaes, mappas e outras publicapóes. 

O mobiliario e pobre; mas, agora que o nosso salão está 
melhor disposto, é tempo de se começar a reforma da biblio- 
theca. 

E' pena que os livros da bibliotheca estejam mal acon- 
dicionados. 

PUBLICAÇBES 

"A Revista do Instituto", expoente da cultura e do labor 
de seus membros, não tem sido distribuida regularmente nos 
ultimes amos. 

O numero XIV, yelativo ao anno de 1909, sómente appare- 
ceu em outubro de 1912. 

Seria de muita conveniencia que se pudesse normalizar a 
distribuição da "Revista". 

A creacão do Fundo de Publicapies impõe-se de modo 
absoluto. 

FiNANÇAS 

DO balancete da sr. thesoureiri constam as verbas da re- 
ceita e despesa do Inqtituto. O saldo é de 6:027S4W, dinheiro 
em caixa. 

ELEIÇAO DA NOVA DIRECTORIA 

Na sessão de 25 de outubro do anno findo de 1912 realizorr 
o Instituto a eleição da Directoria que dwe dirigir os destinos 
da instituição no weriodo social de 1913-1915. 

Foram eleitos e proclamados os senhores que agora v&o 
tomar a si a direcção do nosso Instituto. 



Sãa elies: 
Vice-presidente: Dr. Lu& Piza. 
1.0 secretario: Dr. Jose Torres de Oliveira. 
2.' secretario: Tenente-coronel Pedro Dias de Campos. 
Thesmueiro: Domm. Gurgel do Amara1 
Orador: Dr. Affonso Taunay. 
Supplentes do 2 0  secretario: Sr. Gelasio Pimenta e dr. Deo- 

cleciano Seixas. 
O presidente reeleito era o conselheiro Manoel Antonio 

Duarte de Auevedo, que a morte conduziu para o repouso eterno. 
Não 6 agora o momento próprio para fazer o elogio historim 
desse grande brazileiro, que, par largos annos, figurou com 
brilho desusado em todas as elevadas posiçóes da nossa Patria. 

O seu talento primoroso fulgiu em todas as manifestações 
das artes e das sciencias. E no templo da Justiça, eile foi um 
Sacerdos Magnus. Poeta, orador, mestre, escriptor, advogade, 
jurisconsulto, politiw, jornalista, ministro, semdor, Manoel An- 
ianio Duarte de hevedo deixou indeleveie sulcos de sua pas- 
sagem pelo mundo intellectual brazüeiro. Onde a sua figura 
appareeeu, a sua inteiügencia derramou ondas briibantes de 
luz e de saber. 

A sua carreira palitica e a sua carreira social foram feitas 
a golpes de estudo e de talento. Elle foi um exemplo do quanto 
póde o trabalho ao serviço do estudo. O fulgor de sua inklli- 
gencia foi constante, foi firme e foi poderoso at6 os ultimos 
dias de sua longa, util e preciosa eestencia. 

Nesta casa, cujos destinos a conselheiro Duarte de Aze- 
vedo presidiu por tantar annos, a sua falta 6 immensa, e a 
nossa saudade será eterna. 

Difficil vai ser o preenchimento desta cadeira, que elle 
honrou e ergueu muito alto. Gloria B sua memoria bemfazeja, 
paz a seu corpo que descança no seio da tem paulista, que 
elle tanto amou. 

Tomo a liberdade de pedir a attençáo do Instituto para a 
necessidade que ha de reformar os nossos estatutos nas seguintes 
bases, que a experiexcia demonstra serem as meibores: 

I) - o mandato da Directoria deve durar 
6 annos, renovando-se o seu pessoal, 
por metade, em cada triennio; 

2) - náo reeleiçio no 1.0 periodo seguinte: 
3) - limitação do numero de socios nas di- 

versas categorlas; 
4)  - depender a Revista. directamente do 

presidente do instituto, que ser& o seu 
director, com poderes de nomear o se- 
cretario da mesma Revista, podendo o 
secretario ser socio ou não; 

5 )  - extincçáo, ~ortania,  da commissão de 
redacção: 

6) - organizaçáo da Secretaria do 1115 
tituto, com um bibliothecario pago 



(pessãs idones e iiiustrada) que se 
encarregue tambem do seu expediente 
e de um continuo servente, sendo o 
cargo de bibliothecario exercido por 
socio de reconhecido zelo pelo Insti- 
tuto; 

7) - a applicagio de parte da renda do 
Instituto pnrs o fundo de pubiica- 
cões: 

8) - publica@o semestral da Revista, coir 
3511 papinas. 

Estas consideraçóes eu apresento ao Instituto sob minha 
exclusiva responsabilidade, escudado na observação pessoal, que 
fiz, durante os mezes que tive a honra de presidir o 
Instituto. 

A Directoria que hoje se despede Procurou, nos limites de 
suas forças e de seus recursos, bem cumprir os seus deveres. - 
Eugenia Egw presidente interino. 
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SOCIOS BENEMERITOS 

I 
N. 1 NOMES DATA DA ELEIÇAO 

-i 
-1 1 

1 Dr Alfredo de Toledo ........ 
2 / ~ r :  Csrlos Reis ............... 
3 1 Dr. Domingos José Nogueire 

I J a w i b e  .................. 
4 1 Dr. Hermann von Ihering ..... 1908 
5 , Julio ConceiGo ............... 
6 1 Dr. O W e  A. Derby ........... 
7 1 Dr. Pedro Augusto Gomes Car. 

......................... - I I 



NOMES DATA DA ELEIÇAO 

1895 
1895 

junho 
junho 

I ........ 1 1 Barão Homem de Mello 
............ 2 1 Belarmino Carneiro 

6 
20 

3 Barão de Paranapiaiaba ....... 4 julho 1895 

5 . .............. 
6 ! Dr . Joaquim F . de Assis Brazil . 
7 1 Dr . Frederico Augusta Lisboa . . 
8 1 Dr . Augusto Freire da Silva .... 

........... 9 1 Conde Affonso Celso 
. ...... 10 I Padre Rafael M Galanti 

11 Cons . A . C . Teixeira de Ara- 
.......................... I gáo 

12 I Dr . João Capistrano de Abreu . 
.. . .......... 13 1 D1 John C Branner 

14 i Bernardo de A . da Silva Ra- 
I mos ......................... 

15 Dr . Thomaz G . Paranhos Mon- 
I tenegro ...................... 

16 ! Dr . B . F . Ramiz Gaivão ........ 
. ............ 17 1 Dr Felisbello Freire 
. ................ 18 I Dr João Ribeiro 

19 1 D . Mathias Alonso Creado ...... 
20 I Dr . Clavis Bevilequa .......... 
21 ! Dr . Augusto Henrieh Wieman . 
22 1 Dr . Frederico . Kerner Mari- 

I laum ......................... 
23 1 Dr . Richard Westtstein ........ 
24 ! Dr . Victor Schffner ............ 
25 / Dr . Ernesto Guilherme Young . 
26 ' Dr . Barão de Studatt .......... 
27 1 D r  . Emilio A . Goeldi ........... 
28 1 D . Anselmo Hevia Riquelme .... 
29 ' Dr . M . A . de Souza Sá Vianna . 
30 1 Dr . Olvntho de Mawlháes . . . .  
31 1 D r  . Vicente Liberalino de Albu- 

I querque ...................... 
32 Mrs . Marie Robinson Wright . . 
33 1 D . Susvielq Guarch ........... 
34 1 ;ir . Alberto aos Santos Dumont . 
35 1 Duoue dos Abrusz~s ............ 

............ 36 1 D . Duarte Leopldo 
37 I Dr . Estevam h ã o  Bourraul .... 
38 ! Guilherme Ferrero ............. 

............. 39 I Pe . dr . Julio Maria 
40 1 Dr . Gustavo de Oliveira Godoy . 

I 

7 setembro 1895 
20 
25 
13 
20 

4 

20 
20 
25 

5 1 julho 
I 

5 1 julho ( 1900 
5 fevereiro ) 1901 
5 1 fevereiro 1 1901 
5 1 fevereiro 1 1901 
5 fevereiro 1 1901 
20 1 fevereiro 1 1901 
20 1 maio 1 1901 

I 
20 1 maio 

I 
1 1901 

20 1 maio I 1001 
20 1 maio ( 1901 
20 1 agosto 1 1901 
25 1 outubro 1 1901 
20 1 agosto 1 1902 
25 / janeiro ( 1902 
25 1 janeiro 1 1903 
20 1 julho ( 1903 

I 

20 1 julho 
f 

20 1 julho 
20 1 iulho / 1903 
5 I setembro I 1903 
5 1 outubro 1 1903 
4 1 marw / 1905 
20 1 julho 1 1907 
20 1 julho [ 1907 
4 abril / 1908 
5 1 maio . 1 1908 

I 

outubro 
outubro 
maio 
fevereiro 

1895 
1895 
1896 
1897 

1 setembro / 1897 

julho 1 1898 
julho 1899 
outubro / 1899 



. 

NOmB I DATA DA ELEiGAO 

Virgiiio Vmea ................ 5 maio 
Dr . Manoel de Oliveira Lima ... 5 junho 
Dr . Bar&o Bmiiio Machado . 6 agasto 
D . Larrabure Unamie .......... 5 outubro 

Andrada ..................... 
Almirante Arthur Jaceguay .... 
Cons . José Garios Rodrigues ... 
Dr . Jose Luiz de Almeida No- 

50 / ~r . .~ iogo  de Vasconcellos ...... 5 
51 1 Dr . Pedro Lessa ................ 6 
52 1 Aimirante Antonio Alves Ca- 

mara ........................ 5 
h . Carlos Valente de Novaes 5 
General dr . G . Thaumaturgo 

de Azevedo .................. 5 
Dr . José A . Boiteux ............. 5 
Coronel dr . J . M . Moreira Gui- 

...................... mar&es 5 
D . Julio Fernandes ............. ' I  Dr . Joáo Mendes de Aimeidai . Junior ...................... 5 

' D . Lydia de Souza Rezende .... 5 1 Coronel Abel Botelho .......... 20 
Com . Ernesta J . de C . e  as-/ 

..................... concellos / 20 
1 Dr . José Lobo de Asila Lima ... 20 

Frederiw Mistral ............... 5 
I Dr . Arthur Orlando da Silva .... 20 
Dr . Aldbiades Furtado ......... 20 
José Verissimo ................. 20 I Dr . Antonio Martins Fontesi 

Junior ....................... 5 
Dr . Bernardino de Campos . . . .  5 
h . CarIos de Campos .......... 5 
Dr . Dinamerico A . Rego Ran- 

gel ........................... 5 
Dlonisio Caio da Fonseca. ...... 5 
Mons . Francisco de Paula Ro-I 

drigues ...................... 5 
Irineu Ferreira Pinto ........... 5 
Dr . José Pereira de Queiroa .... 6 
Dr . Luh de Toledo Piza e Al- 

meida .... : ................... 5 
Viscondessa de Cavalcanti . . . . . .  , 5 
Dr . Francisco I . Xavier del 

Assis Moura ................. 5 
D . E~aminondas de P.vi!a r /  

Silva ....................... 1 20 

outubro 
outubro 

outubro 
outubro 

outubro 
outubro 

fevereiro 
agosto 
agosto 

agosto 
agosto 
setembro 
setembro 
abril 
zbrii 

agosto 
agosto 
agosto 

agosto 
agosto 

agosto 
agosto 
agosto 

agosto 
agosto 

setembro 

fevereiro 



&OMES 
-- 

............... Benedicto Calixto 
Mons. mechias Galváo da Fon- 

toma ........................ 
Dr. José Vieira Fazenda ........ 

.... Dr. Luiz G. da Silva i eme  
Dr. Baráo de Hesse Wartegg . . 
Dr. Thomaz Pompeu de Soma 

Brazil ....................... 
........ D. Albeito J. Gonçalves 

D. .i. B. CorrOa Nery ............ 
Dr. A. Olyntho Santos Pires .... 

DATA DA ELEIÇAO 

-- 

20 1 março 
I F 3  

20 1 março i 1913 
1913 
1913 

5 1 junho 
I I 

5 junho 1 1913 
5 / agosto 1 1913 
5 outubro 1913 

20 1 outubro / 1913 

SOCIOS CORRESPONDENTES DOMICILIADOS FORA 
DO ESTADO DE SAO PAULO 

I 
N. 1 NOMES DATA DA ELEIÇÃO 

-1 - - 
I I ... 1 1 Dr. A. M. Bueno de Andrada 5 1 abril 1898 

2 1 Coronel Jesuino da Silva Mello . 20 1 abril 1898 
............. 3 ! Manol  Pio Corrêa 19 / maio 

.................. 
5 1 Dr. Manoel de M. Cardoso 

....................... I Barata 
............. 6 ! Dr. Alfredo Varella 

...... 7 1 ~ r .  Carlos Porta Carrero 
................. 8 Felix Pachem 

...... 9 ( D. Julio Vicuíia Cifuentes 
10 1 MBX Fleiuss ................... 
11 1 Dr. José Americo dos S a n t a  . . 
12 I Dr. Odwaldo Pscheco e Silva .. 
13 ' Dr. Antonio Aueusto de Lima . . 
14 1 Elias F. Naaareth .............. 
15 1 A. Lafone Quevedo ............. 
16 1 Com. Arthur F. M. Giiimaráes . 
17 ' Filinto dp Almrida .............. 
18 1 D. Julia Loms de Almeida ...... 
19 1 Dr. Wrnando Cnldeira de An- 

1 drada ........................ 
20 I Antoni? A. Rorees dos Reis .... 
21 1 Cap. Henricue Silva ............ 
22 1 D. Juan Ambrosetti ............ 
23 1 Dr. R,odrigo Octavio L. de Me- 

I neses ....................... 
24 1 Horaeia Nunes .................. 

20 julho 1 1901 
25 outubro 1 1901 
25 1 outubro 1 1901 

5 / março 
20 1 março 
5 1 abril I 1902 

19 1 abril 1902 
19 1 juiho / 1902 
20 1 agosto I 1902 
20 1 setembro ( 1902 
20 I setembro 1 1902 
20 1 setembro / 1902 

20 1 outubro / 1902 
20 ( julho 1 1903 
5 1 outubro 1 1903 
5 1 outubro 1 1903 

1 I 
20 1 outubro 1 1903 
5 1 fevereiro 1 1904 



Pie. N . i:,.; : :+, .. . . . ,,r.;s<., . .r - ' ,-.,< . . . .. . 
. . .  

NOMES / DATA DA ELEIÇAO 

-- 

Dr. João Pandib Calogeras . . . . . . 20 abril 
1 
1 1904 

Dr. Albino Alves Filho . . . . . . . . . . 5 julho 
Dr. James Darcy . .. .. . .. .. .. . . . . 5 agosto 
D. Ernesto Quesada . . . . . . . . . . . . . setembro 
Dr. Henrique R. Leang ... .. .... outubro 
Pe. Fabio Hanandes . . . . . . . . . . . . 

36 / Dr. Daniel Garcia de Acevedo . . 5 
37 1 Dr. Nelson C. de Senna . .. . .. .. 4 
38 f Dr. Estevam de Mendonça . . . . . . 20 
39 1 Coronel Rama.rio Martins . . . . . . 20 

~ ~ ~~ ~ - i Araujo ................ :....i 
32 / h. Virgilio de Lemos .. .. .. ... . 
33 1 Major J o d  Clementino %tia .. 
34 1 D. Pablo Bananchêa .. ....... .. 
35 1 D. Andr6s Lapefia .............. 

5 1 outubro i 1904 
25 1 outubro 1 1904 
20 março 

2; i ~ z w  i :E! 
40 1 Dr. Alfredo de Carvalho . . . . . . . . 
41 1 Alberia Ferreira Rodrigues . . . . . 
42 1 Alfredo Ferreira Rodrigues . . . . . . 
43 / Dr. Carlos Góes . . . . . . . . . . . . . . . . 
44 1 Dr. João Teixeira Alvares . .. . .. 

50 1 Dr. Antonio M. de Azevedo ~ i - /  

20 
20 
20 
20 
4 

I lho .......................... 
46 1 Antonio Carlos Madeira . . . . .. . . 
47 1 J. F. da Rocha Pombo . .... . .. 
48 1 Dr. Hosannah de Oliveira . . . . . . 
49 I Dr. Alcides de Freitas Cruz . . . . 

~~~ ~ ~~ ~~~. . . ~  
I Dr. Rodolpho Jacob .. . . . . . . . . . . 5 
1 Dr. L. G. d'Escngnolle Daria. . . 5 
1 Dr. Goran Bjorkrnan . . .. .. . .... 20 
I Comte. Henrique Boiteux . . . . . 20 
I Barão de Muritiba . . . . . . . . . . . . 5 
I Dr. Mgvses Marcondes @ O. e1 

45 1 Dr. Jos6 Pereira do Rego Fi-/ 
5 

20 
5 

20 
5 

1 SB ..: ....................... 
57 1 Victor Orban . . . . . . ... .... ..... 
58 / Dr. Ezmelino A. de Leão . . . ... . 
59 1 Major Joaquim Lacerda Abreu . 
60 i Dr. Manoel Cicero P. da Silva 
61 1 D. Juan Vucetich . ... .. . . .. ...., 
62 / Americo W. Brazil . . . . . . . . . . ....I 
63 1 Dr: A: C. S,imoens da Silva .... i 
64 Dr A O. Viveiros de Castro . . . . 1 
65 Barao de Alencar . .. . .. . . . . ... . 
66 1 m imerald ino  Bandeira . . . . . . i  
67 1 Dr. João P. de Castro Pfnto . . . . 
68 I Dr. Joaquim de Oliveira BO-/ 

t ~- I Victor Orban . . . . . . ... .... .... 
/ Dr. Ezmelino A. de Leáo . . . ... 
1 Major Joaquim Lacerda Abreu 
I Dr. Manoel Cicero P. da Silva 
1 D. Juan Vucetich . ... .. . . .. ... 
/ Americo W. Brazil . . . . . . . . . . .. . 
I Dr. A. C. Simoen 

I telho ........................ 
69 1 J. Lucio de Aeevedo ... .. . .. .... 

I 

agosto 
setembro 
setembro 
abril 
junho 
outubro 
outubro 
outubro 
maio 

junho 
julho 
setembro 
setembro 
março 

março 
"f ço 
maio 
outubro 
outubro 
junho 

junho 
junho 
julho 
julho 
julho 
agosto 
outubro 
outubro 
outubro 
outubro 
outubro 
outubro 

outubro 
outubro 



! 
NOMES 

Luiz Casabona .................. 
Paul Walle .................... 
Coronel Joáo de Lyra Tavares . 

.......... Pe. J. B. Hafkemeyer 
D. Alejandro Sorondo .......... 
Dr. Homero Baptista ........... 
Pe. Etienne Iguace Brazil ...... 
h. Deoclecio M. de Campos ... 
DF. Adolpho Lutz ............... 
Dr. F. X. da Silva Telles ...... 
Pe. Carlas Teschauer .......... 
D. Carlos Lix Klett ............ 
Cel. Raymundo C. A. da Cunha . 
Tancredo de Barros Paiva ...... 
Dr. Sebastião Paran'á .......... 
Dr. M. Paulino Cavalcanti ...... 
Dr. J. F. de Lima Mindello .... 
Dr. Eduardo M. Peixoto .....:.. 
Dr. Flavio Maroja ............. 
Dr. João Carneiro Monteiro .... 
J. R. Coriolano de Medeiros ... 
D. Olga de Moraes Sarmenio . . 
Dr. J. Pamphilo d'Assumpção . . 
Dr. M. P. Monieiro Tapajós .... 
Dr. Carlos Parlagreeo .......... 
D. Delminda Silveira de Souza . 
Dr. J .  B. Paranhos da Silva .... 
Dr. J. Felicio Buarque de Ma- 

cedo ........................ 
Prof. Luiz G. Silva Pessanha . . 
Dr. M. E. Gomes de Carvalho . . 
Visconde de Faria .............. 
Carlos Marques Leite ........... 
Dr. Alberto Range1 ............. 
Dr. Isaac Leão Pinto .......... 
Dr. J .  A. Figueira de Mel10 .... 
Dario Velloso .................. 
Dr. Pedro Souto Maior ........ 
Dr. Sebastião Vaseoncellos Gal- 

vao ......................... 
Dr. A. A. Campos da Cunha ... 
DI. Georges Dumas ............ 
Dr. Jose Niepee Ca Silva ........ 
Dr. Virgilio Augusto de Moraes . 
Dr. Virgilio M. Mello manco . . 
Almirante A. C. Gomes Pereira . 
Dr. Antonio m n e s  de Souza ... 
Major Domingos Nascimento ... 
Dr. Luiz A. Femira  Gualberto . 

DATA DA ELEIÇAO 

20 f outubro 1909 / OUtUbm I 1909 
junho 1 1910 

6 junho 1 1910 
6 1 junho 1 1910 

20 1 junho 1 1910 
20 / junho / 1910 
20 1 junho 1 1910 

setembro 

5 / outubro 1911 
5 1 outubro 1 1911 

março 1 1912 
março 1 1912 

1 1912 
/ 1912 

I ! 

i j i 19" 
outubm 1912 
outubro 1912 

5 outubro / 1912 
5 1 outubro 1 1912 
5 ( outubro 1 1912 
5 1 março 1 1913 
5 1 junho 1 1913 

20 junho 1 1913 
21 1 julho 1 1913 



I 
117 I ~r . v ien te  de 0uro preto ..... 5 agosto 1 1913 
118 1 Pe . Jose Severino da Silva .... 5 outubro 1 1013 

20 OUtubm 1 1913 

N . NOMES / DATA DA ELEIQAO 

v 
SOCIOS COFCRESPONDENTES DOXIOILIADOS NO ESTADO 

N . NOõdES DATA D A  ELEIÇAO 
I 
I 

1 1 Francisco C . Almeida ldoraea . . 
2 1 Dr . A . A . Gomes Nogueira ...... 
3 1 Dr . Alberto C . de AssumpC5.o .. 
4 1 Dr . Joaquim Alvaro S . Ca- 

margo ....................... 
5 Benedicto Octavio de Oliveira . 
6 1 Dr . Luciam E . dos Santos Ju- 

nior ........................ 
7 1 Cel . Brnando Prestes de Albu- 

I querque ..................... 
8 1 Dr . Bemardino P . de Campos . 
9 1 Dr . Antonio Alvares b b o  ...... 
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