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Os Schetz na Capitania de São Viceneiite 

Entre ós docuinentos qre retiramos do abanõtnio dos Cem- 
sltcns tivemos a boa fortuna de deparar com alguns rnteressan- 
tes aos primeiros tempos da Capitania de S. Vicente. Refe- 
.rem-se aos flamengos Schetz e ao seu engenho de S. Joae ,  
em Santos e que foi o primeiro Ca Capitania (1). 

Menciona Fr. Gaspar c!a Madre Deus os registros de um 
contrato para o levantamento de dois engenhos nas capita- 
nias de Martirn Affonso e de Pero Lopas. Um dar engenhos 
foi, de facto, levantado nos funcios da ilha de Santo Amaro, 
ao N. do rio da Yilla de Santos, - o engenho de S. Jorge, 
ao começo 20 Governacior, mais tarde dos brmadores, e, por 
ultimo, de S. Jorge dos Erasmos. 

Foram socios naquella empresa os donatarios menciona- 
dos, João Veniste-(ou Werner?), Francisco Lobo e o piloto- 
mór Vicente Gonçalves. 

Erarsmo Echetz comprou as partes de Martim Affonso, 
de F'rancisco Lobo e do piloto-mór. Os seus filhos, mais tarde, 
o quinhão <?e Ventste. 

Varnhagen, na nota 31 á pag. 57 da "Historia Geral", 
dá o traslado das escripturas C;e 1550, registraChs em 1557 
em S. Vicente e lavradas em Lisboa, pelo escriváo "Pero 
Capig.OW. Faz-se egual referencia em Gaspar da Madre Deus, 
8% 104 e 105. 

Ors armadores do tracto importavam generos de Brabante 
e de Flandres e exportavam assmar de, Capitania, que con- 
tava. entso, cerca de 600 colonos e avulta& escravaria. 

Entre os moradores havia gente dos notaveis de Genova 
e da nobre28 de Flandres, alem da boa hispano-portugueza; 
e bem observou o chronista, "a nobreza com que Martim 
Affonso povoou S. Vicente foi mais numerosa e mais dlstincta 
do que suppóem até os mesmos que della descendem". 

Os Adornos Cesta Capitania tinham parentescro com o 
duque de Genova, Gabriel Adorno, a quem f a ~  reteremias 
Fernão Lopes, na "Chronica de D. Pedro". A nobreza dos 
Schetz era de boa liga. 

Governava Philippe 11, que era rei das duas Hespanhas 

(1) Os portuguezes e hespanhoes graphavam phoneticamente: 
Erquertes, Esqueles, Schette e Schetzer. 

Adornos, apeado5 do poder em 1528. por André Do- 
ria, teriam emigrado por essa ocasiáo para o Brazil. 



e das luas Sicilias, investido na coroa. de Napoles e na so- 
berania te Milão, antes do seu casamento com Maria TUdor, 
e que enfeixava em suas mãos quasi todos os dominios do 
Imperador, seu pai; era absoluto dominador na, Asia, Atrica 
e America, duque de Milão e das duas Borgonhas e soberano 
hereçitario dos dezasete Paizes Baixos: isto explica a pre- 
eença dessa fidalguia em terras novas do Brazil. 

O engenho de S. Jorge passou na herança de G a s p ~ r  
Schetz aos seus filhos moradores e n t b  em Bruxellas. 

Teve má sorte a fazenda, pois os feitores que teve im- 
probamente se cóndwiram na sua administração. 

S o que se conclue dos documentos que temos a vjsta, 
que sáo illustrativos de aspectos da Capitania. 

Os Schetz eram pessoas estimaveis, muito dos paCres jesui- 
tas e, em certo tempo, abastados. 

Anchieta correspondeu-se com elles (2); o padre Cardim 
os teria visitado em Bruxellas e Hans Staden foi socorrido 
em Antuerpia por Gaspar Schetz ahi estabelecido. 

Entretinham uma pequena frota de commercio, e Uli'lco 
Schimields, se refere a uma das nhus, em que viajou, e a um 
feitor, que o recebeu no engenho de S. Jorge, Pedro Rutz. 

Na carta aos packes de S. Vicente, os Schetz (Melchior 
e Lancelot) que tinham mais um irmão vivo, João Carios, 
referem-se ao fallecimento de seu pai, Gaspar Schetz, barão 
de Westemale, senhor de Grobbendoncq, havia 17 annos falle- 
cido, á administração que tinha no engenho, havia, 35 annos, 
João Baptista Maglio, e a outras circunstancias interesssntes. 

Talvez os "tempos infelicissimos" a que alludem fossem 
os que determinaram a decadencia da Capitania. Em 1591 
Cavendish fizera accommetter Santos e incendjar S. Vicente; 
achava-se a villa reduzida a uns 80 colonos. O padre visitador 
Christovam de Gouvêa tivera de mudar a case. da Companhia 
para Santos. A população se transferira em parte para Pua- 
tininga. 

Tambem na Europa mudarade O scenario polit7co. 
Fallecera a grande Izabel, cujos piratas tinham lançado 

os fundamentos da granckza maritima da Inglaterra; passara 
a luda  a ser mais commercial do que religiosa, com particula- 
rinac'e nas possessóes hespanholas da America 

Os inglezes, que, instruidos por João Hawkiils, recusavam 
reconhecer o direito da Hespanha ao commercio exclusivo da 
Arnerica, preavam m embarcaçóes e atacavam os portos abertos 
desta potencia. 

Estalára em 1566 a guerra dos "Gueux de Mer", que sacu- 
diu D governo hespanhol nos Paizes Bai~.ms. 

Em 1576 Philippe 11, que hereára o maior dominio do 
mundo, não tinha mais porto nos Paizes Baixos, nem marinha. 

Por toda parte, mesmo dentro dos portos hespanhoes, o 
assu~:ar e o pau brazil eram tomados por comarios. 

Documentos 
1 - Carta - Reg. de la Carta.. . za a1 Padre Alonso 

(2) "Une Sucrerie Anversoise au Brésil" por le P. Kieckens, S. 
. J. (Anvers. 1883, em 8.O). 



Fonseca, reitor de1 Collegio st. saluador en Brasil, o qwen.. . 
lla esteuier de la sociedad de Jesus. 

I1 - Traslado. - Instrucion para geronymo maya.. . 
I11 - Carta (em latim), chtada de Bruxe~las, 20 março 

1606. 
IV - Carta c:e Bruxeiias, de L. Orobbendoncq, datada 

de 7 de mayo de 1603. 
V - Dos mesmos e mesmo t&r. 
VI + Memorial em latim. 
VII - Contas ou apontamentos (iliegivel). 
VI11 - .Documentos impossiveis de reconslrutr. 

- Os documentos serão publicados na integra, depus de 
convenientemente restaurados. 

. . . . .de la Carta.. . . .za a1 Padre Aloisio fonseca reitor de1 
Collegio S. Salvador en .rasil. o quien .lla astivierem de la 
socieCad de Jesus. 

El Sr. Gaspar esquette Sr. de grobbendoncqfiro padre qccr 
esta engloria otiras vexes a scuerdo a V. R.R. para relnedio 
y adjuda quando 10s hombres que tenia en aquella prouinçia 
para gouernar vií Ingenio que tenia en la Isla de S. Vincenfe 
se olvidaron su deuer Agora como faJecio abra 17 annos y 
que nos deu, por sus herederm, en aquello~ Infelicissimos tiem- 
pos que toda. la major parte Ce la hacjenda quo nos d m  
aca esta ruynada, hemos sido forçados por sostentar nos y 

. pagar 10s mercadores de1 dho firo padre deiiinto ck dar nro- 
cura sobre gerx.mo maya para vender dhó Ingenio con Ins- 
truction particolar en conformidal! de loqual e1 estan.. . . . 
obligato de gouernar se e dello todo embiamos copia a V. R .  R.. 
e1 qual auiendose rejwado de 10 que e1 era obligato tiene 
vendido dhó Ingenio a precio muy defterente de 10 que tenia 
cargo y delio pagado teudas no deuidas, y si e1 hiziera co todo 
con Interuencion de V. R. R. conforme e1 cargo que tenia no 
dudamos que no passara ausi, pero aisiendo se e1 olvidado no 
es Iusto que 10 hagamos nos otti'os causa que le escriuimos no 
querer abonar dha venta puis en todo g por todo es contra 
su inistmtion tambiem se enbia a V. R. R. cópia de 10 que 
escreuemos a1 dho maya Paulo de veias que a gov-O dho 
Iugenio d e s p ~  Jfi Bratt.8 naglio se gouuerno mal m n  todo 
esso de1 se puedrm V. R. R. Informar. y de ottros para sabw 
10 que passa y si halla en conueniir proveer a dh6 armo por 
via de Justicia hasta hauer nos auisado 10 que abran enten- 
dido se 10 suplicamos muy humilmente y tambien que V. R.  R. 
sean seruidas partonarnos e1 attreuimento y trabajo pues la 
Infidelidad de 10s hombres nos fuerçan de acudir a V. R. R. 
y con tanta mayor ojadia por .ser muy afficionados a la Com- 
pagnia conforme e1 testimonio que daran, dollo 10s padres de 
aca, que Juntamente com esta escreuen a V. R. R. 

Fecho em Brussellas.. . de henero Ce 1591. 



Auera trenta cinco annos que o senhor de grobbendoncir 
mandou a Brasil hum Italiano por nome João Baptista ma- 
glio como feitor de sua fazenda ao qual despois por elle 
buscar seu proueito proprio, tomou este cargo e o deou a 
Paulo de veras, mandando ao dito ItaJiano q w  desse conta 
da fazenda seu officio despois tomarão tambem este cargo a 
Paulo veras por certas rasoens e deráo a Jeronymo m$ya o 
quaa tambem não satisfez o seu cargo como se declara lar- 
gamente neste escrito. 

No verso est8 escripto o iseguinte: deflandres p.' ver 
p. fernáo cardin. 

memoriale de grobbendoncq a1 g.e fernáo cardin proal. do 
Brasil. 

TRASLADO 

Instrucion para geronimo maya de 10 que haura de hazer 
assi en e1 cargo y administrador como e n  Ia venta Cel 

yngenio de Brasil con todolo que depuicte de1 que pertenesce 
a nos lancelot y melchior nicolas scheta de grobbehdoncq como 
hichos y herederos universal@ de1 sefior Gaspar Schetz Baron 
de Weremale sefior de grobbendoncq & Prirneram. que en 
virtud de1 poder que le Camos fecho y otorgado.. . dia de la 
fecha desta ante marcos preuost escriuano si.r magd. tomara 
quenta particuiar de todos 10s moebles ascuares de casa de 
quanto y assi de tierras.. . molinos, casas, esclavos y escfavas 
y sus hijos yijas Calderas herrimentios y maderos de quaies- 
quier otras cosas que depienden de1 dho Ingenio Se pablo 
Wener, de quanto ha entrado y esta en su poder como admi- 
nistrador de la dhã hamenda y si e1 dho pablo Werner houere 
vendico a lgdas  tierrw o casas deoendientes de1 r36 Inge- 
nio, attento que no ha tenido ne tiene poder para ello, hara 
e1 dhó gero, dillgencia para cobrarllo, que en 10 demas de 10s 
açucares q w  se han hecho por todo e1 tiempo de la adminis- 
tracion de1 dhó pablo Werner esta obligado c'e desta, quenta 
enflan dez como tambem estaua obligado de darla Iuan batta 
maglio de1 cargo e administracion de1 cargo que tuuo de Ia 
dhã hazienda. 

En quanto a1 Ingenio y lm mueblos y esclauerria procvcrara 
e1 dhó ger.mo maya de vender10 todo como esta riservado para I 

firo provecho 10s açucares que se haran cobrado y estarm ay 
en casa para embiarlos a lisboa con la primera comocldad q. 
hallare, que en la dhá venta del dhó Ingenio con todos sus 
muebles mcuares y esclaueria se haga con ynteruention de 10s 
padres Leatinos 'que wtan alla e1 mas presto y con e1 mayor 
provecho que se pudiere, y que nolo venda. . . a diez.. . eys o 
catorce, o c!oze mile ducados de a onze reales Castellanos cada 
cucado, y que se haga e1 dinero de contado sin dar tiemno 
de espera ny ottro ninguns y que tenia una fee de1 10s dhós 
padres Leatinos - que no passe la possassion a1 comprador nl 
le entregue e1 dhó Ingenio con sus muebles hasta que haya 
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reeeuido 10s dineros de la compra). que despues de cobrado 
10s dineros nolos ponga en risgo en embiarlos ny por: mar ni 
por tierra sino por cartm Ce cambio parai pernamùuco y Lis- 
boa o sevilla ni dexe salvo los eineros de germano por Ias Uhb 
1Mras de  cambio antes que tenga aviso quelos aya recebido 
Jua,n Carlos Schetz de grobbendoiicq, Aro hermano, o otro en 
s ~ i  nombre para qm contan frequentes banequerot. . . que. . . 
se hazen por ocasião coramos peligro ni risgo alguno. 

Y que procure de Remettere e1 dinero por aca con Ia 
mayos brevic?ad que pudiere. 

mas procurara e1 chó Jer.mo maya que nadie embasgue 
la dh8 hazlenh ni 10s uineras y si Juan battá maglio o otro 
qualquer haziere algun embargo sobrelos dhõs dineros pro- 
curara de alcar y dehaçerlo, lomas yesto que pudiere. 

Todo 10 suso dhõ se entende si e1 dhó pablo Werner con- 
formealo sele a escripto en las appostillas de la carta cuyo 
trasl&o yra con esta Instrucion non huuiere venciieo e dbbõ 
Iugenio, en e1 qual caso no hauiendo remetido e1 dinero por 
cartas y lettras de cambio cobrara de1 e1 dhB ger.mo maya los 
dhós dineros para remetterlos por Lisboa o sevilla como mejor 
pudiere y como esta dhó. 

Y mas procurara de saver la verhci como passo la venta 
y qual preçio y te10 que si ha vendido digo si haura venbido 
todas Ias tierras esclavos y muebles o solamente parte dellos. 

Si e1 que compare saue y tiene como remetter e1 precio 
en 10s Reynos despafia sin perdirta alguna sora bien de con- 
dicionar que nosele de Ia possession y entrego de1 yngenio 
hasta que e1 òInero sea pagado en espafia y por alla si tenga 
nn?vas dello. 

Y Ias frutas entretanto que crescieren en.el Iugenio o se 
cobraren de 10s que mol!eren en e1 molino ('e1 seTan guar- 
dados a nuestro provecho hasta e1 dia. que los dineros de1 
precio seran estutualmente pagados en 10s dhós Reynos c'es- 
pafia, pero que 10s que cresríieren despues de1 dia de Ia paga 
aunque no llegue alla Ias nueuas Ce lla, dhá paga seran por e1 
comprac'er y assy sera bien de en este punto tener muy gran 
y particolar cuydado y cuenta de1 tiempo que se e1 dho no se 
pueda vender tan presto por e1 dh6 ger.mo maya y que huu:esse 
c?e volver antes depoder vender10 en ta.1 caso sostituira alguna 
persona alla a qu&n c'ara e1 cargo de1 dhó Ingenio para que 
cobre 10s açucares y augmente la hazienda lo mejor que pu- 
diere, y en conformidau que lotiene promitido, y tenia de que1 
par salario nceve por ciento de quantos açucares aura encas- 
cado o que se embiaron a nuestro provecho. 

Y volviendo aca o en Lisboa traera-muy particular y 
especificada memoria autenticada delos dhós pac'res, de Ia 

- sociedad de Jesus, y ottros ministros de la Justicia para que 
se vea en que consiste la valia de1 Ingenio, ú entonçes si.. . 
y quedare en Lisboa con auiso de firo hermano Juan Carlos ;o 
podra vender. 

Tambien si hallare algunos açuczares hechos o que se hizie- 
ren mientras alls estubiere, 10s procurara Ze embiar por aca 
sea por via tireeha si e1 risgo 10 permitte o bien venzerios a1 
rio delaplata o fei.nanb~i~o y remetta e1 c'inero en manos de 
dhó firo hemano Juan Carlos, ó a quien e1 ordenare. 



Y como es Justo que e1 dhõ pablo Werner vuelva aca para 
dar quenta de la EU administracion, y que por e1 contrato que 
si hiu, con e1 esta ordenado que si le pagaran las contas y 
gastos de viaje y camino procurara de darle 10 que fuere neces- 
sario para su camino a1 tiempo que se embarcara cantes con 
fianças de voluer e1 dinero si no vimene. 

Y se se ostiesciere alguno qccien quewesse arrendar e1 dhõ 
Ingeiiio por algunois. anos, e1 dhõ ger.mo mava pueda pensar 
en e110 y auisar Ias condiciones necessarias para que nose 
aruyne Ia hazienda ny 10s muebles della z auisar do que bien 
le paressiere. 

Y porquanto e1 dhõ pablo Werner a su partida de Am- 
beres lleno con e1 vna obigon de Juan Antonio aco-no c'e 
dozentos y sessenta y nueve florinés y seyes placas que le lueron 
prestados de1 dhó sefior gaspar schetz sobre promessa que 
Josepe 'adorno aula hecho a1 dhõ sr. Gaspar, de pager todolo 
qm su hijo gastaria en flandez, de 10 qual hauia carta original 
que tanbien sedio a1 dhõ pablo, peõira e1 Chõ ger.mo mayor 
quenta dello. 

Y tambien dè las trqynta y cinco libras desterlines cinco 
sueldos que horaçio palaumno desembolço a1 dhõ Juan an- 
tonio adorno que son en moneda de brabante ia suma de c%- 
zientos y settenta, y Vr florines paressce por la carta cel IhÕ 
palaumno que sedio a1 dhõ pablo. 

Y ten si presto a1 dhó pablo Werner en tres partidas 
lasuma de dozientos florines conforme asus obligaciones, 10.3 
quales sedan a1 dhõ germo mya paraque contando alla. con 
e1 tenga me a dello. 

Y ten porquanto 10s annos passados se embio por pedro 
Rutz vfi Cargá.son de lisboa hazia sant Vincente, por.. . . . 
e1 dhó ger.mo maya por Lisboa tomara relacion Sel. . . . . . r e 
10s libros de1 dhõ pedro Rutz para pedir tambien qu?nta y 
reliquia a1 dhõ pablo Werner, attento que se halla que el dbo 
Cargason costo ciento y quarenta y tres mille y quuis Reys. 

lecha en Brusselas a 8iesy ocho de mes Ce Junho en e1 
anno de mille y quifis y noventa y tres, Ansy fimacio le be 
grobbendoncq m u s degrobbendoncq. 

fecha corrigido y concertado fue este traslado con su ori- 
ginal en la villa de Brusselas a diez y ocho de1 mes de Junio 
de mil y quifis y nouenta y tres annos, por mi marcos preuos 
notario y wcrinemo pqblico de su mag.d admitido por sus 
consejos priuaev y Ce1 ducado debrabante en estos sus estrros 
de flandes residente en la dhã villa de Bmsselas y para que a 
ello si de fee y ylo fize escreuer y firmo aque de my nombre 
y segfio en testimonio de verdad. 

era firmado marcos preuos. 

Reiirendo padre. ConfianCo nos 13 la beneuo!enc?a de 
v. paternidad, embiamos a V. R.  vna Instruction de 10 que 
le pedimos para que con su mlstencia puedamos gozar te  nra 
hazienda pues que contanta sin razon se la nos quleren quitar 
hemos communicado sobre ello con e1 Reuer.0 pa&e ferdin- 
carin quando estubo aca, assy que esperamos que pueCra dello 



mais Informar V. R. supplicamos la que n a  perdone e1 atreui- 
miento y y trabaJe que le damos y siruen se W. R. R. desta 
Tira familia como de todo deuota a essa su sancta casa que 
dios g ~ ~ r d e  y prospere pam muchos annos, y de a V. R. salud 
de l'alma y eel cuerpo como sus ceruidores deseamos en Brus- 
selas a 7 t e  mayo 1603. 

Seguem-se duas assignaturas : 
L. de Grobendoncq M. de Grobendoncq. 
Na parte exterior desta carta, está escripto o seguinte 

endereço: A1 Reuerendo Padre prouincial de Ia Socieciad de 
Jesus en la Vila de St. Vincente en Brasil. 

Reuerendo pacYe. Confiando nos de la boneuolencia de 
vuestra paternidad, enbramos a VrB. R. vna Inõtrucion de 
10 que le pedimos para que con su assistencia puedamos 
gozar de. nrá hazienda pues que contanto sin razon si le 
nos quieren quitar hemos communicado sobre e110 con e1 
Rever.do padre ferdinando carin quando estube acca, assy que 
esperamos que pue&a Cello mas Informar V. R.  suplicamos 
la que nos perdone e1 atreuimiento, y trabaje quele damos y 
siruen se V. V.' R. R. de nrá familia como de todo decota 
a essa su sancta casa que dios guarde, y prospere para muchos 
annos, y de a V. R. salud delalma y de1 cuerpo como sus serui- 
doras teseamos en Brux.as a &i mayo 1603. era firmato. 

L. de Grobendoncq M. de Grobendoncq A1 Reuerendo 
padre prouincial de Ia 60ciedad de Jesus en la Vila de ' t. 
Vincente en brasil. 
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B r a z  Cubas 
Subsídios pa. a biogrsria de Brae Cubas, fundador 

e povoador de Santos 

Braz Cubas. homem activo, audaz e <.e animo Casasom- 
brado para os granães emprehendimentos, veiu ao Brazil em 
companhia do donatario Martim Affonso de Souza; aportocr 
a estas plagãs no anno de 1531 (1) e aqui ficou, com snimo 
firme de residir, emquanto o donatario explorava as costas do 
Sul, com M r u @ s  do governo 2a metropole para faze: as 
demarcações precisas e com o fim de aequirir, assegurar e per- 
petuar a posse das terras percorridas para o dominio da corôa 
ae  Pdugal .  Braz Cubas já gartva, então, dos t i tu la  no- 
biliarchicos de 'Cavalleiro Fidalgo da Casa de El-Rei e Ce 
Moço c!a Camara. 

Segundo o notavel historiador e genealoglsts paulista 
Pedro Taques de Almeida Paes Leme, de inolvir.eve1 e sait- 
dosa memaria, Braz Cubas trame ao Brazil, em sua compa- 
nhia, os seguintes irmáos: , 

Antonio Cubas. Gonçalo Cubas e Catharina Cubas, toba 
naturaes do Porto (Portugal), filhos legitimas de Joáo hres 
 cuba^ e ffe d. Iaabel Nunes e netos de Nuno RoCTkgues; 
entretanto, Frei Gaspar da Madre Ce Deus, incontestavd- . 
mente, na sua época. um dos homens de mais conhecimentos 
sobre os factos iniciaes da nossa, historia colonial, a f f ima qic? 
"concorreram mais da dita cidade (Porto) J o b  Pires Cubas, 
pae do mencionado Braz Cubas, Francisco Nunes Cubas, An- 
tonio Cubas e Gonçalo h U e s  Cubas, seus irmãos. (*) 

Omittiu, pofs, Frei GasPar o nome da Catharina Cubas, 
mencione~tio, entretanto, o nome de Francisco Nunes Cubas, 
omittico por Pedro Taques, e o velho João Pires Cubas, que, 
conforme está verificado, só veiu para o Brazil em 1540. sendo 
então O portador da carta de doação de terras nas margens 
do rio Jurubatuba, de que atieante trataremos, carta esta 
1av:ada erp 25 c$e setembro de 1536, a m&ndalo de 'ãr Annl 
Pimentel, mul#&r e pP6cumdOr& d9 donatario Martim Affonso 
de Souza. Acrescenta o religioso chronist~: "teve Braz Cubas 
uma filha natural, de quem persevera distincta cfeseendencia"; 

(*) Memoria para a histeria da Capitania de S. Vkente. 



entretanto, não menciona o capitão Pedro Cubas, que toi 
capitão-mór em Santos, tambem filho natural de Braz Cubas, 
na.sciCo jh no Brazil, e falecido com testamento feito e apro- 
vado em 17 de setembro de 1628. Este, pelo que reza o mesmo 
testamento, não se casou nem teve descendencia; mas sua irmã, 
de quem persevera distincta descendencia, d. Izabel Cubas, qL35 
podia ter vindo em companhia de seu pae, ou que tambem foi 
havida aqui, contrahiu casamento, em 1557, com Paulo c'e 
Proença, natural da Villa de Alenquer, e qa? á Ca~itanla de 
S. Vicente veiu no anno de 1540. 

Deste casal, peis,,$. (ilne ha neste Estado e em outros, 
limitrophes, enorme prole, como especificadamente refere o 
notavel genealogistta. 13. Luiz Gonzaga da Silva Leme (*), e 
antes pelo não menos notavel Pedro Taques (**).  Em 10 de 
outi*i2:0 de 1532 BraZ Cubas obteve do donatario Martim 
Affomo t e  Souza, por carta de sesmaria, terras em oampos de 
Piratininga, o que e confirmado pelo erudito dr. Theodoro de 
Sampaio, nos seguintes termos. (*" "Braz Cubas, o tundacor 
de Santos, o homem que todos os cargos elevados da Capl- 
tania occupou, o genio operoso e bemfazejo nesse penodo da 
historia da Colonia, tinha jh obtiCo a sua data de terras nas 
vizinhanças do Collegio; e, mais tarde, em 1536, obteve de Anna 
Pimentel, mulher e procuracbra de Martim Afiomo de Souza, 
referido òonatario, doação de terras nas margens do rio Jeri- 
batiba, hoje denominado Jurubatuba, (2) terras estas fron- 
teiras ao local onZe hoje assenta a cidade de Santos, com- 
prehendendo nesta doação a ilha fronteira, ao referih rio, . 
denominada entáo Ilha Peq~rsna, mais tarde, Ilha de Braz 
Cubas, e hoje Ilha do Barnabé e que continham (as referidas 
terrasi, segundo a Kevísta Nacional "Santos de Outr'ora", do 
dr. Inglez c'@ %ma, treze leguw b,e testada e fundos ate onde 
chegar a conquista de Portugal e que mais tarde ficaram ger- 
tencendo ao Convento do Carmo, por doaçáo que Braz Cubas 
fez a esse Convento; e, finalmente, 6 certo, como se vê da 
relação das sesmarias da Capitania do Rio de Janeuo, imerta 
na Revista do Instituto Historico e Geographico Brazileiro. vo- 
lume XIII, parte primeira, a pag. 10,O que ainda obteve Braz 
Cubas, por eJvará de 1568, sesmaria nas vizinhanças do Rio de 
Janeiro, pois que reza a dita relação: "Braz Cubas 3000 bra- 
ças por costa @o longo do Wgado e 9000 para dentro em o 
rio 'de Merety em 3 ae agosto do dito anno (1568), irá cor- 
rendo pela Piasaba da Ndêa de Jawtiiga". 

Foi nesta Ilha Pequena e hoje gargabé que, pelo menos 
até o anno de 1643, resifiu Braz Cubas em companhia de seu 
pae João Pires Cubas, estabelecendo nella. o plantio de cannas 
de e,ssucar, Ce arroz e de outros cereaes. (31, não s6 porque 
ficava a moradia mais proxima de S. Vicente, como porque 
em mdta Centr~, c p  enpão se dizia, ficavam os moradores 
muito expostos e sujeitos 80s ataques e consequentes depreda- 
ções das tribus indigenas, que infestavam aquellas bancas atb 

( *) Genealogia Paulistana, vol. 6. 
( **) Nobiliarchia Paulitana. 

C * * * )  S. Paulo no temp9 de Anchieta (Conferencia). 



Ubatuba e cujas investidas, nesisa época, com O auxilio dos 
francezes foram repetidas, como se deprehende do trasiabo í 
escriptura de auto de posse dessa Ilha e mais terras, passada 
em Lvbôa a 10 de agosto <e 1540. 

Na parte a que nos referimos diz esse traslado: "elle 
capitão (Martim Affonso) lhes houve por demarcadas pelas 
demarcações já ditas e metteu posse reahente  em feito, visto 
já a obra que na Ilha tem de cannaviaes e mantimentos, e 
por elle dito Braz Cubas foi tambem pedido a elle Cair-E 
inandasse a mim tabellião que dêsse aqui a mmha fé em como 
hdvia tres annos que JO&Q Plres Cubas, seu pae, viera a esta 
terra com fazenda e gasto para aproveitar as Citas terras e 
tomar posse uellas e aproveital-as, o qw deixou de fazer por 
dita terra ser habitada por gentios nossos contrarios e por e.iv 
raspeito não pudera nem podia aproveital-as, etc." Verifica-se, 
pois, pela referida escriptura, cuja cópia acha-se transcripta 
no volume VI da Revista do Instituto Historico de S. Paulo, . 
que a dita Ilha Pequena fazia parte das terras Coadas; o.-- 

nella resi6iram Braz Cubas e seu pae; e que, fiilmente, este 
foi o portador da referida carta de doação em 1540. 

Foi, portanto, nesta época que Braz Cubas concebeu o ele- 
vado e feliz plano de funâar uma. povoação, começando por uma 
Casa de Misericorb; e, após, lançou os primeiros alicerces da 
referida povoação, que imponente hoje se ostenta B margem do 
canal que a, circunda e que constitue, em toda a America, o 
porto õe mais seguro abrigo. O principal motivo Ceste arrojado 
commettimento fundava-se em que "era inconveniente o sur- 
girouro onde o rio de Santo Amaro desembocca no canal da 

' Barra Grande e onde os navios, aké esse tempo davam Iundo, 
assim aos marinheiros como aos donos das fazendas: aos prl- 
meiircns por lhes ser necessario residir em porto solitario, em- 
quanto as embarcações aqui Cemorava+m; e aos seguneos porque 
conduziam para a Villa as suas cargas mais pesadas ou pela 
Barra de S. Vicente, com muito perigo, em canoas, ou por den- 
tro, rodeando toda a Ilha, com viagem mais dilatada: accrescen- 
tando ainda qbe "os marinheiros que chegavam enfermos ou 
aqui adoeciam, depois de cá estarem, padeciam muitas neces- 
sidades por falta de se curarem." Com estes nobres, elevados 
e huinanitarios intuitos, despertados por uma inspiração toda 
santa conseguiu Braz Cubas, sob os melhores auspicios e com 
o concurso dos seus conterraneos, homens bons, moradores 
principaes da terra, realizar tão notavel emprehendimento, eri- 
gindo nesta terra, então inculta, um hospital e irmandade c!e 
Misericordia q~w o admintstrasse. 

De facto, um hospital, com irmandade de misericordia foi 
erigieo neste local, que, a esse tempo, era mato virgem, cons- 
tituindo-se, assim, a primeira confraria, no genero, nesta vasta 
região da America. Meridional; ella foi confirmada por c!. João 
111, em Almeirim aos 2 de abril 6 1551, como é expresso no 
antigo Livro de Compromisso existente no archivo daquella 
irmandac?e. 

Com o hospital foi tambem fundada a povoação, que devia 
servir Ce base á cidade actual, preponderando, para isso, no 
animo de Braz Cubas a convicção de que assim evitava o incom- 
modo de fazer viagens largas, quando lhe fosse necessario Ir a 



Villa, e a ctita povoação ficaxa mais proxima á sua fazenda e em 
sitio mais adequado para o embarque e desembarque dos navios, 
como elucida FTei Gaspar. 

Pára levar a effeito este tentamen, no anno mencionado de 
1543, Braz Cubas comprou Ce Paschoal Fernandes e Doining i 7 

Pires as terras situadas junto ao outeiro de Santa Catharrna, 
na face norte da Ilha do Morpion j& conhecida por Iiha de S.  
Vicente; e, reconhecendo a superioridade da  bahia, a que os 
indios apropriadamente chamavam Enguáguassií (2)  manlou 
roçar o matto que cobria as ditas terras, e, activo e emprehen- 
dedor como era, fundou a povoação de fogo mo*, com o nome 
de PORTO DA VILLA DE S. VICENTE, creando tambem alem 
clo hospital que teve a invocação de Santos, á. semelhança de 
oiltro que existia em Lisboa com egud invocação, dizlerentes 
dependencias como um pequeno forte, que ainda existia em 1887, 
servindo á repartição da Guarda-Moria da Alfandega e tear o 
o pelourinho, o primeiro, levantado entre a praia e o solo, onde 
hoje ainda, existe a casa do Trem. 

A tal respeito esclarece f i e i  Gaspar: "O mesmo Braz Cubas, 
coin esmolas e adjutorios tos conirades edlficou uma Igreja 
com o titulo de Nossa Senhora da Misericordia e  unto a ella 
um hospital com o apellido de Santos. Este titulo, qa? sómente 
era proprio ao Hospital, depressa se commumcou á POVOaÇáO e 
dahi por cleante entraram a, chamar-lhe Porto de Santos. Assim 
a nomêam todos os docz'nientos os mals antigos e não padece a 
menor duvida que nella houve Hospital antigamente junto 9, 
Egreja, que ainda hoje é a Matriz." 

Ainda o porto de Santos achava-se no berço, quancto jjB 
sobrepujava a Villa de S. Vicente em edificaçâo, populaçao e 
commercio, sob a previdente e benefica loco-tenencia de Braz 

I Cubas, esse homem de acção que conjuntamente servia o em- 
prego de Provedor da Fazenda; e, parecendo a este um contra- 
senso o estar a sua prezada povoação subserviente a S. Vicente, 
em todos os ramos do publico serviço, em 1545 (*)  deu-lhe o 
fora1 de Villa, que foi ratificado pelo governo de Por t~ i~a l ,  em 
1546, antes do que t s~e ra  um Juiz Pedaneo creado pela munici- 
palidade de S .  Vicente e sujelto a esta; servindo de Matrlz a 
nova Villa a Egreja da  Misericordia ('1. 

Do antigo, celebre e historico outeiro de Santa Cathaxna 
só existem alguns fragmentos da sua base, que se alastrava ate 
a Casa do Trem por sobre o parte por onde passa a rua Vis- 
conde do Rio Branco; a capella, que nelle existia, cahiu em 
ruinas no principio do iseciãlo passado; mas, para que se nSto 
apague da memorria das gerações que passam, sob inc'icaçâo de 
quem estes apontamentos escreve, então presidente Cz Camara 
Municipal, no precioso resto do rochedo em que assenta uni 
predio de propriedade particular, foi entravada uma placa de 
bronze, com Os seguintes dizeres: "Esta rocha é o resto do 
outeiro de Santa Catharina e foi sobre este outeiro que Braz 
Cubas lançou os fundamentos desta povac~ção, fundanãb ao 
mesmo tempo, época de 1543, o Hospital de Misericordia, sob 

f * )  Aos 19 de janeiro. 
*) Machado de Oliveira : "Quadro Historico ". 



a invocação de Todos OS Santos, que deu a esta cidade a pri- 
meira institutção pia no Brazil - Camara Municipal de Santos 
22 de outubro de 5902." 

E pois, neste marco indelevel, e neste logar por e2xellencia 
historico que os presentes e os vinctouros, devassando a vida 
deste vulto lendario, ajuizarfio dos granões seviços por eile 
prestadas 6. humanidade e &-religião; e a historia Santista, 
acatando reverentemente sua memoria, pro6ígalizafi os mais 
justificados elogios á sua proverbial tenacidade, em todos os 
ramos da vida, e a sua firme decisão nas acçóes para o pro- 
gresso e defesa da t m a  que habitava, como attastam todas ds' 
instituições que tiveram origem na então Villa de Santos. 

Aos 8 de junho de 1545 entrou Braz Cubas a servir o cargo 
de Capitão-mór (Frei C%spar) e uma de suas primeiras acçóes 
foi conceder o foro de Villa ao porto de Santos; occupou inais 
os importantes cargas de Rrovedor òa Fazenda Real, Alcaide- 
mór, Ouvidor e Looo-tenente do donatario. A primeira vez que 
serviu de Capitão-mór Governador da Capitania ce S. Vicente, 
cie Loco-tenente, de Ouvidor foi no periodo decorriCo c!e 1545 a 
1549, como consta do alvarh de 4 de dezembro Ce 1551, que 
assim reza: "por esses tempos os Indios Gentios, faziam gran- 
des perdas e damnos nas povoações e fazenctas da dita Capita- 
nia, pela qual razão no anno de 1546 elle (Braz Cubas) com os 
moradores da  Cita Capitania fizeram guerra aos ditos inimigos, 
para a qual armaram navios e se fizeram outras despesas, 
tendo antes com outros Santistas e - w a d o  do seu porto os 
dous galeões ingleses ao mando Eduardo Fenton." 

A segunda vez que serviu de Capitão-mbr Governador ioi 
no periodo de 1552 a 1554 ou 1555, porquanto consta de uma 
Carta exirahida, por certidão, do Real Archivo da Torre do 
Tombo, em Portugal, e datada de 18 de junho de 1551, "inerce 
que lhe era concedida, sendo já moço de Camara, Cos cargos 
de Provedor e Contador das Rendas e Dreitos Reaes da Capi- 
tania de S. ~ icen td  nas terras do Brazil, que servirá conlorme 
o Regimento, que lhe for dado, havenc:~ de ordenado em cada 
um anno dois por cento de todo o que renderem as ci5as 
Rendas, Dizlmos e Direitos qre pertencerem e arecadarem"; 
e, finalmente, ha ainda certidão de outra Carta da mesma 
procedencia, &atada de 4 de fevereiro de 1553, ta,zendo-lhe 
"mercê dos cargos de Provedor e Contador, das Rendas. Ca- 
pellas, Hospitaes, Confrarias, Albegarias e GafaTias, na Capi- 
tania de S. Vicente, em terras do Brazil, havendo de manti- 
mento seis mil reaes, que lhe ser80 pagos B custa dos rendi- 
mentos dos c'itos Residuos, que elle fizer arrecadar." 

Entre o anno de 1553 a 1554 chegou a S. Vicente, em ccn- 
sequençia de um naufragio nas costas do Sul, proximo a 
Conceição de Itanhaem, um allemáo celebre, Hans Staden, que 
foi bem recebido pelos pcrituguezes, dos quaes houve bom gasa- 



lhado; e como o dito hol.pe8e se mostrasse perito no manejo da 
artilharia, foi contractado para tomar o commanclo LO íorte 
da Bertioga em defesa das investidas dos tamoyos. Aconteceu, 
porém, qm,  mezes depois, andando Stasen em exerclcios vena- 
tcrios, internado no mato, foi preso pelos tamoyos e levado 
para a sede Ca tribu em Ubatuba, on9e devia ser immolado. 

Foi par este tempo, ou nesta cccasião, que Braz Cubas, 
revelando sempre nobres, elevados e humanitarics sentimen- 
tos, tentou, pelos meios ao seu alcance, libertar do poder dos 
indios o famxo commandante allemão, ordenando aos que 
tripulavam um dos navios, que tinha armado para fazer guerra 
a e~ttes selvicolas invasores, que procurassem meios de o res- 
gz,ta,: quando o navio surgisse entre elles. 

0ve;amos a narração clo propno Staden, quando o 1iav.o 
ancorou nas alturas de Ubatuba: "Então um chamalo João 
Sanches (byscaio), que eu bem conhecia, me disse: - "Meu 
querido irmão, por vossa cause, viemos aqui com o navio, não 
sabendo se astaveis vivo ou morto, porque o primeiro navio 
não trouxe noticias vossas. Agora o Capitáo Braz Cubas, em 
Santos, ordenou que investigassemos se ainda estave s VIVO e 
quando soubesemos que ainda vivieis deviamos ver se elles vos 
queriam vender; sessão deviamos ver se captivavamos alguils 
para trocar por vós." 

Vamos, agora, entrar em uma das phases dz vida de Braz 
Cubas, que a caracteriza como a de um homem que nu- c& 
deixou vencer pelos perigos e difficuld?,des; que o- , .i 
sempre com coragem, energia e tenacidade, enir 
reso:uta e denoàadamente, tenCo sempre como phsr :a o 
bom exito cas suas acçóes e tentativas, essa ardentc :e re!i- 
giosa, que nunca o desamparoh, e como estimulo p- mnjs 
arrojadas emprehendimentos o ~ehemente deSej3 de ,: .irir ao 
seu Rei e & sua Patria, Nuem e além mar. 

Havia noticia de que algumas expedições em buzca ouro 
e outros metaes, como as de Vasco R0 rigues Calda.= 'xarl- 
cisco de Brusa Espinhosa, tentadas na Bahia, haviam sido 
malograc'as; apezar disso, frmava-se cada vez mala a coii- 
vicrgo de que as serras de ouro e prata deviam estar r s 
margens do rio S. Francisco, mesmo porque, p ~ r  motivos ante- ' 
riores, esta crença já predominavz, no espirito dos gove-"nos 
que na metropole se succediam, como se infere co "Diario da 
Navegação" de Pedro Lopm de Soma, nos seguintes termos: 
"Daqui (Porto do Rio de Janeiro) mandou o Capitão (Martirn 
Affonso) quatro homens pela terra dentro: e to-am e vieram 
em dois mezes, e andaram pela terra 115 1eguas;- e as 65 dellas 
foram por montanhas mui grandes e as 50 toram por um 
campo mui grande, e foram até dar com um granre rei, senho- 
de todos aquelles campos e lhes fez muita honra e veo com 
elles até entregar ao Capitão (que em sua, derrota ao Sul Iun- 
deou no porto c0 Rio de Janeiro em 30 de abril de 1531); e lhe, 
trouxe muito crystal e deu novas de como no Rio Paraguay 
havia muito ouro e p-ata." 



Havia tambem noticia do famoso espolio de ouro e prata 
do primeiro invasor do Peru, A1eb.w Garcia; da surtiaa de 
Francisco de Chaves, que se achava em CananBa e que teve 
um desastroso fim; assim como outras menções da existencla 
de muito crystal, ouro e prata nas serras inc'icadas pelos 
indigenas, que, no dim- de Warnhagen, "davam fe de que 
para as bandas do grande rio de S. IW,ncisco se encontra- 
vam serras com esse metal amarello; cujos pedaços vho ter 
aos rios; e ao mesmo tempo apresentavam amwtras de varias 
pedras finas, entrando neste numero algumas verc'es, cimo . esme-alcias; finalmente, em carta de Piratininga, em 1554, o 
padre José de Anchieta assignalava que "agora descobriu-se 
uma grande cópia de ouro, prata, Ierro e outros metaeij, ate 
aqui inteiramente desconhecida (como aftirmam tocos), a qual 
julgamos ser um optimo e facilimo negocio, de que j& por 
experiencia estamos instruidos. " (*). 

O governo de metropole não descurava, então, de promo- 
ver o descobrimento de ouro e outros metaes nas terie, co 
Brazil 5); determinou neste anno de 1559 duas expediçóei~, uma 
pelo sul, outra pelo Norte, ao mesmo tempo, as quaes dariam 
em resultado a inteira exploração do referido rio; coniiando a 
expedição do Sul a Braz Cubas e a Co Norte a Vasco RoCriguez 
Caldas. Para tal fim, por alvará de 7 de setembro de 1559, ioi 
nomeado o mineiro Luiz Martins e enviado ao Brazil para ver 
os metaes que se dizia haver neste paiz, devendo o nomeado 
p-aceder pela ordem e maneira que pelo governator geral Mem 
de SA lhe fosem indicadas, vencendo 40E000 annuaes. "Depois 
da victoria sobre os francezes, no Rio de Janeiro, 1560, fora 
Mem de SB á Capitania de S. Vicente, onde se acha,va em ~ m l h o  
aesse anno. Ahi providenciou para que o provedor Braz Cubas 
e o mineiro Lmz Martins fossem pelo sertão a c entro a k ts~ar  
minas de ouro e prata." f * )  

A expedi~âo, OLI como mais tazde se denominou, bandeira, 
partiu no referido mez Ce junho, não se sabendo se de tantos 
ou de S. Paulo, e, pelas instrucçóes que tinha, levou ve;eda 
para as bandas do rio S. Francisco, ao norte, a% ao Para 
mirim, seu affiuente da margem esquerea. "Passando por ter- 
ras de Braz Cubas (Mogy das Cruzes), desceram pelo Para- 
hyba, guiados pelos indios, até x paragem da Cachoeira, onoe 
encontraram o caminho que atravessava do littoral para serra- 
acima, e, tomando por este caminho (a pe), subrram a serra 
Jaquamimbaba (Mantiqueira), Ioram & b a ~ r a  do r10 das Velhas 
e correram a margem do rio S. Francisco ate ao Par&-mirim, 
ou algum tanto adizate, àonde voltaram pelo mesmo caminho. 
Em execução do artigo 40 do Regimento dado a Thome de 
Souza, entaò Governador Geral na Bahia, Braz Cubas, prova- 
velmente,- assentou marcos da barra do rio das Velhzs em 
diante, lavrando d ~ s o  os competentes autos. Esses marcos deve 
riam tambem servir c.e signaes convencionaes Dara a gente de 
Vasco Rodrigues Caldas. " (*  *) 

c* )  Annaes da Bibliotheca Nacima1 do Rio de Janeiro. 
( *) J?r&ncisco Lobo Pereira : "Descobrimento e devassamento 

do territorio de Minas Gerais", opusculo a que devemos 
algumas notas. 



Não ha, portanto, duvida alguma de que Braz Cubas, em 
caracter official, segundo o Regimento de Thomé de Souza 
levou incumbencia de descobrir ouro e outros metaes, assiin 
como ordem para proceder ao reconhecimento geographlco a@ 
rio S. Francisco e pelo caminho assentar marcas, não cons- 
tando mesmo haver se commettito esta diligencia, nosterior- 
mente, a qualqwr outro. 

De facto, dos documentos, e publicações que -compulsa- 
mos collige-se que, sendo a Capitania de S. Vicente urna das 
principaes do Brazil, della não ha memoria de qualquer entrads 
no sertão ao nwte antm de 1587, a não ser a de Braz Cubas, 
no meado da 1560; e, em relação aos marcos acuna nlencie- 
nacos, temos a seguinte informa.ção, que o coronel Pecro Bar 
bosa Leal deu ao Conde de Sabugosa a 22 de novembro ae 172: 
e a proposito de attribuir a collocação desses signaes, aqueln 
e além do Pará-mirim, a 3el'chior Dias: "Nem ha noxrclü:l 
de que por ahi andasse outro descobridor, e só ha tradição de 
que um paulista, fulano de Cubas, chegara ao Para-mirim, 
ante descobrira um grande haver, voltando para S .  Pau10 a 
convocar varios parentes e amigos e atravessara do sertão de 
S. Paulo para esse, cuja tropa tivera mau successo e não che- 
gara ao Par&-mirim." O que não offerece duviaa e que u 
tropa que tivera mau successo e não chegara ao Pará-mirim, 
foi a de Vasco Rodrigues Caldas, e não a de Braz Cubas, que, 
em diligeiicia de eescobrir "um grande haver", voltara pWa 
a Capitania de S. Vicente, donle tinha ido abravessando peln 
sertão até ao Par&-mirim; deste modo, a Braz Cubas de-?em :,e, 
attribuidos, sem contestaçáo alguma, os referiam mams,  como 
primeiro explorador do rio S. F'rancisco. 

De regresso a Santos, Braz Cubas dirigiu uma carxa a 
El-rei, em fim do anno de 1561, dando conta c:% dlugencw 
que por ordem de Mem de Sá levara a effeito. Tem-se conne- 
cimento desta carta pela referencia que a ella faz Braz Cuoes 
em outra que dirigiu ao Rei em 25 de abril de 1562, que adiante 
transcrevemos na sua fórma origina. 

Foi por cccasião de seu regrmso que Braz Cub~s,  acnnl i -  
do-se coente em consequencia da penosa viagem qu? 1 1 c ( v i ~  

feito e já adiantado em anilos, mas desejando corres-mnue~ a, 
confiança. com que era distinguido por Mem de Sá e "para 
bem servir a El-rei", enviou o mineiro Luiz Mzrtins ao Lei- 
tão em busca de ouro, aprestando-o com todo o necessario yn !& 

uma empresa desta ozdem. 
O envialo, enveredando pelos montes que ma:& 'arde se 

denominaram Serra do Jaraguá, em cMa proximidzde corie 
o rbeiro de Amaitinga, descobriu ouro tão precioso coinc, os 
das Minas e dos mesmos quilates, cujas amostras Braz Cubas 
remetteu a Mem de Sá, para este ordenar o que mais con- 
viesse fazer. Uma prova irrecusavel em favor deste asserto 
pôde ser verificada no seguinte trecho de uma certitao ua 
Jacome da Motta, escrivão da comarca e tabellião da, Villa de 
Santos, na costa do Brazil, e constante de um mariuscripto 
archivado na Bibliotheca Nacional: "que E;Ulz Martins tinha 
chegado do campo, onc?e, por mandato do govwnador, tinha 
ido para ver se descobria alguns metaas. e que elle rora e vlera 
e qve cichara ouro, que perante muitas testemunhas logo ali 



mostrara, o qual pesava tres oitavas e seis g r b s  e ficara na 
m.50 do dito Luiz Martins para r e m e t k  ao governador da 
Bahia de todos os Santos." 

Outras provas: em santos resiâia o Inglez Jonn Whl- 
tha.ll, que em carta dirigi& para Londres, Catada de 26 de 
junho de 1578, communicou que o Provedor Braz Cubas e 
o Capitão-mór Jeronymo Leitáo lhe haviam asseverado terem 
elies descoberto minas de ouro e prata, e que .esperavam 
chega&+ de mestres mineiros para porem em trabalho as di- 
tas minas, do que resultaria enriquecer muito o paiz." c * )  

Quando, em 1591, o pirata Inglez Thomaz Cavendish, 
tomou e saq~ueou a Villa de Santos, nella encontrou muito ouro 
que os indios troumram te um logar chamado por eUes Mu- 
tinga, acrescentando a narrativa (Revista do Instituto Histo- 
rico do Rio de JaneirQ) que "os portuguezes são senhores do 
logar em que existem taes minas." 

O proprio epitaphio gravado na louza, que cobre a sepul- 
tura de Braz Cubars e ainda uma prova a offerecer da  vera- 
cidacie da lescoberta, por eiie, do precioso metal: "S. a de 
Braz Cubas, Cavalheiro Fidalgo da Casa de El-rey. Fundou e 
fez esta: Villa, sendo Capitão, e Casa de Misericordia no anno 
de 1543. Descobriu ouro e m e t a s  anno de 60. Fez fortaleza 
por mando OEl-Rey D. 30&0 iii. 

Falleceu no anno de 1597, a." 
malmente,  ha a carta, a que atrás nos referimos e q m  

é concebida nos seguintes termos: 

"Senhor - Por ua mio, que desta Capitania de S. Vicenb 
partio pera esse Reyn ho anno pasado, esc- a Vos6ie 
alteza como vindo a esta Capitania ho Governador Mem de 
Sá lhe parecera vosso serviço quen fosse por este sertão den- 
tro com hu homê que V. A. lá manaou abuscar minas de 
ouro e prata; e como fora a minha custa n rente que levara; 

. eonsiguo, he que a dava de jornada tresenks legoaa; e por 
respeita das aguss que se vinháco me torney; e as amostras 
que trouxe mandei a V. A. e ao Governador a Bahia, para 
que por ambaias vias soubesse ho que achára ds quela via- 
gem. Por eu vir muito doente do campo, he n h  poder l o g ~ o  
lá tornar, brney loguo a mandar h mineiro L& M a r t i i  ao 
Sertáo em busca de o-; he quis vosso Senhor que o achou 
em seis partes trin&a leguas desta V i a  tão boen coaio ho da 
mina e dos mesmos quilates; he a mostra que trouxe mando 
cEúrquy ai3 Governador a Bahia para asy o leixar manãado, he 
o manda chamar que venha dar ordem m o  se estas minas 
áo de beneficiar; pasa ele o lexar asy o r d d  a qag, quando 
se foy, no que fazia logo em vendo meu Recado; he a yao 
mando u m  b-ntim s bahia por lhe escrevo as novas deste 
ouro, para aisa ver ho que ihe prrece mais serviço de V. A. o 
prover ou me escrever que o faça. 

Nas terras achey huas pedras verdes que pare- 
cem miryto formosas; náo ousey mandaias por 
este navio a V. A. para as náo aventurar em táo fraqua 

(*) Francisco Lobo: Obr. cit. 



passagem; t ida  vya mádo-lhe a mostra delas, e da pedra em 
que nacê e o mesmo mando ao @vernador ha bahii para que 
vá por duas vias a V. A., he vindo o Governador loguo a quy, 
como creo que virá e dando boa embarcação para ho Reym 
mâóarei a V .  A. as mayores e de mais prego; Mande V . .  A. 
olhar para esia terra. he mande a prover de polvora de bom- 
barda e de  espingarda e pelouros e chumbo e bombardeiros; 
porque é muyh amiudo combatida dos contrai-yos e tem digo 
muyta necessidade diso e com brevidade e tenho grande are- 
ceyo que se perque, se V. A. uáo provê 1og;uo e não manda 
povoar o RYO de Janeiro, porque não haja Franceses que favo- 
reçáo estes contra@=, que são muito nosUos visinhos, por que 
os Franceses l h ~ s  dão muytas armas de foguo e muita polvora, 
com que Ihes dáo muyto hanimo para cometerem o que quise- 
rem como fazem. Nosso Senhor acrecente a vida Real e Es- 
tado de V.  A .  por m u g e  ános a seu Santo Serviço - amea  
beijo as Rexys mãos de V. A. desta vila do por o de Santos, 
oije 25 da bryl 1562. 

Do Provedor da Capitania de S. Vicente - Braz Cubas." 

Se a viagem de Braz Cubas não teve o dese!ac',o exito em 
relação á exploração mineralogi~a~, como se deprehende desta 
carta, todavia da viagem que fez alguma cousa trouxe, cujas 
amostras enviou, ao mesmo tempo, a El-rei e ao governador 
Mem de Sa, pars, que por duas vias El-rei soubesse o que 
elle havia achado. O assentamento fie marcos e outros ves- 
tigios dessa explorapáo no percurso transposto t ro~seram como 
consequencia a expedição de novas bandeiras, que, com aigu- 
mas'variantes, orientaram-se pelas mesmas veredas. dwcobriti- 
do grandes jazidas de ouro e outros metaes, cujas extracçao, 
sob a mais animada e energica faina, trouxe a prospericaiie, 
o progresso e o engrandecimento do Brazil, assim como levou 
ao Reino fabulosa riqueza, que, naquella época, imprimiu-lhe 
muita vida e muito brilho. Mas o que é ainda mais de ver e 
admirar é qm nas zonas percorridas por Braz Cubas ao Sul, 
e por Vasco Rodrigues Caldas ao norte, abrindo assim brecha 
á, intei.-a exploração do Rio S. Francisco - prmcipal objectivo 
do governador - foram lançados os fiyidamentm de muitas 
povoaçóes, que, com o correr dos tempos, tornazam-se impor- 
tantes, cortaram-se raudaes e profundos rios e transpuzeram-se 
ingremes e alterosas seivas, como arç da Mantiqmlra. das 
Carrancas, do Itatiaya e as obras da de Sabarh. 

Daqui se poderá concluir da somma colossal de fatiigas, Ce 
atropelx e obstaculos que Braz Cubas, com os lema& explora- 
dores, teve de supportar para que tão penosa viagem fosse 
levada a termo e della resultasse a l g ~ m  p'oveito. Basta consi- 
derar que, as difficlildades creaàas pela natureza mperrima dc 
então, havia a juntar os assaltos das tribus indigenas, táo 
frequentes naquella época, obrigando a uma vigilancia perma- 
nente, e As mil privações que acompanhavam exploraçóes dessa 
natureza, através c:e florestais vkgens, por incultas e vastissi- 
mas extençóes. 

Do e:'posto se evidencia que a mneraeao do ouro era já 
uma industria exercitada na Capitania de S. Vicente, e pelos 
dados que temos á vista podemos formar o seguinte conceito: 



Braz Cubas, auxiliado pelo mineiro Lpiz Martins e, poisterior- 
mente, por Jeronymo Leitão, faram os descobridores ae ouro 
nas fraldas da serra do Jaraguá 

Desse minerio enviaram amostras a El-Rei D. Sebastião que 
nenhuma providencia deu mbre o aasumpto, sem duvida pelas 
circumstaneias especialissimas que tornaram critico o seu 
governo. 

Para abrir a respectiva lavra, mandaram vir mestres mi- 
neiros de fóra e estabeleceram mineração no ribeiro Amai- 
tinga. Neste mesmo bairro ao norte de S .  Paulo, na dis- 
tancia de duas leguas, ou pouco mais, foram abertas e en- 
tretidas diversas lavras, como se deprehende do que diz Pedro 
Taques (* )  em relação a Miguel da W t a  gil "que foi mo- 
rador em sitio proprio, no bairro do Jaraguá, no logar que é 
hoje chamado Cachoeira c!as lavras de Antonio Bicurlo, e que 
6 cabeceira do ribeirão Amaitinga". 

Com relação á data do fallocirnento de Braz Cubas as op- 
nióes divergem: alguns ha que, argumentanco com a fórma 
ou caracteristico do algarismo que figura no epitaphio da 
respectiva Sepultura, na Egreja Matriz desta cidade, entendem 
que a morte verificou-se em 1592: deste parecer, entre outros, 
é o dr. Luiz Gonzaga da Silva Leme (**) entretanto elle pro- 
prio, tratando de João de Abreu, nobre cidadão da Vim de 
Santos, onde foi da govuxança de Braz Cubas, casado com 
d. Izabel de Proença Varella, b~sneta do Fundador, escreve 
que este, como Provedor da Fazenda ReaJ da Capitania, dera 
powe e juramento, a 8 de Março de 1VY1, ao mesmo João de 
Abreu, sendo escrivão da dita Fazenda Athanasio da Motta, 
da serventia do officio ae alrnoxarite da6 Capitanias de Santo 
Amaro e São Vicente. 

A este respeito ha O seguinte, que traz séria Cuvicla ao 
nosso espirito: o algarismo que pareceu a alguns, ser um 2 
e a outros um 7, n8o será antes um 9, devendo portanto, 
vigorar para a data do fallecimento de Braz Cubas o anno 
de 1599? O fundamento desta duvida repousa no seguinte 
trecho referente a d. Francisco de Souza e publicado pelo 
Brazil Historico de 1867-1868, t e  um manuscripto ant~go, re- 
montando ao anno de 1663: "23 C?e Maio do dito anno (1599) 
sahiu de S. Paulo a examinar as minas do sertão de Soro- 
caba e serra de Biraçoyaba, mandando primeiro presidiar s. Villa 
de Santos e proviCenciar a que não fosse invadiòa dos pi- 
ratas que andavam na costa, pelo Capitão Diogo Lopes de 
Castro, com os officiaes e soldados de sua companhla, ORDE- 
NANDO AO PROVEDOR DA FAZENDA, BRAZ CUBAS, man- 
dasse assitir cam carne, pescado, azeite e farinha e todo o mais 
necessario, emquant8 elle passaxa a vêr as minas de Biraço- 
yaba". 

Da mesma p~ocedencia temos ainda o seguinte, que mais 

( *) Nabiibiliarchia Paulistana: Revista do Instituto Historico e 
Geomafico Brazileiro. v01 33 .O .  1870, parke, wg. 257. - - 

(* *) "~eiealogia Paulistana", vol. 6.O, pag: 189. 



nos robustece a crença sobre a verdadeira Cata do failleci- 
mento de Braa Cubas: 

"Estancio em Biraçoyaba, passou ordem, DATADA DE 2 
DE AGOSTO DO MESMO ANNO DE 1599, AO MESMO F'RO- 
VEDOR BRAZ CUBAS, para fa?m cobrar 200$000 50 fia?- 
dos flamengos João Guimarães e hicoláu Guimarães, para, as 
despezas que estavam fazeneo com a gente do trabalho, com 
qvt3 se achava naquellas minas e com os soldados de infanteria 
que o acompanhavam". 

Em face de taes indicações, não será temeridade affirmar 
que o fallecimento Ce Braz Cubas deu* na segunda metade 
do anno de 1599, sento de presumir que o algarismo final 
do epitaphio tivesse sido alterado por qualquer circumstancia, 
dando-lhe a fórma de um Z, o que, entretanto, não póde in- 
validar, em nosso conceito, as indicações e referendas a factos 
histor~cos occorridos nesse anno e drectamente relacionadas 
com Braz Cubas. 

Ahi ficam, em agrupamento algo Cesordenado talvez, os 
apontamentos que pudemos colligir de tudo quanto existe de 
mais authentico e òigno de fé sobre a vida do Fundador de 
Santos; investigadores mais competentes e acaso mais felizes 
completarão, refundindo, o que aqui deixamos como simples 
nofcas para um trabalho mais acurado e incomparavelmente 
mais interessante. Quizemos, apenas, contribuir com o nosso 
esforço para a homenagem, incontestavelmente merecida e ne- 
cessaria, que a Camara Municipal desta cidade presta ao valente 
Fidalgo Portuguez, que ha. 364 annos lançou os fundamentos 
de uma povoação obscura, que devia converter-se, aos poucos, 
no grande emporio commercial do Estado 2e São Paulo e na 
segunda praça maritima do Brazil. Sirva este humilde con- 
curso de nobre estimulo aos que pmerem ir mais longe, e rele- 
vem-nos os competentes os defeitos e lacunas que estas notas 
possam apresentar, consequentes, em b8a parte, das lamentaveis 
def~ciencias e controvemias que p investigador depara nas di- 
ve-sos fontss Ce consulta e informação. 

NOTAS 

(1) Seguimos a data. indicada por Frei Gaspar, Fedro 
Taques e outros; entretanto algiins chronistas, náo menos res- 
peitaveis, querem que o desembarque de Martim Affonso fosse 
realizado a 22 de janeiro de 1532. 

a-tando todos de accôrdo quanto t% Gata da sahida. da 
armada, que se effectcou em Lisboa a 3 de dezembro de 1530, 
não é v s i v e l  admittir argumentam os ultimas que ella chegasse 
armada, que se effectuou em Lisboa a 3 de dezembro de 1530, 
isto é, gastando apenas 50 dias em tão longa e penosa travessia 

Fara uma viagem directa já seria extraordinario, pois que 
Colombo gastou, no percuwo de Palos a Guanahy, 70 dias, e a 
viagem do grande genwez obedeceu B direcçáo da flecha dis- 



parada, como comparou Edgar Quinet (9; para uma viagem 
interrompida por paragens mais ou menos prolongadas por 
tempestaces, combates e aprisionamentos, como foi a* da ar- 
mada portugueza, esse curto tempo de viagem é absolutamente 
inaceitavel. 

O nenhum fundamento da affinnaçáo que assignala o anno 
de 1531, continuam os chronktas contestantas, resz.lta ainda 
mais da  exposiao do diario 6e bordo de Pedro Lopes de Souza, 

. irmão de Martim Affonso (**). Em 20 de janeiro Ce 1531 dobrou 
a esquadra o cabo Ce Santo Agasilnho, na altura do qual, até 
2 de fevereiro, aprisionou tres náus francezas carregadas de 
pau bradl depois de renhido combate; em 17 do mesmo mez 
surgiu no porto de Pernambuco, onde tomou conhecimento Cas , 
depredações feitas por um galeáo frarmz na feitoria estabele- 
cida por Christovam Jacques, senc?o ordenado regressar dahi a 
Portugal uma das náus, afim de dar parte a el-rei de todo o 
occorri.C:O; em 13 de março surgiu eefronte da Bahia de Todos 
os Santos, onde foi lançado um paòTão com as armas portu- 
guezas; em 30 de abril após náo pequenos contratempos, sur- 
giu na bahia do Rio de Janeiro, onde a tripula~áo desembarcou, 
sendo ahi reparadas as avarias das Mus, refeitas as provi- 
sões, etc., demorando-se nesse mister até 1 de agosto, em que a 
esquatra zarpou com destino ao Rio da Prata; em 12  desse mez 
chegou á ilha do Abrigo, fronteira á barra da Cananéa, sendo 
ahi levantaaos padrões e organizada a celebre expedição, che- 
fiada por Francisco de Chaves e o bachud, que devia ir ao 
sertão e voltar com quatrocentos escravos carregadcs de ouro 
e prata; em 26 de setembro fez-se de vela para o Rio c& Prata, 
tendo naufragado nas costas do Rio Grande do Sul o navio 
em que ia Martim Aff~ssc;  fina!mei:te, ao voltzr fundou na ilha 
de Engáguassú aos 22 de janeiro de 1532, dando-se começo aos 
primeiros fundamentos <a povoação e capitania de S. Vicente. 

Allegam mais: se c9mo qverem alguns chroniistas, a frota 
de Martim Affonso surgiu na bahia do Guanabara em 1 de 
janeiro de 1531, e d&i veiu costeando até entrar em S. Vicente, 
força é concluir que a viagem de Lisboa ao Rio foi feita em 
28 dias! 

Ora, naquelle tempo eram pouco seguros os meios de nave- 
gar, além de imperfeito o conhecimento dos ventos e das cor- 
rentes (***). 

Como é possivel aemittir que, em mares ignotos, eacutidos 

( *) AMERICO BRAZILIENSE, "Lição de Historia Patria" 
f **) "Diario de Navegação da armada que foi & costa do 

do Brazil". 
(*")  Referindo-se ao naufragio occorrido em 8 de Julho! de 

1552 ao grande galeáo "S. João>', de volta da India, 
perto .da costa do Natal, descreve QUINTELLA ("Annaes 
da Marinha Portugueza") que os navios portuguezes ain- 
da não tinham mais panno que meze*, gaveas, papa- 

figcs e cevadeira; e que os castellos de popa e proa eram 
excessivamente altos, bem con-o as obras mortas o que 
tornava os navios mui ventosos, e expostos aos golpes do 
mar'e de mui mau governo, com venh forte e mar cava - 
do. Prova de que a construção não tinha feito progresso. 



por continuas tormentas e abeirados de constantes riscos, na- 
vios que o padre Pernáo de Queiroz classificava de "barcos 
tumbas de homens vivos na guerra, e desacommodados para 
a vida e a saude na paz" (9, fizessem, em menos de um mez, 
viagem que os melhores veleiros dos nossos Gias não conse- 
guem vencer em tão curto tempo!? 

DeciCam os competentes a controversia. 
Esta ultima razão parece convincente, maxime se atten- 

dermos á circumstancia de não ter Martim Affonso feito uma 
viagem directa, mas passando por Pernambuco e pela Bahia 
onde combãteu e aprhlonou navios franceses. 

(2) Outr'ora Jeribatyba, Geribatyba e ainda Jerybatuba, 
1ogz.r povoado de palmeira jetivá, palmeira do mato virgem. 
e de lamentar que se desprezem as verdaickiras denom~naçóes 
historicas, para se adoptar e conservar as corruptelas, que 
subsistem por ahi em larga cópia. desfigurando os aspectos e 
traços da  n m a  vida inicial. 

(3) Além do arroz e milho zaburro, que produziam as 
terras de S .  Vicente, tambem nellas dava-se muito bem o trigo 
e em grande quantidate; mas o trigo, segundo o paCre Manoel 
da Fonseca, "deixou de ser cultivado em S .  Vicente porque em 
lambiques os estillaram os antigos, fazendo delles agoas- 
ardentes ". 

(Frei VIGENTE SALVADOR, Historia do Brazil). 

(4) Outros escrevem Engá-guassu, Induáguassú e ainda, 
como Anchieta, Ungáguassú. 

i~onçalves Dias, define (Diccionário da lingua tupy) Indoá 
- pilao; Goaçu - grande, que é a mesma significação dos 
vocabulo:: citados. 

A acreditar o que affirma Varnhagen (Historia Geral do 
Brazil, XI), o nome de Enguáguassú foi dado pelos indigenas 
ao local em que é hoje a ciclade de Santos, por motivo do 
monjôlo que ahi construiu Braz Cubas e que foi o primeiro do 
Bresil. "A idéa do monjôlo fora sem duvida traziea por Cuba 
da Asia, e ainda hoje é conhecido na China, sendo-o na iiha 
Formosa com o nome de Chu toi, que equivale a piláo d'agua". 
Vaynhagen affiança a veracidade desta sua affirmaçáo, por- 
qu: teve occasião de verificá-la, em 1873, na Exposição Uni- 
versal de Vlenna, em vista dos modelos expostos na Secçáo 
da China. 

(Consultem-se as Notas Genealogbas, do dr. João Mends  
de Almeida: pag. 93). 

(5) No entanto, Frei Vicente Ce Salvador (obra citada), 
insurgindo-se contra a negligencia dos portugueses, que não 
se aproveitavam das terras descobertas, sustenta, tratando Cas 
minas do Brezil,. que "sendo contigua wta terra com a do 
Perú, que a não-divide mais do que uma linha imaginaria 
invisivel, e tendo lá os castelhanos descoberto tantas e táo 
ricas minas, cá nem uma passa& dão para isso, e quando 
vão ao sertão é a buscar inC,ios forros, trazendo-os á força e 

(*) Historia da Vida do veneravel Pedro de Bastos" 



com enganos para se servirem delles e os venderem, com muito 
encargo de suas consciencias, e é taíitil a fóme que disto levam 
qw, ainda que de caminho achem mostras ou novas de minas, 
não as cavam, nem ainda as vêm ou as demarcam". E acres- 
centa: 

"Um soldado de credito me disse que, indo de São Vi- 
cente com outras, entrakam muitas leguas pelo sertão, donde 
traurxram muitas indios, e em certa paragem Ihes disse um 
que dahi a tres jornadas estava uma mina de muito ouro 
limpo e 8escobert0, donde se podia tirar em espaços; porêm que 
receava a morte se lha fosse mostrar, porque assim morrera já 
outro que em outra occasião a qdzera mostrar aos brancos; e 
dzendo-lhe estes que não temese, porque lhe rogariam a 
Deus pela vida prometteulha iria mostrar e assentaram de 
partir no dia seguinte pela manhã, porque aquelle era já tarde. 

Com isto se apartou O indo para seu rancho, e quando 
amanheceu o acharam morto, e como se morreram todos, não 
tiouve mais quem tivesse animo para descobrir aquella r i q w a ,  
que a mesma natureza (segundo dizia o indio, alli estava mo@- 
trando bescoberta) ". 

O mesmo escriptor- allude ás Cescobertas de pedras precio- 
sas, bem como o magnifico crystal em uma serra da Capitania 
de Espirito Santo, "em que estão mettidas muitas esmeralda, 
de que Ma-nos de Azevedo levou as amostras a El-Rei". 

Tendo, em 17 de janeiro de 1906, o esculptor Lourenço 
Massa apresentado gr Camara Municipal uma proposta para 
execuçáo do monumento a Braz Cubas, mediante condições 
minuciosamente estipuladas, foi a p r o p t a  enviada as com- 
missões reunidas de Fazenda e Contas, e Obras e Viação, para, 
apreciando-a, emittirem parecer. 

Em sessão da Camara, realizada a 21 be fevereiro, presen- 
tes os vereadores Francisco Corrêa de Almeida Moraes, coronel 
Francisco Antonio de Souza Junior, tenente Carlcs Augusto 
de Vasconcellos Tavares, dr. Raymundo Soter de Araujo, te- 
nente coronel Augusto Filgueiras, dr. Heitor Guedes Coelho, 
Tenente Coronel Hermenegildo da Silva Ablas, tenente coronel 
Cincinato Martins Costa, dr. João Galeão Carvalhal e Dawid 
Victor de Almeida, foi lido o seguinte: 

PARECER N. 14: 

O esculptor Lourenço Massa, residente em Genova (Italia), 
por seu procurac'or snr. comdr. João Manoel Alfaya Rodrigues, 
sujeita á apreciação da Camara Municipal uma propasta, para 
esculpir, em marmore, a estatua de Braz Cubas, fundador <*esta 
cidade, descrevendo o monumento, as suas dimensóes, os seus 
adornos, etc., mediante o pagamento de rincoenta mil liras 
(ouro), em condições que são estipulaem na proposta. 



Comquanto não seja das mais lisongeiras a situação finan- 
ceira da Municipaiidade, sobrecarregada como se acha com 
pesados encargos, é, entretanto, justificavel a acceitaçáo da 
proposta, a~~torizaneo-se semelhante despeza, não só por ser 
uma das mais justas aspiraçóes alimentadas por muitos dos 
dignos membros Cesta Camara, como, principalmente, pela 
oportuniZade que se apresenta, no anno vindov~ro, em que se 
commemora o quarto centenario do narscimento Ce Braz Cubas, 
sendo essa a melhor occasiáo, para, como muito bem diz o 
proponente: "em romaria civica o povo de Santos rencler seu 
tributo de homenagem á memoria do immortal fundador desta 
ciciade. " 

A' vista do exposto, as commissóes reunidas de Fazenda 
e Contas, e Obras e Viação, julgam que deve ser a proposta 
acceita, e confiada a execução c!o monumento a Braz Cubas 
ao wculptor Lourenço Massa, de conformidaçe com a des- 
cripção feita na sua proposta e pela quantia pedida, sendo, 
porem, os pagamentos feitos nas seguintes condições: dez mil 
liras no acto Ca assignatura do contracto, quinze mil Liras 
quanto o monumento estiver em meio, dez mil liras quando se 
achar concluido, finalmente quinze mil liras após o monumento 
=sente tem uma das praças Cesta cidade que ser& oportuna- 
mente designada) e oficialmente entregue á Municipalidade. 

Os cidadãos, Presilente da Camara e Intendente Munici- 
pal se dirigirão ao illustre Consul Geral do Bzazil em Genova, 
no senticio de serem ao mesmo conferifos plenos poderes, para 
eíompanhar no atelier cio proponente a execuçao do monumen- 

' 

to, assim como para, par seu intermedio, serem effectuados 
os respectivos pagamentos, á proporçáo que for communicado o 
andamento dos trabalhos. 

E' este o parecer das commissóes reuniaas de Fazenda e 
Contas, e Obras e Viação, que submettem á apreciação da 
Camara o projeto Ce lei abrindo o credito necessario para 
execução do monumento a Braz Cubas, salvo melhor juizo. 
Sala das Sessóee da Camara Municipal de Santos, 21 de feve- 
reiro de 1906. 

assignados 

Francisco Antonio d e  Souza Junior, relator 
" A u g W  Filgueiraa 
" Cincinato Martins Costa. 
" Davià V. de Almeida. 
" Rermenegildo Ablaa 

posto em discussão. Sni sem debate e unanimemente ap- 
provato, bem assim o projecto de lei, em 1.a. discussão. 

Na ~essáo realizada a 28 l e  fevereirb, presentes os mes- 
mos vereadores, foi o projecto em segunda discussão appro- 
vado e converti30 na lei seguinte: 

LEI N. 210 

Aitigo I .  - Fica o cidedão Intendente Municipal autori- 
zado a contractar com o esculptor Lowenço Massa, residente 
em Genova (Italia), a execução do monumento a Braz Cubas. 



Artigo 11. - Com este trabalho ser8 Cespendida a im- 
portancia de cincoenta mil liras, 50.000 (ouro), pagas em qua- 
tro prestações, rn cambio do dia, correndo esta despeza pela 
verba - Monumento a Braz Cubas, que será aberta no orça- 
mento vigente. 

Artigo 111. - Revogam-se disposições em contrário. 

Em cumprimento á lei municipal n. 210, foi, a 10 de março 
de 1906, com o esculptor Lourenço Massa, legalmente repre- 
sentado por seu procurador snr. commendador João Manuel 
Alfaya Rodrigues, firmaeo o respectivo ~ O n t r a ~ t o  para execcr 
çáo Co monumento a Braz Cubas, cuja descripçáo detalhada 
e a seguinte: 

O LIONUMENTO, SUA IDEA ARTISTICA, DIMENSõES E 
MAIS PARTICULARIDADES 

O monumento é constituido por lima base formada de 
Lres degraus, que serão interceptados no meio com escudos 
ou placas apropriada para inscripções isto para quebrar a 
monotonia de suas arestas. Sobre esta base assentar8 um pe- 
destal, cujo topo ser8 cortado em quatro chanfros, dos centros 
dos quaes penderão festões de louro, em bronze emblemas da 
honra. =os espaços intercallados entre esses chanfros serão 
lançadas as inscripçóes acoptadas e escolhidas pela Camera, 
inscripçóes que serão a b-onze, para maior belleza e realce. 

Na parte inferior tio pedestal, no ponto de apoio na base, 
haverá trechos de ornamentação decorativa. Tanto a base 
como esse pedestal serão de marmore de cores, artisticamente 
cinzela6 o. 

Encostado ao pedestal, e aqoiado na base, vê-se um grupo 
de figuras aiiegoricas, representando; a do lado direito, o Co- 
mercio; a do lado esquerdo. a Navegação, com emblemas C a  
Iildustria e Sa Agricultura. 

No centro ostenta-se a figura do genio, que, com a mão 
~ q u e r d a ,  empunha um escudo, onde se ver&, ou o emblema 
do Municipio, ou se lerti uma inscripçh determinada pela 
CAMARA MUNICIPAL; e, com a mão direita aponta para a 
f!gura te Biaz Cubas. Essa allegoria, teve o esculptor em vis- 
ta adoptal-a, porque o genio, que é universal e não cons- 
titue patrimonio de uma nacionalidade, abrange todos os ra- 
mos da sabedoria humana. As allegorias apontadas representam 
a evocação historica da cidade de Santos nas suas actividaces 
mais pronunciadas. Entretanto, caso assim convenha, a CA- 
MAWA MUNICIPAL indicar& outra qualquer moEificaçáo que 
jdgar mais convenfente e acertada, procuyando, porem, ap- 
proximar-se do projecto, que é constante do modelo n .I. 

Sobre o per'estal c'estaca-se a figura de Braz Cubas, na 
attitude desenhada na aquarella executada em Lisboa pelo 
artista Roque Gameiro e junto & proposta. 

Braz Cubas traja a Fidalgo Cavalheiro do seculo XVI  
e empunha o bastão da nobreza contemporanea. Por detrhs 
de sua figura levantou-se uma pequena columna, <o cimo 



do qual pende um rolo, em fórma de pergaminho, deixando 
ver estampada a cidade de Santos. A figura de Braz Cubas 
será em marmore de Carrara (Lavacchoni), tendo a altura de 
dois metros e cincoenta c/m (2m50). 

A altura total do monumento sera t e  oito metros (8m00) 
justos, tendo as arestas dos degraus quatro metrar: e oitenta 
centimetros (4m,80) 'entre cantos, comprehendido o espaço 

' interceptado das inscripçóes. 

Em 10 de março, por officio sob n .  73, foi solicitado do 
exm. snr. dr. João Antonio Rodrigues Martins, Consul Geral 
60 Brazil, em Genova, a gentileza de, por parte da Camara 
Municipal, zcompanhar os trabalhar; da emcução do monu- 
mento, incumbindo-se tambem de effectuar os pagamentos, 
de conformidade com as clausulas contractuaes. 

Acquiescenclo ao convite feito, o digno Consul do Brazil 
respondeu por officlo sob n .  82, datado Ce 20 de abril, nos 
termos seguintes : 

Exmo. Snr. 

Tenho a honra de accusaù. recebido o officio de V. Ex., n. 
73, datado de 10 de m a ç o  ultimo, comm~icando-me ter 
essa Camara Municipal cont:actado com o esculptor Lourenço 
Mmsa, aqui residente, a execuçáo 20 monumento a BrW Cubas, 
fundador dessa cidade de Santos, ficando resolvido, na mes- 
ma sessão de 28 de fevereiro findo, delegar poderes a mim, 
para, por parte dessa Mu~icipalidade, acompanhar os traba- 
lhos, fiscalizandoi;s, como tambem, opportunamente, prestar 
as neçessarias informações, bem assim effectuar os pagamen- 
tos; e, em cGnsequencia, V. Ex. solicitaxa de quem subscreve, 
a aceitação dessa incumbencia, com a qual eu prestaria inesti- 
mavel servico a esse Mumcipio e ao mesmo tempo 8i nossa 
querida Patria. 

Ao citado officio de V. Ex. acompanhavam os documen- 
ixx referentes ao assumpto, isto é, as certidões do Parecer das 
Commissões reunidas c'e Fazenda e Contas, Obras e Viação, e 
a do contracto que, em 10 de março ultimo, assignou a Ca- 
mara Municipal com o esculptor Lourenço Massa, este ultimo 
representado por seu procurador legal. 

Em resposta ao supra citacio officio, leclaro a V. Ex. 
acceitar com prazer a incumbencia para a qual fui por V. 
Ex. solicitado, e terei principalmente em vista, como V. Ex. 
pede, que, com dois mezel; de antecedencia, informe sobre o 
estado do monumento, afim de que em meu poder se achem 
os necessarios saques para os pagamentos estabelecidos na 
clausula 5.a do mencionado contracto. 

Estabelecendo o final da  3.a condição do contracto que 
os detalhes do monumento em geral serão os constan* da 
proposta de 17 de janeiro e que fará parte integrante ao 
dito contracto, para a suz fiel observancia e execuçáo, rogo 
a V. Eri. se sirva ordenar que me seja remettida cópia da 
dita proposta afim de eu poder melhor cumprir o mandato 
que me conferiu essa Municipalidade. 



Apresento a V. Ex. os protestos de minha distincta consi- 
deração e perfeita estimcb. 

Ao Exmo. Snr. Francisco Corrêa de Almeida, Moraes. 
Presidente da Camara Miinicipal de Santos. 

(assignaCo) Joáo Antonio Rodrigues Martins 

Para o desempenho fiel da incumbencia foi posteriormente 
- trocada correspondenrla entre o Exmo. Sm. Consul do Brazil 

sn Genom e a Presidencia da Municipalidade, cujos of.*icios, 
w t a s  e telegrammas acham-se archivados na Secretaria da 
Camara e constam dois copiadores da Çitad.aa repartiçáo Muni- 
cipal. 

Apezar disso, necessario se torna salientar que por offi- 
cio sob n. 195, de 3 de setembro de 1906, pelo Exmo. Consul 
Geral do B-1 foram enviadas photographias do monumento, 
acompanhadas de uma carta em q w  o esculptor Massa sugge- 
ria a conveniencia de serem feitas algumas modificç6ei3 no 
monumento, cujas alterações foram acceitas, t e n h  em vista 
não só as wnderstçóes do distincto artista, como tambem pela 
exposiç80 do Exmo. Snr. Consul Geral do Brazil, na qual mi- 
nuciosamente foram descriptas as alterações tanto na parte 
artistia, como no 6eu custo. Ao Exmo. Snr. Corieul do Bra- 
zl1 em Genova foi tambem dada autor&&áo para a acquiswo 
da grade, lampeóes e mosaicos que circumdam o monumento. 

Em nome da %amara Municipal, foi a 8 6e junho de 
1907, por officio n. 175, dirigido ao Exmo. Snr. Dr. I)BVII.$ 
Campista, MinistLo da Fazenda, solfcitada isenção de direitos 
te importaW para o monumento e seus pertences. 

Finalmente, em outubro do corrente anno, encontrando-se 
na Rfo de Janeiro o cldadb Francisco de CorrBa de Almeida 
Mcmes, Presidente da Camara MunicLps1, este, juntamente 
com o Cr. Jo&o Galego Carvalhal, vereador da Camara Muni- 
dpal de Sankxr e Deputado Federal pelo ESMO de S. Paulo, 
pesmahente se entendem com o Exmo. Snr. Ministro da 
Fazenda, reiterando o -do feita por aquelle e obtendo Ce 
S. Ex. rexposta favoravel. 

Officio de egradecimento 80 m o .  Sr. João Antonio Ro- 
drfgues MrcrWrs, Canaul Oerd do Brasfl em Qenooa, que por 
parte da Camara Municipal fiscalizou a execução do monu- 
mento de Brsz Cubas: 

Em nome Camara Municipal de Santos e no meu pro- 
prio, tenho a maior satisfaçáo em desempenhar dever sagrado 
agradecendo vivamente a V. E%. o interesse verdadeiramente 
patriotico que prestou S execuçb dos trabalhos realizados para 
o monumento a Bma Cuba8 e o carinhoso cuidado com que 
creou o andamento dessa obra, que representa para este MU- 
nicipio o pagamento de uma velha divida Ce gratidáo ao seu 
fundador. 



De tal modo V. E33. acceitou e desempenhou a incumben- 
cia que lhe foi commettida pela Camara de Santos, t&o tele- 
vantes serviços prestou no cumprimento &as responsab.lic?p~ *-. 
que bondosamente assumiu e tho desidteressaâa attenção dedi- 
cou & perfeita execuçáo do citado monumento, que sentimo-nos 
na obrigaçao inilludivel, a Municipalidade e eu, pessoalmente, 
de confessar o maior reconhecimento a V. Ex. por tão assigna- 
lado serviço, que bem demonstra a orientaçáo patriotica de 
V. Ex. no desempenho das funções inherentes ao seu alto 
cargo. 

Com a erecçgo do monumento de que se trata o Mün'cip~o 
de Santos presta um grande tributo de homenagem á memoria 
do seu illustre fundador, satisfaz uma dlvida de profundo re- 
conhecimento e d& &s gerações por vir o exemplo do galardáo 
devido hquelles que bem merecem da gratidao popular por suas 
altas virtudes moraes e civicau. 

Náo esquecer8 a Municipalidade Santista, representante 
legitima da populaçáo desta terra, que V. Ex. teve uma parte 
relevante na satisfacçáo desse compromisso de honra, e que 
ao seu desinteressado, patriotismo e alta comprehensão dos 
compromissos acce ih  deve serviços, inestimaveis e applausos 

'calorosos. 
Manifestando, portanto, a V. Ex. os intensos agradeci- 

mentos da Camara Municipal de Santos, por todo o esforço 
que patrioticamente envidou junto ao esculptor Lourenço 
Massa, para que fosse levado a bom termo o contracto com 
elle celebrado para a perfeita execução do monumento a Brm 
Cubas, permita que junte eguahente os meus protestos de 
reconhecimento por tão assignalado serviço e lhe exprima a 
maior satisfação peIo bom exito dessa elevada e patriotica 
iniciativa. 

Acceite V, En as segurangis da nossa mais elevada e 
distincta consideração. 

Illm. Em. grUi. SJOéo Mbnio Eecirçyes Miwtfns, K I). 
Comui do Bnsil 6m Genwa. - O Presfclente da Caiasrg 
.Franaisco Corrês de Aime- Momea I 
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O terceiro centenaria de Braz Cabas 

O lugar primitivo onde habitou. - O outeno 
de Santa Catharina e seus vestigios. - O primi- 
tivo hospital e a igreja Mísericordla. - O lugar 
em que existiam a segunda Igreja e o HOspital. - 
Terceira mudanw para o local .em que se acha. - 
O lugar em que Braz Cubas foi sepultado. - Deri- 
tniição da lapide que cobria a sua sepultura e 
oonfusb que d'ahi pode resultar. 

O primitivo local em que Brae Cubas fez a siub resideda 
e deu inicio d povoa- do Parto de S8ntoq foi m peq'ueno 
outeiro de Santa Catharina, cujo espaço compreheride 
a Brea que vai dos funeos da Matrlz ate a rua da ConetitUiÇAO, 
abrangendo a travessa do Visconde do Rio Branco. , 

Esse Outeiro ests hoje quasi completaments arnrsado. e' 
delle apenas resta uma grande pdra, j& um tanto mutilada, 
talvez pestes a dempparecer. 

A bróca e a picareta do cavoqueiro, obedecendo ao mando 
dos Senhores da terra, em épocas successivas, têm constante- 
mente atacado e destruido o pequw Outeiro de Braz C-. 
Sobre os restos Co monolytho ali existente o capitaiista dr. Gia- 
v& Eboli teve m phantasia de mandar edificar, ultimamente, 
uma habitação alpestre, á guisa de Casteiio. 

E3áo wndemnamos a singuIar idéa do dr. Eboli, e appla* 
dimol-s mesmo, pois vemos que com ella S. S. prestou irn 
relevante seroiço B Ciciade de Santos: fazendo ac4uisiçHo da- 
queiie terreno historico e tendo a.orIgina1 Idéa de aproveitar o 
celebre monolytho para sobre elle e w e r  o seu captello, este 
cavalheiro protegeu e salvou essa reliquia da sua destruiçh im- 
dnmte .  

Seria, entretanto, conveniente que a Municipalidade, ou o 
Dr. Eboli mandasse gravar na mesma rocha uma inscriPg80, 
ou coilocasse alll umçl placa de bronze que, pelos seus dizera, 
pudesse attestar aos v indom que, foi naquelle sitio onde se 
ergueu a primeira habitação de B m  Cubas, o primeiro templo 
de Santos, e que aquella pedra é ainda um fragmento do cele- 
bre Outeiro de Santa Catharina. I*) 

($1 O Snr. Almeida Morrses, como presidente da Camara, man- 
dou wiiocar em 1902 uma placa de àwnze, oom inscriP@e6, 
sobre esse monolytho, satisfazendo assim o desejo do au- 
tor destas linhas. 



Prwedendo, nós ha dias, uma busca rigorosa no valioso 
archivo t a  Santa Casa da Misericordia, desta cidade, em busca 
de documentos referentm a Braz Cubas, seu f ~ d a d o r ,  encon- 
trames ein um relatorio do começo deste seculo, 1800, uma nota 
do provedor dr. Claudio Luiz da Costa, que sobre o referido 
Outeiro diz o seguinte: "O outeirinho Ce Santa Catharina, que 
asslin era uma demarcaçáo antiga desta Villa, brevemente 
desapparecerá em seus menores vestigios, pois vae sendo arra- 
sado em vantagens da Villa". 

Felizmente, porém, o dr. Eboli, talvez involuntariamente, 
veio a tempo de n a  poder Jnda prerelvar uma pequena parte 
deste outeiro, que já no começo deste século o dgno procura- 
dor Dr. Claudio vaticinava e lamentava o desapparecimento. 

A Egreja de Santa Catharina, que deu nome ao referido 
Outeiro, aevia ser urna ermidit de pequenas proporções, e pas- 
sãu quasi despercebida entre os chronistas &i epoca. 

A primeira Egreja da Misericotdia foi levantada no mesmo 
logar em que hoje existe a Matriz. O hospital era situato em 
suas imertiações, no sopé do Outeiro, .em cula base se erguia 
a dr ta  Egreja. 

A Capella e casa de Anchieta, onde este thaumaturgo ensi- 
nava, e onde mais tarde se edficou o Collegio e Egreja dos 
Jesuitas, ficava ao lado direito da4 Egreja da Misericoreia, (lado 
Irmáos mand0u que o vigario de Santos desocupasse a Egreja 
dos Jesuitas serviu muito tempo, após a expulsão das padres, te 
Alfandega, correio e quartel, e foi demolido para sobre elle 

,levantas-se o novo edificio da Alfandega que alli vemos actual- 
mente. 

A Egreja da Misericordia serviu de Matriz nos primeiros 
tempos e, apezar da orcem de E1 Rey que, a requerimento dos 
Irmãos mandou que o vigai-io de Santos desoccupasse a Egreja 
da confraria, e tratasse de construir um templo para Matiz, 
nada se fez nessa occasiáo. 

Mais tarde, os Irmãos, de accõrdo com o parocho, edifi- 
caram uma outra Egreja da Misericordia no lugar em que hoje 
se vê a praça Mauá e para ahi mudaram o seu hospital, fi- 
a n d o  a primeira Egreja< entregue definitivamente á parochia. 

O lugar denominado hoje por praça Mauá era antiga- 
mente conhecido por "Campo da misericordia velha, passando 
depo~s a chamar-se Campo da CorogCão, em seguida Largo da 
Coroação, e ultimamente a Camara Municipal resolveu ainda 
dar-lhe outra denominação - Praça Mauá." 

Parece á primeira vista, que pouco ou nem um valor tem 
a mudança e troca dos nomm primitivos, que constantemente 
se pratica em nossas ruas e praças; é, entretanto, devido a 
isso que se vão destruindo as tradiçdes e creando sérios emba- 
racos aos investigadores, é devido a esse pessimo costume que 
nos vem a falta de amor e de respeito pelas coisas Co passado, 
quiçá da nossa histeria, tão descurada e cheia de lacunas im- 
perdoaveis. 

Por maiores rebuscas que effectuassemos no velho archivo 
da Santa Casa não conseguimos descobrir a época precisa em 
que foi edificada a segunda Egreja e Hospital l-da MhrtcorQa 
no referido Campo da Miskieordia, mas é evidente que foi no 
começo do seculo XVII. Braz Cubas que falleceu rio anno de 



1597 (segundo refere o seu epitaphio) foi sepultado ainda na 
primeira ;Egreja Wsericordia. 

F. Ci&spar em s w  Memorias, referindo-se á morte deste 
fidalgo diz: "Cubas foi sepultado na Capella-MÓr da Egrefa 
de Miwricordia, hoje Matris da Villa de Santos, e no payi- 
mento sobre sua sepultura collocaram uma Campa que agora 
existe no presbyterio, onde a e  v& gravado o seu epitaphio." 

Em 1796, quzando o mesmo F. Gaspar publicou as suas 
Memorias, ainea existiam a Egreja e o hcspital no referido 
Campo da Misericordia, hoje pr~aça Mau&. Ainda em um rela- 
torio da mesma Saiits, Casa, feito e apresentado pelo provedor 
Jose Joaquim Florindo e Sllva em 1874, no historico sobre a 
fundação cfo hospital, e reportando-se As Memorias de F. Gas- 
par, ria parte em que o chronista refere-se ao 2.0 hospital, fez 
o dito provedor esta &notação: "Já hoje nem Cesta W e j a  
existe o menctr vestigio. Ella foi construida no meio do largo 
que ainda haje (1874) se chama Campo da Misericordia velha." 

A Ggreja e Hospital da Misericordia actuaes sáo, por con- 
seguinte, du krceir,a edificaçáo, e foram levantados no logar em 
que existi- a antiga Egreja de S. Francisco de Paula. Essa 
Egreja de São Francisco de Paula 6 a mesma que primitiva- 
mente tinlia a. invocaçáo de S. Jeronymo, no tempo de Bras 
Cubas; mudada depois para o invocação de São Francisco de 
Paul& por provissm do bispo d. Mathem de Abreu Fereira. 

A Egreja Matriz actual, sobre invocaçáq c'e N. S. do Ro- 
sario Apparectida, onde repousfio os restos de Brae Cubas, foi 
concluida e sag rah  no anno de 1754, pelo vigario p.e Faustino 
Xavier do Prado, no dia 1.0 de junho do referido anno de 
1754. msa Egreja está situata no mesmo logar em que emstiu 
a primeira Egreja da Misericordia, e foi, por conta da Paro- 
chia, nessa época, edificada com m proporções e amplfaçóes 
que a populaçáo e posses da parochia exigiáo. 

"A sepultura de Braz Cubas, segundo afirma F .  Gaspar 
e2.lstla na Capelia-Mór da primeira Egreja: porém, com as 
reformas e reedificaçóes que se fizeram em 1754, ficou a re- . ferida wpultura existindo no presbyterio, ao lado Cc.a Epistola". 

Ahi, ao lado da  Epistola, permaneceu essa sepultura por 
mais de um seculo, e, ha bem pouco tempo ali se via ainda 
essa Campa de granito, já um tanto carcomida, mas onde 
se lia distinctamente, em caracteres antigos, este epitaphio, do 
~ u a l  conservamos uma cópia autentica, letra por letra: 

S.a DE BRAZ CUBAS 
CAVALLEIRO FIDALGO DA CAZA D'EL-REI 

FVDOV E FEZ ESTE VILLA SENDO CA 
PITAN E CAZA DE MISERICORDIA 

ANNO 1543 
DESCVBRIQ OVRO E METAES 

ANNO 60 
W L  FORTALESA POR MANDO D' EL-REY 

D. JVAN I11 
FALLECEV NO A N ~ O  DE 1592 A 



Em 1892, o vlgasfo de então, W r e  dr. Urbano Monte, 
fazendo concertos na Matriz, teve a ildea ae ampliar a &rea 
do presbyterio e de substituir o antigo pavimento de tijoiics 
e lages por um inosaico & moderna; e . .  . achando que aquella 
vetusta lapide de cantaria. enewecida pelo tempo, e ingenw- 
mente gravada com aquelles caracteres antigos, fazia pessima 
nota no meio to desenho uniforme e novo do mosaico, resoIveu, 
sem mals detença, retiral-a d'ali. 

Alguem lembrou-lhe ent& a importancia daquella lapide, 
a conveiiencia que havia em conserval-a. 

O vigario Monte resolveu fazer cousa aceiada: Em vista 
daquella pedra ~borcinada,  mal feita e. feia, achou que seria 
de vantagem subst i t~ i l~a  por outra. Assim o fez, mandando 
copiar o epitaphio com algumas correcçóes, para uma loma 
de m m o r e  polido. 

E, para não prejufiicar o effeito geral do novo pavimento 
e ficar tudo de acordo com as reformas que encetou, e demais 
adornos que mandou fazer no templo, n8o quiz, de proposito, 
collocar a lapide de marmore, sobre o logar da  primeira, onde 
estão OS restos de Braz Cuba, e mandou assental-a na Capella- 
M6r, como um objecto l e  adorno, guardando o centro e a 
symetris! . . . 

Soubemos, mais tarde, que a primeira lapide que cobria 
os restos de Braz Cubas f6ra retiraüa para fóra da Egreja, 
entre os entulhos que obstruiam o recinto. Corremos, fomos 
vel-a não meis encontramos. 

O dr. Monte pensando fazer uma r e p a r ~ ã o ,  julgando, 
na sua boa PB, praticar um acto de louvor, fez entretanto dou8 
males irreparaveis. Destruiu a primitiva pedra com o epitaphio 
original de Braz Cubas, e desmarcou confundiu a sua sepul- 
tura. 

Se neste anno de 1897, no qual se commemora o terceiro 
centenario âm morte do fundador de Saritos, a8o se puder. 
ou não se quizer fazer a exhumaç&o dos preciosos reetos, parrr 
transportar para a cripta do monuinento em sua memoria 
projectado, ser& necessario então que se pense em evitar esse 
mal e estes enganos, que hão de, em Zuvida, desorientar os 
investigadores do futuro, quando o povo de Santos, melhor 
disposto que o de hoje, quizer pagar ao seu fundador esta 
divida de honra e gratidáo. 
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Recepção do sr. dr. M. de Oliveira Lima 
"15 DE ABRIL DE 1913" 

I 

DISCURSO DO ORADOR 0FX"ICIAL SR. DR. AFFONSO 
U'ESGRAGNOLLE T AUNAY. 

Illustre e exmo. consocio Sr. C< Oliveira Lima. - A to- 
dos nhs ficar& a data de 5 de abril de 1913, assignalada como 
uma das mais faustwas dos a n y e s  do Instituto Historico e 
mgraphico de S. Paulo, relembrando continuamente a ale- 
gria da msita que nos traz o consocio iilustre, cujo nome é dos 
maiores pregões Ie ufania da nossa aggremiaçgo e uma das 
mais puras glorias brazileiras. 

Impacientemente a esperavamos e, assim procedeneo, a 
nosso turno exprimimos quanto de coração acompanhamos a 
grande corrente do j~*ilo nacional, provocada pelo regresso 
4 terra natal, do diploma,ta e do polygrapho illustre, do his- 
toriador notavel e do patriota insigne que ao Brazil no exte- 
rior tanto dignifica, e, ao mesmo tempo, aos brazileiros C4 
continuos e levadissimos ensinamentos civicos. 

Prosegiiidor da tradição gloriosa dos nossos diplomatas 
Nstoriadores herdeiro directo de Varnhagen e Joaquim Cae- 

- tano da Silva, recebeu Oliveira Lima das mãos Ce Nabuco e 
Rio Branco o facho da carreira, sgmbolica. 

E efle hoje, quem, em plena mocidade representa a con- 
tinuidade dos grandes nom- de diplomacia brazileira, ao  
mesmo tempb inscriptos nas taboas dos maiores constructores 
da historis, to !oBl. 

Inspirado nos exemplos do seu grande patrono, Pdrto Se- 
' guro, applicou com segurissimo criterio, os principiús: da mo- 
derna eritica histbrica, iiiuminada pela limpidez do espirito 
deductiyo, ao estudo da immensa clocvlmentação, longa, perti- 
naz, pacientemente accumulada. Dahi esta obra monumental 
que toda nós conhecemos e admiramos, este "D. João VI" 
que é um dos livros capitaes da nossa. literatura hhistorica e 
expresdo, para um perfodo de nossa vida nacional, da scien- 
cia va9tiasima que mais taree haveria de dictar ao seu autor 
as syntheses fomosas, nitidas e predsas da nFormaçáo da h%- 
cionalidade Brasileira". 

En&tou Oliveira Lima a sua carreira quando as nossas 
grandes questóes de limites entravam em sua ultima phase. 

Apoiado nos cem mil homens que Joaquim Caetano col- 



locara no territorio contestado do Ama,pa, com o seu livro 
famoso - seguMfa a t%o pittoresca e eqressiva phr- de e. 
Pedro I1 - iniciato na, rota dos archivos, nos arcanos das bi- 
biiothecas, pelos estudos desbravadoras, de Varnhagen para. a 
questão das Missões, realizava Rio Branco a obra da sciencia 
e patriotismo que aou arbitros imporia estacarem os argen- 
tinos Si direita do Pepiry, e os francezes ao longo ~ Oyapok. 

Coubera mais tarde a Nabucr, o patrocinio da ultima da& 
tres grandes questões arbitraea 

Se a felicidade, fiel companheira do emulo immortal não 
o haveria de bafejar, n b  que a intelligencia maravilhw, se 
lhe houvesse orestado, com a maior docilidade, ao trabalho 
extenuante telia exigido pelo patbtríotismo e a ambiçb de glo- 
ria.: &i esM a defesa do olenipotenclario na monumental W- - - -  
gumenta@i.o que construiu-e consolidou: era it causa a peior 
das tPes, de natureza a n&o poder inspirar a m  juizes a indlscu- 
tive1 convicção da realidade dos nossos direitos. 

A alguns se afigurou entáo que após os esforços e os trium- 
phos de t%o notaveis figuras, longo periolo decorrem?, antes 
que um nome novo, na diplomacia brazileira consegu&se ad- 
quiru um brilho capaz de substituir, pela intensidade cres- 
cente da fulguraçw, m s  grandes fanaes da representaçáo na- 
cional no exterior, quando a Morte os viesse apagar. 

Aos que conheciam Oliveira Lima, porem, desde muito 
occorreu a previsão de uma carreira, gloriosa e rapida. 

O incansavel tdmlhador que era o secretario da lega@o, 
de 1890, continuava e infiexivel dfiectriz do graduado da Torre 
do Tombo, do alumno brilhantissimo do Curso Superior de Le- 
tras l e  Lisboa. A precocidade do talento j& lhe inspirara uma 
serie de memorim inagistraes sobre a Rlstoria c?o B r m l  ou refe- 
rentes a assumptos nacionaes da setualidade. 

Vivendo fox% do Brazil não era ainda um nome nacional, 
embora todos q ~ n t o s  entre nos occupam de letras, ja neMe 
então visem urna das mais fortes mentalidades dentro os que 
constituiam a nova geração de esmiptores. 

Removido para os Estados Unidos como 1.0 secretario de 
legaçb dentro em breve produzia um limo de impressões que 
lhe alcanwva em todo o Brazil a maior notoriedade assente 
num profundo sentimento admfrativo pelo observalor e pelo 
estslistra 

Daili em diante da cerebraçáo poderosa e '  fecunda, do 
labor diuturno e prodigioso, novas obrss surgiram tão nume- 
rosas quanto notaveis: "No Japão", primeiro e delicioso en- 
saio de exotismo iiterario no Brazii. extensa serie de memo- 
rias e monographias historicas, i'igorosamente suborC'inadas fi 
verdade e á-indepndencia do ci&ter, tanto quanto á-, in- 
wntestaveis exigencias da moderna critica historica, elogios 
ac.&demicos, estudos de critica literaria e de biographia, &as 
do theatro, reconstituiloras de eptxas, trabaaos de gaogra- 
phia historica e até de catalogaç&o de documentos, seu1 con- 
tar a massa collossal de artigos sobre mil assumptos cm que 
a obra do publicista se elevara ao Iado do historiator. 

Verdaderro jubilo trouxe a todo o paiz a sua promoçiío 
ao cargo de plenipotenciario e a transferericia da America do 
Sul B Europa. Esperavamos todas que em novo contacto com 
os centros maximcw do pensamento, ainda se alçasse o jB táo 



alto, no emtanto, valor do escriptor, e tal esperança veio con- 
firmar o apparecimento laquclla grande manifestaçáo de ta- 
lento - e de summa justiça, sobretudo - que se chama "D. 
João W", verdadeiro padráo na nossa idade literaria; a pu- 
blicação da obra que analysava a summula, da evolução na- 
cional em conceitw tão e:%ctos e táo elevados que é a "For- 
mec;sK> da NocionaUdade Brazileirs", a appadção 20 volume so- 
bre Machado de Assis e tantaç mais. 

A par de táo opulenta producçáo quantas iniciativas e 
propltgandas patrioticas delle pzrtidas e levadas avante com 
abnegada persistencia? 

Quanta demonstrações cle brazileirismo intenso, de todo 
a genero e a todo o momento, na viagem triumphal pelas 
Universidades norte-americanas, em conferencias variadissimas 
pela Europa ou no empenho de tornar conhecidos dos publi- 
ws- de além mar, artistas nacionaes, vivos e idos, Francisco 
Braga e o padre Jos6 Mauricio, quanta, solicitude pelo esta- 
be1a:imento de ensino l o  portvguez na Belgica e pela ida de 
atutrantes brazileiros á Europa! 

Assumia a nostalgia do plenipotenciario a foma do mais 
asderite carinho pelas cousas patrias, do maior zelo pela re- 
puta@~ e propaganda do nome do Brazil. 

-. E' impossivel carregar a Pat'ria na sola dos sapatos! diz 
m a  phrase dantonica, tão expressiva de quanto se torna a- 
ficn SLT patriota a quem se afaste do solo natal. 

Exilado pela natureza das f u n ç k  que lhe confiou a Na- 
ção reconstituiu Oliveira Lima em torno de si um canto de 
terra ausente e querida, onde quer se tenha estabelecido, pela 
riquissim8 biblioteca brazileira, pela collecçáo opulenta de au- 
tographas e retratos dos nossos homens illustres, de quslms 
e estampas de toda a aspecie, tudo quanto possa, ernfirn, lem- 
brar-lhe o Brazil longinquo. 

E dwte mnario, que varia de posição, mas nuncrr de 
amecto, sue O publicista se dirige aos compatriotag amado8 
e &stan&: 6 neste ambiente que nasce a & l ~ ~  psro 
o "Estaão de Sáo Paulo e o "Jornal clõ Commerdon que tão 
avidamente estamos habituados a ler, e m e  não &bemos o que 
mais admirar, se a erudiç8o. do escriptm OU a nobre8 da6 
Was e e*pnssbes, se o respeib aáeoluto B verdade, a robusta 
do pemammto ou a scuidtcde da e-. 

Paladino axkemado. ainda, da coniratcrniaaç8o latina, OU- 
u e h  Llms tem por si o maior a- de muitas das mais 
dtss iriteiuoaDdas da R'ança e da I U .  Ca i & & & w U d s d e  
Eptina dos dois hemkpherios; mais uma vez d o e m b b d o r  do 
Brazii junto a um dos mais nobres movimentos da a&müdade. 

E' tempo, senhores, que me cale: a enume- táo pai- 
Iida que de algum serviços e merltos lo nosso fllustre con- 
socio procurei fazer n8o 15 s e  a espontanea &amo- 
de um sentimento admirativo que não conseguiu encontrar 
palavras capitzes de o tradusir com a precisão da sua inten- 
#idade. E este sentimento, meus senhores, se reforçou immenso 
com as referendas partida de cala um de v& e despertas 
wla presença do comocio glori080. - 

L)iplom& e historiador, publicista e patriota, homem de 
ferrea integridade e hflexivel independencia de caracter, pre- 
cioso typo de  firmeza numa epoca d e  conZescendencias d Oli- 



~eira.  Lima um dos mais fortes motivos de orgulho do Braul 
hodierno. 

Zeloso das glorias do Brazil uno e grandioso, como das 
glorias do "State Empire" que ao territorio nacional dous 
milhões de kilometros quadrados, asperrimamente conquistados 
por seus filha, e apenas para si reservou a vmgwrda na ci- 
vilização brazileira, o Instituto Historico e Geographico de São 
Paulo, com a maior effusão, acolhe um dos maiores brazileirm 
dos nossos dias orgulhandojse sobremaneira de o ver neste 
momento, entre os seus consocios e admiradores. 

(O orador, ao. terminar, recebeu muitos applausos e cum- 
primentos da numerosa assembléa.) 

DISCURSO DO SR. DR. M. DE OLIVEIRA LIMA 

Considero uma granle honra e e~.qerimento uma viva 
satisfação em ser recebido, desta vez como membro honorarfo, 
no seio desta illustre associação, e faltam-me as palavras para 
agradecer a saudapiío q w  acaba de dirigir-me o vosso dis- 
tincto orador, sr. Escragnolle Taunay, cujo nome é por si iim 
attestado brilhante de talento, t e  gosto artistico e de patrio- 
tismo - pois nenhuma familia tem havido entre nós mais pa- 
triota do que essa, de nome e proxima ascendencia francess 
- e que se tem'elle proprio devotado aos estudos historic06 
eom o ardor e o exito que sán> de v6s bem conhecidos. Igual- 
mente agrateço ao muito amavel dr. Dinamerico Range1 as 
pcblavras vibrantes, quanto falaram ao meu coraçáo de per- 
nambucano, de brazueiro, e ao sr. dr. RBpm de Ahneida, as 
exprwsôes com que me distinguiu e porque se refeziu ao rei 
d. JoHa VI, cuja rekabilitaçh náo fd feita por mim parque 
estava no espirito de toda a gente. 

O facto de um pernambucano, como eu, pei%encer rao Im- 
W~to  Hktoriecr de S&Q Paulo, e ser date m&o agaa ihh ,  
tem urna .signifi- wlme Ba srdia*rki. Sta os pontes ex- 
trsarios da 11o86a eelonissgáo do seou2o XVI que ~ra 8msm, 
os primeiros centros de cultura Lbrasile15a que se mim ma fo6k 
msgáo & m e . e ~ g ~ ~ r n ~ ,  que6 o fmeb ãe aurtro 6dMù0g 
de esforpos 6MvepBcn&6, eontmriubs por teadeneiar e slr; 
csmsiamh cfivergenbs. Q or&M M m i  é, ZJO?&XI. 1iaái141 
e c o m w G 1  cam e smtbnenfo ã. m&al, 4Utí 
d é o e s u r o m a i s f m õ e â a P l i n a n a c i ~ . B I ~ h a ~ ~  
aEatiL eono a-, de Pemaaabueo, p-ie t$r a, meoma dose 
dete  ermlho do eu0 S b  PQU~O, tonàe parthr a expanõ8o gt* 
riueadwa &o m%w p&i, reregresentads pela conqutsta do in- 
terior, até seus UnaitcJg aetuaes, t&o differentea doa  primitivo^ 
ir;0a é, dos que os bataÃlag aut9rwavam, e donde entretantp 
partiu o movimento <e :eicaQ&o QW Impediu a desaggre- 
gação deste innmeirso cbminio, assim ttansfctrmado em nacio- 
nalidade. São Paulo, continua, oxal& continue sempre, a regre- 
sentaz este duplo papeí, dawi~ á comminh&o brasileira o 
exemplo da iniciativa nos pagressos xwteriaes e o exemplo 
da effiuiencia nas pmgreisiros inkllectuaes estendento sua ac- 



a outros Estsdbs e emprestando-lhes a sua orientação mais 
actim e mais et?&Earedda. 

A tareis darta Instituto 6 de registrar as phrtses dessa 
acç& j?j $ecuiar, descrevendo-a e eí-plfcando-a. Não é pequena, 
rn- é m a  nobre e fecunda tarefa, para a qual estaes appare- 
lhados pelo valor do vosso mrpa de estudiosos, cujos trabalhos, 
estampados nos tomos já numerosos da vossa Revista, &O o 
melhor documento Cab operosidade e ria valia &esta associação 
á qual tanto me orgulho de pertencer, e pela prosperidade da 
qual faço os votos mais sinceros e mais ardentes, offerecendo- 
lhe ou antes reiteranto-lhe o offerecimento dos meus serviços 
em qualquer parte onde me encontre, porque trtmbem em parte 
alguma deixar8 meu coraçiio de zelar e meu espírito de defen- 
der os interesses e o renome da nmsa grande patria eornrnum. 

(Vigorosa salva de palmas ecoou no vasto recinto, ao fina- 
lizar o illustre orador o seu apreciado discurso.) 

NOTA 

No almoço que lhe foi offerecido por um grupo de so- 
cietarios do Instituto Historico proferiu o Sr. dr. M. de OU- 
mira Lima, em regposts á saudaçáo feita pelo sr. sensdw 
Luia Piza, o seguinte discurso que se prende à mcepg&o effe- 
ctuach no mesmo dia: 

Meus caras arnips e cronsocios: 
A minha div- cgm S. Paulo s6 fas orescer cada vez 

bae visito esta formim cidade, e isto porque a vpasa genero- 
sidade r? ínexgottav& para commigo. A minha gratidáo é tam- 
bem illimitada, ma8 ainda assim receio que não possa wrrer 
parelhas com aquellas. Hoje é o Instituto Hístorico, melhor 
dito, são amigos e copsocios Cesa douta, activa e benemerita 
associação que se reunem para festejar-me, para dar-me s 
boas vindas. patra s6 ver em mfm um a-10 da tradf*, 
de que todos nós somos os respeitadores. E que sem t r ad iw  
não ha verdadeira nacionalidade, pois que não hrt nacionali- 
dade que possa resistir aos factores de de\sag@H5W%0 que 
porventura a ameacem, quw agindo de fora, ou sejm inimigo! 
externos, quer @do de dentro, ou selam fa+dItrdes domes- 
ticas. O que sustentou a Nlemanha no seu longo periodo de 
a w h i a  politica e social, senão a tradfgão da unidade sfh18l 
reconstniida e consoiidaS.~ com o esplendor que todos sabe- 
mos? O que deu d França nervo para encarar a derrota e 8% 
arrostar a guerra fratricida que se seguiu 4 guerra, estrangh, 
mão a tradiqáo brilhante e gloriosa da sua energia militar e 
da sua expansáo civilisadora? Os institutm Historicos dmte 
pai2 teem sido as sentinelias vivcre Co nosao passado, montando 
guarda ás nossas tradições. A e b s  devemos sobretudo o ca- 
rinho que inspiram as cousas i d e ~  a alguns, a muitos mes- 
mo, senão a todos que seguem a continuidade da nossa evo- 
lução moral, e não pretendem abrir fossos 1e sangue nem zonas 
de isolamento entre phases de a c w  que ue devem prender e 
corresponder a dadas correntes do pensamento e atr? do senti- 
mento. 



Agradecenco de todo coração esta cordialissima manifes- 
taçao, tfto expressiva da vossa bondade, agradeço particular- 
mente o tercies acolhido para interprete da vima gentiieza, 
que tanto prezo, o eminente paulhta que me brindou em ter- 
mos tSio captivantes, o sr. senador Luiz Piza, membro dfs- 
tincto de unia familia tradicional do vosso Estado, a qual tem 
acompanhaclo o seu desenvolvimento desde os tempos colontaes, 
confundindo-se com a sua historin, e á qual tributo pessoal- 
mente uma grande veneração, pois que tive o privilegio de 
conhecer'e apreciar o austero patriota que foi o presidente 
da n m à  C8rte Suprema de Justiça, e tenho a ~3% de ser 
amigo do nosso antigo ministro em Pariz, cujo caracter sem 
mancha lhe trouxe dissabores em sua carreira - o que muitas 
vezes mfelizmente acontece - mars lhe trouxe tambem ca es- 
tima profunda dos homens de bem. 

Permitti tambem que destaque os nomes de tres velhos 
amigo& que são credores pouco exigentes, mas nem por isso 
menos avultados 20 meu reoonhecfmento - o sr. dr. Domin- 
gos Jaguaribe, cujo interesse por todas as questões scienti- 
ficar á um estimulo e um exemplo para todos n6s, moça e 
velhos, o Sr. dr. Alfredo de Toledo. vice-presidente do nsti- 
tuto Historico de Sáo Paulo, cujos obsequias incessantes s&o 
para mim insepam.veis das recordações agr~dabilissimas com 
que no meu coração se assignalam minhas visitas a este Es- 
tado, e o sr. dr. Leopoldo de Freitas, que encontro cada vez 
mais joven, mais jovial, mais enthusiasta do que o deixei, in- 
dicio certo de que o seu espirito náo enveihece. 

A v. exa., sr. senador Luiz Plaa, representante quallficab, 
"par droit den adssance et par @it de aonquêten, da meritoria 
e gloriosa historia paulista; a todoa vós, meu pmmios amigos 
e amaveia mnaociw; 4 prosperidade 8empre cremeate do rwsao 
Rmtituto e ao progresso nunca estacioruario cLe 811o Priulo. 
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Rapida noticia hiatorica da Provincia 
de São Paulo 

Em 3 de dezembro do anno de 1530 sahiu de Lisboa uma 
esquadra commandada por Martim Affonso de Souza, com o 
fim de explorar os mares do sul e o Rio da Prata descoberto 
por Dias Solis. A Martim Affonso foram outorgados poderes 
extraordinarios para commandar no mar, e em terra as colo- 
nias que fundasse. 

No dia 12 de agosto de 1531 surgiu 8 esquadra portugueza 
junto & Cananéa. 

A 26 de setembro proseguiu Martim Affonso sua derrota 
para o sul. Chegado ao c a b  de Santa Maria, os tempor- de- 
sencadearam-se de modo a occasionar o naufragio da capita- 
nea, pelo que Martirn Affonso retrocedeu, encarregando seu ir- - 
mão Pedro Lopes de completar aquela missão. 

No dia 21 de janeiro de 1532 entrou Martim Affonso na 
enseada de Guarapissuman; e a 23 fundeou perto da costa 
oriental da ilha de InduB-guasní, depois chamada S. Vicente. 

Explorando o littoral das ilhas de S. Vicente e de outra 
chamada Guaymbé, depois baptisada por Santo Amaro, fez 
Martim Affonso desembarcar comsigo seu sequito pela barra 
da Bertioga, que lhe pareceu a melhor. 

Logo em seguida tratou de fortificar a ilha, para onde 
transportou a artilharia de bordo. 

As ilhas de Santo Amaro e de S. Vicente estavam entáo 
occupadas por indios das tribus c8ri.fó.s e Tupys, que viviam 
da pesca. 

(1) Estas tribus eram suleitas a cayuby, senhor de Jeri- 
batuba. 

O alto da Serrania de Paranapiacaba e campos a elia so- 
brepostos eram dominados pelo chefe Teberiçh. que comman- - .  - 
dava a confederação ~uaynaz.  Teberiçh, logo que teve noticia 
do desembarque dos estrangeiros, reuniu sua melhor gente de 
guerra para Ós expellir. - 

A presença, porém, do portuguez João Ramalho, junto de 
Teberiçá, mudou a face das cousas. Havia longos annw que 
este portuguez vivia com aquelle chefe, e soubera por tal modo 

(1) Machado de Oliveira. 



insinuar-se em seu animo que elle deu-lhe como mulher Sua 
propria filha e seguia-o em todos os seus pareceres. Este feliz 
encontro foi a salvação de Martim Affonso, por isso, que por 
conselhos de Ramalho o chefe indio fez-lhe o nielhor acolhi- 
ment.0, facilitando-lhe os meios de desembarque e estabeleci- 
mento no interior do paiz. 

Quem, .porém, era Joáo Ramalho? Como veiu elle ter aos 
campos de Paranapiacaba? . . . . . . . . . . . . 

Nada de positivo ha a tal respeito, e só coiljecturas se po- 
dem fazer. . 

O ilustre historiador paulista Machado de Oliveira sup- 
põe que Ramalho foi deportado de Portugal; ou que seria d- 
gum marinheiro abandonado no littoral. Se degradado, é pro- 
vavel que viesse na expedição de Christovam Jacques em 1503; 
se marinheiro, deixado na costa, poderia ter vindo na occa- 
siáo em que Gonçalo Coelho veiu ao Brazil em 1501, ,logo de- 
pois de sabida na Europa a descoberta desta terra. Nesta ex- 
pedição não viria RamaLho como degradado, visto ter e118 sido 
feita sem o assentimento do governo portuguez, e por isso n6.o 
receberia condemnado algum B pena de degredo. 33 antes pm- 
vavel que viesse com Gonçalo Coelho e que desembarcasse no 
littoral por propria .vontade ou por circurnstancias que se igno- 
ram, durante o longo tempo de quinze mezes que a pequena 
frota percorreu estas costas. O que, porém, é certo é que João 
Ramalho transpoz a serra de Paranapiacaba e achou asylo w- 
guro entre os Guayanazes. 

Quantos annos viveu João Ramnlho alli? I3 outra questão 
litigiosa. 

Frei Gaspar da MaQre de Deus, que possuiu uma copia do 
testamento de JoBo Ramalho, diz que tinha elle alguns noventa 
annos de residencia entre os indios; por6m outro historiador 
tambem paulista (1) contesta semelhante asseveração e ames -  
centa que não se pode tomar senão como effeito de alienação 
mental a declaração feita em seu testamento 110 anno de 1580, 
porque seria mister que a sua chegada aüi precedesse so desco- 
brimento do novo mundo por Colombo em 1492. O documento 
que poderia trazer luz a estas quesfiies era o testamento de 
Joáo Ramalho, do qual náo h s  mais noticia, apewtr das pa- 
cientes buscas dadas em todos os archivos publicos e cartoiias 
da provincia. 

Tres dias depois da chegada de Martim Affonfo i% Bettio- 
ga, apresentou-se João Ramalho com outro portug~iez chaIna- 
do Antonio m i g u e s  e alliado de Piqueroby chefe da tribii 
Ururqy, e intimou Cayuby a vtintade de Teberiçh de viver 
em paz com Martim Affonso. 

Depois de feita esta, por intervenção, como fica dito, de 
Joáo Ramalho, desembarcaram os portuguezes e fortificaram 
mais cuidadosamente o reducto da Bertioga. 

Reconhecido melhor o territorio da ilha, foi escolhido o 
local onde fundou-se a villa de 8. Vicente. 

Pelas noticias dadas por Jo$o Ramalho, da existencia dos 

(1) Machado de Oliveira. 



campos de Piratininga, seguiu, em outubro de 1532, Martim 
Affonso e reconhecel-os. 

No logar chamado Borda do Campo demorou-se na resi- 
dencia de João Ramalho, a, ciual ahi era situada. Como remu- 
neração de seus bons servicos confirmou Martim Affonso a pos- 
se de todas as terras que tinha João Ramalho e previamente 
deu-lhe o governo da povoação que alli fundasse. A fundação 
da nova villa começou em 1533 com o nome de Santo André, 
servindo de apanagio ou feudo a Jo-ao Ramalho. 

Por este tempo chegou de Portugal Joáo de Souza com 
carta regia de d. Joáo 111 em que comunicava a Martim Af- 
fonso que na partilha das terras descobertas desde Pernam- 
buco até o Rio da Prata, terldo elle e seu irmão a precedencia, 
eram-lhe concedidas 100 bgiias de wsta e 50 a Pedro Lopes. 

Em 1533 ret.irou-se Martim Affonso a Portugal, deixando 
Gonçalo Monteiro por seu liigar-tenente. 

Os primeiros povoadores hespanhóes do Rio da Prata, sen- 
do perseguidos pelos indios Guerangs, obrigaram a Ruy Mos- 
chera a procurar refugio em Iguape, onde deparou Duarte Pe- 
res, o bacharel que alli vivfa com os Caùljós. 

Logo que o governador soube de tal intrusão, mandou in- 
tima-los a que evacuassem esse territorio que pertencia a Mar- 
tim Affonso. O bacharel obedeceu e apresentou-se em S. Vi- 
cente; porém aoschera declarou que estava em territorio do 
rei de Castella, seu soberano, e que portanto alli ficaria. Para 
expeliir o intruso e seus companheiros, expediu Gonçalo Mon- 
teiro gente armada em pequenas embarcações. A expedição 
chegando a Cananéa desembarcou e foi victhna pelas hespa- 
nhóes. Moschera, apoderando-se dos barcos nelles recolheu sua 
gente de guerra e indios, com os quaes assaltou de impro* 
a povoaqk~ de S. Vimnbe, que foi entregue á piihagem. Feito 

, isto, e antes dos Vicentistas recuperarem o sangue frio, Mos- 
chera embarcou-se e fugiu para o Sul sem poder ser alcançado. 

Na administração de Gonçalo Monteiro deu-se um grande 
arescimento do mar que apanhou parte da povoação, produ- 
zind6 desmoronamento e vasto incendio da casa do conselho 
onde estava o archivo e da igreja d'Assumpção. 

O governo de Gon~,alo Monteiro durou até 16 de outubro 
de 1538 em que foi substituido pelo de Antonio de Oliveira. 

Dous factos principaes assignalaram a administraçáo de 
Antonio de Oliveira. O primeiro foi a obstrucçáo do porto de 
S. Vicente, em consequencia do roteamento do solo em bene- 
ficio da lavoura, que tornando-se fofo perdeu a primitiva con- 
sistencia e correu em grande cópia sobre o rio. As aguas, en- 
contrando este obstarmlo em seu caminhar para o mar, foram- 
se demorando de modo que arêas, terras e madeiras ficaram 
depositadas na barra do rio. Foi tal a obstrucção que a barra, 
sendo franca a navios de alto bordo, desde então tornou-se im- 
praticavel e hoje só dá passagem a c-s. 

O segundo facto foi a fundação da villa de Santos que pos- 
suis outras condiçóes de desenvolvimento. Estes dous aconteci- 
mentos promoveram a ruina de S. Vicente, que nunca mais 
pôde prosperar. 

Em 7 de janeiro de 1549 foi creado no Brazil um governo 
geral, cuja sMe era a Bahia. 

Em 23 de março chegou á Bahia Thomé de Souza, pri- 



mero governador. A noticia da importancia da capitania de 
S. Vicente c h a m d ~  para elia suas vistas; e tal interesse tomou 
que no fim do a m o  de 1552 o governador geral, acompanhado 
pelo padre Nobrega e mais cinco jesuitas, seguiram para alli, 
onde aportaram em fevereiro de 1553. 

Foram, pois, Nobrega e seus cinco companheiros os pri- 
meiros jesuitas que pisaram as plagas paulistanas. 

O papel sempre memoravel que elles representaram na ca- 
pitania de S. Vicente, nunca será esquecido. Os selvagens que 
habitavam esta vasta região eram embrutecidos, sanguinarios, 
e victimas do astucioso europeu que os reáuzia á mais lasti- 
mosa escravidão. 

O estado intellectual daquella sociedade era atrazadissi- 
mo, mesino perante o obscurantismo da época. Os jesuitas che- 
garam, llois, na melhor oportunidades para esclarecer aquella 
raça infeliz e domar os máus instinctos do colono europeu. 

Vinham esses padres cercados da  luz que lhes dava uma 
iiltelligencia esclarecida para aquelles tempos; traziam na sua 
ioupeta negra o prestigio da companhia diante da qual os reis 
e os potentados da terra se curvavam. O padre Nobrega e seus 
companlieirps chegaram ao novo mundo no momento preciso 
para apressar a evolução intellectual daquelles povos. A hu- 
manidade, porém, não se transforma sem grandes dores, sem 
sacriflcios tremendos. Quantas coroas de espinhos não ulcera- 
ram a fronte dos jesuitas no Brazii!! 

Hoje já náo podem prestar os mesmos serviços á humani- 
dade. As exigencias do seculo são outras e elles commetteram 
o grave erro de não acompanharem as evoluçóes sociaes. 

Entretanto, cumpre sermos justos não esquecendo o muito 
que os homens da Companhia de Jesus fizeram em pró1 da ci- 
vilização dos indios e atd dos proprios colonizadores europeus. 

Náo são justos os que responsabilizam os jesuitas pelo cap- 
tiveiro de nossos aborigenes na capitania de S. Vicente. 

A verdade historica protesta contra tal opúliáo. Vejamos, 
em resumo, o que nos transmittiram os chronistas daquelles 
tempos sobre este assurnpto. 

Na capitania de S. Vicente habitavam tres raças distin- 
ctas (I), que eram: 
l a  A raça branca, representada pelos colonos e suas fami- 

lias vindos na armada de Martim Affonso, que foram os pri- 
meiros colonizadores de S. Vicente, Santos e Piratininga; colo- 
nização esta que muito avultou posteriormente, com especiali- 
dade no dominio hespanliol. A maxima parte destes colonoa 
eram de origem limpa, pertencendo muitos á melhor nobreza 
de Portugal e Hespanha. Estes colonos formavam, para assim 
dizer, uma sociedade a parte, não se confundindo com os na- 
turaes da terra e nem com os mamelucos. 

2.& A raça indigena, pura e sem mescla de sangue europeu. 
3.8 A raça mameluca, constituida primitivamente de João 

Ramalho e Antonio Rodrigues, que viviam em contacto com as  

(1) N k  trato aqui da raça africana que era elemento novo e.  
que não estava desenvolvida entáo em seus cruzamentos 
c c a  as outras. 



mulheres indigenas do paia, mesmo antes da chegada de Mar- 
tim Affonso. 

Eis os tres elementos de populaç80 que C~nstitufam a Ca- 
pitania de S. Vicente. 

Qual era o estado mental das tres raqas? 
Os colonas brancos, orgulhosos por ,suas riquezas, altivos 

por sua origem, consideravam-se superiores a todos os o u b  
individuos e olhavam Dara os indkenas e mamelucoe com o 
mis soberano desprezõ. ~ncaravam estas duas raças como sb 
Drowias Dara trabalhos humilhantes: e iustificavam as vio- 
iencias que commettiam para escravizar indios como o exerci- 
cio de um direito legitimo provindo de sua qualidade de e m -  
quistadores e senhores do paiz por elles descoberto. Não admira 
este modo de pensar em homens que vieram para o Brazii con- 
timar as emprezas affoitas e grandiosas dirigidas para s India 
e executadas por principes, nobres e pov~, - dessas emprezas 
que tornaram a nação portugueza tão famosa como rica (2). 

Os mamelueos constituiam uma raça pervertida, sem as no- 
ç6es do justo e do honesto, e apta para o desempenho dos mais 
abominaveis commettimentos, uma vez que recebessem a com- 
petente esportula; viviam discricionariamente pelos campos, 
sem obediencia ao governo e mantendo-se de rapina (3). 

Os indigenas estavam naquelle estado mental em que foram 
encontrados pelos europeus; entretanto, cumpre dizel-o, offere- 
ciam notavel aotidão para receberem educac%o social, aue os 
collocaria em piano superior -ms mamelucos,- se os nih èmba- 
raços creados pelos colonos e pelos proprios governadores não 
tivessem paralysado os esforços dos jesuitas. 

Tal era a atmosphera social eni que os padres de Jesus 
deviam operar. vejamos rapidamente o que fizeram e que re- 
sistencias encontraram no seu caminhar civilizador. 

Os colonos, logo que chegaram, trataram de conquistrcr as 
tribus errantes de indigenas, mantendo-as no mais rfg0r0~0 
captiveiro. Os indigenas, por mais robustos que fossem, não ti- 
nham forças para supportar as peuadas tarefas da lavoura e da 
rnineraçgo aurifera. Eram tão excessivas mtas occupaçóes que 
esses infelizes por vezes pereciam nellas e debaixo dos mais 
atrozes castigos. Esta pagina da historia dos indios é dolorosa 
e deixa-se ver nella desenhada a barbara feição do coloni- 
zador. 

Os jesuftas ante esse estado de cousas que tendia ao anni- 
quilamento de uma raça inteira, protestavam contra tal sys- 
tema, e empregavam todos os meios de minorar as infelicida- 
des dos indios, ora dando-lhes terras para o cultivo sob suas 
vistas e debaixo de um regimen brando, ora retendo-os em suas 
casas onde Ihes ensinavam as artes mecanicas. Com o zelo e 
convicção de estarem cumprindo uma missáo civiikadora, os 
jesuitas cravam formidaveis obstacçilos ao captiveiro dos in- 
digerias: nunca houve quem a uma causa se votasse com va- 
lor mais heroico (4). 

(2) F.Ma&ius - Memorias. 
(3) M. de Oliveira. 

(4) R. Southey. 



Mais pret~ilciosas do que ran\pensativas eram as vistas dos 
jesuitas na luta desigual que tnrvavam com os colonos da capl- 
tanitt de 8. Vlcente, no empenho de defenderem a liberdade 
dos indlos, e de os subtrehirem á, enormidade dos trabalho6 a 
que eram rigorosamente aplicsd\?s (1). 

A nada attendhn 03 Beahmw da terra que se julgavam 
feridos em legitirnos direitos, e nin sua arrogante aitivez ngo 
se sujeitava= a soffrer contrarhlrdes Bs quaes oppunham re- 
sistencáas rnateriaes, ciinimettentlo toda a sorte de violencias. 

Ekj a h ~  a unica e verdadeira tuigem da luta entre jeauib e 
paulie4m: foi a ambiçáo cega de UTS e a abnegagáo de outros 
que deu lugar á deploravel guma entre dous elementos que, 
se estivessem ligados, lançariam ~i ik  3razil as bases de um gran- 
de porvir, adiantando muito suc, emancipação politica, moral 
e inteiiectual. 

A ignorancia do seculo em qiie viviam os colonos oriundos 
ali&s de boa estirpe, os habita de conquista transmittidos por 
seus maior@ em paizes onde a es<ravfdáo era legitima com- 
quencia do direito do mais forte, faziam-nos olhar por uma 

. face incomprehensivel e suspeita R aonducta dos padres de Je- 
sus, que ali& trilhavam alli a espinhosa senda da regeneraçgo 
social. 

Desse odio violento, dessa lutr em que o jesuita só com- 
batia com as armas da ra7áo, hrotou do cerebro dos co- 
lonos o pensamento da exp~dsáo tlos padres, como,unioo meio 
de anniquilar os oobstacutos 4 sua desccunmunal ambiç8o. 

Amadurecida a idéa, realizaram-na em S. Paulo de Pira- 
tininga, no dh  13 de julho de 1640, invadindo com mão ar- 
mada o collegio. 

E em que occasião foraln os jesuitcbs expulsos? Justamente 
quando publicavam a bula do papa Urbano VIII, que punha . 
em execuç8o no Brazil a de Paulo 111, que libertava os indios 
no Peru, e isto depois da condemnada e barbara conquista das 
reducções do Quayra, onde foram captivados pelos emissarios 
dos pauiistas mais de oitenta mil indigenas. 

Eis ahi o que dizem os chronistas sobre este assumpto, e 
a asseveraçã.~ contraria é filha de má interpretaçb historica 
e dictada pelos desaffeiçoados da instituiqão. 

O papel dos jesuitas na capitania de S. Vicente em rela- 
ção aos indios, foi sempre benefico e bem intencionado. 

Não somos partidarios da Companhia de Jesus. pensamos 
que ella foi funesta em outros paizes e mesmo nas outras ca- 
pitanias do Brazil; mas força é confessar que Anchieta, No- 
Drega e seus companheiros em São Vicente e Piratininga, afas- 
taram-se da regra e cercaram seus venerandos vultos de uma 
aurbola de gloria que jamais se apagará da memoria dos phi- 
lantropos e dos amigos da civilização. 

Se como ThomB de Souza e Mem de S& tivessem os gover- 
nadores seus successores apoiado e adopbdo o piano de cate- 
chese dos jesuitas, nunca teria faltado aos colonos trabalhado- 
res livres e nem defensores ás povoações do littoral (2). 

(1) M. de Oliveira. 
(2) R. Muthey. 



Dever-se-& hoje entregar aos jesuitas a catechese de nos- 
sos inctigenaa? Entendemos que não. 

Entregar-se hoje a cstechese a missionarios -tias ou 
theolegos seria ach  da mais severa condemnação. As scenas 
deploraveis que tiveram por theatro as provincias do norte do 
Imperio ahi estáo mostrando quanto podem Intelligencias per- 
vertida por falsa instrução sobre as massas ignorantes e su- 
pepsticiosas. 

Hoje a missão catechista deve ter outro molde. Instituam- 
se associações scientificas e philantropicas, que fundem nos ser- 
tões ou nos logares apropriados, casas de educaçáo (31 para o 
ensino dos meninos inrlios, e estabelecimentos agricolas onde 
os outros encontrem a instrucção e o trabalho. 

Animem os publicos poderes estas instituições; abram os 
cofres das graças e do dinheiro para remunerar e amparar o 
futuro dos novos apostolos da civilização, e verão os milagres 
que elles operayb em favor da causa nacional. 

Os Estado-Unidos e muita menos as r e p u b b  hespa- 
nhoias náo souberam resolver eete problema de civllizspáo e 
caridacie, diz um escriptor contemporaneo, tratando da cate- 
chrse dos nossos indios, e continha: 

Que a gersgão vindoura tenha ao menos um facto a citar 
no qual a r q a  brazilekp, supera a norte-americana. 

Vós pedís braços para a agricultura e para a i n d d r h  ex- 
trsctiva: eis ahi um IPuháo de brazileiros que, siipficeg, vos 
estendem os b r a w  pedindo luz para a alma e p h  para a boc- 
ca: Instrucçáo e indwtria. 

E só com as casas de educação. e com as escolas agricobs 
que devemos catechisar nossos indios, mas para chegm a um 
resultado que corresponda á intenção é preciso escolher ho- 
mens de e n c i a ,  dedicados até a morte. 

-tão conseguiremos tudo; porque a intelligencia dos nos- 
sos indigenas ser8 levada para o bem social, sem os terrores e 
perturbraçóes intellectuaes, com que os missionarios theologos 
convertem o uobre selvagem em homem machina, asphixiando 
nelles a liberdade de pensar e de obrar. 

A catechese a que nos referimos não deve ser limitada só 
a nossos indiq. Os habitantes dos sertões, com especialidade 
no norte do Imperio, tambem precisam ser educados e instrui- 
dos. Os factos alli occorridos ultimamente o dizem. Os propa- 
gadores de sedicgóes, os queimadores de archivos, ergueram as 
massas populares por ellas estarem embrutecidas. Os missio- 
narios theologos ha muito tempo qm preparam estas pertur- 
bações, ensinando aos ignorantes que o Estado não deve lutar 
contra a Igreja porque esta vem de Deus e aqneile dos homens! 
. Os governos que neste seculo têm ordenado e tolerado taes 

missões siio os unicos responsaveis pelo sangue derramado; e 
assim a lição aproveita. 

O banimento &os jesuitas amotinadores não é a unica me- 
dida que resolva a quesfio do dia. Esta nullifica-se, porque 
apenas fere o indiviàuo. O mal deve ser atacado de frente e 

(3)  Couto de Magalhães. Opusculo - Regirio e raças selvagens 
do Brazil. 



energicamente, reformando-se a Constituição do Imperio, pe- 
los tramites iegaes, na parte referente S materia religiosa, de 
modo a termos j6: 

A separaçáo da Igreja e do Estado; 
O casamento civil e registro dos nascimentos; 

A igualdade politica, hoje nullificada pelas restricçóes cons- 
titiicionaes. 

E, como complemento indispensavel, a reforma da ins- 
trucçáo publica, fundada na sciencia moderna. 

&m a realização destas medidas o Brazil não dará um s6 
paíso na senda do progresso. 

Não acompanharemos aqui passo a passo tudo quanto a 
Oidem de Jesus fez de grande na sua missão civilizadora: ape- 
naq apontaremos alguns factos capitaes. 

Os padres Paiva. Anchieta e seus 11 companheiros envia- 
dos por Nobrega para fundarem o primeiro estabelecimento 
jesuitico em serra acima, chegando aos campos de Piratininga, 
ficaram deslumbrados pela magnificencia daquella natureza, 
daquellas paizagens, dsquella atmosphera transparente e lfm- 
pida que deixa ver ao longe o recortado da elevada serra da 
Cantareira e as caprichosas formas do Jaraguá. A intelligencia 
poetica e pratica do jesuita logo viu serem aquellas bellissimas 
paragens onde devia fundar o seu convento, em torno do qual 
se ergueria um dia a grande cidade. Paiva e seus companheiros 
chegaxam aos campos de Piratininga em janeiro de 1554. 

João Ramalho. que continiiava a, prestar bons servipos aos 
poroadores, fez com que Tebericá e Cayuby estabelecessem seus 
alojamentos em torno do local onde haviam celebrado a pri- 
meira missa em 25 de janeiro, dia de S. Paulo. Desse dia prin- 
cipiou a ediflcação de S. Paulo de Piratininga. Os missionarios 
jeswtas foram distribuídos por diversos logares dos arredores 
e do interior afim de se encarregarem da catcchese dos uldios, 
principalmente para trazel-os ao gremio da nova povoaçrio, e 
apasiguar as tribus que viviam em guerra entre si. 

Entre estas mantinham-se em encarniçada luta a dos Tu- 
pys e Carijós, victimas dos intrigantes hespanhóes, foragidos 
em Cananea. Nobregp encarregou da difficil misslo de paci- 
ficar as duas tribus a João de Souza e a Pedro Correia, que 
estavam aggregados á Companhia de Jesus com a denominação 
de irmãos. 

Seguiam os dous apoutolos da paz a Cananéa. onde fizeram 
procligios de dedicaçtio á causa tão santa, catechixando ora uma 
ora outra tribu, procurando extin~wir a antropophagia e o odio 
que as dividiam. 

Todo o trabalho, porem, era desfeito da norte para o dia 
pelas tramas 120s hespanhóes; até que finalmente os dous mis- 
sionarios foram assassinados a frechadas pelos Caruós. 

Foram os primeiros niartyres da civiliaaçáo nas plagas pau- 
listanas. 

O povoamento de S. Paulo de Piratininga fazia-se com ra- 
pidix; porém a vizinhança de Santo Andr6 projectava-ihe certa 
sombra que convinha fazer desapparecer. A instancia dos je- 
suitas, que j& prestavam rclèvantes serviços ao governo, n&o 
s6 augmentando as colonias como ainda aurdliando-o na ex- 
pulsão dos francezes do Rio de Janeiro, resolveu-se Mem de S&, 
então governador, a ordenar a extinção da villa de Santo An- 



dré, sendo esta demolida, e transyerido o seu fora1 para Pira- 
tininga. 

Este facto é considerado por alguns historiadores como um 
acto de ingratidão para com Jogo Ramalho, que fôra o melhor 
auxiliar dos portuguezes, sem o qual seria difficil, senão im- 
possivel, seu estabelecimento no littoral e interior do paiz. 

Parece, com effeito, que João Ramalho devia merecer outra 
remuneração por tão valiosos serviços; mas é innegavel que a 
villa de Santo André era o f6co da escravidão, da immorali- 
dade e tambem um nucleo perigosissimo para a segurança da 
nova povoação de S. Paulo pelo crescimento, ~iescommunal de 
uma nova raça apta para tudo, qual era o resultado da biga- 
mia, em que vivia com grande desenvoltura a familia de João 
Ramalho. 

Não deviam os missionarios da paz, da liberdade e do pro- 
gresso consentir sob suas vistas paternaes uma escola de depra- 
vaçáo. Se o direito de João Ramalho foi offendido, a causa da 
humanidade ganhou muito com a extincção da villa de Santo 
AndrB. 

Da metropole vinham recommendaçóes continuadas para 
as descobertas de minas de ouro. Pensamento sinistro que tan- 
to sangue fez derramar no Brasil, que tantas organieaçdes 
athleticas extinguiu só em proveito da cbrte de Lisboa, onde se 
erguiam templos e palacios sumptuosos, empobrecendo a terra 
donde tantos thesouros eram arrancados! 

A primeira expedição enviada por Martim Affonso, sob o 
commando de Pedro Lobo, foi victima dos Carijós. Dos oitenta 
infelizes de que se compunha, nem um só escapou. Tão triste e 
eloquente aviso de nada serviu. Novas expedições foram orga- 
nizadas, e, ehtre estas, a dirigida por Luiz Martins, que depois 
de muito trabalho só descobriu as jazidas do morro de Jara- 
guh, e isto mesmo por acaso. 

Mem de S8, que havia expedido esta gente á cata de ouro, 
n8o esqueceu tambem de enviar outra expedição contra os in- 
dios da margem do Tieté, que arneçavam a nascente povoação 
de S. Paulo. 

Com esta foi José de Anchieta, que já era notavel pelo zelo 
, wm que se dedicava ao trabalho da ~iviliwtio. 

A cachoeira do Tieté, onde naufragou, foi denominada - 
Avaremandoavo - que quer dizer C-oeira do padre (1). Os 
indios, B vista da expediçib, retiraram-se para o interior das 
matas, e só reapareceram mais tarde com um aspecto sinistro. 

As duas raças que habitavam Piratininga nunca se ailia- 
vam e o odio que dividia a populaçlo foi tal que grande parte 
dos indios abandonaram-na e fundaram as aldeias dos Pinhei- 
ros e S. Miguel, despertando-lhes projectos de vingança. 

Reuniram-se aos Tamoyos, Tupys e Carijós os mestiços da 
extincta vilia de Santo André, collocando á sua frente o chefe 
Ururay, irmão de Teberiçá e assaltaram no dia 10 de julho de 
1562 a povoação de Piratininga. Foram repellidos pelos poucos 
guerreiros que estavam bob O commando de Teberiçá; e, pas- 
sados dous dias de cerco, retirarani-se os confederados. 

(1) M. de Oliveira. 



Os assaltos continuaram, até que foi organizado um corpo 
de indios convertidos, sob o comando de Qes colonos, que os 
repelliu para longe, ficando a povoaçh em socego. 

Depois destes combates, Teberiyá faleceu no dia 25 de de- 
zembro de 1562. 

Foi Teberiça o typo da lealdade e dedicação: a causa que 
abmçou, nãso abandonou atk morrer. A civilizaçi% deve-lhe os 
primeiros triumphos na capitania de R. Vicente. 

Na historia da catochese têm notavel logar os perigos por 
que passou a colonia com a attitude liostil da famosa confe- 
deração dos Tamoyos. ~ s t a ,  desesperada com as derrotas que 
soffria, tanto no littoral como em serra acima, reuniu forças 
consideraveis e preparou-se para dar um assalto geral contra 
os colonos, caos  resultados seriam a perda total das povoações 
e o anniquilamento da raça branca. 

Nobrega, sabedor de tão grave perigo, resolveu ir pessoal- 
mente e acompanhado por Anchieta ao acampamento dos Ta- 
moyos pregar-lhe a paz. 

Os dous ousados missionarios desembarcaram nos logares 
onde os Tamoyos tinham seus ar ra ias  de guerra. Caminha- 
ram direito o Coaquira, chefe da tribu Ypiroby, e junto de seu 
acampamento estabeleceram d o W i o ;  e alli, no exercicio de 
sua missáo evangelica, cq ta ram a benevolencia dos chefes e 
indios. EnW souberam dos formidaveis materiaes de guerra 
de que estavam munidos os confedern,dos para exterminarem os 
colonos. 

Na ocasião opportuna, estando reunidos todos os chefes da 
confederaçáo, os missionarios propõem-lhes a paz. A maior 
parte deiies já, estibvam resolvidos a acceital-a, para o que os 
dou6 missionarios jh os haviam predisposto, ainda que indi- 
rectamente. Aimberd, porém, acompanhado de seu numeroso 
sequito combateu a proposta, porque não confiava na promessa 
dos portuguezes, e queria vingar-se do muito que sua gente ha- 
via soffrido. 

Vericido pelo numero, declarou entáo que só aceitaria 8 
paz sob a condição de serem-lhe entregues tres chefes de sua 
n a ç b  que, fugidos de seus dominios, estavam em S. Vicente 
sob a proteção dos padres. A tal proposta recusaram annuir 
os missionarios, porque sua acceitaçáo seria a ruina da colo- 
nia. Declararam que nada podiam responder sem ouvirem as 
autoridades de S. Vicente, para o que iam escrever-lhes. De 
feito, enviarani uma carta na qual exhortavam as autoridades 
a n h  entregarem por fórma alguma os chefes reclamados, e a 
deixarem que elles missionarios cumprissem seus destinos; pois 
sua morte seria a garantia da catechese. A resposta a esta mis- 
siva foi o chamamento dos missionarios a S. Vicente, afim de 
pessoalmente exporem as condições de paz. Os Tamoyos oppo- 
zeram-se á partida dos dow missionarios e exigiram que um 
ficasse como refem. 

O escolhido foi Anchieta que merecia a confianca dos in- 
dios, e seguiu Nobrega para S. Vicente. Nobrega convenceu aos 
partidarios da guerra da necessidade da paz, porque os indios 
estavam preparados para a luta, podendo contar com o auxi- 
lio dos francezes, com quem estavam em contacto, e que am- 
bicionavam a posse destas terras. Por seu lado Anchieta, com 
aquella tactica fina com que tratava os selvagens, conhecen- 



do-lhes a parte vulneravel de sua indole e carackr, conseguiu 
que A i m b d  se mijeitasse ás condições de paz. Depois de as- 
seDtada esta, retirou-se Anchieta á capitania. 

Fof este episodio uma brilhante pagina da historia da ci- 
v i i i ~ á o  dos indios de S. Paulo. 

Durante seu captiveiro entre os Tamoyos Anchieta pas- 
sára por tremendas angustias. Para conservar puro seu corpo 
como pura era sua alma, quantas lutas! Os selvagens empre- 
mram todas as seducções para manchar aquella castid&e. que 
tanta força moral dava ao missionario evangelico. Durante os 
festins nocturnos, onde as carnes do inimigo eram deliciosa 
manjar, vinham as scenas de Iascivia desenrolar-se seus 
olhos! As longas noites passadas no meio daquellas o@ eram 
noites de cruciantes afflicçbs! Quando a aurora vinha cla- 
reando as copas dos elevados bosques, Anchieta fugia da taba 
e mergulhando o olhar pelas profunàems do ether, invocaVB 
a Virgem, escrevendo logo na arêa esse poema sublime, cujas 
estrophes decorava antes que a onda do mar viesse apaga-as. 

Só a doçura e a eloquencia de Anchieta e Nobwa pode- 
riam domar a coragem sinistra de Aimbed e a resistencia 
sanguinaria de Coaquira. 

Depois de feita a paz com os l'amo~os, o governador ES- 
tacio de Sà, veiu a S. Vicente chaniar Bs armas os paulistas 
para a expulsão dos francezes que yermaneciam no territofio 
da Rio de Janei~o. 

Anchieta ainda foi o grande cooperador desta expedipão; 
pois que á resistencia dos indios d venceram suas peilavras. O 
contingente da capitania subiu a 300 liomens. 

A evacua&o dos franoezes completou-se em 1567, voltando 
então o resto da força paulista a seus lares. 

Em 1582, de dous galeóes artilhados, commmandados pelo 
inglez Edeward Feuton, desembarcaram tropas em Sanbs, o 
que sendo sabido por uma esquadra hespanhola que navegava 
por aquellas alturas em vibgem para o estreito de híagalhks, 
entrou na barra durante a noite, deu combate e obrigou os in- 
glezes á fuga. . 

Em 1583, o ingkz Thomaz Cavendisch, tambem entro11 pela 
barra de Santos e fef, debembarcar gente armada para sa- 
quear .a povoaçiW. Os soldados entregaram-se a desregramen- 
tos antes de principiar o saque, o que deu logar & popUa&o 
retirar-se para o interior, levando comslgo o que podia. 

Estàs e outrais invasões obrigaram a transferencia da sédz 
da capitania para S. Paulo de Piratininga. 

Recomeçfi,rSm as expediç6es com 0. Plm do descobrimento 
de minas de m o .  Neste tempu foram descobertas as de feIm 
de Araçoiaba. 

Em 1608 o Brazil foi dividido em duas aãministI'açrjes, uma 
ao norte e outra ao sul. E%ta ilue comprehendicl 9 territario 
desde o Espirito Santo até S. Vicente, teve por seu governa- 
dor d. Diogo de Menezes. 

Com a nova divisáo os colono8 nada É?anharam. As  d W  
raças continuavam nas lutas de odios que as Wdiam. Os co- 
lonos impunham aos catechumenos trabalhos pesaàksimOS, 
muito acima de surts forças. O resultado foi a revolta das 
victimas e sua fuga. Os jesuitas empregavam todos os me* 
para remedlar este estsdo de comas, oiferecendo, albm de sa- 



lutares conselhos, terras onde os indios trabaihassem debaixo 
de um regimen doce e supportavel. Os oolonos, irritados pela 
preferencia que os catechumenos davam aos jesuitas, amoti- 
naram-se e reclamaram perante o conselho da  villa. Mas, 
diante da obstinaçiio dos indios, nada foi resolvido. Em 1612 os 
colonos fizeram um verdadeiro motim e impuzeram verbalmen- 
te ao conselho da villa o dever de extremar o poder temporal 
do espiritual. 

Destas reclamações só resultou accumulação de mais odio 
contra os jesuitas, que tinham por unico crime o de se ante- 
porem aos desmandos e despotismos dos colonos contra os mi- 
seros indios. A fuga destes continuou em grande escala, a pon- 
to de ficarem abandonados quasi todos os estabelecimentos ru- 
raes dos colonos. 

Então estes homens de aço, estes homens de concepções 
audaciosas, resolveram arrojar-se a conquistas longinquas, on- 
de escravizariam grande numero de selvagens para seus ser- 
viços. Os instrumentos para esta gigantesca emprewt foram os 
mamelucos. O que eram os mamelucos? Deixemos falar um 
ilustre escritor. 

Da aproxllnaçáo das raças branca e india - diz elle - 
sahiu essa mescla hybrida e impura definida com o nome de 
mamelucos; esses filhos espurios e equivocas que renegando 
sua origem materna ostentavam-se com incrivel ferocidade os 
mais rancorosos inimigos dos indins. Os mamelucos trazem sua 
origem de Joáo Ramalho, que teve numerosa progenitura de 
sua mulher, fiiha do regulo Teberiçá. Formaram estas quaai 
integralmente a população de Santo André; e logo que foi esta 
amalgamada á de Pirati iuga com aboliçh daquela villa, vi- 
viam como discriminados desta por força de odio que sempre 
vigorou entre as duas classes. 

Tal era o novo elemento de guerra que os paulistas encon- 
traram para a realização de uma conquista audaciosa. 

O ponto objectivo da conquista era o famoso imperio de 
Guayra como pomposamente chamavam os hespanh6es á con- 
federação indiana fundada por Guayra, o maior potentado da 
nação Guarany. O Guayra era dividido em duas secçóes com 
a interposição do rio Tibagy, afluente oriental do Paranh, e 
formado de qugtorze reducções, sendo a mais populosa e prin- 
cipal Ciudad-real na margem esquerda do Pequery (M. de Oli- 
veira). 

Continha em si cem mil indios submissos á administração 
dos jesuitas hespanhóes. 

A expedição, que devia fazer a conquista de tão formida- 
vel quão longinquo paiz, foi composta de novecentos mamelu- 
cos e de dois mil indios Tupys sob o cornrnando de Antonio 
Raposo, que por varias vezes dera provas de crueldade contra 
os indios. Em 1628 a expedição estava em frente ás primeiras 
povoações e em 1631 a obra do anniquilamento completou-m. 
Os indios que tentaram defender seus lares e familias foram 
todos mortos, outros fugiram e o restante ficou prisioneiro; 
terminando este grande drama com o incendio de todas as po- 
voações! O despojo da conquista constou de mais de oitents 
mil indios escravizados, destribuidos pelos colonos de Pirati- 
ninga e Santos. Os que sobraram foram vendidos no mercado 
daquella villa aos colonos das capitanias circumvipnhas. 
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A conquista do Guayrh e a escravidão dos indios provocs- 

ram indignação geral na Europa. O papa Urbano Vm, instado 
pelos jesuitas hespanhóes, mandou vigorar no Brasfl a bulla 
de Paulo 111 que restituis a liberdade aos indios do Peni. Os 
colonos resistiram com mfio amada á execução daquella bulia 
e levaram ao extremo essa resist&ncia. Em Santos, na occasi&o 
de ser lida a bulla na missa pelo parocho, foi este cercado de 
centenares de punhaes que o teriam atravessado se o superior 
dos jesuitas'não apparecesse no meio da igreja com o ciborio 
nas mãos; e, s6 depois de ter promettido o não cumprimento 
della, apaziguou-se o tumulto. 

Em São Paulo a questáo foi mais séria ainda. Os colonos, 
logo que tiveram noticia da rehabilitaçb dos indios, arroja- 
ram-se contra os jesuitas, arrombaram as portas do convento e 
os expulsaram da capitania. Os jesuitas s6 regressaram a S. 
Paulo em 1653. 

Foi neste seculo que o paulista Amador Bueno da Ribeira 
deu o mais estrondoso exemplo de fidelidade a seu rei. 

Portugal, desde 1581, estivera sujeito ao dominio de Hes- 
panha, até que o duque de Jjragança quebrou t&o ignominiw 
jugo, sendo acclamado rei sob o nome de d. João IV. 

A influencia dos hespanhóer, na capitania de S. Vicente 
era descommunal; porque, mantendo estreitas relações com o 
gwerno de Hespanha por táo longo tempo, estavam de posse 
de grandes proventos. A perda, pois, de tão copiosa somma de 
poderio era um golpe tremendo no seu bem estar, e por isso 
promoveram resistencias ao reconhecimento de d. João IV. 

Vencidas estas resistencias, tramaram a independencia da 
colonia. Este plano seria coroado do mais feliz resultado, se a 
pessoa a quem quizeram fazer rei fosse outra. 

Escolheram para chefe da projectada manarchia a Ama- 
dor Bueno da Ribeira, que era descendente da raça hespanho- 
Ia. Amador Bueno era paulista de trato singelo, poderoso por 
sua riqueza e pela de sua numerosa família; era exercitado no 
mando por ter exercido os cargos publicos os mais elevados, e 
finalmente gozava de consideravel prestigio em toda a capi- 
tania. Amador Bueno comprehendera a trama; e por isso seu 
caracter nobre revoltou-se contra a audacia de o converterem 
em instrumento de baixas especulações e de deslealdade a 
seu rei. 

O povo, insuflado pelos hespanhbes. enchia as ruas e ag- 
glomerava-se na porta da residencia de Bueno, bradando: 

Viva Amador Bueno nosso rei. - Este declara que n&o 
acceita semelhante titulo, resiste e 6 ameaçado de morte. En- 
táo Bueno, desembainhando a espada sahe para a rua bra- 
dando: - Viva d. João N nosso rei, pelo qual estou disposto a 
derramar todo o meu sangue; e procurou refugio seguro no con- 
vento de S. Bento onde foi recebido pelos fraües que acalmam 
e socegam o povo. 

Se Amador Bueno tivesse aceitado a suprema dictadura, a 
independencia de S. Paulo seria feita? 

A idéa de independencia alli era jh quasi uxp facto con- 
summado pelas condfçóes excepcionaes em que os paulistas vi- 
viam; e por isso acreditamos que ella seria facilmente reali- 
zada. Ouçamos o que diz St. Hilaire a este respeito. 

Aitivos pela nobreza de seus ascendentes, animados por 



esse espirito de liberdade que caracteriza a raça ameriaana, 
habituados a mandar sobre numerosa escravatura, destemido8 
e vigorosos por sua residencia n w  sertóes, onde levaram m e  
vida solta de toda a vigilancia, os pauiistas nunca foram nm 
povo bem sujeito sob o dominio liespanhol, tornando-se quasi 
independente e h espreita do primeiro momento de defGgão 
ou perturba60 no regímen publico para romperem o fraco lia- 
me que ainda os prendia á-domuia&o européa. 

Os paulistas naquelle tempo constituiam o povo mais guer- 
reiro do Brazil. Suas cohortes bellicosas fizeram prodigios de 
valor onde appareceram, quer soccorrendo os fluminenses nri 
uecupação de seus territorios pelos francezes, quer levando suas 
armas valentes ao coração do Paraguay, quer conquistando trl- 
bus selvagens e ferozes em regiões longinquas. 

St. Hilaire ainda diz: 
Todavia parece certo que nas tendencias para sua eman- 

cipação em que estavam os animos dos parilistas, activog in- 
trepidas, habituados a uma vida fragueira de lutas, fadigas e 
privações, e sempre dispostos a emprezas arriscadas, era-lhes 
f a d  defenderem-se e sustentibem a resolução que haviam to- 
mado de se impo~em um chefe de sua escolha, subtraindo-se 
ao governo de Portugal, se fora elle menos circumspeoto e majs 
ambicioso que Amaàor Bueno. Com um tal chefe que se deve 
qualificar como o maior vulto dos tempos primítivbq os pau- 
listas se constituiratn independentes; e em breve o mais for- 
midavel povo & America do SUL 

Assim terminou um dos mais brilhantes episodios da hisi 
toria de S. Paulo. 

Os mamelucos continuavam em suas comrias pelos ser- 
táes, e quando voltavam a S. Paulo eram ahi novos elementos 
de lutas que, n k  poucas vezes, ensanguentavam o solo. Uma 
das contendas que tomou &rias proporç6es foi a questih de 
precedencia entre as familias Pires e CaFargo, a quai dividiu 
a povoaç&o em dous campos inimigos. Cada membro dessa8 f a d  
milias andava armado e acompanhado de seu sequito, e, onde 
se encontravam, bbtiam-se. 

Nem a intervenç8o dos jesuitas e nem a das homens neu- 
traes tinham força bastante para abrandar esse odio fatai ao 
progresso da povoação. 

Este estado anormal &ou até que o governador geral deu 
o provimento de 24 &e abril de 1655 em que regulwimu a elgb- 
çáo dos cargos publieos, de modo a fazerem parte delles mem- 
bros de ambas as faimiiltas. 

Em 1658 foi separada a capitania de São Vlcente da do Rio 
de Janeiro, e novas seducçóes da parte da corte portuguesa 
empregada para o descobrimento de minaa de ouro. Des- 
pertada nos paulistas a cobiça de fofas honras. que de Portu- 
gal promettiam, arrojavam-se a commettimentos coxl~ia tudo 
quanto a natureza tem de mat'i poderoso. 

As grandes catadupas, as &evadas serras, os tremedaes 
tmmensas, as entranhas da tem, o fundo dos rio$ tudo, tudo 
foi devassado, tudo oonquistado, não paxa si, pois o paulista 
6 de uma abne- admiravel. M ~ t a s  vezes accumulavam ri- 
quema prQd&hf~ ,  mas sem p o a  herdavam a miseria, e por 
sua vez l& iam recomeçar as lutas para as descobertas de mt- 



nas de ouro e sempre com o mesmo resultado. Fernáo Dias 
Paes, Affonso Furtado, Manoel Borba Gato, Manoel Pires Li- 
nhares, Manoel Pereira Sardinha, Arzão e outros deixaram 
seus nomes escritos nos fastos das descobertas. 

Por motivos da conquista do ouro rebentou a guerra ehtre 
os homens de Taubaté e de Piratininga, havendo serios com- . 
bates entre elles. 

Este estado anormal termhoii com a alliança que fizeram 
para debellarem o inimigo commum - os Emboabas - que ti- 
nham penetrado das terras auriferas descobertas pelos pau- 
listas. 

Leiamos o que diz o historiador Machado de Oliveira: 
Os paulistas náo se podiam convencer e nem ver sem pro- 

funda indignação que viessem homens estranhos estabelecer- 
se nas ricas terras por elles descobertas, por eiies exploradas 
e que consideravam como seu apanagio por preço de suas fa- 
digas e trabalhos descommunaes; trataram os adventlcios com 

, o maior desprao, deparando-lhes vexaqóes continuas e diffi- 
culdades na exploraçáo do ouro, e alcunhando-os forasteiros 
com o nome buriesco de Embmbas. 

Os dous partidos armaram-se e a guerra começou no anno 
de 1706. Diversos encontros se deram, porém o grande comba- 
te teve logar junto a uma corrente d'agua que hoje chama-se 
ainda, por esse motivo, Rio das Mortes. 

O governador Arthur de Sá dirigiu-se ao theatro da luta 
com o fim de conhecer pessoalmente o estado das cousas; po- 
rém ouvindo sómente os Emboabas deu-lhes toda a força para 
seu triumpho. De volta á capital enviou Bento do Amara1 Cou- 
tinho com força armada como auxiliar a Nunes Vianna. 

Coutinho á frente desta força náo tardou a tomar o par- 
tido dos emboabas, para o triumpho pernicioso dos quaes en- 
vidou todos os esforços. Sendo, porém, accossado pelos pauiis- 
tas em uma refrega, disfarcou seu despeito, declarando-lhes 
que sua missão era de paz, e que por isso viessem sem armas 
entrar em ajustes. A lealdade dos paulistas os fez acreditar em 
Coutinho. Vieram desarmados, porem, mal chegados, foram ex- 
terminados por modo barbaro. O logar onde se deu tão perfida 
deslealdade ficou chamado até hoje Capáo da Trahiq6o. 

O governador Mascarenhas, que sucedeu a Arthur de Si, 
foi tambem ao theatro da guerra iio proposito de restabelecer 
a tranquillidade. 

No arraial de Congonhas, encontrou-se o governador com o 
chefe dos Emboabas, Manoel Nunes Vianna, portuguez, de 
grande' poderio por sua riqueza, e forte pela confiança que ti- 
nha \nn sua gente por ser inimiga irreconciliavel dos pauiistas. 

Nunes V i m a  apresentou-se ante o governador acompa- 
nhado de numeroso sequito e completamente armado; sua con- 
ducta em frente de Mascarenhas foi tão arrogante que este 
precipitadamente r+iou-se para o Rio de Janeiro, na inteira 
convicção de que se o não fizesse seria arcabuzado. 

O triumpho que Vianna obtivera momenbaneamente per- 
mittiu que elle continuasse no exercicio de governador do paiz, 
de que se havia apoderado; provendo empregos, explorando 

, minas em proveito seu e de seus sequazes. 
O novo governador Albuquerque Coelho, em vista de tão - 
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anormal estado de cousas, dirigiu-se a Minas com o fim de  
terminar tão deploravel situação. 

Em Caeté encontrou-se com Nunes Vianna e intimou-lhe 
que se retirasse dahi quanto antes, mas como Vianna recalci- 
trasse, mandou prendel-o sem hesitar um momento, envian- 
do-o 6 Bahia onde faleceu, tendo por companheiros de prisão 
Bento du Amara1 Coutinho e outros. 

O chefe dos emboabas Manoel Nunes Vianna era homem 
poddroso, audaz, ambicioso e sanguinario. O odio que alimen- 
tava contra os paulistas manifestava-se sempre por actos de 
crueldade. Sem a minima educação, sem os nobres e elevados 
sentimentos que fazem o heroe, Manoel Nunes nunca passou 
da aventureiro arrogante e destemido, para quem a riqueza era 
n unica divindade. Seu objectivo era apoderar-se das minas de 
ouro descobertas pelos paulistas á custa de tantas fadigas e por 
elles exploradas patificame-e. Depois da retirada ou fuga do 
governador Martins Mascarenhas diante das ameaças dos em- 
boabas capitaneados por Manoel Nunes, ficou este senhor da 
vasta região arrancada aos paulistas. Livre da presença do go- 
v rnador que o podia conter, apoiado pelos portuguezes de 
C et6, Sabará e outros logares proximos, deu expansão a seu 
g f nio ci.ominador, creando autoridades civis, arrecadd,ildo para 
si os impostos, auferindo lucros enormes das minas de ouro 
qihe repartia com seus sequazes para melhor firmar seu dom:- 
nio. Para prolongar o goso de tantas vantagens Manoel Nunes 
n o trepidava ila aplicação dos meios. As chronicas dessa época 
e tão ennegrecidas por actos de crueldades sem nome; seus au- 
u'liares foram os homens mais perversos do tempo, e nota- i v m-se entre estes os celebres frades Menezes e Conrado, que 
uqidoi a Aniaral Coutinho, formavam a trindade sinistra que 
projetava suas sombras gotejantes de sangue sobre a histaria 
6a guerra dos emboabas e paulistas. Graças, porém, á energia 
do governador Albuqueraue Coelho, foram, tanto Manoel Nu- 
nes Vianna, como seus asseclas, punidos severamente. 

Tornada esta medida energica, desceu Albuquerque Coelhu 
a Guaratinguetá para entender-se com as forças paulistas, que 
ali1 se achavam ao mando de Amador Bueno da Veiga; neto do 
afamado Amador Bueno da Ribeira. 

A nada attenderam os paulistas, pelo que desgostoso reti- 
rou-se Albuauerque. 

Seguiu a expedição ao Rio das Mortes, passando por Poil- 
' 

xo-Alegre, onde fizeram conselho afim de assentar o plano de 
campanha. Na pequena povoaç%o do Rio das Mortes encontra-' 
ram o fortim dos forasteiros, que eram então commandados por 
Ambrozio Caldeira Brant. Depois de varios combates, efn que 
ns emboabas foram derrotados, segdu-se um cerco rigoroso que 
os obrigou a abandonar a posição que tinham tomado; inceli- 
diando o fortim e sahindo dispostos a affrontar todas as dif- 
ficuldades que se oppozessem á sua marcha; porém nenhuma 
resistencia encontraram, porque os paulistas tinham levantado 
o acampamento com a noticia de gu& vinham 1.300 homens em 
auxilio dos emboabas. Os paulistas reconhecendo-se fracos 
diante das forças que chegavam, apressaram seu regresso á Pi- 
ratininga afim de ahi reforçarem\suas fileiras com outras le- 
vas e proseguirem na luta. 

Por carta regia de 9 de novembro de 1709 foi separada a 



capitania de S. Vicente, e creada a de S. Paulo unida á d e  
Minas Geraes. 

Albnquerque Coelho, sendo nomeado governador da nova 
capitania, seguiu sem demora para a capital e conseguiu dis- 
suadir os paulistas de tentarem novas guerras contra os em- 
boabas. 

Realizou seus desrjos, e aquelles foram pacificamente ha- 
bitar Minas. Continuaram os pauiistas nas suas extraordina- 
rias descobertas de minas de ouro, com que se enriquecia Por- 
tugal cada vez mais. A elles se devem os descobrimentos dos 
territorios das provincias de Minas, Goyaz e Mato-Grosso. 

Não entraremos em mais pormenores sobre a histaria da 
provincia de S. Paulo, quando teve & frente de sua adminis- 
tração o Morgado c!e Matheus, Martim Lopes, Bernardo de Lo- 
rena. Antonio de Mello. c;ue só se di!,tinpuiram pelo arbitrio, 
violencias e extorsões. 

Ao governo de Horta seguiu-se o do marquez de Alegrete 
e o do conde de Palnia que o deixou em 1817. Em abril de 1819 
tomou posse do governo João Gari06 Augusto Oynhausen. 

Desta dbta, em diante começa o movimento regenerador em 
S. Paulo, que mais tarde devia terminar pela brilhante apo- 
theose de 7 de setembro de 1822. 

O movimento politico de 24 de agosto de 1820, em Portu- 
gal reprrcutiu no Brazil. A pi'otiacia de S. Paulo, em cujo seio , 
germinava ha muito a emancipação do paiz. tomou logo, em 
face dos acontecimentos, o papel que lhe competia. 

As instrucçóes de 7 de março para eleição de deputados 
as cortes de Portugal e a de 8 de junho para o juramento ás 
bases constitucionaes acharam impugnadores entre os reaccio- 

.I 
narios, que tinham em suas mãos o mando da força militar e 
um predominio fortificado no antigo regimen. Felizmente o es- 
pirito patriotico era tambem valente e preparado para urna re- 
eistencia capaz de quebrar todos os obst8culos. A frente do 
povo existiam homens versados na sciencia politica e que es- 
tavam a par do movimento emancipador da época. Entre es- 
tes sobresehia o vulto impcnente de José Bonifacio de Andrads 
e Silva. A este varão illastre deveu a provincia de S. Paulo sua 
preponcierancia nesses dias gloriosos. Homem de vontade indo- 
mavel, sabio, educado em contacto com o velho mundo, nascidb 
sob o inf!,ixo da3 id6as liberaes. foi a grande alavanca que im- 
primiu movimento fecundo não só em S. Paulo como ainda em 
todo o Imperio. A elevada intelligencia de José Bonifacio, a 
seu patriotismo como ministro do regente d. Pedro, deve o Braa 
zil sua organização politica. 

José Bonifacio não queria precipitar os acontecimentos em 
S. Paulo- esperava a ocasião em que os espiritos estivessem 
bem prepandos para desenvolver essa actividade espantosa que 
deu o golpe decisivo. Esta opportunidade appareceu com a op- 
posiç&o dos reaccionarios ao juramento ás bases constitucio- 
naes e a ele@& de deputados. 

Em Itú o collegio eleitoral obrigou o ouvidor Medeiros n 
&,ferir juramento & camara e ao collegio. 

Na capital da grovincia os patriotas náo perderam tempn. 
Tetido José 3onifacio & frente para guiar 8 consciencia popu- , 
lar, qur estava encarnada em sua pessoa, foi convocado um 
granciz meeting na praça de S. Gonçalo, onde comparccerain 



tropa e povo em numero de muitos mil afim de proceder-se á 
eleição de um governo provisorio. 

Uma deputação pediu a Jo& Bonifacio sua presença alli e, 
logo que elle appareceu na praça, foi recebido com um brado 
de enthusiasmo. 

O coronel Lazaro falou-lhe por parte do povo e tropa de- 
cIarando que o motivo de ser convidado para comparecer fola 
aconselhado pela nova attitude que haviam tomado as cousas 
politicas do pais e psr todas as conveniencias esperadas de uma 
boa governaçáo que devia ser organizada por elle, devendo-se 
emfim prestar o juramento ás bases da constituição, que tivera 
sido até alli protrahido (M. de Oliveira). 

Inteirado do que, o conylheiro encaminhou-se para o paço 
da Camara, e depois de ter( falado ao povo concluiu asslrn: 

Esta eleição deve ser por acciamaçáo do povo e tropa. Logo 
que se reunir a Camara e o ouvidor, todos os senhores desce- - 
rão á praça e eu da janeila proporei aquellas pessoas que por 
seus conhecimentos e opiniáo publica me parecerem mais di- 
gnas de serem eleitas. 

Se com effeito haveis depositado em mim essa confiança e 
cstaes resolvido a portar-vos como homens de bem como são 
os paulistas, com socego e rnoderaqaio, então encarrego-me de 
dirigir-vos: mas se outros são vossos sentimentos, se o vosso 
fito náo se dirige ao bem da ordem, se pretendeis manchar a 
gloria que vos pode resultar deste dia, e projectaes desordens, 
entáo me retiro, ficai e fazei o que quizerdes (M. de Oliveira) 

Um brado imm~nso prorompeu do povo protestando ao il- 
lustre patriota ouvil-o e obedeccl-o a bem da ordem publica. 

A scena que seguiu-se é indescriptivel! O povo apinhado 
r ~ d  praça confraternizava com os officiaes e soldados; protes- 
tos de adhesáo, brados de esperança e contentamento, enifim 
o rugido da onda popular, que nestas occasióes sempre é agi- 
tada, produzia um espectaculo imponente. 

De uma janella do paço municipal assomou ernfim o vulb 
grandioso de José Bonifacio que fez signal qiie ia falar. Então 
aquelle sussurro immenso calcu-se, fez-se o mais profundo si- 
lencio, á espera do verbo solenne que ia cahir dos labios do 
grande patriota. José Bonifãrio com vos firme proclamou para 
presidente do governo provirorio ao governador Oynhausen 
Antes, porém, de passar adiante o povo a grandes brados indi- 
cou seu nome para vice-presidente. Continúa José Bonifacio a 
acclamar o resto do pessaLbl para o governo, que assim ficou 
constituido: 

Oynhausen presidente; vice-presidente José Bonifacío; e 
mais os secretarios da guerra, marinha, justiça, fazenda; os vo- 
gaes peIo ecclesiastico, cominercio, armas, instrucção publica e 
agricultura. 

Finda a eleição encaminharam-se todos ao palacio do ex- 
governador dando-lhe parte do ocorrido. Este declarou que ac- 
ceitava a eleiç&o emanada da vontade popular. 

O governo provisorio enviou ao principe regente uma com- 
missão encarregada de communícar-lhe sua organização e os 
demais factos do dia 23 de junho. O principe approvou-os pela 
carta regia de 30 de julho. 

Os recolonizadores, porém, náo tinham perdido a esperança 



de fazer voltar as cousas ao antigo -estado apezar da potencia 
varonil ostentada pelos liberaes. Em S. Paulo os elementos reac- 
cionarios eram formidaveis; e o proceder das côrtes portugue- 
zas veiu dar occasiáo a que elles fizessem explosão. 

A ordem terminante emanada de Lisboa, mandando viajar 
o'principe d. Pedro; a nomeação de governadores de armas 
cem immediata responsabilidade do poder executivo daquella 
capital; a abolição de varios tribunaes, fizeram com que os 
absolutistas e recolonizadores levantassem alto as cabeças e 
ameaçassem seriamente as liberdades nascentes. 

A v i t a  de perigo táo imrninente, José Bonifacio e Martim 
Francisco reuniram os outros membros do governo provisorio e 
fizeram adoptar a idéa de mandar uma mensagem ao principe 
regente, declarando francamente que sua partida para Portu- 
gal equivaleria ao signal da separação do Brazil. 

Esta mensagem foi entregue ao principe na mesma occa- 
siáo em que.outras, quasi identicas, foram enviadas pelas pro- 
vincias de Minas e do Rio de Janeiro. Foi nessa occasiáo so- 
lenne, e em resposta ás commissões que d. Pedro proferiu estas 
memorav~is palavras ' 

Como é para o bem de todos e felicidade g-1 da naçáo 
digam que fico. 

Este triumpho mais irritou os reaccionarios da provincia 
de S. Paulo, os quaes tentaram um golpe que lhes parecia tra- 
zer um desfecho favoravel a seus planos recolonizadores. 

No dia 23 de maio de 1822, á tarde, o povo da capital da  
provincia foi sorprehendido pelo rufar de tambores em suas 
ruas tocando alarma; e em seguida corpos da guarnição mar- 
Chando com seus comandantes na frente até ao largo de S. 
Gonçalo, onde fizeram alto, diante do paço da Camara Muni- 
cipal. b povo, isto é, os instrumentos insuflados pelos chefes 
do movimento, reuniram-se até á tropa, e bradavam frenetica- 
mente que não se retirariam senão com a certeza da destitui- 
ção do coronel Andrada, de membro do governo provisorio, e de 
não ser executada a ordem do principe regente que exonerava 
Oynhausen .do cargo de governador chamando-o & corte. 

A Camara, que já estava em seu posto de honra, declarou 
que não attendia a taes intimaçóes por serem desarrazoadas e 
aconselhou á tropa e povo que se debandassem. A este tempo 
tambem o governo provisorio estava reunido sob a presiden- 
cia de Martim Francisco e recusou igualmente ouvir propos- 
tas sob forma táo violenta. 

Então os amotinados invadiram o phço da Camara e em 
brados exigiram que eiia fizesse sentir ao governo sua vontade 
que devia ser cumprida. 

Coagida pela violencia, a Camara formulou uma exposição 
ao governo provisorio, na qual fazia ver respeitosamenwque os 
amotinados pediam a deposição do coronel Martim Francisco. 

Diante desta mensagem, o coronel deu-se por demittido, 
vish tratar-se, dise elle, de uma questáo que &e era pessoal 
(M. de Oliveira). 

A tropa e o povo, quando souberam deste desfecho, retl- 
raram-se cantando hymnos á victoria que acabavam de al- 
cançar. 

Tomaram entáo conta do governo Oynhausen e mais dous 
militares, todos adstrictos á causa da reacção. 



Este golpe de violencia, desferido contra as liberdades pu- 
blicas, causou indignação no interior da  provincia; e todos vi- 
ram o perigo que resultaria de semelhantes desmandos, se n8o 
tivessem prompta correctlvo 

As Camaras de Ita e Sorocaba reagrmrn sen: demora, de- 
sobedecendo ao governo na ordem de chamamento dos mili- 
cianos para reforço da guarnição da capital. 

A de Itú respondeu ao governo enviando-lhe cópia de uma 
representação que dirigira ao principe regente, protestando 
contra as viclencias do dia 23 de maio. 

A de Sorocaba foi mais longe. Em sessão extraordinaria 
convidou as Camaras de Itú para unirem-se com ella e cons- 
tituirem um governo temporario emquanto subsistisse a anar- 
chia da capital da provincia; e ordenou aos corpos miliclanos 
sob sua responsabilidade perante o principe regiente, que não 
fornecessem os contingentes exigidos pelo governo de S. Paulo; 
assim como preveniu aos commandantes dos oorpos de orde- 
nanças ou: estivessem p r o ~ p t o s  a mobilizarem suas forças. 

O estado de anarchia, para onde ia caminhando a pro- 
vincia com a permanencia do governo provisorio, chegou ao 
conhecimento do principe. regente, que, aconselhado pelo ml- 
nistro José Bonifacio, resolveu fazer regressar a S. Paulo o 
corpo de milicianos, que estava -destacado na corte, onde pres- 
t4ra relevantes serviços. Nomeou o general José Arouche de 
Toledo Rendon governador das armas de S. Paulo, com ordem 
expressa de manter alli a tranquillidade publica. 

Com esta noticia os agitadores da capital lançaram de no- 
vo &s ruas seus agentes sinistros com o fim de impedirem a 
posse do novo governador das armas e ao mesmo tempo ater- 
rarem o governo provisorio, o qual, 5 vista de semelhante no- 
ticia, resolveu satisfazer a populaça desenfreada. 

Arouche, cumprindo as ordens do principe regente, man- 
dou chamar o marechal Caxidido de Almeida, commandante 
militar de Santos, com toda a força disponivel para auxi- 
lial-o no empossamento de seu cargo. O marechal tomou o 
caminho da capital acompanhado de corpos de artillíaria e in- 
fantaria; porém' deixando a força longe da cidade, alli entrou 
só. Apresentadas ao governo as ordens terminantes do prin- 
cipe, já não havia pretexto para o seu não cumprimento. A 
posse foi designada para o dia 23 de julho; porém Arouche 
declarou que não exerceria o posto em vista da insubordina- 
ção da tropa e pediu licença para voltar á corte. No mesmo 
dia o marechal Candido retirou-se com suas forças para San- 
tos. Aiiida mais uma vez os reaccionarios foram vencidos. 

A Camara Municipal de S. Paulo em 31 de julho enviou ao 
principe regente uma mensagem pedindo-lhe sQa vinda a esta 
provincia, para que por si proprio reconhecesse quanto era 
bemquisto, e com que obediencia e respeito eram cumpridas as 
suas ordens. - 

Em vista de informações tão desencontradas sobre o esta- 
do do espirito publico em S. Paulo, resolveu o principe, se- 
guindo os conselhos de José Bonifacio, fazer essa viagem. 

No dia 14 de agosto de 1822 partiu o principe. No dia 25 
chegou a S. Paulo onde foi recebido com provas de amor e res- 
peito. Sciente da natureza dos motins  de 23 de maio e 19 de 



julho, dissolveu o governo provisorio e baniu os principaes pro- 
motores daquefies disturbios. 

No &b 6 de setembro foi a Santos, examinou as obras mi- 
rires.. PJo dia 7 regressou a S. Paulo, e ás 4 horas da tarde 
desse dia chegou aos campos do Ypiranga. Ahi encontrou um 
ert,rewo que lhe enviava do Rie èe Janèiro José Bonifacio de 
Aadnda e Silva. Parou um momento para ler a carta do ve- 
nancvel paulista, e por esta mensagem seiente das dispas-s 
Mais das cortes portugnezas, cumpria-lhe ou resignar-se a el- 
ias ou saecudir o jugo. Entáe dirigiu-se a seus companheiros 
de vi-em e exprimiiido-lhes a indignapás de que se achava 
possuido, terminou seu discurso breve e eloquente com as pa- 
lavras - Independencia ou morte - e estas palavras que ser- 
viram a beãas as cançóes ptriot'ias da época, tambem se tor- 
naram a senha dos brazileiios durante a luta que se travou 
entre a povo que pugnava pela sua Uberdade e o governo q U t  
o queria opprimir. Nesta occasiáo arremessoa ao c& o dis- 
ttfiotlve da m ã o  portuyeza, e elie e a sua -da desembsi- 
*aram as espadas como um juramento de honra preetodo 6 
face do céu. Chegando emfim á cidade de S. Paulo, tornou PU- 
Wiao e acbo que acabava .de ter logar, reeeben as ovações do 
povo que o saudava como seu libertador e antes do amanhear' 
fb aPs 10 de setembro continuas sua marcha para o Rio &e 
ãnneire (H. fpeauper Rohan). 

Desta sorte Complet~u-se o grande acto da independenda 
do Brsdl, sem abalos profundos, que quasi sempre trazem des- 
moronamentos e lutas materiaes que ensangwtam o solo da 
wPh. Ao principe regente com aquella abnegaçáo cavalhei- 
rosa; s José Bonifacio com aquelle desinteresse patriotica t8b 
notavel. deve-se principalmente o brilhante sucesso de 7 de 
setembro, 

Provincia alguma pode disputar ti  de S. Paulo a primazia 
Deste grande facto. Demais, aos paulistas se deve o germen das 
principaes bases constitucionaes. 

A elles pertence a idéa da administração civil dos distri- 
etos, germen da -60 do elemento municipal. (Representa- 
ção da Camara de Sorocaba). 

A elles se deve a idéa da creaçáo dos corpos consultores 
das pmvincias, germen da fundação do corpo legislativo brazi- 
leiro. (Acto da Camara de Sorocaba). 

A elles se deve a idéa de representar ao principe regente 
a inconveniencis de sua retirada para Portugal, que deu logar 

& 
ao historico - Fico - prenuncio da independencia (Acto da 
Camara de S. Qaulo) 

A elles pertence, finalmente, a idéa da viagem ao regente 
a S Paulo viagem que deu logar a effectuar-se a emancipação 
politica cto Brazil (Acto da Camara da Capital) 

A procEamac;áo da Wpendencia nos campos do Ypiranga 
não foi &a do ma-. Foi a consequencia necessaria do con- 
junto de Cireumstancias que formavam o estado mental do 
povo panfistan? 

O ambiente aue cercava o wrinciw naquele momento sa- 
lenne; o pessoal &e o acornpan&va, formado de patriotas ar- 
dentes aue aime.iavam a emanci~a~áo wlitica do S r a d ,  como 
o cor& Leite, -~ordão ~ a r c o n d e i  padre Belchior -Pinheire e 
outros; aquelle sol brilhante illuminando os campos de Pira- 



tininga onde Amador Bueno dera o estrondoso exemplo de fi- 
delidade a seu rei; a lealdade patriotica dos paulistas, que de- 
fenderiam o regente em qualquer emergencia; tudo, tudo 
actuava na inteliigencia de D. Pedro, para bradar com segu- 
rança e enthusiasmo - Independencia ou morte. 

Quem sabe se em outra parte, cercado de punhaes, duvi- 
doso do resultado de tão grande empreza pela influencia dos 
reaccionarios, das sociedades secretas. da espionaem da solda- 
desca portugueza, dos conselhos ameaçadores dos aulicos, te- 
ria elle proclamado a independencia? i 

Assim foi completa a obra da independencia politica do 
Brazil. 

Foram os grandes obreiros de tão esplendido monumento: 
d. Pedro, principe regente, e José Bonifacio de Andrada e Sil- 
va. A gloria da independencia e da organização do imperio per- 
tence exclusivamente a estes dous grandes vultos. 

D. Pedro com o enthusiasmo cavalheiroso pelas grandes 
causas, e José Bonifacio com o varonil patriotismo de uma in- 
telligencia robustecida na observação da historia de outros 
povos. 

Se não fosse a inspiração feliz de d. Pedro de chamar 
José Bonifacio para seu ministro, quando este desempenhava o 
mandato dos patriotas paulistas, em consequencia dos factos 
de junho de 1822, a independencia do imperio seria realizada 
mais tarde, á custa de muito sangue e de muitas ruinas. Foi 
preciso o enthusiasmo calmo ,a convicção que faz brotar uma 
grande causa, para José Bonifacio dictar aquelles conselhos táo 
sabios, vasados pelo mais acrisolado patriotismo. que salvaram 
o paiz e lançaram as grandes bases constitucionais. 56 uma 
elevada consciencia, só uma convicção profunda. poderiam fa- 
zer José Bonifacio affrontar os punhaes dos demagogos e as 
baionetas dos reaccionarios. 

Em S. Paulo o circulo de gladiadores de nossa emancipa- 
ção politica foi grande e nelle foram salientes: 

Martim Francisco, Antonio Carlos, Feijó, Vergueiro, Paula 
e Souza, Alvins, Prados, Jordáo, Pinheiro, Marcondes, Muller, 
Lobo, Arouche, Ildefonso,. Gurgel, Azevedo Marques Pintos. 
André da Silva, Quartim, Simóes, Almeida e Souza, Toledo e 
Barros. 

Que nossos filhos nunca esqueçam estes nomes. Se elles 
não têm um Pantheon erguido alli no outeiro do Ypiranga, pe- 
la gratidão da patria, tenham ao menos na memoria paulista 
um templo sagrado, onde vivam estas tradições patrioticas e 
sejam transmitidas até & derradeira geração. - * L  

Passa agora a provincia de S. Paulo por uma nova phase 
social. 

Os grandes vultos politicos que outr'ora conduziram a na- 
ção ainda adolescente, desappareceram. Hoje a provincia, ad- 
quirindo a pujança que d& a idade vamnil, caminha por si 
mesma. O corpo collectivo absorve as individualidades. A in- 
telligencia dos paulistas esk% neste momento voltada para com- 
mettimentos mais auspiciosos do que os das eras passadas. 

Aquella energia antiga, que parecia gasta, reappareceu 
apoz longo periodo de repouso. Aquellas lutas contra a natu- 
reza selvagem para arrancar do seio da terra metais precio- 
sos; do fundo das torrentes o diamante; do centro dos sertbes 



o indigena bravio converteramse em emprezas que marcam o 
progresso civilizador das nações. O sonho de ouro dos paulis- 
tas é navegar seus grandes rios; communicar o pensamento 
por toda a parte com a rapidez da electricidade; cobrir a su- 
perficie de seu só10 com uma rede de estradas de ferro; levan- 
tar fabricas de tecidos; erguer templos a outras industrias; 15 
finaimente propagar a instrução até á choupana do mais des- 
protegido da fortuna. 
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Sobre o Estado de Navegação Fluvial na 
Provincia de São Paulo, o numero de canaes 
e de rios navegaveis, e destes os que con- 
vêm desde j& melhorar, abrir ou explorar, 
exigidas clas camara6 municipaes pela pre- 
sidencia da mesma provincia, por circular de 
8 de outubro do anno passado, em referen- 
cia ao aviso de 23 de setembro daquelle anno, 
expedido pelo ministerio dos negocios do 
imperio. 

Commettendo-me a presidencia da, provincia o trabalho 
de fazer o apanhamento das informações daclas pelas cama- 
ras municipaes sobre a navegação fluvial, numero de canaes 
e rios navegaveis, e destes os que convem melhorar, abrir 
ou explorar, dei-me a esse trabalho, formando fielmente ex- 
tractos de quanto a semelhante respeito relataram as camaras, 
mais ou menos extensamente conforme entenderam esse dever, 
com maior ou menor individuação, como lhes impirhra o maior 
ou menor zelo pelos melhoramentos municipaes. 

E certo que estes interesses manifestam-se na maior parte 
das camaras; nas participações de algumas vê-se que deixou 
de haver a necessaria apreciação sobre os topicos pergun- 
tados: porém não poucas se excusaram de dar cumprimento 
as ordens que a semelhante respeito lhes significou o governo. 

Informe seria esse trabalho, e só a custo poder-se-hia 
conseguir os esclarecimentos que se comprehendem nesses 
topicas, si me limitasse meramente á sua .transcripçi%o; mes 
mo ainfia reg~ilando-o pela serie em que se acham colloca- 
cios os municipios segundo a classificação legal das comarcas: 
achei pois, por mais consentaneo com as exigencias solici- 
tadas dar-uie uma organização aproximadamente systemati- 
ca, fazendo especial e succinta descripçáo de cada rio nave- 
gavel, de que ha, informações e tenho noticia, Cando a esses 
rios precedencia ao 'rio a que afluem, e adduzindo todas quan- 
tas circumstancias se fazem notaveis em todos elles, e sirvam 
para o proposito que é officialmente indicado. 

Para, encher a s  lacunas com que deparei, provindas dca. 
falta de respostas aos quesitos exigitos pelo governo, que a 
algumas das camaras cumpria prestarem; e para ampliar as 
informações que vieram mui succintas, conftisas ou deficien- 
tes, tive de recorrer a notas e apoiltamentos, colhidos nos 
meus estudos especiaes sobre a estitistica desta provincia, e 
nas proprias IocalidaCes que hei percorrido. E se por ven- 



tura este trabaiho não fôr completo, e não possa satisfazer 
ás vistas do governo, certo que não esteve em mim o con- 
feccional-o melhor, por maior que fosse a miuha vontade 
de assim o cumprir. 

O PARAHYBA - SUA DESCRIPÇAO GERAL 

Este rio é conhecido na geographia geral com o nome 
de "Parahyba do Sul" para que haja distincçáo entre elle 
e o Parahyba do Norte, que lança-$e no Oceano ao 7.0 gráo 
de latitude Sul. Começa o P'arahyba a ser conhecito com 
esta denominação da cidade de Santo Antonio de Parahy- 
buna para baixo, e onde fazem juncçáo os rios Parahitinga 
e Paraybuna que formam as principaes origens daquelle, ver- 
tendo estes l a  serra, da Bocaina, uwa das maiores rarcifi- 
caçóes da serra do mar em seu lançamento de XE a SO 
que mtendendo-se a rurno geral de E a O, e recebendo nesse 
lançamento diversos nomes locaes, vai confrontar com a serra 
da Cantareira e ahi termina, obriganlo ambas ao Parahyba 
na povoação da Escada a declinar do seu anterior curso para N. 

Da confluencia do Parahytinga e Parahybuna, de onde 
traz sua origem o Parahyba, desce este a rumo aproximado de 
E e em seguila E S E a O N O até uma e meia legoa a S 
da Escada, e dahi como oljrigado pela, serra da Cantareira 
dkige-se para N até á cidade de Jacarehy. Deste ponto 
inclina-se para N E até defrontar com a'cidate de Taubaté, 
formando ahi uma grande curvatura com convexidade para 
S; em cujo vertice está a cidade- de Pindamonhangaba, de 
onle, formando o lado oriental da curvatura, vai a rurno ge- 
ral de SS O a NN E até á cidade de Lorena. 

Daqui até á Cachoeira é a. sua dlrecçáo para E e desse 
lugar até a linha que extrema esta provincia da do Rio de 
Janeiro corre de S O para N E. 
0 Parahyba em seu curso pelos valles da8 serras Co Mar, 

Cantareira e Mantiqueira, e desde Santo Antonio de Parahy- 
buna onde recebe o nome, até entrar na provincia confi- 
nante, corre proximo ao curato da EscaZa, ás cidades de 
Jacarehy, Pindam.onhangaba e Lorena, á povoaçáo da Cachoei- 
ra, e a villa de Queluz, e a alguma pequena distancia da villa 
de S. José, cidade de Taubaté, freguezia da Apparecida, ci- 
dade de Gwratinguetá e freguezia de Embaú. Sendo o Pa- 
rahyba navegavel com mais ou menos embaraços em quasi 
todo o seu curso nesta provincia, não o é, com tudo, desde 
que tem este nome até ao curato da Escada, i ~ á o  porque 
de ix  de ter, fundo e largura sufficiente para isso, mas por 
ser em toda essa extensão obstruido, quasi successivamente, 
por cachoeiras e correntezas, e por bancas de arêa formados 
prlas enchentes, e transformados ao depois em restingas de 
mato, que atravessam de uma a outra margem, e resistem á 
corrente do rio por mais impetmsa que seja. Todavia, ha 
partes nesse lanço do rio em que seu alveo é desempedido . 
desses obstaculos, e onr'e em canoas exerce-se 2, pescaria, e 
em balsas transporta-se madeira c!e edificaçáo para os esta- 
belecimentos ribeirinhos. 

O Parahyba é navegavel para vehiculos, e barcos de 
vapor Ce mediano lote e pouco calado, desde a l%cada 'até 



onde confronta com a villa 2e S. José; dependendo com 
tudo de que o seu alveo seja desobstruido de algumas tran- 
queiras que difficultam esse trajecto, e tanlbem removendo-se 
dahi alguma pedra para que tenha o rio mais livre curso: 
mas, não depende este de beneficio algum a partir de S. 
José até a Cachoeira de Lorena, visto q m  com a juncção 
cos rios Jaguary e Boquira, affluentes septentrionaes Bo Pa- 
rahyba, forma-se este mais amplo e caudal. 

A associação que pretende o exclusivo da navegação desta 
parte do Paxahyba, logo que á Cachoeira de Lorena chegue 
a via ferrea de PeCro 11, e que j& a mandou explorar por 
tima commissão do seu seio, acha-se certificada da sua nave- 

- gabilidade, e espera por aquella opportunidade para solicitar 
a concessão dessa empresa. 

Da cachoeira de Lorena ate ás raias da provincia corre 
o Parahyba sem embaraços consideraveis, posto que por um 

. leito pedregoso, ás vezes raso, e comprunido em partes qwndo 
se lhe aproximam as cordilheiras e morros que ahi vão dar. 

RIOS AFFLUENTES GO PARAHYBA, QUE SAO OU PODEM 
SER NAVEGAVEIS 

O P'arahytinga e Parahybuna, que já ficam menciona- 
dos, e em cuja, bifurcação erctá assente a cidade de Parahy- 
buna, e dahi se deriva o Parahyba, são os primeiros affluen- 
tes, ou propriamente os principaes rios originarios deste, e 
que lhe dão aguas abundantes para o fazer amplo e cauda- 
loso. Correm clesde suas nnrtxenças por terrenos montanho- 
,cos e de pedraria como são os que se distendem das serras 
do Mar e Bocaina que as alimentam; e embora com alguma 
profundidade em partes, mesmo na estação secca, jamais 
se poderá consegr,i.r o fazel-os navegaveis por ser grande a 
queda da sua corrente, e ir esta aLravés ce successivas ca- 
choeiras e penhascos perigosos. 

Jaguary e Boquira. São estes os aifluentes septentrionaes 
do Parahyba, de que acima se faz mensão e que se lançam 
neste pela sua margem esquerda, defronte da villa de S. José, 
medianeo pouca Cistancia entre a. foz de ambos e cujas terras 
adjacentes são de grande fertilidade. Dão navegação desde 
a snz foz até aos seus ultimos tributarios, e sem maiores em- 
baraços a canoas, e balsas de transporte de madeira para a 
edificação has povoaqóes ribeirinhas clo Parahyba que lhes 
ficam mais proximas: e essa navegação póde abranger mais 
possantes vehiculos logo que se lhes destruir varias tranquei- 
ras que a podem dificultar. 

Bocaina e Itagaçava. Affluentes meridionaes dq Parahy- 
ba, que se derivam d a  serra da Bocaina, e correm entre Lo- 
rena e Silveiras, paralellos entre si, e guardando o intervallo 
de 3 a 4 legoas. São susceptiveis cle navegação em se lhes des- 
bmtanco alguns embaraços que a devem impedir. , 

O 'TLETÉ - SUA DESCRIPÇAO GERAL 

Póde-se bem qualificar o Tieté (Anhemby na pyimitiva) 
como o rio 1egitlrnGmente genuin~ da provincia de S. Paulo, 
porque w& dentro do seu território, e &quem da serra 
da  Bocaina, já acima descripta que serve de limites entre esta 



provincia e a c!o Rio de Janeiro; a a t ravwa sem competidor 
e integralmente do oriente ao poente, dividindo-a em duas 
metades aproximadamente iguaes, e lança-se no grande Pa- 
raná, que marca as confins occidentaes da provincia, depois 
de a. percorrer por mais de 200 legoas. 

As fontes do Tiete vertem, como fica dito, da serra da 
Bocaina, e mais immediatamente de uma de suas ramífi- 
~ ó e s ,  que fica a S de S. José de Parahytinga, e que proce- 
de daquelle, serra, contendo em sua extensão, diversos nomes 
locaes. Essa rafimicaçáo que a principio lança-se a N, declina 
dahi para 0, e assiin vai desapparecer nas immediaçóes le 
Itaquaquecetuba, interpondo-se ao Tietk e ao Parahyba, aos 
quaes alimenta copiosamente em quanto estes rios della de- 
pendem. 

A direcçáo mais geral do Tieté é de E a O desde que 
nasce até encruzar com a serra de S. Francisco outra rami- 
ficação Ca serra. do Mar, que vai defrontar com a cordilheira 
central que do morro do Japy se extende para S. No lan- ' 

ço descripto fórma o Tieté duas grandes curvaturas, anibas 
com conve:?idade a N: a primeira (a mador) na parte mais 
meridional do municipio de Mogy das Cruzes, assentando-se 
em seu vertice a povoação Ce Itaquaquecetuba, e a segunda 
no municipio de Paranahyba, tendo em seu ponto mais sa- 
liente a capella de Pirapora. 

Depols do eiicruzamento da serra de S. Francisco p?o- 
segc: o Tiete mais geralmente a rumo de S E N O levando 
uma carreira mzis ampla e impetuosa por isso que recebe 
rios caudaes que lhe vem do N, e notavelmente sinuosa e 
lnsada de descommunaes eifficuldades, como mais abaixo se 
verá. até desembocar no grande Paraná, que o recebe quai- 
tro leguas abaixo da famosa catadupa do Urubupungá. 

Ha aqui n notar-se que os maiores afflu-ntes ou braços 
conhecidos do Tieté, que 110 systema fluvial do Brasil é clas- 
sificado lia terceira ordem pda sua extensão e cabetal não 
e s t h  por sua commratnva Dequema na flevida ~ o p o n ~ ã o  
com o tronco a que pertencem; porque o Piracicaba, o maior 
affluente que se conhece do Tieté; não por si propriamente, 
mas pelos seus confluentes Jaguary e Atibaia, rios de tri- 
plicado curso do Piracicaba, apenas poder& ser naquelle sys- 
tema considerado na decima ou dwlecima ordem. 

Talvez se possa explicar isto com a razão de que, percor- 
rendo o Tieté um valle, que é guarnecido de um la&o pela 
serra do Mas, e do outro por cordilheiras isoladas, e grupos 
<e montanhas, que o acompanham até perto da sua foz, tem 
por alimentos a tributarios. derivados dessas cordilheiras, em 
que a falta &e caudaes supre o serem numerosissimos ein 
ambas as margens. 

Desde as nascentes do Tiete até ao ponto em que elie 
recebe os ribeirões hrahytinga, (*) e Biritibossú e outros 
menores. não se presta o rio á navegação algrez., por me- 

( * )  Não se deve confundir este ribeirão w m  o rio do mesmo 
nome, que 6 um dos affluentes originarios da Parahyba, 
como acima se póde ver. 



nor que seja o vekuculo que a possa emprehender; por quanto 
sua, estreiteza, pouco fundo, e seu curso sempre rapido e tur- 
tumo por um leito pedregoso e constantemente inclinado, con- 

trariam qualquer tentativa nesse sentido. Porém ganhando o 
rio mais volume e lentidão em seu curso logo que se des- 
prende das serras que o comprimem, e depois de acolher 
aquelles tributarios, ate a, extrema meridional do municipio 
de Mogy das Cruzw..com essas proporções e mediante os pre- 
cisos melhoramentos, offerece probabilidades para uma nave- 
gação regular de canoas l e  maior capacidade do que aquellas 
que actualmente navegam alli, empregadas na pescaria. e no 
transporte de madeiras. 

Ka parte interposta á extrema daquelle municipio e a 
capital da provincia presta-se o rio, a custo, 4 pequena na- 
vegação local; e para que esta possa ser t e  maior c m o  con- 
virá applicar-se os meios adequados. O Tieté neste lanço é 
bastante irregular em sua direoção, e em seu leito: este ora se 
aprofunda, mas 6 obstruido por grandes madeiros trazidos pe- 
lae enchentes, que ahi se depositam, e dáo começo & formação 
"de trvqueiras, que, resistindo sempre á corrente c3 rio por 
maior que seja, entortam e estreitam o seu curso; ora é apar- 
celado por accumulação de arêas que a corrente não desfaz, 
ou empedrado, de que se originam as cachoeiras e corredeiras. 
A mais do que, as sinuosidades em que ise amiuc'a o rio, dan- 
do-lhe-quasi duplicada extensão e fazendo mais custosa a sua 
navegação; as alternativas que apresenta, seja estreitando-se 
por sobre lageüos, e fazendo remoinhos perigosos, seja es- 
praiando-se logo que as lomlidates lhe d%o espaço f6ra do seq 
alveo, perdendo muito assim em seu fundo; suas grandes e 
violentas inundagões por causa da, qualidade montanhosa da 
sua bacia primitiva: o enredaclo emfim das. mas margens wlo 
Qtb basto-arvoredo que as guarnece, dissipam toda a idéa de 
que n8o ha a superar grandes e custosa9 difficiddades para 
promover e regular a nave$abilids.de desta parte do Tieté, 
além daquella que tem admittido atR agora. 

. A parte do rio que vai da foz do Tamanduatehy á ponte 
do 0 é profunda, menos tortuosa, desembaraçach e tranquilla, 
porque corre por um leito igual; tem para espraiar-se e rece- 
ber as suas enchentes o immenso vaxgedo que em ambas as 
margens se estende entre esses dois pontos; e a navegação 
que ahi se faz por meio de canoas possantes é segura e fre- 
quente, podendo-se-lhe mesmo applicaz vehiculos de maior 
eibpacidade. 

Com a approximaçb CQS terras alta&, que a N do Tieté 
silo proeedencias da serra da, Cantareira unida & de Juquery, 
e a S formam a continuidade da ramificação do Paranapia- 
ortba que contorna a capital, o rio estreita-se do 6 para 
baixo, e e n a o  surgem-lhe e dahi principiam as numerosis- 
simas cachoeiras e outros grandes obstaculos natwaes, que, 
como a b a h  se ver&, o nullificam para uma navegação se- 
gura, seguiCt3 e reguiar até sua foz no Wran&, por melho- 
res que sejam as duas condições essenciaes que ella exige 
de profunc!idade e largura. 

Comprimido 9 Tíeté por ezsas terras altas, que dos dous 
lados se lhe aproximam, desde a pol;te Co ó até a barra do 
T i 0  dos Pinheiros, seu afluente meridional, corre mais veloz 



entre elevadas ribanceiras, e atravez de escolhos; apresen- 
-do nesse e s t W  de duas legoas algumas cachoeiras e cor- 
redeiras que embaraçam uma navegaçb seguida. 

Da foz c& rio doa Pinheiros para baixo até ao salto de 
ltugudssú, geralmente chamado "Salto de tú" - foi O 'l"let6 
em 1792 scientificanente explorado; e Co minucioso diario doe 
empregados nessa importante commiss&o passo a extractar o 
que est& em mais relação com o presente trabalho. 

Partindo da barra do rio dos Pinheiros para baixo, e 
dahi a 1.700 braças encontra-se no Tiet6 a cachoeira lo Arci- 
preste, pouco acima do porto deste nome. DB navegaçáo se- 
gura pelo meio. 

Percorrendo-se dahi a distancia de 1.950 braças depara- 
se com a cachoeira de Baruery, maior do que a precedente, e 
pouco abaixo do sitio teste nome. Corre com rapidez, e to- 
mando-a pelo centro n&o ha perigo em sua passagem. 

Uegwm-se a esta varias corredeiras, que 'unicamente ao- 
celeram a navegaçgo. 

A 2.000 braças da ultima cachoeira ha outra considera- 
vel pela sua extensho; e com quanto asslm, nenhum rfsoo 
e difficuldade se póde encontrar tomando-a pelo centro. 

Dahi a 550 braças dB o rio um salto de 6 palmos Ce 
altura, seguindo-se-lhe uma cachoeira veloz. Evita-se tanta 
aquelle coino esta dirigindo a navegaça para a margem es- 
querda do rio, onde a maior força destes obstaculos desap- 
parece. A estação das chuvas favorecer8 mais este trajecto. 

Querendo-se o desvio de quatro cachoeiras successivas que 
segue-se immediatamente & cima, com a extensão de 200 bra- 
ças, e que defrontam com o sitio de Estevão Sanches, cum- 
pre arrastar a canoa por terra na distancia de 100 braças, o 
que 6 facil por se; o varadouro em planicie. A difficul5aee'de 
passar estas cachoeiras não est8 nem por serem entensas, 
nem pela rapidez das aguas, porque outras ha que as apresen- 
tam maiores, znaa sim na grande tortu~sidade que tem o 
canal que deve ser tomado, e que em diversos 1UrAareS apre- 
senta lanços de mui curta distancia que são entre si Liame- 
traimente oppostos. 

A 250 braças do ponto onde se termina essa varaçb 
bifurca-se o rio por entre pequenas ilhas, correndo em di- 
versos fios cada um dos quaes forma, canal. Deve-se tomar 
o aue fica mais & essuerda. aue 6 o mais caudal, e que vai 
ter- a qu~tro pequenas cachoeiras, ou propriamente córrcdei- 
ras de facil passagem. Dahi chega-se 8 cachoeira do Inferno, 
que é na parte superior intransitavel para canoas Cescarre- 
gadss, e na inferior nem mesmo assim d&-lhes pamagem, 
pelos muitos e grandes penedos em contraposiç80 uns 4;s 
oatros, que emrnaranham e confundem a corrente das aguas, 
subdividindo-se por entre elles com grande rumor. Assim 
obriga ella a varaçáo unicamente ta carga da canoa, que 6 
praticada do porto de Ignacio Rodrigues para o que lhe fica 
logo abaixo, e n s  distancia de 1.150 braças; porqlie a catioa 
póde descer por iyn canal estreitb e baixo, que fica encostado 
B margem esquerda do rio, e no fim do qual 6 arrastaea por 
terra na distancia de 150 braças. O transporte que se faz da 
carga, para que a canoa passe a pane superior da cachoeira, 



e bastante trabaihceo. por ser o trajecto atravez le um outeiro 
que fica em meb delle. 

A 100 b m  da cachoeira do Inferno ests a do Casqueiro, 
por cujo centro se pote navegar wm segurança. A 250 braças 
chega-se ao porto de Paranahyba. 

Deste porto para baixo se fará mensão unicamente das 
cachoeiras mais notaveis do Tieté, com exclusão das peque- 
nas e das corredeiras, em que, navegando-se sempre pela meio 
M a s ,  depara-se bom facil transito, tanto qiuuito eiias o 
permittem. Descendo-se 300 braças do porta de Faranahyba 
encontra-se um& cachoeira, onde o r10 bifurca-se por causa 
de uma ilheta que ahi ha e passando-a faciimente pelo braço 
que se lança ti esquerda, é comtudo necessario haver bom 
governo na canoa para evitar que esta vti de encontro h 
pedras que surgem nessa direcçáo. 

A 300 braças da ~8~hoeira precedente está o pequeno 
' salto de Santo André. de 8 paimos de altura, que se passará 
de voga arranca&, quer subindo quer descenda; depois de se 
removerem algumas pedrm que lhe obstam o livre transito. 

Dahi a 850 braças entra-se no estreito de Jurumirim 
Junto 9, ponte do Pão, onde aproximando-se as margens c?o 
rio, deixam a este aQenas a largura de duas braças escassas, 
sem accelerar o seu curso, por causa certamente do grande 
fun2o que ahi toma. o que é indicado por diversos remoinhos, 
as mais das vezes perigosos do que as cachoeiras. 

A 2.000 braças desse estreito, e ao lado direito do rio 
desemboca o Juquerg, em cuja barra surgem ilhetas de pe- 
dras, que desviam as aguas do seu curso sem inconveniente 
ti navegação. 

Desse ponto a 1.850 braças, e em terras que então per- 
tenciam s Manuel Caetano, depara-se com um pequeno saito 
l e  6 palmos de alto, que s6 dá passagem por um canal que ha 
ti margem direita do rio. 

A 1.800 brams dessa passagem ha o saito de Pirapora, 
da mesma altura do precedente. cujas agum comprimidas pelo 

. estreitamente das margens do rio, se desabam por d e g r h  
Ce pedra, fazendo assim inadmissivel a sua passagem. Este 
obstaculo obriga a varaçáo da canoa pelo lado direito do rio 
na distancia de um quarto de legoa. 

Desse lugar a curto espaço ha uma queda do rio cau- 
sado por uma ilheta. que só na estação das chuvas e na 
maior força destas pó& dar transito por um canal & esquer- 
da; por isso a varaçáo & que obrigou o obstaculo precedente 
pode-se accrescentar a qu3 obriga esta queda. 

Depois de 3.350 braças abaixo da dita queda do rio ha 
mais tres, apoz uma da outra, que impedem a navegação, 
principalmente no tempo 12% secca. 

Nesta estação, arrasta-se a canoa por sobre as pedras 
que ahi surgem até pol-a n'um braço do rio formado por 
uma ilheta. Noutro tempo mesmo passagem daS quedas, que 
tem quasi uma. legua de extensão, é trabalhosa; e a querer-se 
evital-a póde-se arrastar a canoa por tm varadouro de 170 
braças de comprido. 

Dahi 6 curta distancia e pouco acima Co sitio de Vicente 
Pires, ha uma cachoeira formada em linha díagonal relativa- 
mente S que leva o rio. Navegcl.se B esquerds stt! confrontar 



com o porto daquelle sitio, e dahi, 6 direita a desviar-se de 
um penedo assente no meio do rio. 

pouco abaixo dessa passagem e na barra Co Indaiatuba 
ha outra cachoeira dividida por uma ilheta. Sua passagem é , 

praticavel á direita da mesma ilheta. 
Em seguimento dessa cachoeira entra-se n'unias corre- 

deiras a que chamam "Escaramis;as" sendo umas apoz ou- 
tras, e tendo todas a er%ensáo de 850 braças. A sua, nave- 
gação póde ser feita de voga arrancada com quanto seja assim 
fatigante e incommo5a. 

A 850 braças da ultima dessas ~orredeiras encontra-se a 
cachoeira de Piracuya, que se atravessa por um canal que tem 
no meio, e é franco. . 

Da precedente percorrendo-se a distancia te 1.050 braws 
encontram-se seguidamente tres ilhetas que terminam numa 
grande cachoeira. A navegação C: feita por entre essas ilhetas. 

Dahi abaixo 650 braças ha outra cachoeira igual & prece- 
dente, e cuja passagem é pelo meio. 

Depois de se descer 150 braçaiç encontra-se um pequeno 
salto, que se vence á sirga por um canal que ha ao lado direito. 

A 550 braças abailu, est& o salto de Pirapora-mirim tam- 
bem pequeno, e qw se passa suavemente por um canal que tem 
á esquerda. 

Dahi a 50 braças estreita-se o rio, ficanto reduzido 6 terça 
parte da  sua largura ordinaria. 

Descendo 1.100 braças entra-se n'uma caehoeira extensa, 
que dá passagem facil e segura, pelo centro. 

Da precedente cachoeira para baixo navega-se bem por es- 
paço de duas leguas e 1.150 braças até ao saito do P&o d'alho; 
e dahi de necessidate tem de varar-se a canoa arrastando-a 
pela estrada que vai a I tú e á distancia de 240 braças. 

A 650 braças em seguimento da anterior chega-se a uma 
cachoeira, cyjo canal é em zigue-zague, e nelle entra-se primei- 
ramente á esquerda, toma-se depok á dieita, e por último, 
outra vez á esquerda. 

Da cachoeira acima passa-se a outra, que fica 450 bra- 
ças abaixo; e para atravessal-a procura-se o seu centro, e dahi 
toma-se & direita, bem aproximalo á margem do rio, para fugir 
de escolhos que ha nesse logar. 

A 200 braças abaixo ha uma, querla alta, que obriga a 
descel-a com cautela, a principio dirigindo a canoa 9, direita, 
e depois arrastando-a por uma valleta que fica no mesmo lado. 

A 100 braças logo abaixo depara-se com outra queda, peior 
qw a precedente, mas que se passa como ella. 

Descench 350 braças encontra-se urna cachoeira extensa, 
que dá passagem pelo centro. 

Maior que a ancenor 6 a que se encontra 450 braças abaixo, 
revolvendo extraordinariamente as aguas do rio. E transitavel 
pela lado direito. 

A 300 braças abw.~)  ha outra grande cachoeira, que se 
atravessa passando por um pequeno canal direita. Contando- 
se 1.350 braças dahi abaixo estreita-se o rio por dom recifes 
de pefiras, cada um cios quaes se prolonga por uma e outra 
margem. e c!a extensão de 1.800 braças, não lhe dando espaço 
sufficiente para a navegaçáo. Estes recifes são adherentes aos 
morros que ahi vem dar. 



Evita-se este obrtaculo arrastando a canoa por una que- 
brada do terreno que fica & esquerda, tem meia legoa de com- 
primento, e multo facilita esta operação. 

A 450 braças desse lugar principia uma cachoeira oomprita 
e tortuws, na qual entra-se & esquerda de uma ilheta, tomando- 
se no'fim desta direcççáo diagonal pela direita de outra que 
te- e cachoeira. 

Logo abaixo da precedente ha outra, bifurcada por uma 
ilheta, á direita da qual passa-se bem. 

Este transito vai terminar-se em frente da cachoeira 
m e m a .  

Esta fica a 150 braças abaixo daqueiia, correndo por i ~ n  
leito bastantemente inclinado, o que embaraça a navegação; 
e póde ser feita abrindo-se um canal á esquerta da cachoeira, 
o que muito a faüiitará. 

Da cachoeira Pbwxma para baixo corre suavemente a na- 
vegação por espaço de 500 bracas até chegar á cachoeira do 
Pompeo, que dá transito pelo canal maior que tem no centro. 
Depois de vencido este, e para, maior segurança, toma-se 6 
direita até ao porto de Ignacio Dias.- 

A essa cachoeira segue-se logo as itaypaws e corredeiras 
de facil trajecto que se terminam em frente de Juru-mirim. 

Dessa passagem chega-se á primeira ponte de Itú, e desta 
n 1.150 braças encontra-se uma cachoeira muito empedrada. 
da qual se passa para um estreitamento do rio a que chamam 
"Juru-mirim" ( * )  que obriga tomar um varadouro t e  310 bra- 

. Cas. No fim deste torna-se para o rio, que corre dahi socegada- 
mente por espaço de 900 braças. 

De Juru-mirim pasa-se successivamente á cachoeira   ai as- 
supema, que é intransitavel, porque o canal, que ahi se podia 
abrir facilmente iria deparar com uma cachoeira, e-wm o salto 
&amado "do Aranha" que por modo algum dá passagem; 
por isso a cachoeira Taiassupema, a outra que ihq é imrnediata, 
e o salto do Aranha obrigam & varaç&o de im quarto $e leoa 

A 450 braças abaixo do dito salto encontra-se a grande 
cachoeira da Lavra que passagem alguma, oferece; pelo que 
prosegue-se na varaçáo acima. 

Dahi a 200 braças entra no Tieté pela, sua margem direita 
o rio Jundiahy, em seguida e depois ne se navegar 50 braças, 
chega-se & segunda ponte de Itú que fica proxima ao salto 
Xtuguessú, grame cataclupa do Tieté. 

Logo que termina o borbulhá0 e a forte víolencia Zas aguas * 
do Tieté qm se despenham pelo Ituguassii, a navegação, inter- 
ceptada completamente por este salto, recomeça, n&o livre de 
embaraços, que lhe apresentam as corredeiras aue ha dahi a 
Porta-feliz, mas ao menos sem a extrema necessidade de 
recorrer-se á varação de canoas para que tenha proseguimento. 

Adoptei para a Cescripç&o geral do Tieté na parte que vai 
de Porto-feliz á sua embocadura no Paranfi tudo quanto a 
reapeito deste rio se vè no Diario do Dr. Lacerda em sua ari- 

(I) Ainda que com nome identico não se deve confundir este 
estreito com o de Juru-mirim na ponte do Fáo. Este vocã- 
bulo indigena significa "boca pequena". 



meira viagem de Villa Belle á cidade de S. Paulo feita em 1788; 
e a nenhum outro expediente podia recorrer que me désse maior 
certeza de verdade e confiança do que aos trabalhos scienWi- 
<ww desse celebre e illustre Astronomo, cujo nome mato honra a 
proviack de S. Paulo, sua Patria adoptiva. 

De Porto feliz B cachoeira do Machado, que se encontram 
quatro legoas e um quarto ha as cachoeiras seguintes: Amn- 
goera, Juru-mirim (*I Avaremandoava, que dista duas legoas de 
Porto-feliz, Itanhaê, Tiririca e do Machado. 

A igual distancia da cachoeira do Machado ao poço Cuniss& 
encontram-se a Itagaçava guassú, e mirim; Pirapora mirim; 
Pirapora, á, meia legoa acima da villa do mesmo nome, grande 
e perigosa; Bujuhy; Pilões e o poço CurussB. 

Da distanc~a que vai desse poço ae ítapema, estima& em 
8 legoas e um quarto, ha o Supupema-guassu, e mirim; e as 
cachoeiras do Garcia, e de Mathias Pires. 

Nas 7 legoas e meia que se contam desta ultima cachoeira 
ao estirão do P&o Cavallo ha apr cachoeiras Itapema mirim, 
e guassSi; as barras dos rios Capivari guassú, e mirim, e do 
Sorocaba; a cachoeira das Pederneiras com um quarto de 
legoa de extensão; a barra do ribeirão Ca Onça; e o poço 
Taquaranxim. 

DO fim CQ estirão do Páo Cavallo á cachoeira da Ilha, 
distancia esta de 8 leguas e tres quartos, ha: O baixio do Ja- 
tahy; um ribeirão de nome desconhecido; e o Icuacatú, lan- 
çando-se ambos no Tieté pela sua margem esquerda, 

Deste 'ultimo ribeiráo á cachoeira Ca Ilha, que lhe fica 
abaixo, ha 4 legoas e meia. 

Da cachoeira da ilha. á foz do Piracicaba, distancia esta 
&e 8 legoas, é o Tieté de fundo variavel; ora alto, que sb 
admitte navegação a remos e a gancho: ora baixo, levando-se 
a canoa a varas. 

A largura mais geral do rio até á barra do Piracicaba é 
de 41) braças. 

Com a entrada das aguas CQ Piracicaba o Tieté alarga-se 
mais, e 0 seu curso é mais rapido. 

Da foz do Piracicaba ao poço Nhapanupá-mirim contam-se 
14 legoas. Nesta distancia ha o poço Banharon, e a pequena 
cachoeira do mesmo nome, e a poços cios Lençóes e Nhapa- 
nupá guassú. 

A um quarto de legoa antes do poço Banharon avista-se para 
N E  a distancia de 3 legoas, mais ou menos, uina ramificação da 
serra Ce Araraquara que se estende a rumo de S.. 

Entre o poço Nhapanupá-mirim e a cachoeira Baurú, dis- 
tancia esta de uma legoa e um oitavo, ha o sitio Potmduba e a 
cachoeira Itapuan. 

Da cachoeira Baurú, á foz do rio Jacarepipira-mirim Gfa- 
tando uma da outra 7 legoas e um quarto, encontram-se as 
cachoeiras Bariri-mirim, e guassú, Sapé, e de Congonhas que 
tem legoa e quarto de extensão. 

Da foz do Jacarepipira-mirim a do Jacarepipira guassú é 
estimada a distancia em 6 legoas e um quarfn. 

Do Jacaiepipira guassú, que tem 6 braças Ce largo, e 6 o 

(9 Veja-se a nota precedente. 



uMmo rio conhecido que-da parte do N. entra no Tietét B 
cachoeira Itambahtí-guasstí decomem 7 bgoas e meia. A pri- 
meira cachoeira que se encontra nesta distancia 6 a Vamican- 
#ja, e dahi a 3 legoas a Itambutiririca. 

Da precedente cachoeira & do Campo, entre as quaes 0611- 
tam-se 14 legotu?$, ha a Itambatí-guassú, a mlrim; e a Cam- 
bapmca, cuja passagem pratica-se facilmente estando o r10 
em mais aguas. 

Desta ultima ath ã do Campo o rio offerece boa mvegaç6o 
e sem obstaculo, si bem que a sua corrente seja mui rapida. 

'Entre a cachoeira do Campo, e a Avanhandava mlrim ha 1 
legoas e tres quartos. 

Desta cachoeira & Itupanema ha 10 leguas. Nesta I%- 

tanbis depara-se com o salto Avanhandava, &cima do quai 
entra no TieM o ribeirão S. Josb, em cyla 168 está a cachoeira 
Escaramuça do gato. A um quarto de legoa abaixo do salto 
corre o TieM por leito de pedra, que produz grande revolvl- 
mento em suas m a s ,  causando navegaçso trabalhosa e bas- 
tante arriscada. No salto descarrega-se a canoa afim Se ser 
levada & sirga pelo rio na distancia de 383 bwas, e b a carga 
transportada por terra; e como no fim desta astancia deps- 
ram-se com maiores e insuperavek obstaculm, a propria canoa 
6 arrastaüa por um varadouro de 150 braças. A altura do salto 
6 t e  63 palmos, despenhando-se por elle o rio com estrondo 
continuo, o qual depois da sua queda vai Be embate a ilhetas 
e escolhos espalhados wr toda a sua largura. 

Qwndo o rio est4 em mais aguas augmenta-se a varaçm 
com mais, 100 braças. 

Entre 9 cachoeira Escaramuça do gato, e a Araçatuba, 
distando uma da outra 10 leguas e meia, ha o Itapanema; da 
Ilha do Matto secco: das OnCas grandes, e pequenas: Funil 
grande, e pequeno; e 'Vacurytiba. Da Itupanema a da Ilha 
contam-se 4 legoas e um quarto, e desta & de Matto Secw, 
2 e meia. A Vacurytiba tem v&n quarto de legoa de extens8o. 

Desta ultima ca'choeira & ponta de pedra chamada ''Pi- 
rataraca" havendo 17 legoas entre um e outro ponto, depa- 
ram-se com as crtchoeiras Araçatuba, Araqngda mirim, e 
guatstí; Itupeba: e Vacurjtiba mirim. 

.t 
Na Aracanguassú se ias passar a canoa descarregada, por 

causa de ser bastante raza. A Itupeba é de um quarto de legoa 
de extensão, e mui trabalhosa de passar. A uma legoa abaixo 
da Vacurytiba-mirim lança-se na margem direita do Tieté o 
rfbeir&o Sucuriú. 

Da ponta Pirataracn ã csahoeira de Itapura mirim, con- 
tando-se nesta distancia 10 legoas e um quarto, ha a Itapirú 
com meia legoa de comprido. e os "Tres Irm%m" faceis 6e 
passar. 

cachoeira Itapura mirim 6 foz do Tiet4 no Parana 
ha 5 legoas e meia. Entre esses pontos* está o grande salto 
Itapura, que dista 3 legoas e um quarto daquella foz, e tem 
44 palmos de altura. Ahi vara-se e canoa por um plano da 
mesma altura do salto, na extensão de 60 braças. Entre a 
cachoeira de Itapura mirim, e esse @alto ha uma legoa. Actual- 
mente abre-se um caminho para haver por elle commrsicaçáo 
par terra do salto de Avanhandava ao de Itapura, comprehen- 
dendo-se entre esses dous pontos a distancia Q 20 leguas. 



O Tieté, depois de deixar 6 sua primeira bacia, e de receber 
os seus affluentes originarios, um cios quaes passa rente á vilh 
de S. José Çe Parahitinga, atravessa o municipio de Mogy das 
cruzes, aproximando-se a N da cidade deste nome na distan- 
c& de duas legoas, mais ou menos, e abeirandb depois a povoa- 
ç5o de Itacoaquecetuba. Dahi entra no municipio da capital 
pela povoação Se S. Migrei, da qual oorre para a de Guaru- 
Ilior;, e Penha recebendo á meia legoa da capital o rio Taùilan- 
duetehy, que a contorneia e banha. Deste municipio passa para 

' o de Paranahyba, aproximando-ss á, villa do mesmo nome, 
depois de deixar a povoaçáo de Barueri, situada na sua mar- 

- gem direita, E>:trema o municipio de Paranahyba co de S. 
Roque, eorrendo a duas legoas da povoação de Araçariguama. 
Passa dahi ao inunicipio de Itú, e 2 legoas a N da cidade do 
mesmo nome. Entra no de Porto-feliz corrento rente 9, viUa do 
mesmo nome. Prosegue dahi ao de Pirnpora, de cuja villa tam- 

. bem aproxima-se, extremando este municipio do de Capivary. 
Pinahneikte entra no muntciplo da Constituição marcando 

a S os limite deste municipio coni os de Botucatú em toda 
a sua extensáa de E a O até aos s e u  confins ocoicentaes. 

RIOS AFFLUENTES DO FIETE, QUE S A 0  OU PODEM SER 
NAVEGAVEIS 

Jundiahy e Laissupeba. Rim de pequena extensão que se 
derivam da face septentrional da serra do Mar, correm paral- 
lelos, e desaguam na margem esquerda do Tieté pouco acima 
da povoaçáo de Itacoaquecetuba; ,560 navegados por canoae só 
naquellas paragens j& habitatas, e pockrn ser por toda a dis- 
tancia que vai da sus, foz á estrada que segue da capital para 
Mogy das Cruzes em se Ihes destruindo alguns obstaculos, o 
que certamente attrahirá habitantes ás buas margens de gran- 
de fertilidade, e de localidades azadas para importantes esta.- 
belecimentos ruraes. 

Tamanduatehy, Piasca da tam.ificaçáo da serra do Mar que 
se avizinha mais da capital; corre na direcçáo aproximada 
Ce S a N, e meia legoa a n t e ~ d e  desembocar no lado esquerdo 
do Tieté elle, e o ribeiro Anhangabahíi seu affluente, contor- 
neam a capital. formando a peninsula em que a cidade velha 
se assenta. O Tair.anduatehy só é mvegavel para canoas de 
pequeno porte na parte que vai da juncção de Anhangabahú 
& sua foz no Tieté; e para que essa curta navegação seja sem 
maior trabalho depende da represa de suas aguas pelo Tieté. 
o que tem lugar toda 6 vez que este toma maior volume. 

Rio Cos Pinheiros. Tem a mesma origem do Tamandua- 
tehy, e finda como este no Tieté n uma legoa ao occidente da 
capital; o seu curso é veloz por ser pelm, quebradas de um 
terreno montanhoso, como é o das procedencias do Parana- 
piacaba; e dá navegaçáo para pequenas canoas até a uma legoa 
acima da sua foz. . 

Capivary. No espaço de 37 legoas, que decorre da foz 20 
rio dos Pinheiros á do Capivary, entram no Tieté pela sua 
margem direita, além de vazios ribeiros e outras correntes 
menores, conhecidos por nomes locaes, os rios Juquiry e Jun- 
di-, que emanain o primeiro da serra do mesmo nome, e o 
segundo dos montes Za Atibaia, os quaes, com quanto sejam 



cauàaes e de longo curso, n8o 1õRm admittir navemá0 alguma, 
por correrem constantemente em leito inclinado e pedregoso. 
Para as origens do Capivary que desagua 15 legoas abaixo do 
Sundiahy concorrem afora outras terras a l t a ,  varias ramifi- 
caçpes que divergem tos montes da Atibaia; por isso, náo 
sendo abundante d'aguas, é menos expedito que os dous que 
ahi ficam mencionados. Um dos seus tributarios orientaes 
banha a povoação de Capivary de cima, denominada outr'ora 
"Agua-chw"; e o mesmo rio passa rente á villa que tem o seu 
nome. O Capivary e apenas navegado nos lanços desempedidos 
de cachoeiras. A destruição destas não é custosa para que a 
navegaçgo se estenda de s w  fóz á do ultimo dos seus affluentes 
mais notaveis; e mais facil será se fôr praticada subsequente- 
mente á das que obstruem o Tieté abaixo da entrada do 
Capivary. 

Sorwaba. E: este o rio mais caueal que desemboca na mar- 
gem esquerda do Tieté & pouca distancia abaixo do Capivary, 
que affiue na margem opposta; nasce da vertente septentrio- 
na1 do Paranapiacaba; e engrossa-se com o SorocabossQ, e 
mirim, a com OS affluentes que ihe despede a serra de S. Fran- 
cisco ao atravssal-a. Até ao salto de Boturantim, que dista 
duas legsas da citade de Sorocaba, é o rio deste nome intei- 
ramente inavegavel, em conta de sua estreiteza, e da ecitrema 
velocidade do seu curso por causa de innuineraveis cachoeiras 
que se succedem apenas com pequenos espaço6 de permeio, e da . 
deollvidale do seu leito. Atravessada a serra encontra o rio 
menos obstaculos, e mesmo assim só por partes e interrompi- 
damente pode ser navegado daqueile salto para, baixo, apezar 
de ser augmentado com o Sarapuhy e Lambary. No conceito 
dos praticos só se póde conseguir a navegaçho do Sorocaba a 
preço de muito trabalho e grandes c%pendios. 

Piracicaba. Com este nome 6 conhecido o rio formado peia 
juncção do Atibaia e Jaguary, wuelle provindo da serra do 
Cubatão, que faz parte do systema da grande cordiihei~a da 
Mantiqueira, e este, te uma ramifica& da mencioneda cor- 
dilheira, que se estende a N denominada "Serra das Caldas'' e 
faz a N O confinar esta provincia. com a de Minas; correm 
ambos quasi parallelamente de E a O atravessando um irn- 
menso territorio grandemente fertil; e fecham o seu curso 
dando nome Piracicaba; e com quanto sejam cauda@ e 
tenham longa carreira o Atibaia e Jaguary, é Wavia a sua 
navegação por canoas impedida em muitas partes por cachoei- 
ras, correntezas e baixios que a fazem restrictiva a certas loca- 
Udades. Com esses rios acima nomeados, e com o Corumbatahy 
que se lança no Piracicaba pela sua margem esquerda, e pro- 
cede de um appendice da serra de Araraquara, corre o Pira- 
clcaba amplo, caudai e com capacidale de navegaçáo franca 
desde a cidade da Constituiç&o, situada em sua margem es- 
querda, até & sua fóz no TiettS, cuja distancia é estimada em 
I6 leguas. 

O RIO GRANDE - SUA DESCRIPÇAO GERAL. 
06 primeiros e mais volumosos tributarios do Rio Grande 

têm seus mananciaes na provincia Ce  Minas, derivando-se das 
ramificações e grupos de montanhas que ali servem de contra- 
forte á grande cordilheira da Mantiqwira: assim 6 que o rio 



originario desse nome verte principalmente da Serra Branca e 
seus accessorios. e o Sapwahy. da Serra das Carrancas e seu8 
appendiw occidentaes. 

Corre o Rio Grande naquella provinda, onde 6 mvegavel 
por granle extensão, a rumo geral de E a 0; entra na de S. 
Paulo com a mesma ctiracçh no ponto do Fundb, que c?e- 
fronta com e Serra da ASsumpção que se ihe approxima: desse 
ponto marca os limites interpostos ás duas provimias até a 
sua foz no grande ParanB; e neste desembociconjnnctamenta 
com o CorumbB, que vem da provinda de aOyaz, e nesta oon- 
fluenciur o tronco fonnado pelos dous rias toma o nome 2s 
ParanB, que assim vai ao Paragusy com um curso ee mai6 áe 
400 leguas, estimado de suas origens S sua f6z, e estando claa- 
sificado como rio da 2.a ordem. 

Da descripç&o geral deste rio cumpre passar á. que ihe é 
especial na parte que percorre esta provincia, servindo-lhe 6.8 
limites septentrioms com a de Minas. 

Nesta parte, que se comprehende entre o ponto em que 
o Rio Grande faz entrada na provlncia, e a sua confluen- 
cia com o Corumbá, como fica dito, tem-se feito exploraçóm 
regulares por diversas vezes, e havido navegaçh pelo lado 
de Gogaz: e ultimamente foi alli a exames sclentificos um 
official do Corpo de Engenheiros, incumbido de estudar as 
localidades do Jaguara, aonde se projecta construir uma ponte 
que d€i facil communlcrtçáo para as provincias confinantee, e 
de cujo relatorio extrmtei o que se segue: 

Conhece-se desse relatorio que por espaço de muitas le- 
guas corre placidamente o Rio Grande; mas, que ao aproxl- 
mar-se á paragem em que o ribeirão Jaguara se lhe lança-se 
estreita rapbmente o rio entre dom lagedos, redwindo-se a 
sua largura no tempo àa secca a 3 mil palmos. Nesse lugar 
o leito do rio é formado de um banco qua~%zw~ em eshtifi- 
oaçáo de grande possança, e que vai de um barranco a outro, 
variando de largura entre 191 a 450 palmos. O banco tem 
varias depreçóes, por onde se escoam as aguas com facilidade, 
cahinb n'uma grande bacia com violencla e medonho fra- 
casso, e formando nessa bacia successivas remoinhos. Pela 
maior dessas aberturas, que ter6 a largura de 30 palmos, en- 
cana-se todo o rio quando está em aguas minimas, e pelas 
outras corre.0 Jaguara ajuntando-se ao rio na referida bacia. 

A ponte projectada no Jaguara póde ser de 450 palmos 
, cte comprimenh, contendo Ce 4 a 6 ar-, e ajuntanco-se-lhe 
pequenos aterros em ambas as cabeças. 

Acima e abaixo da cachoeira do Jaguar&, de que se acaba 
de fazer mensáo, ha no Rio Grande além dessa e até B. barra 
do Mogy-Guassú, a do Cafundó, Barreira, Onça que tem meia 
legoa em sentido longitucXna1, e Ilhinhas, correndo entre a 
primeira e a ultima á distancia de 6 legoas: e 12% foz do Mogy 
B do ConunbB, em que ha a distancia de 30 Iegoas, que podem 
ser navegadas em 12 dias, encontram-se as cachoeiras Santo 
Estevão, Santo Antonio e São Mathias, faceis de atravessar, e 
no lanço que vai do Jaguara á foa do Corumbá é o rio de 
suave navega*. 
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BiOS AFFLüENFES DO RIO GRANDE NA PABTE QUE 
ESTE COB;&ESPOND& A ESTA PROVINCIA, E QUE: SAO 

OU PODEM SER NAVEGAVEIS 

Nas coadicçóes deste titulo ha unicamente o rio Mogy- 
que, como j& se sabe, lança-se no Rio Grande, e acima 

da cachoeira de Santo Estevão. As origem do Mogy gutumi 
descem da serra do mesmo nome, e da serra das Caldas, ser- 
vimk ambas de entrema oriental desta pmvincia com a de 
Minaa, e que são procedancias dessa grande ramifimçáo, que a 
vasta cordilheira da Mnntique!ra desenvolve nesta provincia 
ao m i n a r  o seu lançamento para 0. Corre o rio desde a sua 
nascença até entrar no R!@ Grande a nimo geral de 8 E N 0: 6 
o seu alveo de aguas abundantes, desde que sae das serraniss 
que o nutrem em sua origem; a 8 legoas abaixo da sua con- 
fluencia com o Mogy-mirim é a sua navegaçáo difficil e tra- 
balhosa, por se topar a 'cada passo com esses ~bst~culos natu- 
raes, ou occasionados pelos transbordamentos Cts aguas, com 
que se depara em todos os rios meditermneos de ordem inferior, 
atravessando paizes montanhosos; mas no fim daquella. dis- 
tancia, ou propriamente de povoaçáo do Descalvado para baixo 
até a sua 161; é o Mogy guassú l e  menos embaraço em sua 
navegaçáo; e esta se fará ada,ptada a canoas, e mesmo a bar- 
c a  de vapor de pequem lote, em se lhe abrindo melhor canal 
atravez da cachoeira de São Bartholomeu, que fica abaixo da 
coniluencia do Rio Parto, da Pirmsununga, e da da PalXna, 
pouco acima la fóz do rio; e melhorar& gradualmente á ma- 
neira que forem pwomdo e os vastos s e r e s  que o Tio 
percorre desde aquelia povoaçáo até confundirae no Rio Grsn- 
de. Por vezes tem por ahi navegado varias expedições de cano- - procedentes de Goyaz, e mesmo de Cuyabá. na procura de 
generos que ali faltam; preferindo-se essa navegaçáo S l0 
Tieté pelas muitas e grandes difficuldades que nesta se e.ncmb 
tram 

Ajunta-se ao Mogy-guassa pela sua margem direita o 
Rio Pardo que, originario do territorio de Minas, onde se 
deriva dos declivios milentaRs da penultima corda de mon- 
tanhas que da Mantiqueira se desenvolve para N, traz suas 
vertentes de mais longe que o Mogy-guassú, e por esta cir- 
cumstancia até bem pouco tempo era elie qmiificado como 
affluente do R b  Grande em vez do Mogy-guassdi. O Rio 
Pardo, en-ndo nesta provincia no ponto de, inserção 
Serra das Caldas com a de Mogy-guasso, toma em seu curso 
a, mesma direcç&o geral que leva o Mogy-guassú: recebe por 
maior dos seus affluentes o Araraquara que verte da serra do 
Cubatáo, e mais longe, de outras procedentes ãa serra &%s 
Caldas; e em sua maior força atravessa extensas campestres, 
onde em grande escala se exerce a indu&tria pastoril. 

Ainda que o Rio Pardo, desde que se lhe ajunta o Arara- 
quara~, tom&-se mais amplo e profundo, e com proporções de 
ser navegavel, os gmnles trabalhos e dispendios que haveria 
de mister fazer-se afim de pol-o nessa condição, destruindo 
as muitas cachoeiras, baixios e corredeiras que nelle h&, o que 
em outro rio das mesmas dimensões aue estivesse em outra6 
localidades traria em resultado a c ~ r  vaniagens da navegação; o 
notavel inconveniente de ser esse rio um braço t o  Mow-guclssn, 



que lhe corre proximo e paralielo, reconhecendo-se neste a 
qualidade de navegavel já por vezes experimentada, e sem de- 
pendencia de custoso melhoramento; a desvantagem emfim C:d 
ao seu tronco principal náo caber longo curso, e este mesmo 
vem a ser por I-ares ermos e desaproveitadòs, n b  se pode 
esperar compensação alguma provavel desses trabalhos e des- 
pesas. 

O PARANAPANEMA - SUA DESCRIWÁO GERAL 

Ainda é dos contrafortes sepkntrionaes da serra Parana- 
piacaba que surgem as vertentes do Paranapanema, pobre em 
sua origem, e menos abundante C6 aguas em quanto percorre 
esta provincia, porque a N lh'as absorve o Tieté pela m ~ l -  
tiplicidade de seus affluentes, e do seu prolongamento crom a 
serra do Mar, que 'lhe fica a S, resulta que desse lado lançam- 
se-lhe poucos e pequenos tributarim, cuja parte m6r náo é 
navegavel. 
0 Paranapanema desde que eniana do Paranapiacaba até 

B barra do Taquary, seu affluente meridional, corre a rumo 
mais geral Ce E E, e aati  até confundir-se com o Grande 
Paran&, a de S E N O. Sua e~iRnsáo na parte que vai da 
cachoeira Jurumirim até a sua f& é computada em 70 legoas, 
mais eu menos, e não sendo bem conhecida a que a, desta 
cachoeira a suas origens, pofle-se contudo calcular que para 
o total comprimento do rio poucas faltarão para 100 legoas; e 
ainda que infira-se do seu nome (que na lingua geral indi- 
gena significa "Mar sem valor") ser um rio de pouca impor- 
tância, todavia, por explorações que se ha feito nelle, promovi- 
das pelo prestante cidadh o Barão de Antonina, wnhece-iie 
que essa qualificaçáo só lhe assenta' quanto sua innavega- 
bilidde em certas paragens, e que o Paranapanema tem bas- 
tante cabedal de agws j& do ponto em que 6 atravessado pela 
estrada, que de Sormba segue para Itapetininga, e que sua, 
capaciciate augmenta-se á medida que vai recolhendo os seus 
dfiuentes; e por isso note-se o que se segue: 

O Paranapanema desde suas origens até á cachoeira Ju- 
m i r i m  na estrada para o sertão é habitado por ambos os 
lados, e por isso assaz conhecido para se poder Uzer que 
pouco abaixo daquella estrada até & referida cachoeira 8 o 
rio navegado por pequenas canoas empregatas na pesca e 
caça, no transporte de mdeiras para a edificaçáo, e noutra 
misteres; não servindo de obstaculo pequenas cachoeiras, re- 
cifes e corrideiras de que o rio é semeado; mas de Jurumirim 
ate a fóz do rio torna-se a navegaçáo mui trabalhosa e &s 
vezes interceptada pelo encontro do notavel salto dos Dou- 
ratos, e de grandes cachoeiras, e angusturas que só se atra- 
vessam com nimia difficuidade ou arrastando a canoa, por 
Wra. A distancia entre a cachoeira nomeada e a foz do Itarare, 
onde o Paxanapanema tem já 60 braças de largura distancia 
que comprehende 16 legoas, é literalmente inavegavel: mis que 
ora e o rio comprimido por altas ribanceiras, que lhe estrei- 
tam as margens a ponto de rel,uzil-o a 10 e a 12 braças de 
larg~va, o que dá descommunal celerieade a seu curso, e o faz 
remoinhar e empecer, ora espraiando-se toma largura extraor- 
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dinaria com um fundo aparcellado, tornando arriscada a. nave- 
gação para vehiculos de pequena capacidaee. 

Da foz do Itararé ao salto dos Douraem, que se contam 
8 legoas corre o Paranapanema placido e agradavel. Neste salto 
que tem 30 pés de queda, com um fundo de extensa e esca- 
brosa penedia, de onde surgem escolhos e pontas de pedra8 
&sepcontradas, que pretendem obutar a corrente das aguas, 
e com recifes que atravessam o rio prendendo-se ás suas mar- 
gens, bifurca-se o mesmo rio, indo de encontro a vma ilheta 
de 300 braças de comprimento, por cujos lados encanam-se 
as aguas, ficaiieo inteiramente interceptada a navegação, e a 
ponto tal de nem dar subida ao geixe na estação seca, e por 
WUiSa deste invencivel embaraço arrasta-se a canoa por sobre 
um varad~uro ingreme e desigual. 

Pouco abaim do salto dos Dourados depara-se com a ca- 
choeira do Christal, que obriga a descarregar a canoa e amas- 
tal-a pela cachoeira. 

Dahi estreita-se o rio apertado por margens guarneclcas 
de rochas escarpadas que o reduzem 8 largura de 7 b r a ~ .  
A navegacão que ha desta paragem á barra do TibagJr, çonten- 
do a distancia de 12 legoas não é isenta de fadigag e embaraços; 
mas teste rio para baixo;que é tão volumoso como o Parana- 
panema, e lhe 13% a largura de 150 braças, navega-se com mais 
segurança e desempeçadamente, comquanto ainda haja dahi 
até pouco abaixo do rio Pirapó, distancia que se estima em 
14 legoas, tres pequenas cachoeiras, ou para bem dizer, mr- 
redeiras, varios. estreitos, e diversos bakios que se podem 
destruir facilmente afim de dar mab largas ao trajecto Ce 
vehiculos mais possantes do que canoas: e venciãos este8 
obstaculos, o alveo do rio amplo e profundo, correndo vaga- 
roso por 10 l egw até á sua entraòa no Grande Paraná pela 
margem esquerda deste. 

RIOS AFFLUENTES DO PARANAPANEMA, NA PABTE EM 
QUE PERCORRE ESTA PROVINCIA, E QUE SAO OU 

WDEM SER NAVEGAVEIS. 

Emquanto a comaroa de Curitiba fez parte desta pro- 
vinoia podia-se dizer que o Paranapanema estava nas ma-  
mas condições que o Tiet6; isto é, que era um rio genuino 
da mesma provincia, porque nascia, alimentava-se e termi- 
nava em seu proprio territorio; mas, não se pode agora assim 
caracterizal-o depois da elevaçáo daquella comara & provln- 
oia, porquanto os 1Mtea entre a de S. Paulo e a &o ParanB 
for- designados pelo teôr 2.0s que dividiam a referida co- 
marca dos das suas co-irma nesta provincla, e que vem a 
ser pelo rio Itararé desde a sua principal origem na serra do 
Mar até fazer barra no Paranapanema. Ahi temos pois por 
necessario dar do Paranapanema a distincçáo de "Alto" e 
"Baico" pertencendo aquella a S. Paulo por ser esta provln- 
cia a qw lhe d& nascimento, e a outra 8 Paran& por Cw3.n- 
bocar no no do mesmo nome. 

Na distancia que vai dos mancwiciaes do Alto Parsna- 
panema á foz do Itararé, seu affluente meridional, entram 
naquelle pela sua margem direita o Itapetininga, e peia. es- 
querda o Apiahy, Taquary e Rio Verde; Oeixando-se de men- 



cionar vario8 ribeirbes e outras correntes menores, qUe I h s  
affluem tos dois lados. e ntio tem capacidade navegavel, por- 
que assim se ha praticado oom os demais rios que ficam dee- 
cri~t=. 

No Itapetininga, Apiahy e Taquary poucaa sgo as locaii- 
dades nas imrnediaçóas de suas barras que dêem transito a 
pequenas canoas. A iun8 ou a duas leguas da sua foz para sa 
vertentes são estes rios inavegaveis quer por suas estreiteza6 
e muco fundo, quer pela declividate do leito em que correm 
dando muita rapidez h suas aguas. 

O Rio Verde, que tem na sua foz I4 braças de largura, 
offerece tmjecto, se bem que custoso, desde o salto que fica a 
4 legoas do aldeiamento de S. Joáo Baptista; até a sua foz 
no Itar&ré, eistancia esta estimada em 3 legoas e meia; ha- 
vendo necessidade de se canalizar neste t3timo lanço a c* 
choeira dos Indios, e aprofundar a l g a  baixios que ail i  80 
encontram. 

0i Itararé, desde que a eile Junta-se o Rio Verde, onde 
tem 30 brwas de largura, e at.4 fazer barra no Paranaps- 
nema, comprehende a 1.istancSa de 14 legoas, e corre por eS- 
paço de 6 legoas por uma série de cachoeiras, itaypavas. bai- 
xios e iihotas, destinguineo-se entre aquellas a Tibuna, que 
obriga a descarregar a canoa, e a leval-a & m80 pelo rio, e a 
Bocaina de facil transito, posto que por cautela se deva pra- 
ticar o mesmo alie na Tibuna. 

Consta vagamenta da existencia de varios rios, que, en- 
tranhados nos sertões do municipio de BotucíltQ sinta md 
devassados, vão lançar-se na margem direita do Alto Parana- 
panema, sem designação das localidades que percorrem. e 
dos pontos em que fazem bana; entre os quaes nomeia-se o 
Rio Pardo como o mais caulal e de longo curso, prestandoae 
B navegação, o Rio das Almas, o Rio Novo, e o Turvo, ambos 
confluentes Bo Rio Pardo, de aguas abundantes, e cuja nave- 
gabilidde é reconhecida. 

A RIBEIRA DE IGUAPE - SUA D E S C m A O  GERAL 

Até aqui tem-se feito mensáo dessa vasta rede ou sys- 
tema fluvial de Serra acima, que se estenCe a N. desde a 
serra do Mar, e que de E. a 0. atravessa inteiramente e. 
superficir da provincia entre os seus wnfins com a provincia 
Co Rio de Janeiro, e a do PaPaná, cujos rios mais ou menos ' 
se entrelaçam por meio de seus numerosos braços. 

Passa-se agora a resenhar e descrever o systema fluvial 
maritimo que domina em toda a zona do litoral C a  provincia 
que fica de permeio & serra do Mar e ao Oceano. 

O primeiro representante do systema fluvial maritimo 6 o 
rio conhecido pelo nome de "Ribeira de Iguape" que do bdo 
do oceitente emana das vertentes orientaes da serra do Mar 
em sua grande declinação para o litoral, e na parte em que 
distribue aguas para este rio, e para o IguassSi e Tibagy da 
provincia do Paranh: e do lado do sul, do immenso grupo de 
montanhas conhecidas com diversos nomes locaes, que, como 
um appendice da serra do Mar. eleva-se e dilata-se por todo 
o territorio que ha entre a Ribeira e o Mar Pequeno, e vai ao 
occidente affrontar aquella sem. 



E de S. a N. a direcção mais gera3 que B Ribeira ies 
dar o Assunãui, seu principal affluente originario, e de S. 0. 
a N. E. a em que prosegue B vilia de Xiririca. Deste ponta 
corre apmximalmente a N. até S barra do Etá, e dahí eomo 
semicircuiando as ramificaçh orientses da serra Mraia corre 
a ianwr-se no Juquiá a rumo gera3 de O. a E. 

O curso da Ribeira. estimado em 80 legoas das quaes a& 
86 navegaveis, 6 em dema& sinuoso, maxime ao passar pelaa 
espaldas e contrafortes das serras que tem a um e outro iado, 
e que alimentam, descrevendo muitas vezes roldos e voltas por 
a6sim dizer retrogradas, que bastante embaraçam e prolongam 
a navegação; sendo entre estns muito notaveis as que se en- 
contram entre a confluencia deste rio com o Juquiá e a foa 
do Jacupiranga, e a do GuWrsags de fama mais que swni- 
circular. 

Traz este rio sua origem c?o territario que hoje pertence 
a provincia do Parasá, e que 6 sulcado pelo Assungui seu 
affluente occieental; engrossa principalmente com os tributa- 
rios que lhe vem do municipio de Apiahy atrava da serra 
do Mar; e depois de um c m o  de 20 legoas mais ou menos, 
por um terreno altamente rnoiitanhos~), e de arrojar-se a pen- 
hascos elevaloq a algumas catadupas, e a numerosas cachoei- 
ras. comeca a ser navegavel no sitio denominado "Porto le 
~piahy.* - 

DO mrto de ADiahy ate B villa de Xiririca encontram-se 
as cachóeiras e obstacÜlos seguintes, que se passam com mais 
ou menos risco, e á força de grande txabalho. 

A pouca distancia para baixo do porto de Apiahy e pro- 
ximo & habita* de D. Martinha ha os Apertados, assim 
chamados pelo estreitamente que tem o rio nessa paragem 
com recifes que surgem t e  ambas as margens, seguindo dahi 
as cachoeiras Lavrinha ou Bananal grande, pgio vermelho, TatQ 
peva, Boa-vista e Cachoeira feia. Desta ultima passa-se a 
Roda Claudio, de forte queda e bastante revolvimento de 
aguas, e terminando em extenso bairlo; o Punfl, que tem no 
meio escolhos e peCras desencontradas; e a Gambôa mansa 
e de facil trajecto. 

Abaixo da GambBa estb o porto Ze Yporanga, povoação si- 
tuada & margem esquerda da Ribeira; deste porto 8e clesce para 
a cachoeira Funil de Baixo, e a Caracol, só transitavel por 
um canal estreito e de tal@. Em seguimento desta ha o bafxio 
das Nove ilhas, extenso, 1e mui pouco fundo e de corrente 
veloz. e abaixo o Poço grande com remoinhos e bascante oro- 
fundidade; e dahí encontram-se as cachoeiras Pirírica. Gua- 
purunduva, Osvera, Bananal grande, e Meninos que fica pro- 
xima & Xiririca. 

O ultimo lanço da Ribeira, que decorre de Xiririca á mia 
barra no JuquiB, não 6 isento 1e embaraw, que retardam a 

. sua navegaçáo. posto que toma o rio maior corpo e fundo 
com os numerosos e notaveis affluentes que recolhe em am- 
bas as margens, e seja o seu curso mais tranquillo que no lanço 
superior, dando commoda e segura naveg&çáo. A partir de 
Xiririca depara-se com a corrdeira da iíha Formosa, que 
tanto /r arriscada para a navegação como a faz demorar; e 
mais abaíxo na paragem denominaea "Manoel Roberto* ha 
uma restinga de pãraa miudas a que chamam UPedregWho'', 



Que modera a carreira da navegação, a despeito de haver-se-lhe 
aberto um pequeno canal que em muito pouco a favorece. 

Em seguida encontra-se o banco Carapiranga, formado 
r>or uma granee tranqueira, que toma toda a largura, do rio, 
e na estação secca fica ás vezes sem dar voga. 

R&o e raro deparar-se na Ribeira, assim como em todos 
os rios caudalosos que atravessam localidades montanhosas ou 
de grandes ma&, com esses obstaculos denominados :Trm. 
queiras". que principiam a formar-se commumente no remanso 
das curvaturas do rio sobre grandes mateiros traddos pelas 
enchentes, e que enterrando-se em seu alveo deixando apenas 
ircar parte de sem ramos 16ra d'agua vai u n i ~ d o  a si outros 
menores que alli ficam emmatranhados, formanto-se dessa juno- 
cão um pavimento solido que logo se cobre de relva e resiste 
S pressão da corrente por mais forte que seja. As pequenas 
tranqueiras são faceis de destruir, ou pelo menos neutralizal-a8 
em sua acção mais perniciosa, arrancando-as dos logares em 
que se firmaram á força de braços em numero proporcional 
no volume que se deve remover, e com o auxilio de fortes 
tirantes, q w  se prendem a grandes arvores C% margem mais 
proxima, que houver abaixo da tranqueira. 

Nas grandes, porem, depois de desbastadas as camadas 
que tem sobre si, para extinguil-as só se podem empregar 
apparelhos proprios tocastos por correspondente força motriz 
A destruição clos bancos de ~ r ê a  formados pelas tranqueiras 
está na  razão da destruição destas. 

Ha opiniões que o banco de Carapiranga póde ser cana- 
lizado de modo a não p6r maiores embaraços & navegaçáo a 
vapor, que j& se acha intrwuzida de Iguape a Xiririca; e 
vem a ser, o fazer-se convergir para um ponto dalo, por meio 
de tapagem em sentido IongitudinaJ, o maior volume d'aguaa 
que possa ser; e que por sua força deva desentulhar o leito do 
rio que se pretende aprofundar. 

J& existindo um cafial praticado na restinga te Manoel 
Robeirto, cujo fundo não é sobre rocha, e sim de pedregulho, 
como ácima fica dito, facil é e pouco dispendioso de se lhe dar 
a s  dimensões que estejam nas oon~1çóes da navegaçáo a vapor. 

Pouco antes da entrada do rio Et& n a  Ribeira descreve 
aquelle na paragem chamaea "Rapoza" uma grande volta 
quasi semicircular, que seguindo-a, consome-se meio dia. Pode- 
se evitar este inconveniente abrindo-se um canal que, come- 
çaneo da extremidade superior dessa volta venha directaniente 
& Ribeira; no que talvez se n5.o despenda mais de 20096000 rs. 

Ha tambem necessidade da abertura de um outro canal, e 
para obviar igual inconveniente, na paragem chamada I twe-  
mirim na Ribeira; calculando-se a sua despeza em 300$000 rs. 

RIOS AFFLUENTEB DA RIBEIRA DE IGUAPE QUE SAO 
OU PODEM SER NAVEGAVEIS 

Já procedentemente fica fito que a parte da Ribeira, que 
vai do porto 2ie Apiahy ao de Xiririca, 6, si bem Que custo- 
samente, navegavel, e q u ~  este trajecto p6de ser melhorado, e. 
conseguintemente, mais frtquentado Scgij que se desobstrua o 
leito do rio dos maiores embaraços que empecem o seu livre 



transito, e dos quaes 6e fez áhima uma succinta resenha; por 
isso só resta a clizer agora que os tributarios de ambos os lados 
da Ribeira, em seu lanço do porta de Apiahy á foz do Rio 
Pardo, sem exclusão mesmo do Assungui, seu afluente origi- 
nario, que lhe imprime a primeira direcção, com quanto nume- 
rosos, são incapazes de navegação já pela pequena quantidade 
d'aguas que por elles rolam, já por sua qualitade de correntes 
impetuosas que se derivam do seio de montanhas: prescindindo 
do que, só me occuparei a descrever aquelles affluentes da Ri- 
beira, na parte em que decorre da foz Ca Rio Pardo á sua 
barra (no JL-quiti, que estão ou poderão ficar nas condições de I 
navega,ção. 

Rio PBrdo. Tem sua origem na serra da Cavoca, que fica 
a M. do municipio de Cananéa; recebe pelo lado direito o Rio 
Turvo que lhe yem do ori'ente; e c^aagua na Ribeira, 4 legoas 
acima do porto do Yporanga. Dá navegação por tres dias su- 
bindo de sua foz até á conflueilcia do Turvo, posto que peri- 
gosa pelas muitas pedras que tem, e que só com muito trabaiho 
podem ser mmovidas; e as suas margens sáo habitadas por 
lavradores que tiram vantajosos resultados dos seus trabalhos. 

Rio dos Pilóes. Procede immediatamente da serra do Mar 
e de territorio pertencente ao municipio de C a w  Bonito; dB- 
lhe maior volume uma das ramificações da mesma serra que se 
estende sobre a Ribeira, e Cesemboca negta pelo laeo esquerdo, 
4 legoas abaixo do porto de Yporanga. Por este affluente sep- 
tentriahal da Riüeira vai-se em canoas rio acima por tempo 
de tres dias; navegação que é hcil  e pouco dispendiosa 
póde ser melhorada afastando-se algumas pedras que a em- 
baraçam; e suas margens são cultivarhs com muito proveito, 
mesmo além da distancia navegavel. 

Rio Batatal. Traz seus mananciaes d a  serra das Cadêas, 
que é a parte mais septentrional da espaçosa cordilheira, esten- 
dida entre o Mar Pequeno, e a Ribeira, e por isso de pouca 
extensáo; e corre para esta a rumo de S lançando-se em sua 
margem 2:ireita. Dá navega<;% suave a canoas pequenas para 
viagem de 30 horas. 

Rio de Pedro Cubas, e Taquary. Ambos affluentes septen- 
trionaes da Ribeira, procedentes da serra do Mar, e alimenta- 
dos por um contraforte da mesma serra, que projecta espigóes 
sobre a. margem esquerda da Ribeira. Por aqueiie navega-se 
facilmente por dou5 C.ias, e poder& ser por maior tempo des- 
truindo-se algumas tranqueiras que ha wIIe; e o Taquary dá 
navegação por dia, e meio por correr mais aproximado as en- 
costas daqueiie contraforte. Alguma communicaçáo ha por terra 
entre os ultimos habitantes destes dom rios, e os do Paranapa- 
nema no municipio do Capáo Bonito. 

Rio Xiririca. Tem sua origem no grupo de montanhas 
dependente da serra do Mar, jB acima mencionada, que ergue-se 
entre este rio e o Taquary e chega & margem septentirional da 
Ribeira. Sendo de pequena extensão é por isso cuf2trr a sua 
navegação, e quasi impraticavel na estação ~ c c a .  

Rio Etá. Affluente septefitrional da Ribeira. que desem- 
boca á meia distancia de Xiririca 8 confluencia do Juquiá com 
a Ribeira, e vem do? declivios meridiopaes Cs ser= do Mar, 
contraposto ás origem do Paranapanema alem da mesma serra. 
Ao fazer barra no extremo boreal da inclinação que a Ribeira 



faz N divide-se o Etá em varias torrentes, do que lhe vem o 
nome de sete barras. 

Dá voga por tres dias, e virá sua navegação a ser menos 
difficil em se Cestruindo varias tranqueiras que a embaraçam, 
e menos extensa quando se leve a effeito o canal que se pro- 
jecta na foz deste rio, e que já fica mencionado. 

Jacupiranga. E o maior affluente que entra na Ribeira de- 
pois da juncçáo desta com o Juquiá, provindo dessa grande 
calêu de montanhas já descripta que, desdobrando-se entre o 
Mar Pequeno e a Ribeira, apro>?ima seus elos extremos, ao occi- 
dente, B serra do Mar, e ao oriente, & Ribeira. Tem vm curso 
de 40 legoas e largura entre 6 a 10 braças, com funclo adaptado 
8 vehiculos de 3 a 4 palmos de celado, e faz barra 9 legoas 
ácima da cidade l e  Iguape. A 12 legoas da sua foz este rio 
bifurca-se entre o Jacupiranga de cima, e o Guarahy, ambos 
embrenhados nas sertaniar e de pouca capacidade para a nave- 
g a ç h  

Os mais volumosos tributarias, do lado diqeito do Jacupi- 
ranga são: o Gracuhy, Cando navegação por 5 legoas; o Canha, 
por C; o ribeirão Salgado, por 4; Pindahiba, por 6: todas estas 
correntes procedem da serra de Ariraia, e são de pequenas di- 
mensões. Entram pela margeni esquerda do Jacupiranga: o 
Quilombo que se navega por 4 legoas; o Capinzal, por 3; o do 
Padre AnCr6, por 4; o Turvo, por 3 e meia; e o Mandihy, por 4: 
são estas originarios da ramificação da serra da Cavoca, que 
distribue aguas por estes rios e pelo Batatal jS dacripto. 

Paricuera-assú, e mirim. Procedem das serras Ariraia, Ca- 
dêada e Butujurú que fazem parte da cordilheira t e  que jB se 
fez mensão; lançam-se na Ribeira. pouco abaixo da  foz do 
Jacupiranga, guardando pouco intervallo entre si; prestam-se 
S navegação, o primeiro por 8 legoas, e o segundo, por 6; e são 
suas ferteis margens aproveitadas na agricvtitura muito além 
da sua capacidate navegavel. 

Momuna. Ainda affluente do lado direito da Ribeira; de 
pouca extensáo, e por isso de pequena navegação; mas bastante 
povoado por distar apenas 3 legoas da cilade de Iguape. 

O JUQUIA - SUA DESCRIPÇÁO GERAL 

Toma-se communente o rio JuquiS como um dos affluen- 
tes da  Ribeira de Iguape, e como tal perdendo a sua deno- 
minação logo que se entronca, com esta; mas ha erro em 
classificá-lo assim, na consideração de que é o JuquiB reco- 
nhecidamente mais cautal e de maior fundo do que a Ribeira, 
posto que por si e por seus affluentes, não abrace tamanha 
extensão de teritorio como esta; e mais porque, tomando o seu 
principal tronco a direcção mais geral de N S, a guarda por 
mais 15 legoas abaixo da foz da Ribeira; é por isso que tendo 
anteriormente classificado a esta como um dos affluentes da- 
quelle, e não vice-versa como muitos o reputam. 

E o Juquiá um rio notavel tanto pelo cabedal de suas 
- aguas, a m6r parte derivadas das vertentes meridionaes da  

serra do Mar, como por abranger por grande extensão um 
fertilissimo territorio, mui povoado, e que é reputado como o 
centro agricola do municipio te Iguape. Tem sua origem es- 
pecial na parte daquells serra que defronta com os municipios 



de Tatuhy e Sorocaba, e lança-se no oceano entre a barra de 
Capára e o promontorio da Jurêa com o fundo de 10 palmos 
na baixa mar, e 15 na preamar; pelo que, em sua barra podem 
apenas entrar pequenas embarcações e isso em tempo segLÍro. 
Corre desde sua nascença até á foz do Piranga, seu a<ffluente 
septentrional, a riimo de NE SO; t e s a  foz até á da Ribeira, 
a de N S; e dahi até fazer barra no oceano, a mais geral de 
NO SE: aepreendendo-se disto que é Q seu cwso muito irregu- 
18r quanto á sua direccão geral vindo a ser mais em suas par- 
tes especiaes, por apresentar um todo caracolado e sinuoso. 

A navegação do Juquiá é franca e segura Cesde qae se 
passa a sua barra até á paragem denominada "Cubatão de 
Itapetiniqga," podendo-se empregar nella embarcações de 8 a 
10 palinos de calado; e nada se conhece que embarace em parte 
a sua carreira senão a pequena ilha dos Papagaios a uma legoa 
p%m dentro da sua barra. 

Nessn navegação gastam-se Zous dias; e será praticada 
em meio dia se f6r a vapor. 

As experiencias feitas com o vawr que navega a Ribeira, 
e subio o Juquih até ao lugar chamado "Forquiiha" dão a 
conhecer que essa navegação virá a ser tão franca como a que 
se faz até ao Cubatão de Itaaetiminga, em se cortando ao rio as 
maiores tortriosidades que tem, que a fazem retardar, privando- 
a de ser feita durante a noite. 

Este beneficio ao rio 6 facil de praticar-se. 

RIOS AFFLUENTES DO JUQUIA QUE SAO OU PODEM 
SER NAVEGAVEIS 

Assungui (9. As suas nascentes são provinc!as 2% face 
meridional da serra do Mar na parte que confronta com o 
territorio austral do municipio de Itapetininga, corre a rumo 
de N S; recebe do lado direito o rio do Pereira, qpe fral- 
deja as abas. maritimas daquella serra; e mnfunce-se 'com o 
Juquiá pela s w  margem direita. Em sua juncção tem o AS- 
sungui 18 b rqas  de largura; o seu fundo é na estação secca 
de 3 a 5 palmos, e na das chuvas de 8 a 10: e d& navegação 
até ao Saltinho, que dista da sua foz 4.000 braças. 

S. Lourenço. Tem sua origem no districto de Itapecerica; 
atravessa a serra Paranapiacaba jB canc!aloso, e lança-se no 
Juquiá pela margem esquerda deste com um curso de 26 legoas 
a rumo NE SO. A sua faz dista 12 legoas da da Ribeira no 
Juquiá; tem ahi 20 braças de largura, e de 4 palmos até 2 bra- 
ças de fundo; é navegavel por 12 legoas, começando da sua foz; 
e as margens sáo bastantemente habitadw pela uberlade do seu 
solo, posto que montanhoso' por ser no interior da serra. 

Itariry e Bananal. Affluentes orientaes do S. Lourenço, ver- 
tem ambos da serra dos Itatis, uma grttnde ramificaçáo do 
Paranapiacaba, q ~ v  estende para o oceano entre a Jurêa e o 
rio Peruhybe, e no litoral desdobra-se em diversos sentidos; e 

(*) Este rio é diverso do Assungui, o primeiro afluente origina- 
rio da Ribeira de Iguape. Veja-se este nome no lugar com- 
petente. 



guardam o mesmo parallelismo tanto em seu curso como na sua 
entrada na margem esquerda do S. Lourenço. 

Tem o Itariry 12 legoas de extensão;. sua maior largura é 
de 12 bracas, com fundo variavel de 3 a 20 palmos; e nave- 
gavel em mais de metade da sua extensão, se bem que as 
cachoeiras com que ahi se deparam, e que começam a 8 legoas 
da  sua foz, apresentem difficuldades; tem por tributarios, a 
esque~da, o rio do Peixe, dando navegaçáo por uma legoa, mais 
ou menos, á direita. o Azeite de curta navegaçáo, e o Guaruná, 
que corre na mesma c:ii'ecçáo do Itariry e serve-lhe de affluente 
originario, tendo fundo navegavel. 

O Bananal, menor que o Itariry, é por sua largura Ce 
4 a 5 braças, e por um fundo que varia segundo as estações 
cio anno, navegavel de 2 a 3 legoas, e por canoas que não 
comportem grante peso. 

Para as adjacencias dwtes rios tem concorrido grande po- 
pulação agricultora, a t t r ah i~a  pela exuberante fertilidade das 
terras, e pela navegabilidade dos rios que as sulcam. 

Quilombo, e Ypiranga. Recebe o Juquiá estes rios á sua 
direita, correndo ambos to territario pertencente ao municipio 
do Capáo Bonito de Paranapanema; e atravessam a serra do 
Mar, o primeiro na direcçilo de NO SE, e o segundo na de N S. 
A navegaçáo do Ypiranga é livre até 6 foz do Rio Preto, e dahi 
para cima, embaraçada por causa Se tranqueiras que a cor- 
rente não póde levar, e mesmo por falta de fundo nos mezm 
de secca; e a do Quilombo e de pequena extensáo pasto q w  
sem tropeços. 

Piroupaba. Procede dos grupos isolados de montanhas que 
surgem a S do Juquih, e se deslobram do oriente ao poente; 
corre em direcçáo vertical á margem esquerda do mesmo Juquiá 
depois de entroncar-se este com a Ribeira; e lança-se naquelle 
dum legoas abaixo da cidade de Iguape. E rio mui notavel quer 
pela sua extensão, quer pela fertilidaee de suas terras, o que 
tem feito affluir para alli grande numero de moradores dedi- 
cados á agricultura, cujos trabalhos sáo bem compensaàos; e 
ainda porque navega-se por elle á distancia de 12 legoas. 0 
Rio Preto, Rio Branco, e Guaviruuv~ são os principaes tribu- 
tarios originarios do Piroupaba, que trazem a mesma direção, 
e emanam como este daquelles grupos de montanhas. 

As terras das suas adjacencitbs comportam grande riqueza 
rural, o que tem chamado par& elli basta populagáo; e todos 
elles dáo navegaçáo por 4 legoas. 

Una de Iguape. Traz suats origens dos declivios occidentaes 
da serra do Itatis, e desemboca á esquerla do Juquiá, 4 le- 
goas abaixo da cidade de Iguape, correndo em toda a sua 
extensão a rumo mais geral de N S e mediando pouca distancia 

sua foz á ilha dos Papagaios. 
A sua navegaçáo vai além de 15 legoas c~ntadas  da sua 

foz; e tanto as suas margens como as dos seus mais consi- 
d e r a v e ~  affluentes, de qualidade mui prodwtivas, principal- 
mente para grãos alimenticios, são extensamente povoadas, e 
cultivadas de um modo proveitoso. 

Tem este rio por afluentes mais notaveis, e que offere- 
cem maior navegação nos mezes das chuvas, e menor, si é 
n a  estação secca, o Uti-mirim, e guassú. Rio Preto, Rio Claro, 
Rio Pequeno e Rio das Pedras, laiiçando-se-lhe este ultimo pela 



margem esquerda, e os outros, pela direita. As terras sulcadas 
por estes rios, a proximidade em que estáo da cidaòe de Iguape, 
e a sua miiita fertilidate tem atrahido a bastantes moradores, 
que se empregam no seu cultivo. 

O MAR PEQUENO 

Tem esta denominação um braço de mar ou esteiro com 
a extensáo de 12 legoas. e fundo de 16 bra.ças, que a pouca 
distancia 6.0 oceano percorre o litoral entre Iguape e Cananéa, 
e com duas bocas, a N e S. A primeira destas, chamada "barra 
de Capara" fica defronte Ca cidade, é perigosa por sua muita 
tortuosidaãe, e formada de bancos de arêa, embora tenha o 
fundo de 20 palmos ,na baim mar, e de 25 na preamar, e a 
segunda, mais larga em dobro que a primeira, e com um 

-do te 24 palmos, no baixo mar, e 29 na preamar, serve 
de barra á Cananéa, pela qual entram as embarcações que pelo 
Mar pequeno demandam o porto de Tguape. 

Desembocam no Mar pequeno varios rios originarios da 
serra Ariraia no continente, e entre elles é o Subaúna que 
iimih o municipio de Iguape do de Cananéa, o unico que 
dB n~vegação por duas legoas, e cuja foz dista 4 do porto 
de Iguape. A este rio dá-se tambem o nome de "rio do Cor- 
deiro" desde a SL-& foz no Mar pequeno até que deixa de ser 
navegavel. 

O Mar pequeno bifurca-se em defrontando a extremi- 
dade oriental da ilha de Cananéa, e ambos os braços servem- 
lhe de escaantes ou wngradouros pelos quaes derrama-se 
para S quando a corrente lhe d& esse impulso. O braço que 
a N contorneia a ilha de Cananéa, e que denomina-se "Mar 
de Ariraia" vai ter ao mar de Trapandé ou lagamar de Cana- 
néa, declinando algum tanto para, N por compressão da ilha 
que para esse lado torna-se montanhosai Recebe do continente 
rileuns rios derivados das serras Ariraia, e das Cadêas que lhe 
ficam sobranceiras; d'entre estes fazem-se dignos de menção 
Dor sua extensão, volume daguas e capacidade navega.ve1 o rio 
i a s  Minas, e o Itapitang~jy, os quaes, "indos <e diversos e dis- 
tantes pontos de partida, se aproximam ao lançarem-se no 
extremo meridional do mar de Atiraia, deixando pèqueno inter- 
vallo entre as puas barras. 

Pelo rio das Minas naxega-se em canoas por espaço ce 
4 a 5 legoas até abeirar a serra das Cadêas; e o Itapitallguy 
Cá navegação até aos ultimos moradores, que estão a. duas le- 
goas da sua foz. 

O braço que a 5 voltêa a ilha de Cananéa, e que dahi 
j B  recebe o nome de "Mar pequeno", guarda a mesma direcçáo 
deste, e o mesmo parallelo com o Oceano, e desemboca na abra 
de Cananéa. 33 por este braço que se faz a navegação do Mai 
P'equeno, tanto por ser de maior fundo, como por ser nierios 
extenso do que o outro. 

O VARADOURO DE ARARAPIRA 

Para que os proerctos de exportação dos municipios de 
Iguape, Cananéa e Xiririca vão ter ao mercado de Parallaguá 
na provincia do Paraná por via, mais certa e segura, tem-se 
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emprehendido por vezes o transporte desses productm para 
alli pelo pequeno rio Ararapira até ao ponto em que este 
dS navegação e dahi varam as canoas por terra até a extre- 
midade septentríonal da bahia dos Pinheiros na Ce Paranct- 
guá, que lhe fica mais perto, e que é conhecida com o nome 
de "Porto do Varadotlro", e desse lugar são navegados para 
aquelle mercado. E de legoa e meia a distanoia mefiiaria entre 
a embocadura desse rio no lagamar de Cananéa, e aquelle 
porto a que chamam "Tanque". 

A navegação do Ararapira, de& a sm foz até ao ponto 
em que ella finda, 6 feita em 3 horas e na preamar. 

Nesse lugar descarrega-se a canoa, que é pwhada a mão 
na distancia te 1.200 braças até ao dito porto do Varadouro, 
e a carga conduzida á cabeça. ~ s t ã  operação eldge o emprego 
Ce 12 a, 15 homens, e 3 horas de tempo, e é sujeita á grande 
demora, por ser rnui difficil a reuniáo previa de homens que a 
levem a effeito. Por semelhante motivo o movimento commer- 
ciai entre os dous mercados é actualmente de pouca impor- 
tancia, podenlo-se orçar em 12 o numero de canoas que pmsam 
annuaimente pelo Varadouro. 

Este movimento tomar& maiores proporções ao verificm-se 
a abertura de um canal ha muito tempo projectado no isthmo 
de Ararapira, e para o qual existem na secretaria da assem- 
bléa provincial importantissimos trabalhos profissionaes, con- 
feccionados pelo mui habil engenheiro C. Wyzeurski. 

O CANAL DE IGUAPE 

Este canal vai do Mar pequeno ao rio, que continuarei 
a chamar Juquiá e niio Ribeira, pelas razões que já ficam 
expendidas, e me parecem plausiveis, passando rente á cidade 
r2e Iguape, e serve cosmo de entreposto para a, navegação CQs 
barcos de cabotagem que se pratica do porto de Santos ao de 
Paranaguá, e vice-versa. 

Sua extensão é.de 1,217 braças e de 4 e meia de largura, 
termo medio; em seu curso f a m a  m a  curva de mui grande 
raio, inclinando-se mais ao rio, e atravessa iim outeiro arenoso. 

Fl'ecisa de reparos em algumas paragens, aprofunciando-as 
mais, e de limpeza, ao menos uma vez por anno. Acerca do que 
tambem podem ser examinados os respeot,ivos trabalhos d o  
mencionado engenheiro Wyzaimkl, que se acham juntos aos do 
Varadouro de Ararapira. 

O RIO UNA DO PRELADO 

Nasce das vertentes meridionaes Ca serra dos Itatis; corre 
a rumo de O E e ao longa da m t a ,  pondo de por meio uma 
faixa de terras estereis e só habitadas por pescadores; e lan- 
ça-se no oceano entre a Jurêa e o morro Carajauna por uma 
abra de pouco fundo, e que aperias dá entra& a canoas. Para 
o interior do banco formado pela ressaca do mar toma o rio 
grande fundo e é navegavel até Bs adjaeen~fas da serra, cujo 
espaço se estima em mais de 6 legoas. 

Ramifica-se este rio em numerosos braços do lado que 
mais depende da serra que lhe C& origem; mas nenhum des- 



ses tributarios tem suffícfencia para ri. navegação, por sua pro- 
ximidade da mesma serra. 

O CANAL DE COMMUNICAÇÃO DOS RIOS UNA DO 
PRELADO, E UNA DE IGUAPE 

A pouca distancia que medeia entre os braços occiden- 
taes do Una do Prelado, e os orienta66 do Una Ce Iguape, 
distancia que é estimada em 4 legoas, mais ou menos, domi- 
nando terreno sem desigualdades, e de pouca solidez, e a 
necwiCade de levar para o mercado da cidade de Iguape Os 
productos do mui fertil ferritorlo regado por aqueiles rios, 
induziram á abertura de um canal entre aquelles braços que 
desviando-se da serra de Juréa mais se aproximassem entre si. 

Foi o canal levado a effeito a expensas das rendas pro- 
vinciaes, mas de moto tal que logo ficou inservivel, dando 
hoje apenas transito a canoas e s6 na quadra das chuvas, e 
jazendo a m6r parte do anno obstruido de areas e cahimentos 
de terras; porque consfstio a sua abertura em desbasta# uni- 
camente a camada superior do solo, que fje oppunha á junc- 
ção das aguas de um e de outro lado. Convem, pois, reabrir esse 
canal, levando o seu rebai1.w ao fundo de calar lanchas, e outros 
pequenos vehiculos de trmporte. 

O RIO ITANRAEN 

Este rio. que recebe seus affluentes em partilha da serra 
dos Itatis a O, do Paranapiacaba a N e do Mongaguil a E 
prossegue na direcção dos tributarios que lhe manda o Paxa- 
napiacaba, e faz barra no oceano Cefronte dos escolhos da 
Queimada grande, e em meio da. distancia que vai de Pku- 
hybe á ponta do Taipú. Sua f6z 6 atravessada por um banco 
com 8 palmos de fundo na baixa mar, e 12 na. preamar, dando 
66 passagem a canoas; e para dentro bo banco é o i u n h  do 
rio te 4 a 5 braças, e navegavel até bem perto da serrania da 
qual procede. 

O FUBADO I)E S. VICENTE 

Desde tempos remotos, e para evitar o perigoso trajncto 
do largo do Caniú no lagamar Be Santos, navega-se la villa 
de S. Vicente para o Cubatáa da Santos pelo rio Negro morto, 
ou do Casqueiro, um d a  eescaantes desse lagamar; posterior- 
mente porem, descoberto um furado que, começanlo n s  ex- 
tremidade septentrional ilo menciontxio lagamar, termina na 
barra do Casqueiro, por esse furado se faz hoje aquella na- 
vegação, e s6 na preamar; e para que esta se torne perma- 
nente convem profundal-o mais. 

O RIO DO CUBATÃO DE SANTOS 

Traz suas origens c?a face maritima da serra Paranapia- 
caba, que fica eminente ao Cubatáo de Santos; o rio 5as Pe- 
dras de Cima, que corre atravez da serra, e por esta se des- 
penha formando varias catadupas, 6 o seu tributario mais 



septentrional; a. sua direcção mais geral, depois que se de- 
sembaraça da 'serra, é de O a, E e lança-se na extremieade 
N do lagamar de Santos por quatro bocas com o nome de 
"Furados ". 

Dá navegação para vehiculos de 4 a 5 palmos e mais 
franca na preamar, desde suas embocaduras até á conflcencia 
do rio das PeCras, meia legoa ácima do Cubatão. 

O FURADO DE SABOÓ 

E um pequeno esteiro que communica os municipios da 
Conceição de Itanhaen e S. Vicente com o de Santos, e por 
eil: se trainsportam productos ag~icolas daquelles municipios 
para o mercado de Santos, indo em retomo generos de abas- 
te~imento. A sua navegação é feita por pequenas canoas, e res- 
tricbtamente Bs horas da preamar; e ser& ella, melhorada em 
sc destruindo no esteiro alguns entuli-os que a difficdtam. 

O RIO JUQUERY-QUERÉ 

Marca este rio os limites entre os municipios de S. Se- 
bastião e Caraguatatuba; descem os seus principaes affluentes 
dos espigões da serra do Mar, que lhe são adherentes em sua 
maior declinação para o oceano; e Lança-se neste a N. da 
Ponta i.e Arpoar. Da sua navegação, que é C!e duas legoas, 
provem o transporte para a villa de S. Sebastião dos generos 
agricolas que produz o interior. 

MELHORAMEXTO DO PORTO DE UBATUBA 

A posição vaiita.josa que no litoral occupa a cidade de 
TTbatuba, cabeça do opulento municipio deste nome, e o pre- 
dicamento de servir ella como de entreposto dos grandes es- 
tabelecimentos ruraes de diversos municipios de serra acima, 
cuJos productos alli váo depositar-se para o fim de serem 
transportados para, differentes mercaclos, tem ha muito susci- 
tado reclamações da respectiva Camara Municipal no sentido 
ùr promover o me1horam:nto daquelle porto, já que n5? 6 
possivel havel-o no territorio que lhe corresponde, e que vem 
R ser uma estreita zona que se prolonga, entre a serra e o 
oceano, e mesmo agora a acti&l Camara, por occasiáo de dar 
as informações, das quaes coliigio-se o presente trabalho, re- 
nova essas reclamações, instando por aquelle melhoramento. 

Consiste este em levantar-se um recife no ancoraCouro 
do porto, ou, quando não, abrir-se um canal, que partindo 
do centro da cidade va dar á foz do rio Carau, que desem- ' 
boca em frente do mesmo ancoradouro, senco de meia legoa 
a distancia intermediaria; e quando a esse canal não se possa 
dar as dimensões que comportem a navegação das embarca- 
ções que podem fundear no porto, sejam ellas as que cbrres- 
pondem á de lanchas, e outros vehiculos c'e igvtacl calado 

Com qualquer dos melhoramentos indicados para este porto 
desapparecerá de todo o risco a que esta sujeito aquelle im- 
portante mercado. erposto como é aos inconvenientes de achar- 
se o ancoradouro á meia legOa, distante Celle, e de para a carga 



e descema das ~mbarcaçóes, ser mister atravessar em lanchas 
e canoas ume b%hia daabrigada, 'constantemente agitada e 
onde par vezes tem occorr'.do sinistros. 

Tambem em beneficio desse porto é a construcção, que 
alli póde fazer-se, de uma estreita muralha Ce pedra, de 20 
braças de extençáo, mais ou menos, com o fim de proteger a 
navegação dos vehiculos empregados no serviço do ancoradouro. 

' SBo Paulo, 13 de março de 1858. 
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Rec~çáo do sr. dr. Alberto Range1 
EM 21 DE JULHO DE 1913 

DISCURSO DO SR. DR. ALBERTO RAhVEL 

"Exrnos. senhores do Instituto Historico e Geographico 
de S. Paulo. 

Aconselhava Ernerson, que o homem só &via ceder ra- 
ramente ás emoções extremas da alegria ou da dor. Recom- 
mendaçóes prudentes da alma do pensador sereno, encoura- 
çado nas supremas interpretações Ca ViBa e da Philosophia. 

O meu lesvanecimento, ao ser recebido na iiiustre asem- 
bléa, obedece á aspera, intimativa do genial americano, por- 
que não se me faz ordinaria a sensação do momento, no 
patamar desta casa tranquilla, ninho de sentimentos de be- 
nignidade e attençb por parte de um pugilo de cultos, de 
attrahentes e le laboriosos. 

De uma feita, alistando-me sob as bandeiras de nossa 
patria, estremeci ao ouvir as ferozes e obsoletas ctisposiçóes 
do Conde de Lippe, verdadeiro espantalho oral e anachronico 
á porta da iniclçáo dos recrutas Na mocidade pesou-me a 
impressão de horror com a da responsabilidade disoiplinar de 
um quartel; ao descamim para a velhice, sorriem-me as paa 
iavras de paz e applicaçáo que aqui, remam, ao pizm o so- 
lio C-a officina, onde se reune a livre e insigne companhia. 

Saudando-vos, serei menos breve do que conviria aos exi- 
ta. da timidez sympathica, mas tambem nle dastarei &a ha- 
bilidade finoria 120,s que sabem não ser diffusos para escon- 
der a abundancia de sentimentos legitima. . . 

Na phase triste em que se abala o Brazil, no scepticismo 
que profundamente o adoenta, atacando-o nas fontes supe- 
ri0res do sentimento e da acção publica. como que se restaura 
a nossa fé, no seio de instituições, que não vivem sináo para o 
estuCo e as fórmas da intelligencia e do bom gosto, cousas 
todas mal avaliadas hoje, e principalmente descuradas por náo 
servirem árs competiçózs da ultima hora. 

Nas suas Memorias, conta o Duque de Broglie, q w t o  
o repugnara a assistencia de uma peça theatral, que excitava 
os maus enthusiasmos da, população parisiense. Num inter- 
vallo, dirigira-se elle ao ministro do Interior, q w  assistia ao 
drama, cochilando: - Achas este e&pectaculo conveniente aos 



esp~tadares? perguntou-lhe 9 duque. - Não, é pessimo, res- 
pondeu-lhe o ministro, voltando ao somno que interrompera. 

O que presenciamos se desrnrolsr na com&ia da vida na- 
cional pede tambem que se retirem os olhos ao presente, 
afim de fugir á Colorosa contemplação de um entremez pouco 
asseado, perante a platéa de frouxos de reaçáo ou incapa- 
zes de protesto que o assistem.. . As nossas almas reclamam 
distracçáo e regosijo a outros horizontes. Os crimes, as glorias 
e froquezm do passado estão envolvidos numa atmosphera de 
hypogeu ou campo santo, mais respeitavel que o da usina, 
prenhe to borborinho industrial na crise que soffremos. A 
gosto poderemos discriminar as faltas, comparar incidentes, 
concatenar objectivos;' removeremos poeiras, interrogaremos 
phantasmas.. . Demais, si o tempo entorpece as paixões, numa 
feliz compensação procrga mysterios, aguçando com a inter- 
cepição de véos e a multiplicidade de pistas, o encontro ra- 
dimte da Verdale, fugidiça e divlna. 

A associação em que me fizestes a honra de acolher não 
exprime um egoismo, náo t i r a  no ganho material, náo pre- 
tende um socorro mutuo. E a fórma elevada dm congregações 
activas pelo espirito, na, esphera superior do conhecimento e 
da razão, no confronto dos documentos e nos exercicios da 
critica. Interessante é que progredis e vos fortificaes. Não se 
trata, de uma empresa industrial, nem de um club da m d a .  
Nem o jogo, nem a vadiação, nem a politica, nem. o negocio, 
nem o sport vos congregam. Laços tão fortas prendem Inte- 
resses te outra monta. 

O vosso intuito poderia ser reclamado por uma corpora- 
ção de mineiros, profissão em que o paulista- primitivo tra- 
balhou a alma nacional, no caldeio c b  investimentos das 
bandeiras. E que na documentação de nossa historia podem 
falsear desde o trabalhador mais honesto e escrupuloso ao 
que dos mais improbos o seja. Na solidmiedac?e do grupo de 
invwtigaeores sérios, talha-se o programma das pesquizas, 
convergem-se os esforços e estabelece-se a fiicalizaçáo de com- 
petentes e interessados. E a funcção 20 orgam que mnstituis. 
Representaes a convergencia e a direcçáo, nucleo e~xellente, 
probo e ardoroso, para que nada se perca. se Cesagrade ou 
subverta no dominio da filiação dos factos antigos, e do rigor 
das trafiiçóes ventiladas e tralnsmittidas. 

Nesta capital, mais que em qualquer outra parte c?o paiz, 
era necessaria a agremiaçáo que formam e sustentaes. Com o 
aspecto de terra nova, liberal e dernacionalizada, B S. Paulo 
o velho torrão btazileiro, centro do seu movimento social mais 
grave e de mais fructo: - a devassa do sertão; é S. Paulo 
o terreno das explosões na8ivistas que fomentaram e assistiram 
ao golpe popular Ce suprema importancia: - a de Indepen- 
dencia Nacional; é S. Paulo o theatro das experiencias do 
problema capital do paiz: - a sua. colmza,aç&o e desenvolvi- 
mento industrial; B São Paulo, emfirn, actualmente, o fóco 
principal da nossa instrucçáo publica e o despertador neces- 
sario das preferencias de opini&o, com as quaes nos levanta- 
remos ou succumbiremos na. ordem administrativa e politica. 
Tudo isso quão infinitamente longe da obsessão mercantil, em 
que se comprazem supp6r andar mergulhado, até aos olhos, o 
grande e progressista, Estado do Brazil! 



Terra de transições, porque é R arena dos estados cara- 
cteristims da evoluç?io publica. em S. Paulo tuto passa mais 
c!wressa que em qualquer olitra parte. Ali@ só, se progride 
mudmdo. Ai de nós, porém, si no campo das transformações, 
do bota-abaixo, das reformaçMs, náo houvesse quem se lem- 
brasse de catar uma lembrança do que se foi na derrocada, 
de colher a imagem da ruine, a flor da, seara antes de passar a 
ceifadeira.. . Perder-se-ia a cxmtinuiãnde, isto que nos da- 
tingue no universo, dando-nos a sequencia no cahos, cosendo 
ao resultado do dia de amanhã os esforços da vespera cons- 
ciente e fecunda. 

Nas sociedades de hoje. a civilizaçilo coinpraz-se nos seus 
tiias de rasoira. Substitue..sc aos trancm e &s cégas, e se ha 
muitas vezes erros, é que a pressa Ce substituir e de innovar 
esqwce as subordinações inirtispensaveis. . . 

O Instituto Historico 9 Geoeraphico de S. Pauio, em obe- 
diencia. alias, a veihas tendencias do seu co-irmão carioca, 
não tem sómente a missáo de contrastar resultados, mas a de 
ir fixando a precipitação dos valores, nas seiles progressivas - 
e crescentes 1% vi& nacional. Cada elemento vale o seu tem- 
po, cada typo os seus serviços. No balanço da existencia social 
e preciso não esquecer um mandamento de iniciaçb phllo- 
sophica: o intermediario é um fecho entre os pontos que ex- 
trema,. Não ha homem isolado, como tambem n b  existe facto 
propriamente isolado. Tudo se encadeia nesta pobre vida hu- 
mana que é uma lo@ca em tacçáo. 

Cargo precioso 0 daquelles, que não leixam se perder 
nas aguas da existencia os acontecimentos velozes, e, sentado 
no seu barco, váo annotando em sabios commentarios e, dados 
informativos, e~.trahidos com pachorra, a vicia passageira que 
todos vivem. Isto 12 a Nstorla: - o livro de bordo Cesta huma- 
nidade, que náo sabe donde veio e sobresalta-se. tomando 
alturas consignadas pela certa a recomposição da materia, na 
ignorancia ou phantasias do seu porto derradeiro. 

Que importa si ha gente que desdenhe o esmerilho do 
passado, attentos os lucros de juros ou dividendos de uma 
exploraçáo industrial? Si ha quem se aproveitanCo- de uma 
roda Pelton, desconheça os velhos serviços do. modesto monjolo? 

Que nem todos pensam assim, sois uma prova Cigna e 
excellente. Em meio da immensa cultura agriwla, que nos dB 
uma preeminencia no mundo, sob o cutello e no fervedouro 
das especulações Ca offerta e da procura, appareceis num 
synhedrio extraordinario, de capazes de abstracção e.desvaneios 
na plena bulha e interesse de uma bolsa de mercadorias, bando 

, de athenienses num terreiro Ce café! 
Náo ha coragem na decisão dos pensadores, recalcitrando 

em cenaculiar numa feira: ha melhor ainda, o desvelo de 
bons amigos, guarlando o fogo* sagrado das tradições que não 
rendem, que não somem nas cotas, que nKo são sujeitas ás vala- 
rizações agrazias phenomenaes, mas nas quaes se perfilha o 
presente, resguatdanc!~ os moveis de sua esperança e as gera- 
trizes de sua granCeza. 

h'a cenosid9de ambiente, andaes com um facho estudando 
a iauna extincta dos heroes que foram vencedores ou sacri- 
ficados.. . Sois um pedaço de humanidade, na sua melhor . 
polpa, a que pode ser considerada em reserva &9 sublimidades 



da especie, emquanto a outra se obriga, e reduz por toda a 
parte ás expressoes mais ordinarias da vida. Quer isto dizer 
que sois um resuitado amavel, um coefficiente brifhante dessa 
bemdita actividade pratica., que só ergue a nossa terra, dando 
vagares a applicados e honrando-os no ajuntamento, guarda 
e proliferação dos estudos historicos por meio dos quaes se ha 
de apreciar as raizes de nosso desenvolvimento e acompanhar 
as suas phases legitimas e integraes. 

Uma lembrança occosre-me, aproveito a opportunldade 
para a expor ás vossas luzes e consideração leal e bemfaareja. 
Sáo laços de facil e sympatico vinculo que vos proponho. Ha 
uma formula politica que nos serve perfeitamente. Na plas- 
tica do organismo da federa~ão nacional, poderiamos moldar 
uma convergencia na separação de nossas organizações diffe- 
renciaes. Ha vtm centro poderoso e mais velho em torno do 
qual deve girar o pensamento localizado nos Estados: - o 
Instituto Historico e Geographico Brasileiro. Lucraremos todw. 
E a unidade no Zesmembrarnento, porque nada se perder8 na 
situação actual de sociedades livra, e tudo se ganhará ino 
conhecimento e apoio reciproco das pesquizas dirigidas num 
systema vivo, responsavel e solidario de investigadores e estu- 
diosos, nos quatro cantos do paiz. 

Poderek encontrar o modo inicial da soluçáo do proble- 
ma, levantado por Oliveira Lima, e o qual aqui reitero em 
vosso seio, não deixando Ce concorrer com o devido enthu- 
siasmo ao Congresso de Historia que se annccncia para o anno 
vindouro. 

Entre nós tudo tende ao exaggero. Povo novo, as novir2ades 
nos exaltam. a separação repubiicana mal imitada e digeri&, 
quasi nos Ctivide. Somos entretanto por demads unos, para que 
certa obra aatanica dos theoricos nos mutile os membros. Te- 
mos quatro seculos de fusão profunda. A lucta pela terra 
irmanou-nos e confundiu-nos. E no sentido de reforçar essa 
união qtie devemos trabalhar sempre. Quebrada na ordem 
constitucional, 12 urgente fortifical-a por todos 0s meios. E 
nenhum melhor camp6 do que aquelle no qual se analysam 
a s  origens, se sonc3un as aspirações, se comenta a, historia 
do nosso povo, e se indica e discrimina a amplidáo de nossa 
terra. 

Histonar no Brazil e oomprehender a magnifica unidade 
de nossa formação, e por si só se oppor á celeuma absurda 
de um separatismo lorpa e incongruente. Da guerra Cispla- 
tina á los Mascates, da iavasáo hohndeaa aos estabcleci- 
mentos francezes, tudo nos leva ao reconhecimento da, pre- 
occupaçãq de integridade do colosso brazilico, espontanea- 
mente se defendendo para a manutenção de seu todo. 

Assim senlo, estamos dentro de nosso programa,  con- 
correndo a approl-imar-se uns dos outros centros de cultura 
historica, accrescentados em irradiadores de cohesáo nacional. 
A nossa obra perquisitiva de excavagáo, de inquirição e de 
exames finaes, dourar-se-á Ce interiçóes moãaes mais intensas 
e mais largas. Para isso bastaria talvez a organização de um 
congresso biennal, em que se fariam representar exclusiva- 
mente os Institutos Ristoricos e Geographico~ dos &versos 
Estados do Brasil. 

Na ' permutação calma, de idéas, na troca de trabaihos 



expenms em commum, solennizar-se-iam de maneira ia.ta e 
desaffrontada a coherencia e a confiatemidade que já nos 
vão faltando, e afinal é s6 o que nos falta perder, para o 
desempenho na divisão e no nada! 

A l m a s  folhas selvagens, colhidas entre as cabalisticas 
annotações de camirihamentos topogmphicos. paginas de emo- 
ção, talhadas ao correr de trenalas e azimuths, na vasa con- 
tinental do valle amazonico, consentiram-me o acceaso ás por- 
tas de vosso gremio. Esplendida recompensa aos periodos de 
estupefacçáo perante o tombar das terras, a invasáo das 
aguas e as peregrinações de labuta ta formiga humana no 
deserto achavascado. . . Reconhecendo-lhes sinceridade, e per- 
doando-lhes os defeitos, suppuzestes o agrimensor e plumi- 
tivo apetrechado ao grante trabalho do exame e vivifica~b 
do passado. 

Romper matagaes e paues, lançando as Unhas de definição 
perimetrica, na, desordem pujante de uma natureza de excep- 
ção, é preparar-se realmente as orientações imprescindiveis no 
mixtiforio das obscuridades e entrançamentos dos nossos fas- 
tos, emmaranhados na sua complexidade essencial e comrnum 
ao elevado grau de ta= phenomenos. Tambem 6 floresta o 
passado, pedindo processos de medida, investigaçáo e norteio 
no esqwbrinhar-lhe os incidentes e modalidades, as formas 
e os sucessos. Horizontes encurtam-se na confusão das fron- 
des; ha surpresas de firas e de fnictos saborosos, cipós que 
ferem, outros que dessedentam; barrocaes escabrosos e alfom- 
bras de velludo; clareiras alliviam; cerrados atravancam; ha 
gorgeios lindos e urros de espaetar; Cia alto ainda e a nolte 
se precipita nas trevas da espessura e scintillam faiscas do 
sol no fulgir nocturno das luciolas.. . Acasos, maravilhas, con- 
trastes, tristezas, horrores e disparates.. . 

A nossa historia tem dessas impressões de mata virgem. 
Não lhe bastou, bem comò á geographia, a laboriosiõade de 
um Porto Segwo, o esmerilho Ce um Caetano da Silva, o me- 
thodo e sciencia de um Baptista Caetano e a energia desbra- 
vadora de um Ricardo Franco, tantos esforços de alguns diU- 
gentes e capazes, reproduzidos hoje no labor estrenuo de um 
Rocha Pombo, na pertinacia illuminada de um Capistrano de 
Abreu. na cultura efticaz e liberal de um Oliveira Lima, na. 
dedicação peregrinante de um Souto Mayor, na opulencia chro- 
nographica de iym Vieira Fazenda, no sertanismo revivescente 
de um Candido Rondon, no subtil e probo indianismo Ce Theo- 
dor0 Sampaio e nas evacsçóes de Affom de Taunay e de Es- 
cragnolle Doria, preciosas de veracidacle e quentes de sympa- 
thia.. . 

Na exploração dos quatro seculos de no= vida e do seu 
theatro grandioso, er'gottar-se-ão outros pioneiros da mesma 
competencia e affinco, e a floresta syrnbolica reter8 segredos, 
parecendo intermínavel o ambito das sobras.. . La via 6 lunga, 
e'l oamino é maivajio 

O que sempre convir$ é alliciax gente de algum critefio 
e summa boa vontade ás indagaçóes, excitar a appetencia aos 
estudos, cuja aridez se desconta m deliciosa esperança da, no- 
vidade provavel, e, na doce.elevaçáo de um trabalho preeminente 
ás palxóes e interesses Co dia. Com esse pensamento não tre- 
pidaste~ em alistar m a l  um companheiro, para servir na wns- 



trcbyão do mesmo q f i c i o  e espertrtr na mesma vigilia. T b  
desdenhadas vão as pesquizas sobre a historia e a geographia 
nacionaes, por sua natureza exhaustivas e nada remunera- 
doras, que não ha apurar muito rJa chamada & faina dos que 
possam a elias se entregar quando fervores actuaes Ca vida 
ultra-moderna, só do lado material e presente de outras lavras, 
estendem tantas linhas de seducçáo e de prestigio. 

Explico assim, para cortar nos exaggerw da propria vai- 
daceie, a honra da eleição de meu nome para o quadro de 
socios desta casa. . 

Deveria limitar-me a proferir u& declaração de presen- 
ça: A q d  estou! e evitar os instantes perdidos de que foram 
victimas a vossa attenção e cortezia. Attingiria o alvo pelo a- 
minho mais singelo e mars curto. Mas, difficil é, que no bor- 
bulho de certas sentimentos de solidarierade, se contenham 
as palavras de effusáo amavel. Deixei-as cahir no calor do 
reconhecimento, da admiração e da amizade. Sabereis trans- 
mutal-as para um fundo mais gí-ave e uma forma mais pura ..." 

DISCURSO DO ORADOR OFFICIAL SR. DR. AFFOh-O 
D'ESCRAGNOLLE TAUNAY 

"Illustre consocio Sr. dr. Alberto Rangel. 
Meus senhores. 

, A mais legitima ufania a tolos nós traz a recepção, em 
n a s 0  gremio, do mestre da paizagem amazonica, do histo- 
riador que vae estabelecer uma nova corrente de estudos de 
historia nacional, com o seu libello generoso, em pró1 de 
uma grande figura feminina sobre a qual, ha um seculo, se 
encarniça, espesinhadora, uma multid8o te mortos e de vivos 
esquecida da 'recommendaçáo hugoana. 

O soldado que enverg,ou a farda, em obediência a ideaes 
que, fóra de fórma, apontou defeitos, é hoje o paladino da  
r&abilitaçáo de uma-morta vilipendiada. p&a8 geraç6es en- 
carneiradas, embebidas c'o extravasamento do fel e da des- 
lealdacle de alguns pamphletarios desvairados. 

h% faina dessa campanha a que applica toda a cons- 
cierzia inflexivelmente recta e as Iicçóes severas da moeerna 
critica historica, novos planos divisou Alberto Rangel: re- 
cantos de ideal para o espirito sempre apaixonado de ver- 
dacle e de justiça, que lhe trow'eram a compensação, o desa- 
fogo da permanencia no restricto campo em que as r ~ e s  
muralhas do codigo de Uppe lhe confinavam a exuberancia 
do temperamento. 

Empolgado pela grandiosidade ch Historia, acaba de 
apontar-nos com a sinceridacle das expressões alevantadas a 
tristeza da hora presente em que os brazileiros vivem como 
que em clans. isolaüos uns dos outros, intifferentes, guiçzi 
por vezes malevolentes uns para com os outros, num paiz que 
tanto precisa de homogeneidade; indica-nos a necessidade do 
refugio no estueo do passato "a troca da atmosphera da usina. 
da "officina do diabo amarello". na energica expressão de 
Gorki, pela do hypogeu ou do Campo Santo, r& cercada da. 
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Verãsde fugidia e divina, através das erradas da selva t!ensa, 
frequentemerite mysteriom e impenetravel do Tempo". 

Viestes, sr. I'r. Alberto Rkngel, trazer-nos um testemu- 
'nho de forte solidariedade dos obreiros do edificio da Historia 
Nacional, vós secretario da CommissBo Exeoutiva deste con- 
gresso de 1914, que se annunda, e certamente o ser8 - uma 
das mais vigorosas, t a s  vivazes ctemonstrações da, unidade 
brazileira, nestes ultimos arnos. 

Evocando esta cqncidencia notavel de vistas com que . 
to ae a s  associações congeneres da  nossa norteam os seus me- 
tho os de trabalho, lembraetes com verdadeira feucidade 
%tanto nos toca na obra magna de exaltação, da, reviviscen- 
cia do espirito nacional, que, entre nós, se mantem vivido. 

Nos cadastros socaes dos Institutos Historicos do Norte 
e do C ul os mesmos nomes se avizlnham e continuamente se 
encon t r~~n  aqui como no Rio de Janeiro, no Cear8 como em 
Minas; officiaes do mesmo officio, pertencemos, no emtazto. 
&s bandeir'm c'e muitos mesteres, somos dos poucos brmilelros 
que ocalizados nas zonas liametralmente oppostas na vasti- 
dão do paiz, se mnhecem e frequentemente se reunem, os 
que mais se estimam e confraternizam, neste immenso Bra- 
zil, onde ainda ha tarito logar para as patriunculas provin- 
cianas aggrwsivas, invejosas, malevolentes e mesquinhas. 

Constituimos, isolados no meio da quasi indifferença ge- 
ra', verda eira liga amphyctionica, a do passato brazileiro. 
sob a presidemia natural do nosso decano glorioso, Instituto 
Brazileiro. 

Não podia o Instituto Histofico e Geographwo de S.  Paulo 
inspirar-se de outro modo, siriáo procurar reforçar, continua- 
mente. o laço de sua solitariedade, com as associaçóes irmãs. 

Zelador de um passado que representa, como bem dissestes. 
a phase capital da sedimentação nacional a devassa do Sertão, 
a conquista, a incorporação aÒ Brazil mutilado de AlexanZre 
V I  e c'e Tordesilhas, dos territorios immensos arrancados a 
C - ''1 pelas escopetas dos descedores le indios e dos mine- 
r? ., guarda das tradições que lembram a cessão ao patri- 
r --mmum de meio Brazil, faz o nosso Instituto timbre 
e Wficar os grandes nomes da iiistoria r e g i m l  brazileira, 
m n"o-lhes as preeminenclas de seu quadro social. 

Tqno-1 Barata, erudito admiravel nos assumptos ama- 
zr' 0-5 ahi se encontra ao lado do extraordinario trabalhador, 
c ?spantoso conhecedor da historia braziieira e tominaBor 

abso'uto do passado cearense, que é Studart; log6 depois siir- 
gem-n3s Vieira Fazenda, com a sua memoria napoleomca. e 
a sr'encias assombrosa de que C.ispóe, capaz da reconstitiii- 
Ção ,onsecutiva e periodiea, ?os varios est&dios da cidade 
guanabarina, desde os l ias de Estacio e S8; Diogo de Vamn-  
c e l ~ o ~  m'neiro que a funda conhece, uma por uma, as galerias 
do peito de ferro e do coração de ouro do solo natal; Alfrebo 
c'e Carvalho, senhor magnifico do dominio astissimo da his- 
toria pernambucana; Irir~eu Ferreira Pinto, para quem o pas- 
sado da Parahyba não tem mais revelaçóes a fazer: Estevam 
de Menaonça; o actwl donatario, por n6s outros, de Mato 
Grosso; José Boiteux, Coriolano de Medeiros, Souto Maior, 
Mel10 Franco, Sebtrstiso Galtráo, 'ileschanier, Luiz W a n h a  
e +-.-tos mais mineiros e riograndenses, pernambucanos e ca- 
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tharinenses, filhos de todo o Brazil, emfim, cuja eleição re- 
presenta o applauso intenso, a admiração com que ihes segui- 
mos os passos na ardente devassa dos archlvos de suas circums- 
cripçóes nataes. 

Levou-os o entranhado amor á terra do nascimento ao 
estudo do regionalismo; constituem como que o magnífico es- 
tado-maior ?os synthetistas illustres, dos generalizadores fe- 
cundos da ordem de Oliveira Lima e Capistrano. 

A seu lato novo grupo de espiritos brilhantes, de cuja as- 
sociação egualmente nos desvanecemos immenso, se compraz 
na evocação da histeria, através das magnificencias do estylo 
e da pomp2. das imagens como Affonso Celso, Escragnole Do- 
ria e Affonso Arinos, no resurgimento do indianismo probo e 
subtil como Theodoro Sampaio, r& documentação opulentis- 
sima e x h a ~ ~ t i v a  dos factos em Rocha Pombo. 

De totas as regiões brazileiras temos no nosso gremio 
os mais eminentes representantes, e esta demonstração de in- 
tenso brazileiriismo data dos dias da fundação do nosso gremio, 
quiçá insensivel imposição, penetrante e subtil, deste passado 
que sempre representou, por parte de vicentinos e l e  paulistas. 
tanto amor ao Brazil e taazta ancia de o dilatar. 

Assim, pois, neste recinto, unisonas vibraram as vossas 
palavras e o nosso patriotismo. 

No Brazil que, dia a dia, mais se heterogeneisa com a 
assimilação de diluviaes contingente$ europeus, ao Sul, ao 
passo que o Norte conserva inalterada a constituição ethntca 
dos seculos coloniaes, o culto do passado e Cas tradições sáo 
vinculos que reclamam de todos os brasileiros o maior carinho 
para que se conserve esta unidade patria que taxtos extran- 
geiros odeiam e muitos brazileiros trazem vacillante. 

Soberbamente apontaste a directriz da acção conjunta c'os 
Institutos Historicos Ce todo o palz; permetti que em nome 
dos nossos consocios subscreva eu esta declaração de civismo 
que é tambem o nosso santo e 2. nassa senha. 

Fracos os titulos que vos trouxeram ao nosso gremio, Sr. 
dr. Rangel! fraco o lustre que a vossa eleição tr0LI~e ao 
Instituto ! 

Assim o dizeis e, no' emtanto, desde muitos annos era 
o vos0 nome admirado pela nossa companhia. 

Ao apparecer, em 1908, nos mostradores das livrasias um 
volume Ce titulo enigmatico e exquesito, que se annunciava 
prefaciado por Euclydes da Cunha, pensavamos muitos de nós 
que nos limitariamos, neste livro desconhecido, a ler a prosa 
inconfundivel do autor dos Sertóera A Euclydes bem lhe co- 
n h e c i a m ~  a sir~eridaCe e lealdade - no emtanto; admirados 
do seu enthusiasmo pela obra do novo escriptor, do seu %vez 
vous .lu Basuch? começ4mo.s todos o percorrer as primeiras 
paginas deste Inferno Verde que se nos fixou ante os olhos 
fascinados, até que se acabasse o ultimo das seus onze capi- 
tulos "onze miniaturas de Rembrandt, repletas de apavorante 
symbolismo," nos diz o prefaciador. 

13 que pelar primeira vez lobrigavamas um pouca do que é 
a Amazonia chaotica, quasi indescriptivel "última pagina ainda 
a escrever do Ger&sis". 

Para nós outros se desenhou então como que uma nova 
Yiagem de Pedro Teireira, o Peero Teixeira literario da  Ama- 



mnia, a fio primeiro escriptor brazileiro que realmente se 
entranhba no labiryntho dos paranás e dos igara-, para 
dizer o que é o entrevem de contrastes formidaveis daquella 
"terra que ainda está crescendo, vibra e agita-se, arfa, tu- 
multua e lesvaira". 

Falavam-nos della muitos, e desde muito, com uma eter- 
na pobreza de meios; quem, até entáo, nos contara a vida 
desses lagos que, em alternativa de grandeza e de miseria, 
passam de um estadio ver~adeismente paradisiaco ou poãri- 
dero immenso dos tremedaes de M b u n d s  fermentacão lethal? 

Quem nos falava das apavorantes temas cahi-das e nos 
dera conhecimento do que é a Praga, essa Praga que 1.eitou 
um cadaver ao lado de cada dormente da estrada de ferro 
Madeira e Mamoré, feita t e  zumbido de insectos e da fluctw- 
çáo atmospherica dos miasmas imponderaveis, de invisiveis 
germens morbidos e igmtos cyclos em que o pobre orgmklpo 
humana é o termo fatal escolhido em sacrificio ás ferozes 
expansóes da vida, rugidora e fervilhante, sob milhões e ml- 
ihiies de formm? 

Saudámos todos nós, entáo, no grande tmlorista que sur-9 
gira, não só um predilecto da Forma e da Idéa, como &a 
um novo e poderoso instriimento de renovaçáo da lingua por- 
tugueza, .tão aspera e rigida ainda, precisanlo tanto desta 
plasticidade moderna que o carrancismo dos b o m  pretensa- 
mente extaticos ante a opulencfa quinhentista, a todo transe 
pretende impôs ás gercu.$es hodiernas "como se aquellers gran- 
des mestres, disse José 2e Alencrtr, - victimss de remoques 
dos grammaticographos maçadores profissionaes - dos cas- 
trados da imaginação e do estyio - Como si CamÓes e João 
de Barros, houvessem algum dia pensado em escrever Como o 
ancestral Fernáo Lopes". 

Provocara Euclyles extraordinario entusiasmo, coa  a sua 
palavra prodigiosa, apontarm e natural traducção de idéas 
a tumultuarem num cerebro como que directamente irrigado 
pela arteria aorta. 

Por mais que lhe verberassem o amor a.o gongorismo e lhe 
attribuissem um estylo penosamente composto, diffuso e cheio 
de tortuosidades, 08 seus mais rudes adversarios jbmais pçde- 
ram explicar como conseguia, o sspanmo malabarista de pala- 
vras os effeitos a que attingia, sinão pela potencia de uma 
inspiração genial. 

Sob a sua impuisáo irreprimivel desciam-lhe ao bico da 
penna, ás catadupas, os substantivos pittore~cos, incisivos, in- 
deleveis e as terminações adjectivas alquiriam ora a estriden- 
cia dos mais agudos timbres ora a suavidade dos sons de um 
stradivarius. 

Atacados em sua estrwtura, a estalar, sentiam os verbos, 
radicaes e teinencias dissociar-lhe, jh xu%g representando exa- 
ctamente, a intensidade da acção exigida; novas syiiabas emer- 
giam nessas fendas do terreno vuicanico das idéas, a reforçar 
o effeito desejado, traleuzindo a ancia desesperadom do artista, 
pela perfeição i.natIr&vel, j& n&o se contentando em alcando- 
rar-se nos mais elevados plainos da lingua portugueza, jh não 
mais alli engrimpada e sim engrimponada! 

Seguistes-lhe os passos, Sr. dr. Rangel, ou antes camin- 
hastes ambos, algum tempo, de mãos dadas. 



Ap6s o triumpho c l a g o ~  do Inferno Verde, duas nova5 
victorias preparastes, uma a celebrar-se dentro de semanas: 
a appariçáo das Sombras n'agua, cujos excerptos já ppblicad~ 
nos promettem verdadeiro pendant ao livro que as przcedeu. 

O que muito mais nos exacerba a curiosidade, porém, 6 
a ancia pelo conhecimento desse estudo tão poderosamente 
suggestivo, este de~vendar da personalidate prodigiosamente 
bella e sympathica de pomitil?. 

Vendo-a cruelmente agredida e tão desacompanbada 
correstes a defendel-a como um cavalheiro o faria ante o es- 
pectaculo t e  um& turba de brutamontes, a perseg. uma 
aristocrata odiads e mais do que isto, ferozmente invejada. 

Quizestes corihecel-a de perto e a surt beileza incompsravd 
vos fascinou, pois jamais mulher mais bella m c e u  em terras 
braziieiras, mais bella do que esta duqueza de Longueville pau- . 
&ta de que sob o arroubado Victor Cowin. 

Admiravel dauva vos reservavam os Destinos, como re- 
compense, de t5o alto cavalheMsmo; tornaste-vos o senhor c!e 
um assumpto unico na historia de todo o continente ameri- 

.cano, tão empolgante e táo cubiçavel que, a todos nós, quanto 
se nos daria poder nol-o roubar! 

Onde mais, $Mo no Brazil do primeiro império, encontrar 
achado egual, unico na sua elegancia e no seu chicb na com- 
plexidade- altiloquen das peripecias, pois narrativa sem par 
constitue a da ikwáo dos dssthos de uma americana, com 
tres seculos já, de-Gendencia braeileira, ffliada ao mais an- 
atavismo paulista, aos de um dynasta legitimo,, autocrata até a 
raiz dos cabellos, oriundo de sangues miliarios, com Weito aos 
mais famosas traços, ás mais celebres taras Qnasticas, ao na- 
rigáo bourbonico e & beiçola habsburgica, Brag-a e Saboia. 
neto da Rainha Santa e do Condestavel, le d. Luiz XIV, e do 
Barbadão. 

O que lhe contrapor? Algum Solmo Lopes e a sua E l i ~  
Lynch? Algum Melgarefo e a sua Juana Sanches? Os eaudl- 
lhos indiaticos e avinhados ao Rei Soldaào, fundador da inde- 
pendencia brazileira e das liberdades p o s t ~ g ~ e z f ~ ?  

A lorette irlandeza áquella que "amava não ao imperador 
mas a sua gloria" ,bondosa e meiga como uma L& Valliém? 

A muitos per-sadores catísa especie, como aspecto czacte- 
ristico do Brazil o facto de, no nosso pah, táo novo, haver 
largo espaço para as tradições e as cousas velhas, mmo entre 
os povos de lenta evoluçáo e amesos e8Mos. 

Veiu o cyclo monarchico traeer notavel pittoresco 8 historia 
Brazileira; dentre os eeus episodias. nenhum haver8 tão curioso 
como este que diz regpeito á CominaçBo imperial de uma favo- 
rita em regra, que de tanta elegancia. reveste as paginas seve- 
ras de uma historia quasi sem langes. 

Graças a em, na vida nacional brazileira passou uma som- 
bra feminina. 

Saudemos pois esta appariçáo cheia de belleza e mocidade. 
casa ao nosso snobismo patriotico e saudemos no historiador o 
ente querido dos deuses que posseou a cata de onde breve 
surgir8 um dos mais preciosos diamantes da, literatura Brazi- 
leira. - 

O material qlle ae0~qiulastes, Sr. Wge l ,  para o estilti3nento 
de vossa argumentação, ~ ~ ~ t r a  o ardor sem par com que perse- 



guistes a Verdade, "fugidia e divina" cuja proclamação vir& 
agora vingadora e solenne, confundir os responsaveis da velha 
opinião firmada sobre Domitila. 

Esquatrinhastes os archivos naciomes e dos estrangeira 
reclamastes contribuição enorme. 

Nada vos escapou ã pesquiza incontentavel de apabmnado 
da Verdade. 

Honra vos seja, pois, sr. dr. Albdo Rangel, pelos exem- 
plos magnificos que nos daea de probidade historica; honra ao 
Instituto Historico e Geographico de S. Paulo, que hoje acolhe 
um consocio tão illuscre ! 
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A colonizaçilo no Brazil 

Motivos de tres ordens empeceram nos secuios 17 e 18 
o aproveitamento e a coloniza@o das terras da conquista; 
prescrições religiosas e razões economicas e politicas. 

Nas colonias as confissões religiosas isolavam, a pretexto 
de abastardamento ethnico, mas verdadeiramente por intote- 
rancia de seita, os respectivos colonos, punindo as relações 
sexuaes com as pessoas de raças, tidas como inferiores - o 
Indio, o negro, o cigano e o chrQtão novo. Para estes h a ~ i a  
um bairro e um cemiterio. O hollandez protestante parti- 
cipou do odio ao judeu. Mas, povo e fidalguia náo macula- 
ram-se menos no sangue mourisco. O anathema não s* 
estendia ao capital. ' O alvará de 6 de fevereiro de 1649 
isentou de confiscação os christãos novos penitenciados pelo 
Santo Officio, para organizarem uma companhia de comme:- 
&o. Luiz XIV seguiu o exemplo da coroa portugueza, para 
animar o commercio da Martinica. 

Quanto ás outras allianças, conspirava por ellas remota 
affinidade e Gobineau poude ver na facilidade com que se 
ellas fizeram o effeito 'de pontos de attracçáo que a compo- 
sição das respectivas raças deixava subsistir entre senhores e 
subditos. Dominava no conquistador o sangue semitico com 
alguns elementos amarellos pelo celta e ibero, e no guarani, 
parente do malaio, o enxerto se fez muito naturalmente. 

A legislaçáo modificou-se sob a influencia do interesse. 
O alvará de '12 de janeiro de 1733 aboliu a iniamia dos 
casamentos entre brancos e indios; exemplo logo sebuido 
pelo rei da França, garantindo, no interesse das companhias 
de commercio e colonização, a qualidade de francez aos 
filhos daqueiles consorcias. 

As linhas de separação nas colonias eram mais rigidas 
sob outros aspectos. Até o alvará que acompanhou a ca rh  
régia de 24 de março de 1680, o cornmercio de Moçambique 
e de Sofala era fechado aos proprios subditos portuguezes: 
era vedado mandar 'aguardente Sofala (carta de 24 de 
março desse anno). Não se podia passar duma á outra co- 
lonia, nem duma, capitania á outra, sem licença regia. 

O despovoamento inevitavel de algumas partes do Reino 
encontrava logo o remedio na providencia da carta régia, a 
de 20 de setembro de 1720 acudira s esse flageilo no Minho. 

O prejuim contra o estrangeiro justiiicava-se com a 
concurrencia e o c6rso reciproco. 

Portugal, porém, exhauria-se com o exoda da gente. O 



ouro do Brazil não compensou o empobrecimento do povo e. 
o depauperamento de elementos eugenieos na raça. D'estes 
consummiu-se no cruzamento com os inferiores e no celibaco 
religioso o que restava das fogueiras da inquisiçáo. 

As pestes (1505-1569) e fomes da reino (1503, 1504, 
1521, 1545) e a immoralidade resultante do trafico maritimo 
foram outros tantos factores de pausas e regressões da po- 
pulação. Sá de Miranda denunciara uma crise de caracter. 
alarmado com as  riquezas e o luxo dos seus contemporaneon 
que voltavam das Indias. 

O que ahi fica nos faz compreender porque em 1607 
Alexandre de Moura exportava de Pernambuco os estrangeiros 
que apanhava e em 1655 eram expulsos os ultimos judeus 
do Brazil, que foram enriquecer a Guyana. 

Esta desconfiança ao estrangeiro vem até os primeiros 
annos do secuh 19. 

Como romper o sertão e cultivar o Brazil, a India e a 
Africa, por onde despejou gente o pequeno Portugal? 

Antes do ultimo quartel do seculo 18 a s  nações da Eii 
ropa não kuidavam de colonias, mas de conquistas. Nem 3 
pequena população do reino o permittiu nos dois seculos 
anteriores. 

Em 1527 a resenha da população em Portugal, segunao 
o calculo de Costa Lobo, accusava um milhão, cento e vinte 
e dois mil, cento e dme habitantes, nas provincias do Minho, 
Trás-os-Montes, Estremadura, Beira, e Algarve (1). No 
Brazil, no tempo do padre Cardim, (fim do seculo 16), acho'i- 
se ser a população de 4.360 habitantes nas capitanias de 
pernambuco, Rio de Janeiro, Bahia, Espirito Santo, Ilhéos, 
Porto Seguro, S. Vicente, Santos e São Paulo. O braço tra- 
balhador, é certo, representava numero mais consideravel e 
só na Bahia, 4.000 escravos e 6.000 indios -reduzidos. 

Para proliferar tanto que enchesse tão dilatadas regioes 
tornava-se necessario um cruzamento fecundo, reclamado, ali& 
pelos pontosi de a(ttraeq5q a que alludiu Gobineau. Esta 
affinidade, desde os primeiros annos da colonia, iUudiu as 
prescripções da legislação, que, como vimos, o interesse acabou 
por sobrepujar, como o contrabando e o pendor para as 
aventuras burlaram as leis do fisco, que trancavam os limites 
das capitanias. Com excepção do degradado do reino que se 
lançou á vida errante do garimpeiro e do caçador de escravos 
toda a emigração se fez expontaneamente para esta cerra. 
quando a fama da sua riqueza e a quéda do dominio por- 
tuguez na India fomentaram correntes de população que pro- 
curava o Brpil .  

D. Joáo V, sob a consulta do conselho ultramarino, a 
8 de agosto de 1740, determinou a primeira colonização, 
systematica para o Brazil, com gente dos Açores e Madeira, 
para o Rio Grande do Sul e Santa Catharina. Dizemos co- 
lonização systemdica, porque n%c consideramos colonização 
o arranchamento e transmudaçáo de indios de uma para outra 
capitania nem o trafico africano. E' de mero interesse his- 
torico a mallograda tentativa de colonização estrangeira, que 
ocorreu em 1648, reinando D. Joáo IV. O decreto de 29 de 
março desse ano concedeu fora1 de povoaç&o a Pedro Suetman 
e 130 residentes na ilha de SBo Christováo. 



Suspensa, por falecimento de Suetman, da conce&o, o 
capiao Guilherme Bruns, irlandez, que viera de servir em 
Traz-os-Montes, sdicitou-a e obteve; mas logo, lhe foi cas- 
sada. sob wnsulta do Conselho. A ilha de São Christovão era 
da feitor& da Associação d a  Senhores das mas da America, 
companhia franceza, organizada com carta de 1626. 

D. João V iniciou a colonização com a Resolução de 31 
de agosto de 1746. Mandou affixar editaes nas ilhas dos 
AçBres e Madeira, prometendo vantagens aos casaes que se 
fossem e~t~belecer  em Santa Catharina e Rio Grande do Sul 
até 4.000 familias. A amenidade do clima das duas capitanias 
era promettedora. Muitas familias, effectivamente, se prom- 
ptificarsm a partir, e tendo arrematado o transporte o ar- 
mador Feliciano Velho Oldemberg, aportou o primeiro comboio 
em Santa Catharína em 1748, com 461 pessoas; seguindo-se 
outros. em 1749, 1750, 1753, com 500 a 600 pessoas por comboio. 
Pelo edita1 se offereceu a cada mulher de mais de 12 amos 
e menos de 25, 2$400 de ajuda de custo e a cada filho mil 
réis Pagou-se a Oldemberg 22) por casal s familia até Santa 
Catharina. Aos que fossem á sua custa em navios permittidos 
se pagaria 1$600 ao maior de 3 a 7 annos (2). 

A população desta capitania, em 1787, era de 16.177 pes- 
soas; em 1800 de 21.068. Dez annos dcpois, de 30.339 indivi- 
duos. Em 1810 era este o movimento economico da capitania, 
avalindo em cruzados: producção, 491$937; consumo, 213$680; 
export-ção. 188$257; o que evidencia uma situa@o prospera. 
Os peneros da terra eram cereaes, assuear, .café, algodão, 
linho eec. Tambem se ensaiava o cultivo da amoreira, intro- 
duzi?% neste reinado. 

Prntegida pela legislação e pelos cuidados do governo que 
se cewii'u a capitania do Rio Grande do Sul tornou-se uma 
zona de creacão de gado bovino e cavallar, cuja importancia 
deixorra 36 prever o seu engrandecimento. 

Em 18'4 exportava-se de Santa Catharina trigo, em mi- 
ihares ri- alaueires. O commercio nesta data dirigia-se 4 colo- 
n'a ri- qqcramento, Santos e Rio de Janeiro. 

O aaarauez de Pombal continuou a b6a obra de D. João V 
e nas instruções que levou para 0 ;eu governo Francisco 
Xavi- rie Mendonça Furtado se lhe recommendou a creação 
de ?l?e;as Bragança, Obidos, as aldeias do Cabo do Norte 
foram -esultado da actfvidade do governador. Mais .tarde, 
sendo m;niptro da marinha, Francisco Xavier influia para a 
colmi-acáo de Mazagáo (1770), inaugurada B margem N. das 
cabereires do rio Matuacá, nove leguas acima de MacapB. 
começ-da ccm 114 pessoas que haviam evacuado a praça -' 

Mazagán. em Africa. Para esta colonia mandou aquelle mi- 
nistro 500 açorianos. 

* 

A colonização no seculo XIX. 
O decreto de 25 de novembro de 1808 pennlttiu dar ses- 

marias a estrangeiros ng Brazil. Esta simples medlda é indicio 
de umo grande mudança na politica do mundo. A grande 
revolução franceza tinha mudado o clima hlstorico e tornado 
possivel a germinaç60 de idéas liberaes. O alvar8. sobre coii- 



firmação de sesmarias náo foi uma novidade, mas a nova 
f6rma da nomeação dos juizes de sesmarias foi uma uf-i1 
medida, a unica do governo de D. João VI sobre o dominio 
das terras devolutas (3).  

A lei de 18 de setembro de 1850 representa, portanto, a 
primeira medida valiosa que a monarchia usou para regular 
o facto juridico da  posse e as suas possiveis turbaçóes. Eram 
estas tão frequentes, que o presidente do conselho do gabinete 
de 8 de março de 1848 declarava ao senado que 2/3 dos de- 
lictos em S. Paulo não tinham outra causa. 

O maior obstaculo á colonização, como poz em relevo o 
conde Vander-Straten-Ponthoz (Augusto) , tem sido a f a l h  
de uma boa lei de terras. 

Os Estados Unidos da America do Norte estabeleceram 
constitucionalmente o dominio da União sobre as terras não 
occupadas legalmente e regularam a sua administração, attra- 
hindo com tão sabias medidas a emigração européa exponta- 
nea . No Brazil houve completa imprevidencia. 

Vindo a Republica e m  1889 implantar-se nas nossas ins- 
tituiçóes, teve o seu governo ensejo de reorganizar o systema 
de distribuição das terras publicas e de, melhor garantir a 
posse sobre eiias. Em vez de curar a deficiente organização, 
o novo regimen attribuiu pelo artigo 64 da Constituição aos 
Estados, isto é, a 20 orientações differentes, o dominio das 
terras devolutas, situadas nos respectivos territorios. Os imi- 
tadores da grande Republica de Washington deixaram de 
Imital-a exactamente na util e grandiosa medida, que lhe per- 
rnittiu a boa distribuição e valorização das terras sem cultilra 
do Oeste. 

Podemos classificar os systemas seguidos na organizaçlo 
das nossas colonias, quando a fórma de propriedade e parti- 
cipação do trabalho na empreza colonial, em: colonia com- 
munaria, mantendo a communháo na terra; fazenda em que 
a parceria no produto da terra é adoptada e fazenda com 
colonos assalariados.. 

A pequena propriedade. 
Nas colonias modeladas sob esta fdrma o Estado ou com- 

panhia de colonização (que &o geralmente os organizadores) 
fazem á sua custa a demarcação dos lotes da propriedade, 
adiantamentos de dinheiro e generos, fornecimentos de ins- 
trumentos de trabalho, vehiculos, despezas de transporte do 
emigrante etc., despezas que devem ser indemnizadas- pelo 
colono. 

Entre as colonias creadas pelo Estado destacaram-se pela 
importancia os nucleos aiiemães de São Leopoldo, de Petro- 
poiis, de S. Pedro de Alcantara, e o nucleo suisso de Novn- 
Friburgo; posto que a colonização do Rio Grande e de Santa 
Cetharina, por ilhéos portuguezes, ainda não fosse excedida 
nas vantagens que produziu. 

A respeito destes proliferas colonos, Castelnau e Jean 
Duschene Fournet, que os observaram nas Guyanas, louvan- 
do-lhes a fmgaliaade, aferro ao trabalho e aptidão para 9 
commercio, asseveraram que eram alii preferidos a quaesquer 



- -  129 -- 

outsos colonos. Mas, nem todas a5 colonias que o Esmo  fun- 
dou surtiram bom resultado. 'Como só nos referimos a - 
typos ae colonias, oínittimos qualquer mençáo 8s phxperas 
colorns allemás, italianas, e slavas, em diferentes &ocas 
fundadas em Minas Qeraes, Espirito-Santo e nas provincias 
do sul. 

Das fundadas por companhias, a par do insuccesso de 
algumas, outras houve que attingiram o seu desideratum. 

Desde os ultima annos do seculo 16 serviu-se a, Europa 
de colnpanhias de commercio, protegidas com isençóes, mo- 
nopoIios e direitos regalengos, para creaçáo . de feitorias e 
c o W m  nas suas poseh&s. 

Succe~s1vbmente animadas e abandonadas, voltaram á 
mMa, aos ultimos annos do seculo passado. As nosas com- . 
panhias ou aceitaram como onus em contractos o colonizar 
uriia p&&o do d o  ou foram a isso tentadas peia doaçáo 
L grszifi& ~~s de terras e de outras vantagêns. 

mtre aqu&kb nonrearemos a companhia de navegação 
e commercio da h m w  e as n t h f r e a d ~  cohirís Que 
ella fUnU0u em 1I15h; a colonia Mau&, iniciada Mm 1.061 por- 
t&ú&s e 30 chh, e a de Itacdtiafa, que aSiTMs ruinosa- 
*i@ Iiquidaraih ém dois amar, tendo os balmeos de 1856 
a&êfbUO para. &ta um Ctebito de 283:000$ e para a primeira 

Basdivo ffe &:*. 
baSire esb msuccesso assim se exprimiu o Visconde de 

mtlti: 
"A grande que&% da coloniaaSio, que, ali&z importa um 

interfse brmiieiro .$e primeira ordem, carece ainda de muito 
edudo para ser &iWatoriamente resolvida: a propria riqueza 
&i& m i f i C *  te@bcs amamnicas é um obfce, por assim 
d W ,  inSupwav61 B dizaçl io do estabelecimento de nucleos 
cbloniaes. R&o b h  termbs terra que em fertili&de igualam 
e wtcedem mesaio bs melhores do mundo; nao basta que essas 

abundem em producçóes naturaes que despertam a 
cobiça do trabalhadg menos ambicioso, mostrango-lhe a na- 
turem seus Valimf& ihiOtos promptm a serem coibidos.. . não 
basta, firialXnente, a vontade a mais tenaz para conseguir uni 
grande fim, poia que sem embargo de todos os nossos esforços 
d e  em resultsdo unia completa decepçfio.. . hido falhou, 
pW6n1, íconcniia), n?io s6 porque o pessoal do8 colonos por 
siU má; indo& satffifez, como mesmo pelo principio eco- 
nomico de qtTe o ixtibalho p r 0 q  o emprego de-que pode 
auferfr maior proveito, sendo c- que no Amaasnas o braço 
vigWm que U & W i  par sua a t a  encontrará por longo 
twpa uma rethnn&r@o mais proveitosa, do que o mais 
@&W &riarfa qub a industria ou a agricultura poesa 
pagar." (4) 

Appximemas estas pohderâdies da observaçáo de um 
pW&ubr sõithe ~ e r  e ajuizar da nossa civilização e das 
nece$sidBdes a& n&h paiz, o conde Vau der Btraten-~onthoe: 

que o Brasil deve expiorar as suas 
@roW~~ias ..m a do e&@ . O wnting&te europeu fillõ me tra- 
IbbWir! &&o no &I; raas dolibetttíundo-se ahi, e U é  d&pa 
~ i 1 i  @6miL do sdb tdxu puta cia populdo bradeira ou 
da drf&d& dü IIpYe!." (6) aggfõfneff+&o eumpea 
que b& &kkbfk-~itt@~ Endfcatrcr 'como deveirdo eet kdta 

mie-i? 
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ao sui do 16.O devia, como o ar  comprimido se dilata n8 
direção do espaça rarefeitoo, m~uigionar a camada humana, 
do S. para o N.; co~&iftdb''~ no&a impreirfd&.n~ih;~'a: dura lei 
da necessidade precipita as reservas de energia das teglóes 
da secca, de E. para O.,' h& rhíthlnd dhda vez mais frequente. 

Diferente resultado obteve a Sociedade Hanseatica de 
Colonização em Santa Catharina: a colonia :D. Francisca, 
em 1851 iniciada em terras dotaes da Princeza de Joinville, 
no territorb-. de - S. . qanci6cq m a r g m  direita do rio Ca- 
&beira; foi -unia realidade animadora. J B  em 1855 contava 
1.500 individuos e a sua ac&o sr fazia sentir nos centros de 
emigração: novos colonos acudiram ás ofertas da companhia 
e fundaram o nucleo allemão de São Bento. 56 um districto, 
o prospero Joinville, conta hoje - 3 .  O., habitantes, de origem 
allemã, slava e $of.tupeza. " ' 

. . 
O pr'ogresso indusirjal d q  colonias allemãs evidenciou-se 

na dtikna ekposiçáo do Rio 'qe. Janeiro; Joinvilie é uma 
cidade adiantada e original peh sua edificaçáo de caracter 
allemão e que se :poderia suppor feiia pelo risco de um 
Walter-Çrane. 

Da forma communaria, q& ' correspgnde 4 propriedads 
coUectiva daS c o ~ m u n a s  slavas e aos baldios dos nossos con- 
celhos, se nos depara o isolado .a@mplo da colonia La Cecilia, 
na vizinhança de Palmeira, nos c a m w .  geraes do Paraná, 
cujos associados são ,pela maipr parte italianos meridionaes de 
*ma emigração expontanea. Não temos dados sobre esta- colo- 
nirt, mas a sua organização é inco.mpative1 com a cultura 
do sólo'.. - - - - .  . .. . ., - 

A participação do eniirezario ou fundador da colonia nos 
lucros da empyeza fal-o intervir directamente na administrci- 
@o da colonia: eSa k i s ~ ~ l f ~ ~ ~ ; ~ ' ~ o k k i i i : ;  '&6" basta para o 
suooesso de uma colonia, como viirios com o mallogro dos es- 
forços do'.*, Hermann Blumenau, no seu primeiro eskbe- 
lecimento. Ha, "MdtfBi'thPèlnTèht?!,'"~~aq circumstancias que 
influem sobre o 'futuro das colonias. !" .I i 

No systema de parceria o proprietario da'  fazenda adm- 
nistra exchisivamente e apeii'as associa o colono B uma parte 
dos productos da terra. Este systema de parasitismo a t k -  
nuado; em -que a abelha engeqqri. o '&~;l p a  colmeia extranha, 
6, não obstante*. a '!suà ' ap&rente equid2de,'"kenosA, teptador 
para o emigraate europeu: o proletariado emigrante susiibme- 
té'-se a elle por nehessidade, pois que o proletariado na.colo- 
ni& é Ü h  .as@axite a .  capit$!ist?, , 

Desta 46ma, i hoje'. gefarinefite acipptada, foi primeiro 
modelo 'rl C~ibitf$'.~ergueiro, lundada em"F7 ,  com allemáes, 
pelo dr. Nicalau Pereira de Campos Vergueiro, na fazenda 
Ybicaba, em &o Paulo. 

Sob muitos aspectos inconveniente 6 o systemà de colonos 
salaPtádõs, sem interesse na extenção da produção; a gene- 
ralidade '8os~&~onor!1fstas tem-no condenado. Jean Duschesne 
Fournet, commentandq y d  conclusão Jules Duval, para 
qiiem "a emi&pção salarfada não entra como roda. util no 
m'ecanismo econoniico de um gap, senão com a condiç80 da I 
um rirvelamento de Sg1ario 'cqm. o.do mercado livre", observa, I 

com 0 drieerib. gm- cpnciiiê de' ~ n ? ~ ~ ~ ~ , . d a s  factos reaei: 
'*Os princípios kkÒii~&os applicabéis aos &itnismo~ =ias 



e economicos já adiantados e completos, em todas as suas 
PiWtéS, .se não podem applear ao organismo mdimentar de 
um pai2 como a Giiyana: ils sont comme ces lois &uyon' ne 
p a t  mettre en mouvement qu'á Pégard des hommes adultes, 
de' ertthte de les voir étouffer sous leur poids l'enfant inex- 
perimentá .et fhible. .. . 

Um paiz sem emigração expontanea sufficiente e com 
abmdanciá de terras devolutas não pode prescendir da emi- 
graçáo' salariada. Este contracto é, sem duvida, consequencia 
dos organismos sociaes anemiados ou rudimentares. Seme- 
lhante systema que deixa o colono, de certo modo, ao arbitrio 
d~proprietario, num paiz de justiga cara, deu causa a outro 
que ihe oppozeram os trabalhadores italianos de S. Paulo, qiis 
arrematam o serviço da colheita e se não demoram na fa- 
zenda, senão o tempo necessario áquella tarefa. Lévas dzsses 
emigran%es, vindos até do Pacifico, onde fizeram o trabalho 
da safra, voltam para a Italia, onde chegam justamente no 
tempo da colheita nas plantações de sua terra natal. (6) 

. . Ora;, a incerteza de serviço estavel é, como observou Oli- 
veirá Martins. a ruina da fazenda de plantações exoticas. A 
empreitada (pagamento da colheita por alqueire, a preço fixo), 
generaliza-se, o que se deve atribuir ao precario estado das 
fazendas, pela maior parte gravadas de hypothecas, sem ca- 
pital disponivel para manter um pessoal numeroso fixo. 80- 
mente o capital estrhngeiro e especialmente dos colonizado- 
res aiiemães, jB provados. com a experiencia da antiga Socie- 
dade Hanseatica de Colonização, poderia impulsionar a nossa 
producção 'agricola com o estabelecimento de colonias gsr- 
manicas, mas a isso se  oppóe a politica allemã no tocante 
S emigração, actualmente. O imperio dirige premeditadamante 
a emigração para as suas colonias. A Allemanha actual pre- 
ciza de mercados e de celleiros; estes obtem-n'os desenvol- 
vendo as suas poucas colonias e aquelles pela mão de obra 
abundante e barateza da mercadoria, com que tem affastado 
a cwçurrencia das. grandes nações manufactureiran. 

O capital europeu, pensamos c o ~  fundamento, encontra- 
ria um lucrativo emprego na instullacáo de coloiiias dina- 
marquezas, scandimvas, suissas, sem deixar& de continuar 
a animar os labbriosos portuguezes e italianos. 

Os proprios Estados devem cuidar desse encargo. 
Os promotores da emigração deveriam meditar as palz- 

vrrts de uma illustré' escriptora italiana: "&ta força irresisti- 
vei'(escr@eti eiiai que hoje impelkk a a " E m o ~ . p a r s t  os paires 
selvagenii 'e' livres não é sómente um factp economico, uma 
necessidade expansão provocada poq unia producção in- 
dustrial superior 'á procura, ou por @a superabundancia de 
bbcbas a.alimeritar; m+ '~ork~sij6n'he 'á um~.~e,cces#dade mp- 
ral." Reacção contra 'o que ha  de artificial na vva civil, 
desejo imperiosb 'de voltar á vida normal e natural aspiração 
inconsciente p6Fá"urfi espirito novo que revelará talvpz ao .h>-, 
mem o segredo do verdadeiro amor que elle se deve a si 
mesmo". O que ãirem'os' numa palavra, necessiçiade de vida, 
menos compiicada e fonle 'e *&de de justiça. 

amtra a emfgraçj$üièm5, que hoje não conseguiriamos. 
conspirou-se o sentimentd temeroso -da influ'encia allemã. Ren6 
Lobstein que denunciou a poiitica colonial allemã procurando, 



por lenta infiltração commercial, estender o stu protectorado 
Bs terras mal defe~didas, servindo as companhias & sua dis- 
simulaçáo, affirm&ra, tambem, que contra aquelle intuito cons- 
pirava O proprio subdito allemáo, que muito facilmente as- 
simila, em detrimento de sua propria, uma nacionalidade 
estrangeira; facto reconhecido tambem por SchmoUer, (7-8). 

o cruzamento que prepara o allemáo e o europeu, geral- 
mente, para a resistencia ao meio fisico no Brazil. As com- 
panhias a que se referiu René Lobstein são as fundadas e i ~  
1885, a Nova-Guiné, a Este-Africana e a Jaluit, previlegiac~s 
com direitos regalengos. 

Como quer que seja, é chegado o tempo da penetrafio 
do sertão, problema estudado pelo imperio, que lhe deu começo 
de execuçúo, creando as estações meio fiwes, meio militares, 
que facilitaram a navegação dos noseos rios centmes. 

As colonais militares e feitorias sHo tradiqóes d& no- 
raqa. Preconizadas por Van-der Stmten-Ponthob, ao sul Uo 
Par& e Amazonas. devem ser promuvidas, n&o sómente nos 
pontos considerados estrategicos, mas na linha fronteiriça, 
onde, portanto, o interesse do fisco e a protecç8o ao foras- 
teiro reclamam a int~rvenqh da força publica. 

Timidamente ensaiadas, com veteranos do Exercito, em 
1849, 1850 e 1851, as colonias militam no Par&, Ps-taná, Mato 
Grosso e A l a g k  (a colonia Leopoldina, emanciplrda em 1867) 
pelos decretos ns. 662 de 22 de Ltemmbro de 1848, 761 de 2 
de janeiro de 1861, aviso de 12 de agwfs de 1850 e h. n. 82% 
de 12 de setembro de 1881; j& em 1888 eram Wnas as co- 
lonias miilhres 17; &ente 14, porém, existiam de facto, 
como se v& do alma& desse anw, e lista do 'peesortl da ad- 
mMstraçtEo. Em 189S foram emancipadas as do %O 
Paulo, Santa Cathsrina, e Mato G r m ,  continu&ndo unicz- 
mente as situadas nas fronteiras (art. 9, disposiqão 2, lei or- 
çamentaria, n. 360 de 30 de dezembro). 

Acham-se reduzidas as colonias: do Chopim e do Xapecó, 
no territorio das Mlãsóes. O decreto n. 733 de 21 de dezembrc 
fie 1900 deu nova organiea@o 4s coioni8sI unificando-lhes o 
reghnen. e incumbimo 4 s&unda secç&o do estado-maior a 
superin&nbencia geral de colonhqfb e fronteiras. 

Expediu-se o novo repulammto, a~~rovado  pelo decreto - - 
n. 4.863, de 12 de mvemb& de IRB. 

Prevalece na admtnfstraç4.o (Reiatorio do Ministro 
da Guerra, de lm) a i d a  da hnc ipa@o das colonls 
militares do firan&, com excepT80 6s da Foz do Iguassú. A 
emancipação d'aquellas e sua consequenta entrega ao Estaao 
do iJaran& 6 uma medida mrtaüa; pois que deixaram d5 
ser pontos estrateglcos e não ha inWe#ise militar que acon- 
6eIhe a sua permanencia nesta adníimtração. Outro tanto 
náo acontece com a colonia de I w d ;  a sua posigão estra- 
tegica e a necevidade de estim- aili o desenvolvimento de 
uma popuiaçâo brazileirub silo cousas que saltam 4 vista, 
quando se observa a carta daqueia região. A meação mesmo 
de outra colonia no ponto Dampinaa do Americo (8arracáo 
Montsio Cerqueira) entre as fmamntee de Pepery-Quasmi e 
Santo Antonio, parece decorrer bas xwmas r h s  que acon- 
selham a supressiio das outras coíonias. 



Peass judic-nte UILI distdwh miiitslr ga coqye&taçjs 
d e P e t o P . o r w ! m p r ~ ~ c l e g u e r ~ 8 0 l o e a l ã & F b a d o ~ .  

Ba U M - l W ,  em a gog- c o 1 W  de IeRisersú de 
16P WWttm. A exm%w& de hcr'va matb  f&a ç3e 9t3.0$â 
kWe, em 1,- saecoc. Gom a expqrta- de madeiras e a 
remia <nokida de tijolos, que foi ele 28aib090) ewa- 
-88 a recreita, em 19Q3, a 11:10%$78888. ffouve um saldo de 
5:#&$18, que passau ao exercicio de W 5 .  

O aviso de n. 2.360, de 1 de #ho de 1904 isentara de 
Impo&os a p?aducçáo colonial, mas um ac8rdo com o Goirmao 
do Paransb 08 mt+beleceu. 

A coloaia do Alto Uruguag, no 6.O Districto Militar, conta 
970 k#Uviduqs e uma escola, com a irequemia média de 80 
altamos. Produz cereaes e tem um@ pwco desenvolvida ir.- 
diiafris pastoril. Exporta milho, agümiente e rapaduriw e 

. bparta tudo quanto carece. Constr6e-se actualmente o porto 
e um reservatoa'jo de agua potavel. A importação de 1906 foi 
de 48:707$634 e a exmrtaçáo de 8:214$800; aqueila tinha sida 
em 1805 de 64:942$130 e esta, de 8:950$156; tendo sido neste 
mesmo anno a receita de 20:657$394 e a despesa de 16:059$374. 
sendo o saldo de 3:780$800. A área cultivada era em 1905 ?e 
1%B,700 metros quadsados. 

As colonias que vão ser emancipadas são excellentes 
nucleos de populaçáo, com que vai a Uniáo dotar o Paraná, 
pois a colonia Chopim con- uma área total de 87 leguas 
quadradas, estando occupada por concessionarios 16:530 hecta- 
r e ~  e por colonas (lotes), 340.42350 hectares. 

Tem unia ~opulagão de 640 habi@ntes. Situada num 
ponto alto e sadio, sem boas comunicaçóes, wnta ainda a 
colonia do Xapecó 155 colonos matriculados. 

O Governo deveria subvencionar uma empreza que .e. 
propozesse a estabelecer a navegação do Alto Uruguay, com 
viagens regulares em dois ou tres pequenos vapores. 

Entra nas determina@% do actual Governo militar a 
fund-o da colonia do Oyapoc, para a qual j4 foi consignada 
verba. Mas, porque não se estender4 a actividade do eminente 
organizador que é o Marechal Hermes da Fonseca 4 creaçgo 
de outras no Rio Branco,. Içá, e sem intuitos exclusivamente 
militares, porque não se ha de promover a creaçáo de outrw 
nucleos populosos, com o aproveitamento simultaneo da nos= 
viação fluvial do Tapajoz, Araguaya e Madeira, j& estudada 
pelos engenheiros militares, Cunha Matos, Eduardo de Moraes, 
Campello França e alguns mais, mjos nomes nos dispensamos 
de citar?. . . 

O impulso colonial dirigido do S. para o N. viria ~011s- 
borar com o movimento convergente dq povo da região da 
sew&. Rixar-=-ia assim uma parte nomade da nosça po- 
pulação qng? vive da simples colheita, modificando-se-lhe os 
costumes. 

Um entente entre os Estados (cujo$ o r ç h n t o s  carre- 
gassem com uma parte das despesas, dentro d- forças dos 
mesmos Estados), e a UniEio, e com a bda disposiçáo com qile 
vae eila resalvendo os problemas vitaes da nação far-se-ia 
uma obra digna de um grande povo. 

Tudo isto pbde se fazer dentro da legislaçáo vigente 
pois que o decreto de 21 de dezembro de 1900 e regulamento 



n. 4.682, no art. 1P, deixam bastante margem a uma admi- 
nistra@b inteugente. Os aproveitámenbas das vias fluviaes 

e do tenitoh nacional e a sua colonizaçáo sáo pW)e~.aas* que 
devem ser executados simultaneamente. Os, trabalhos tecMcos 
ao cargo dos nossos engenheiros mklltares custariam muito 
pouco e seriam mais mpidas as wnstrucçh das estradas de 
rodagem e pequenas vias ferreas n- os irabaihos por 
elles prestados na construcçh do tewrspho para. Mato 
Grosso, nas estradas estrategicas, no ça-1 .ferre0 de LoWena 
4 Bemfica etc. respondem pela capacidade e energia do mrpo 
de engenheiros. *, - * - -  

Não é com a inexperiencia de moços bisonhos, despa- 
chados para os bouievards de Parh  e Casinos italihnos, 
facilmente seduziveis pela apufada ribaldaria dos agentes de 
emigração, com o sacrificio das rendas da União em beneficio 
de dois ou tres Estados felizes,-e ainda, sem a oerteza de se 
fixar a população estrangeira, assim attrahida, que se ha de 
resolver problema tão sério e complexo. N~lm tempo de der- 
rzma de dinheiros e de estimulas egoistas, é naquela reserva 
de energias e de honestidade provada que o Governo deve 
procurar a melhor e mais util collaboraçáo. 

Sem a força militar da Russia, não se teria feito tão 
rapidamente a Estrada de Ferro' Transiberiana. 

PORQUE T I M  MALLOGRADO AS COLONIAS E PORQUE 
ESPECIALMENTE'RAO 'TIÊM #S COLONIAS MILITA- 
RES DADO MELHORES RESULTADOS. 

Uma das razóes do mallogro dss colonias é, sem duvida. 
a arbitraria designação do ponto a colonizar, sem attençáo á 
salubridade á natureza do terreno. á pro~riedade deste para 
a s  culturas faniiliares ao colono 'e, finihente, a faltã de 
caminhos faceis e distancia do mercado. 

Poderiamos accrescentar a essas outra razão particular. 
a qualidade do colono. ' 

E taes razóes são applícaveis &s colonias em geral, sejam 
civis, sejam militares. 

O quadro estatistico das colonias, constante do relatorio 
do Ministro do Imperio, em 1850, constitue uma peça de in- 
querito, á qual juntamos informações 'de origem official ,em 
differentes épocas, taes como relatorio@ de directores de colo- 
nias, das sociedades de emigraçáo, de publicações de parti- 

- culares, dignas de menção. 
O exempIo tirado das colonias de Nova Friburgo. de D. 

Francisca, de Blumenau, e outras é bastante instructivo 
quanto á necessidade de correspondencia do clima e do ge- 
nero de agricultura da colonia para os do paiz da origem 
do colcno e evidencia a sorte que' espera as colonias no iso- 
lamento economico; distancia e difficuldade de commu-nica- 
ção com o mercado. 

Para melhor estudo, fixemos' uma data em que jB era 
avultado o numero das nossas colonias, 1860. Existiam, então. 
29, sendo no Rio Grande do S& 14: S. Leopoldo, Nova Pe- 
tropolis, Santa Cruz, Santo Angelo, São Pedro de Alcantara. 
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Torres Mai;la,,$@ Boca Q Monte, M w  
@$eda&.~l f s ,  Cwwentae, Mariante, 

, D. Peâro 11; em -ta Çatharina, 3: Santa 
.no p a r 4  1: Guperagui;, ng ,qspi- 

Izakll, , Bmt$ Leopoldina, 
~ % ~ ; ~ k C i ~ ~ ~  3 i i  ,:*a- i: i w c u q ;  na 
~ahia' 1. ~ng-o NOVO; no ,wnháo I: santa I z a b e l ; , . ~  
Rio de Janeiro 3: Indemndencia. Valáo dos Veados e . . D.- Pedw . - 

Os colonos eram allem&es suinsos, belgas, holfai%i&s, 
sardbk '8' p0dh8;~ezh. ,.., 

0 periiio em qiie',a ' ~ r ~ & i p a ç á b  de, colonizar se fez 
sentir 06s &to$. dds goJernos é o da metade. &gunda do se- . . 
culti p'$!bado.: .. 

Ò relatorfo ' de 1850 mencionava parg . ,o. ?R$. ~r~i.Xy& do 
Sul 6 colonias: a das Tres ETgrgu)l,hgs,;com 450 habitantes e 
a das Torres, com numero igual .em estado satisfatorio; a de 
S. Leopoldo, com 9.863 habitantes; em plena florescencia; a 
de D. Pedro 11,' Bdm'92, siriisles esperança; as de Monte Bo- 
nito e Santa Cn&, aqÚel& com I] e esta com 75 habitantes, 
tambem em inicio. 

Como se sabe, a revolução dos Farrapps terpinAra em 
1844 s a pacifica60 cstava no seu 'pfimeho trabalhq d;? 're- 
comp~siçáo B' '&&&voldmento. 

O que a Monarchia fez em dez a w s  pelo povoamento 
do 5610 naqu,ew ~ ~ v l q e i a  h,oma a sua administração. 

Santa Catharipa, bem favorecida igualmente pelo só10 e 
pelo clima, tinha visto, não obsta*, o mallogro de diversas 
colonias: o relat0rioL enumera as colonias de D. Francisca, 
com 197 h a b i t ~ t e s ,  @ de S. Pedro de Arcantara com 1.050 
a de Santa Izabel, com 412, em estado animador; em com- 
pensaçgo as.,cglonias D. Affonso, com 200 habitantes, retro- 
gradava, pejos repetidos assaltos dos indigews;. a de Itajahy, 
com 347 rfrpmdgres,,,apenas se restabelecia das devastações 
-~$odíÚiaas txlo gentio. demk do estabelecimento de uma 
guarnição milftár; id piedade, fundada com 412 colonos, 
reduzida a 105 e em decadencia. provavelmente pela aridez 
do terreno;, Blumenau, que seria uina futurosa colonia, lu- 
ctava 'com a falta de! capitaes e carecia do auxilio que o 
Gòverno faciíltou ao &u fundador o dr. Hemann' de 'Blu- 
menau; finalmente, a mlonfa do dr. Schutel a Leopoldins, 
não tinha mais um só habitante e a do Sahy, um nucleo 
socialista, começado em 1842, com 217 habitantes, reduzida 
em 1843 a 9, Hc&a n'ã historia da nossa civilização como a 
realização da bella' fantasia de Wnnay e Dexaves. La 
Claikière; tanto é ceft6 que &Q ha nada de novo debaixo 
do sol. . 

Em S. Pauld, enherava o relatorio, a calonia Terezz, 
na margem do Ivahy, com o insignificante numero de 45. e 
a Ybicaba ou coldnia. Vergueir?,. que pelas fnfomações co- 
lhidas, parecia prospe%i.' meava a 'colofifa a 38 leguas de 
Santos, o porto de embarque. Os caminiios eram diffjceis. 
Os colonos pa~iar ios  'firmavam um cbntracbA com a casa 
Vergueiro estabelecida, em Santos para o commercb do café. 
e obrigavam-se; a proceder pacdicapente, sem perturbar ou 
lesar os seus vizinhos ou a plantação, a fazer conveniente- 
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mente a cobeíts e a d q  cgféeiros que reccbeqsea, 
depagi@ndo o cafe nq ig@p d e m a d o .  -ta@, p$ba 
ser dado B medtda pe!o recebe4or do,  gstlabeleçiwiitio. h'c~ 
pr'oporçiío do (af6 pcq eiie coihido, Q çojon~ gartiçipava do 
trabalho de prepiuo eggido para a of$$rt@ do cafh no mar- 
cado. Obrigava-se mais a reglantar os que se fizessem 
nos seus caféeses e a pwar  .& c.* Vergueiro a somma es- 
pecificada o preço dg pysagem) que depois de dois annos, 
produziria o juro legal pela parte 60 quite, a- como a 
somma dos adianhpentos (despezas de estadia em Santos e 
de viagem de Santos a Ybicaba e da prlmeira installaçlo 
nesta), com o juro legal depois de um anno de data e ap- 
plicar aos ditos pagamentos pelo mepw a metade dos setis 
productus liquidos annuaes. Depois da venda do café pcla 
casa Vergueiro, esta retinha a metade do producto franco, e 
a outra metade cabia ao colono. 

A casa retinha tambem metade do preço dos artigos ae  
alimentaçlio que o colono pradueisse para a venda. (9) 

Este systema Usado na Europa meridional e justamente 
considerado por Braudillart obice ao desenvolvimento e pro- 
gresso da agricuitura, complicava-se com outras inconvenien- 
tes notados pelo arguto diplomata belga, a quem já nos re- 
ferimos. "Entretanto, esta empreza não é isenta de vicios, 
notava eUe: o primeiro é a inteira dependencia do colono 
em relação á, venda do café, cujo mercado é Santos ou o Rio 
de Janeiro; outro mal é a communháo dos resultados do tra- 
balho quanto 6 qualidade dos productos. 8 colono é recom- 
pensado da abundrancia da colheita pelo recebimento que se 
Ihe faz 4 medida; mas a qualidade é uma circumstancia que 
desapparece nos armazens do plantador, nos arranjos da mer- 
cadoria para ser exposta á venda. Por este ponto a colonia 
participa do regimen da communhão e de todos os seus perigos." 

A esse vicio de organização juntava-se a reunião de emi- 
grantes de differentes confissões. A collocaçáo da colonia era 
salubre e fertil, mas havia falta de agua que activasse a s  
usinas e as machinas que exigem o fabrico do assucar e o 
preparo do café. 

Apezar do optimismo ~ i o  relatorio da Repartição das Ter- 
ras Publicas (1859), era evidente a diminuição do pessoal ds 
colonia. "De 426 colonos. eom que começou, esta colonia chegoU 
a contar 900. Seus colo~ios são hoje em numero de 611. A 
empreza começára em 1847. Os colonos honraram a sua pala- 
vra empenhada nos contractos e satisfizeram vagaroso,mente 
a divida das despezas da viagem. A propria Suissa auxiliou os 
emigrantes, pagando uma parte dos seus transportes." Ribey- 
rolles disse, com fina ironia sobre esta circumstancia: "Mais, 
la République Suisse, ouvrant ajnsi sa bourse aux éxnigrante. 
n'obéissait-elle pas á Ia vielle politique europkenne des épura- 
tions nationales? " 

Lutas que se deram entre a empreea e os colonos, mais 
tarde, levaram a um inquerib proceqido por ordem da RI?- 
partição das Terras, e o sr. Valdetaro. que para isso se tranb- 
portou á Ybicaba, deu em parte razáo aos colonos, evidenciando 
irregularidades. 

A colonia D. Francisca, cecca de oito amos depois da sua 
fundaç8o (fundada em 1851), viu .se desfalcada de talvez 5O 



facada pfw deq&o de 16 de 
!$e 3W, w m p v q  +p&wb &sastiáa 

R&?49c%Ww,~am@, de c@g~ $@gmhas s u i w  no 
yyp 6 Jweikaj, eye a o m x  2.416 oolonss, expOmentou 
iguai sorte, 6 q p @ ~  o qLWo de 1WQ nwwtonado, a -to ae 
1W sf: cas$&r que se tima p M d o  nada menos de 

645 çq1opaa 
u m  dai @ esao- do lwJ, cUfe terreno é um va!b 

e&reito, ar@@@, sujeito a v, sendo a terra la- 
mve1 e da encqtq ~ Q S  mora% a que $emhente chamam fira, ' 
%pzI para o pwtie do W 6  e poum favmvel ao gado, ficava 
s mpeante mknb longe do mereaão. Limitou-se, por isso, ao 
plantio üa b&ah e dObl legumes: o que dava a terra. 

O p w c 4  n8o se reoommendava ,ao que parece, pela qua- 
lidode, Eram t,rab@bdores do Sunebourg, a parte, segundo 
Rybeirolles, a m e m  activa da Suissa. O motivo para nós 
n8o estava n'isso: E' bem sabido que os habitantes suissos, 
gente individuaWh, tâm sabido arrancar B natureza esteril 
dos seus bwps-aiwmcas aqWa retribul0&0 do esforço 
pet?tinaz e inteiiigepte que a terra sabe dar aos fortes. 

O motivo talvez estivesse nas depumgÓes da policia eu- 
M*, (10) ou, como fazia suppor no seu tempo, em represen- 
taça0 ao Rei, monsenhor nãiranda Malheiro, o primeiro dire- 
ctor da colonia, na falta de f6 das contractos . 

J 4  naquelie tempo a emigração era uma pepineira que 
enriquecia os contrabtantes. "Vinham como suissos homens 
de outra8 na@es e uma grande quantidade de protestantes. 
Dos 2.016, nãó eram 66 sWos, 216 eram protestantes (qua- 
lidade pejorativa para Monsenhor) e 43 eram doentes de tisir.3 
pulmonar; além de outros que soffriam de qiolestias chro 
nicas, um soffria de idiotia e um era aleijado e sem familia". 

Outro motivo de insuçesso das tentativas de fixar o ei, 
ropeu ao nucleo colonial foi a impossibilidade de co-existencia 
do trabaihador livre ao lado do escravo. A coionia de suisat~, 
fundada por Freyrep e Eusch Peicke no rio Peruhype, na 
B&ia, não poude subsistir, apezar da sujeiçãot da raça sscrst- 
vizada ao colono suisso. A repugnanoia do trabalho em 
commum com o negro afugentava o colano europeu das riro- 
priedades ruraes; mas não era s6mente uma incompatibili- 
da& de raça oy mpugpancb physica, o motivo economico 
sobrelevava aquelie; o trabaiho do escravo actuava para n 
diminuição do &rio. 

Deste mal se ha de recentir com a emigração japoneza, 
que nos ameaça, a sorte do trabalhador eunpeu. São duas 
economias incompativeis, além da dífferenga de orientação 
social. Com effeito duas raças de dffferente cultura, não 
podem co-existir pacificamente na mesma zona geowaphica. 
Essa incompatibilidade augmenta na razão da differença 
ethnica e dos habitos de sobriedade ou do negativo consii- 
mo e da resistencia maior ao trabalho (hypothese do chia 
do aoolk hindú e do japonez), o que difficulta a sua wfemo 
zi raça mais forte e mais ricamente dotada. Ora, o j a p n e ~  



pelos seus csgberes-&ü!kx, pio 9 qxclusivismo e peia 
sus eQu&4& e Dahhmib'tefn' tõdos' 06 '-eáJmenh rn mb- 
n o p o b  ó me&& da' trabalho,' 'e como náo pode& crear 
a servi* da gleba, a d- dos capitaes ou h?On@ua 

â a  economias iahividaaes se irá fazeando fatal e 
=ntt *mai r---tw colonos 
naaadesrou transitdiok, que fbio s&m%rh off X&os cos- 
tumes na rigidez dos seus ageteres ethnicos e fixados.por 
um trabaiho de S i i p e r s t m ~ W  muitas v- sedar. 

O japonte é, ali&, um horticultoh. rotineiro de compa- 
d o s  processos de amanhar a terra. Segundo um documenta 
offfcial japonm, revelou a sua incapacidade m a  se manter 
na pequena propriedade que lhe fera dncedida pelo seu 
Governo (A Agriodhra no Ja*, Exposiçã6 Universal de 
Parie, de 1900). Da passagem da pequena para a grande 
lavoura, rezuitados de debitos e execuções a que deram cauza, 
n h  adveio meihora: achahdo-se o grande proprietario actual, 
peia falta de conhecime* agrarios, wm as terras anen- 
dadas ou penhoradas. Passaram já a terceiros possuidores, 
na maior parte. ' 

Quanto aos outros trabalhadores asiaticos, o melhor que 
temos a fazer é fechar-lhes os nossos portos, especialmente 
aos chinezes: este9 judehs tio Extremo Orienta &o os explora- 
dores da imprevidenck e da ignoi'ancia do javanez, como O 

sylio o é da nossa popula@o sertaneja. 

Colonias militares. - A iqtroducção de cplonos portu- 
guezes nas colonias militares de Obidos (Par&). Nioac e BrP- 
ihante (Mato Grosso) 1000 e 2000 (aviso de 26 de abril de 
18541,- o aviso de 2 de junho de 1857, considerando serviço 
mBtar a commissão de director d a  colonia militar e outras 
medidas mostram o empenho em que tinha o Governo Im- 
perial o desenvolvimento de nucleos de popuia@io nas fron- 
teiras, mas a exiguidabe dos recursos facultados 4 economia 
das wlonias revéla o acarihado espirito burocratico e for- 
malistico que caracteriza a nossa Em algumas 
essa sovinice estrangulou as colonias e produziu o desanimo 
em homens de acção, acostumados a arrostar as difficui- 
dades das lutas naturaes e das mais sérias emprezas. 

Em fevereiro de 1863, a Camara Municipal de Guara- 
puaya reclamava a creação de uma colonia militar para i~, 

defesa da fronteira e da villa, ameaçada e exposta aos assal- 
tos do gentio. A colonia do Pepery-Guad tinha contra si 
o parecer do coronel Piragibe: <'que o exercito e os cofres 
publicos nada lucravam com semelhantes estabelecimen- 
tos ..." '11) 

Dois annos mais tarde, eram as fronteiras alli invadidas 
pelo Paraguay. 

Em 1862 a colonia militar do Jatahy, segundo o relatorio 
do seu director, carecia de tudo: igreja, casas para emprs- 
gados. quartel para colonos ou praças militares e até de casa 
para o seu diretor, estando a em que elle se agasalhava em 
minas, e contava 21 operarios agricolas, sem caracter militar. 

As co1onias:creadas pelos decretos ns. 602 de 16 de no- 



wmbrob da 1888 (offido do peddent8 do PsranB, n. 15, de 
'femeiro de 2880) 8ohavam-m ainda deaproviáa6 do mata-la1 
~ ' i q u a n d o 6 e d e o l a r o \ x & g a e r r a ,  - 

O PatenB foi, todade, o cclminho que t i m w  de ex- 
@orar poni, Pelo ImabmY, orim-nu6 posiç- -. 

dosbada a guerra, denirrimos sobre-ds louros, as papou- 
lea da frnprevidencia e da fataldsde: 

Antes de 1885 eram estas a8 nomas col0XIiaS: 
No Pará, D. Pedro ii, inauguwdrt em 1 de março de 

1840 tregul. n. 683, de 18491, 8. Joak, do Araguays, inaugu- 
rada em 15 de outubro de 1849 (citado decreto): Obicbs, 
creada pelo decreto n. 1.385, de 8 de abril de 1854 (rem. 
de 12 de setembro de 1861). -- 

No Amazonas, Rio Branco, (aviso de 12 de agosto de 
1860). Em Mato Grosso, Brilhante (aviso de 22 de maio ae 
1850, regul. n. 1.578, de março de 18551, S. Lourenço, Dou- 
rados, Miranda e Nioac. Em S. Paulo, Itapura. No ParanA, 
Jatahy, Xapecó, Chopim: Em Santa Catharina, Santa Tereza. 
No Rio Grande do Sul, Alto Uruguay. Em aoyae tinhamus 
unicamente presidiois. 

A li@o da guerra não nos aproveitou. 
N&o se diga que a guerra moderna de movimento dis- 

pense as grandes obras de fortificaçdes, como se escreve 
sctualmente na Europa; pois as nossas condições territoriaes 
s8o inteiramente outras.. Temos uma dupla posição a, de- 
fender: uma fronteira que se extende enormr, em alguns 
pontos labyrintho de naturaes obstaculos, como se exprimia 
na sua ~reciosa memoria Luiz d'Alincourt em 1828, e uma 
costa inÜnen& que exige uma marinha dotada de muitas 
unidades, especialmente de cruzadores e de torpedeiras. A 
linha de &te na0 se pode comparar & linha de fronteira 
de uma França ou de duas Allemanhas, para que possamos 
dispensarmo-nos de fortificar os pontos estrategicos e de 
povoar a fronteira com a nossa pro& pOpula@o. 

Entre as medidas Que nos parecem necessarias ao de- 
. senvolvimento das colo&~ das fronteiras, duas nos parecem 

cts Drincimes: a escolha do pessoal, que ba de çer brazileiro 
ou -aindà portuguez, se pela nossa diplomacia, obtivessemos 
o favor da emigração portugueza para o Brazfl, installado na 
pequena propriedade; regimen aduaneiro especial, consenta- 
m com as condições economicas, resultantes da posição geo- 
graphica das colonias dessa zona; pois que o preço das mer- 
cadorias importadas nas fronteiras é o resultado do valor 
venal e mais das despe= de transporte, acondicionamento, 
seguro etc. (12) 

A abolição de qualquer imposto de exportação dos ge- 
neros da terra é de necessidade evidente. 

A autoridade civil e militar devem ser exercidas pelo 
mesmo poder. 

E para concluirmos: Os lugares fortificados ou fortale- 
zas teem a sua mW%o: o burgo, o lugar fortificado, o 1- 
da gente sedentaria, era na edade média o lugar de refugio 
do camponez, populag&o laboriosa e indefesa. Foi essa a fUnC- 
çáo das cidadelas na Grecia; e entre n6s i% força armada ha 



de ~ m ~ t i r  iDBj8 a poUais dos riaai hwioras, a proteodo ao 
suwo ecnD1Per~io zww. 

Quanto ao vaiw de uma admbWr& a~loxiial &&r 
náo B m&o eruwew14, depois do que escw~tt8in sobre 
as @dmW&w% ds iFgn Der B P ~ ,  dc X%e&b e @? 
Der Bosch, em Java, Pierre Oonnaud e P. Leroy @%@$eu. 

C? estudo s a publicao4io ~ Q S  miatoriy d ~ s  ü&wW88 das 
colonlas militares, existentes ng reggrbiçao do -o iipW 
seria de b6a providencia w8 o r i e n w  das WWDV ntar 
medi&w prCLtic8s a tomer para o incremento das colonias e 
seu &abpl&pnto. São. Sustamante nos trabaihos dos an- 
tigos goveq@fiores que se enmntram as melhores  observa^, 
co&idaa lia fbgmnte da vida e que devem comtituir, segundo 
o methodo de Le Play, as indicações sociologicas. 

QUESTÕES DO MOMENTO 

A AUTO-COLONIZAÇAO 

Theophiio Ottoni e o cEr. Joaquim Floria~o de Godoy 
escreveram e puzeram em pratica as idéa.s que sustentaram 
da colonlakaçá;~ pelo braço nacional. 

Este iilustre parlamentar, em op,usculo publicado em 1883, 
conciuia: . . 

"Continuando a mostrar a importancia do braço nacion?tl, 
direi ainda sobre: 

1 - 0 custo dos 'salarios; 
2 - 0 numero de braços nacionaes empregados na la- 

voura de seis pravincias; 
3 - O numero de braços escravos nas mesmas provincias; 
4 - O numero de braços desoccupados. 
A - Os salarios. 
O salario nacional é tão baixo, que o estrangeiro nunca 

se lhe werá appmxim@r. 
Chamo a attenção pRra este ponto e verificar-se-a a exa- 

ctidão do enunciado: 

................... Jornal diario para tocio o serviço $640 6 

........ Jornal mensal para todo o serviço 12$000 a 158000 
........... Carpas de cafésal, por 1.000 pés 6$0dM a 10$000 

Apanhaçáo de café, por 50 litros ..................... $320 
............... Derrubadas de mata virgem, por dia 1$000 

Empreitada para plantação de caf6, por 1.000 
pés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  100$ a 500$000 

o Esta ultima verba parece muito elevada; mas deve re- 
flectir-se que, no oeste da provincia, onde ella se paga, zs 
terras de uberdsde tal que o lavrador quando recebe do 
empreitador uma plantaç%o formada com todo o esmero, colhe 
logro t&o abundantes friictos, que compensam amplamente o 
sacrificio do capital e juros adiantados. 

Por estes algarismos se vê que o braço estrangeiro n8;o . 
póde competir com o nacional. 



Sou pequeno lavrador e o que exponho\é o resultado da 
ObserPsçHo. 

E' certo @e fui  do numero dos que náo confiavam no 
traùsuurdor naoloml; mas a n-e obrigou-me a pro- 
curar o bnicçu a~fptrrt e a fixar sobre elle a minha SttengSo. 
Pelieiáo-me por ter tido a occmião de bsnir a mh opinião que 
fazia dos meus patricicw. Os serviçm qwe elles p a t .  4 k- 
voura sáo C O U O S ~  tanto em qualidade, como em Wteaai- 
dade; para mim est4 o trabalho nacional nabflitado. 

B. - Eraços livres empregados nas lavouras de seis pro- 
vinc~as : 

Minas Geraes ............................ 
................... 00ar6 ((antes da secca) ...... ....... 8. Paulo z ; . . . t . . . b  

Bahia ..........................;i.,... .... 
m a m w c o  ........... i .................: 
Rio de Janeiro ........................... 

C. - BraçoB ascasctav& idem: . . 
Mirim CjterBes ............................ 
Cear& Cantes da seca) ..... ............. 
S. Paulo ................................. 
Bahia ..................................... 
Peniambuco .............................. 
Rio de Janeiro ........................... 

D. - Brm livres validos, desoccupados nas seis pm- 
vincias; de edade de 13 a 45 amos: 

Minas Gerdes ................ .-. ........... 1.032.314 
Cear$ (Btites da secca) ................... 227.139 
S. Paulo ................................. 308.581 
Bahh ..................................... 536.w - Pélrnambmo .............................. 4~0.589 

.Rio de darkfro ........................... 327.438 

h s t e  ~&IQ se Wfica: 
1 - Que o nbíheeia de escravos empregados nas lavoii- 

ras de seis fimvlticW B de 6d0.54; 
2 - Que o t r ~ b d h o  livre nacional é representado por 

1.434.17b; 
3 - Que nas Seis provincias ha desocupados 2 .a2 .583  

nacionaes valida, cle 13 a 45 annos. 
Devo di$ef que esta ssteüi&ica foi felta ha seis anno8 e 

que, n à t u r a ~ t e  de énüb PQro cã, os escravos têm dimf- 
nuido e o tirâbal$o nâoionai Kvn, augmentado; tornando-se 
dfgno de re'párò qtre a pM@o tena crescido muito. 



Godoy argumentava com algarismos e com a sua obser- 
vaçáo pessoal, mas para Godoy era e x a c b e n t e  o lado in- 
conveniente do systema do salario que o sedwia, 'o  baixo 
salario que conserva sempre no mesmo nivel, qualquer que 
seja o preço do genero de consumo dos artigos necessarios á. 
vida e a sadide do trabalhador, trabalho que para ser barata, 
deve ser mais exhaustivo. 

Não ha, porém, negar, a superioridade do trabaihador 
nacional é evidente, e por outras razões. 

O nucleo Philadelphia, creado por Theophilo Ottoni prn 
Minas, na zona que coube & mallograda empreza do Mucury, 
subsistiu, emquanto mallagrou-se quanto se fez com o pessod 
estrangeiro n'aqueiia região. 

O Barão de Capanema, Taunay (Escragnolle) e Couto de 
Magalhães nos deixaram retratos fieis do caipira, do cab0i8, 
do tapuio. do sertanista e do gaúcho, vaqueiros, seringueiros 
e praticos, cavalleiros, afoitos, pacientes e sobrios, como n50 
existem outros no mundo; soldados e marinhcq idzaes. Uti- 
lizar essa gente nomade quasi, radicando-a ao sólo, appro- 
ximando-a do mercado, em feiras* ,dq , nacio%, sertão, edu- 
candq-a, e finalmente, interessandb-a na."vicía *não 6 coipa 
lmpossivel. Tem-no conseguido os homens que sabem se fazer 
amados do povo pela bravura e pela assiiqiiaç?~ aos sei= 
habitos, como Ozorio, o dictador Lopez Jordan, o jesuita das 
Missões. 

As riquezas que entram como renda do Acre para os 
cofres da Nação, fizeram-nas os retirantes do norte. 

Quem não conhece ,ao menos de ter ouvido aos enge- 
nheiros e negociantes ou ainda 'de leitura, o typo do vaqueiro 
do Cear&? 

Eis aqui um esboço devido ao BarSlo de Capanema: 
"Ao cearense nos periodos normaes de fartura, os mezes 

de janeiro a abril bastam para lhe proporcionar os meius 
de subsistencia durante o anno inteiro. Nesses mezes, que se 
qualificam de inverno, elIe vive de leite, queijo e coalhada, 
com farinha; com isso desenvolve uma actividade e uma 
ostentação de lorça admiraveis, passam o dia inteiro, 6s vezes 
durante semanas a correr o gado, cousa que exige muita ha- 
bilidade. destreza e sangue frio, pois naquella terra tem pUe 
de andar a cavallo com as redeas curtas em uma mão e 
segurando-se com ella na crina, a .outra mão é para as even- 
tualidades; assim moritado, vektido com a sua roupa de couro, 
chs,p6ai de aba larga levantaba na frente, para ver os galhos 
por baixo dos quaes tem de passar, por entre espinheiros, 
onde passa o boi a toda disparada, tem de passar o cavalleiro, 
que não precisa governar o cavallo, mas governar-se a si. ora 
atirando-se para um, ora para ,outro lado, prolongando-se 
com o flanco do animal, segurando-se com o pé na anca 
deste, afim de não roçar com a perna em um tronco da 
arvore, ou de esbarrar em algum .galho horizontal; s6 a- isso 
tem elle de olhar. Quanto ao boi, este fica ao cuidado do 
cavallo. 

No tempo do verão, do quente, "o cearense descança da8 



lides do inverno, occupa-se em fazer objectos de couro, pre- 
Parar terreno para ,. novas -ptmtaçóes," pWcnme~, os campos R 
revi6tar o ,gadQ; outros convalecem de accidentes soffridos 
durante as corridas nos matos, que ~$0. sobretudo fracturss 
de perpas e braços, o que d o  lhes diir miüado, pois têm 
muit9 geito p%m emanar .ossos.". 

~""l'ivemos um exemplo: quando estavamos ao sahir do 
 pá, soubemos que um vaqueiro tinha fracturadaeuma perna. 
na parte superior da coxa; o nosso medico mandou incon- 
tinenti seguir a ambuiancia e avisar, que acabado o nosso 
almoço, seguiriamos. Quando cregamos a a  Jugar, não encox- 
tramos o paciente, pois jh tinham felto o curativo e o trany- 
portado para sua casa distante.. . " 

Alli o homem como' a terra depressa recuperam as encr- 
@as. Em 24 horas a terra calcinada. da secca germina e co- 
bre-se de h p i z  de verde graminea e de radiculas, em pouco 
mais o cafbeiro secco rebenta em flores 

Couto ,de Magalhães salientava o valor do mestiço do 
branco e da indigena -e do indigena puro na industria pas- 
toril. TFindos de S. Paulo, do Paranh. do Rio Grande, do 
Estado Oriental e da Argentina ás fejras de Sororaba nota- 
vam-se pela identidade dos traços. esses caipiras, caburés e 
gaiichos, vaqueiro- tobos A sobrieçiade desses indigenas 
e mestfçm 'é inexoedivel, coma a sua resjstencia ã fadiga, no? 
seus arduos trabalhos. Com a sua parca alimentacão con- 
servam-se sadios e felizes num meio em que o branco definha 
e sente-se misenlvel. ' ' ,, . - ', ,<; ,, . ,. 

Auxiliares do branco na lavoura, aos mestiços cabe ex- 
clusivamente o - serviço das picadas, a .explora$o do sert2o 
e a induStrja DaStaril.* A aente laboriosa e sedentaria da nossa 
populafão nacional é de-facto. e ser&, por muitos annos. o. 
melhor a empregar na lavoura do paiz e especialmente nos 
nucleos das col@nias militares. 

Cabe aqui observar. como foi avisado o presidente Campos 
Salles, auando pensou num ~er iodo de secca, menos rigorosa, 
no-. norte. fazer affhiir .parte da nopulaçi%o Waflicta ... nara o 
sul, no que foi mal compregndido pela imprensa futil, que 
em tudo pontifica. '. . :,:. 

N O T A S  

1) Historia da Sociedade em Portugal no seculo XV, por 
A. de Souza Silva Costa Lobo. Lisboa, 1903. 

2) Liv. Prov. da Faz. 32, Arch. Publ. Nac., fls. 120. Mss. 
da Bibl. Nac. 

3) A Carta Régia de 22 de nov. de 1698 e outras do 
seculo seguinte estabeleceram a confirmação das sesmarias e 
outras medidas. 

4) Relatorio da Companhia do Amazonas, 1857. 
5) Le Budget du Brésil, 1854, Bruxelles. 
6) LORIA (Achille) nohu o inconveniente do systema d? 

salario, e as condiçóes em que é elle possivel. 
"Toutefois, tant que les meilleurs terres sont les seulm 

occup6es, le wstéme du salaire peut bier. s'btablir, mais il ne 



peut gas durer, si ce n'est á la condition que la retributiw 
de l'ouvrier soit reduite ou minimum indispensable á Ia vie, 
car, si le saiaire venait exceder ce niveau, l'ouvrier pourrait 
accumuler un apital, qui lui permettait de défricher unc 
de3 terres moins fertiles encore inoccupées et de s'y é tabk 
á son propre compte. La persistance du systéme du salaire 
ne peut donc être a s s d e ,  dans ces conditions territoriales, si 
ce n'est au moyen d'une réduction syatématiaue du salaire 
au niveau minime. - Ce n'est qu'a un áge postRrieur, lorsqze 
le sol est complétement approprié, ce n'est qu'alors que le 
systéme des salaires. r1 suffit, en effet, pour cela, que la va- 
leur de la terre soit toujours maintenue á un niveau tel, qu'il 
soit impossible á l'ouvrier d'en acheter, au moyen de ses éparg- 
nes, un lot suffisant & lui as5urer l'ndépendance économi- 
que". LA MORPHOLOGIE SOCIALE - Bxuxelles - 1905. 
- 7) 8)  1Ferré Lobstein, Erssai sul Ia L&lslBtieni Colo- 

niale de l'Allemagne. Paris, 1902. - G. SCHMOLLER, Princi- 
pes d'Economie Politiqne, 1, B 64. 

9) A' falta de lei que regulasse precisa e efficazmenth? a 
parceria. celebravam-se contractos QPie deram origem a re- 
clanzagõ8s e as q w s  foram pelos Governos da Slxlssa e @e 
algmx Estadas aliemseS, trazidas ao mkdxoeimento Ba O b v m  
imperial, rn6tivanUo mesmo, uma inspeeç&o, incimiIsida por 
aqueiie a Joáo Jacques Tschudi. (Relatorio do Ministro dos 
Negooias l!!Wranãeiros, em 1862). 

10) Ti.Bemos a prova das taes expurgaçóes nos cd0hOs 
suissos de Ybicaba e nos AllemBes en&j&cltffl peb &&ente 
Mauriair, Horns, em Potridam com o auxilio da poiicia desse 
1-r, etguramente na creme da v&abundagem de Potxlam. 

11) Coronel Vicente Ferreira da Costa Firaglbe, Direc- 
tor geral da l.a Dipectoria da Secretária da O i m .  

1%) 0. valor desta consideração n&O ewapou ao Governo 
previdente de Gomes Freire de Antlrada, quando se tratou 
de pottoar Mata-Grosso. O bando de 15 de dezembro de 1747, 
entre outras mediam, determinou a IsenCfEo de fintas, trtMbs, 
e de quaespuer tributos, mesmo dns e m d a s ,  p a ~  12 amos. 
(R@@. do Bando que se b n w u  para se forinar urna viUa 
nova no districto de Mato Grosso; fls. 116, liv. 32. Prove- 
doria da Fazenda. - Arch. Publ. Nac.). 
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Exmas. sehhoras; senhores: 

Venho falar-vos de glorias passadas, da patria presente 
e da liberdade futura. 

Venho dizer-vos o qur pensei em Guararapes. 
Visitei . Guararapes. Não fui sósinho ao celebrado sitio 

onde, ha dous seculos e meio, os chuços com as suas longas 
hastes, os petardos de bronze e de ferro, os trabucos grandes 
e pequenos, os arcabuzes flamengos, as espingardas com fechos, 
os mosquetes biscainhos, os bacamartes de metal, a balarla 
de uma a vinb e quatro libras, as adagas e as alabarõas, em 
choque horf.ivel, em lucta porfiada, estrategica, valente, cru- 
entissirna, esculpiram nos fastos humanos a espinha dbrsal ae 
minha sub-raça, o momento genetico de minha patria e a 
pagina fundamental da historia do meu paiz. 

Além de Alfredo de Carvalho - talento que seria esp?- 
rançoso em qualquer paiz onde o merito pudesse ter esperanca 
- acompanhavam-me 6 gloiiosa e tradicional localidade a. 
partes officiaes da decisiva batalha, ambas verdadeiras, quasi 
harmonicas, redigidas embora sob o influxo de sentimentos 
diversissimos: uma abatida pela confissão da derrota; outrn, 
revelando a ufania mesclada ao regosijo do triumpho. Acom- 
panhavam-me ainda e muito, a tumultuar no cerebro 2 3  

reminiscencias de modificado patriotismo, velhos estudos, ves- 
tigios de cogitações inutilizadas nesse desterro, que, mecno 
dentro da patria, padecem, inertes, os desilludidos da vida - publica, e a vontade deliberada de viver algumas horas in- 
tellectualments, relembrando chronicas, concatenandp ensina- 
mentos, canalizando doutrinas, adaptando theorias, nessa his- 
torica paragem, bella como eu a imaginara, larga como o 
futuro que alli se escancarou, e donde 

p06i.o em campanha o batavo terrivei, 
com sete mil da veterana tropa (I), 

foi repellido, afastado, enxotado do septentriáo brasileiro, pelas 
exigencias do clima, pela pressão ethnologica, por todos esses 
incidentes obrigatorios, por todos esses aspectos incoerciveis 
da lucta pela existencia - lucta chimica. biologica, social, 

\ 



mas que não exclue unidades que componham grupos, e cuja 
derradeira phase tem sido a formação da nacionalidade na 
zona que lhe assignala a permanencia e a victoria (2). Lucta 
ingente, dolorosa, voraz, alternada, quiçá eterna, cuja noção 
me esterelizou o idealismo, cuja iogica me materializou as 
crenças, mas que não impedia que - alli em Guararapes, 
amando os homens em sua lembrança, apfieosando-os em 
suas concorrencias nobres, na audacia que emprehende, , na 
sabedoria que dalibera, no abraço á esperança durante a in- 
certeza do successo e em frente á certeza do perigo - eu 
visse, eu ouvisse, eu restaurasse no espirito o Brasil em seu 
berço, a defesa do solo, os primeiros vagidos do organismo 
nacional, a prcmesSa da felicidade pela liberdade e o caminho 
da liberdade pela coragem. 

E, medindo com a vista e com o pensamento, com o 
enthusiasmo e com a convicção, lá em Guararapes, tanto at- 
testado vivo de tanta grandeza morta; apprehendendo e sen- 
tindo a feição energica e perduravel do facto que dá titulo 
á presente conferencia, e pretexto á tolerante delicadeza com 
que permittireis a manifestação de idéas que nem sempre 
merecerão o applauso do vosso accôrdo, foi então que eu com- 
prehendi, como brasileiro cujas responsabilidades sociaes de 
familia se vinculavam ás arriscadas guerrilhas e á repulsa 
do invasor flamengo, quanto o apego ao preconceito de patria 
custa desarraigar-se das tendencias do coração e da norma- 
lidade do raciocinio, e quanto a paixão pela gloria - unica 
que não envelhece (3) - resiste impenitente aos assedios da 
inveja, á inconstancia da sorte, á injustiça dos homens e ao 
inverno das edades. E ás minhas faculdades, em apoplexia 
de vida, appliquei o dare fatis vela, jubebat (4). E, pouco a 
pouco, a noção da sangrenta batalha, sem deslustre para o 
seu conjuncto, se foi subordinando ás influencias Ionginquas, 
historicas, fataes, que a haviam produzido e que a explicavam, 
até se enquadrar na posição que lhe competia como conse- 
quencia de passados successos e como prodromo de grandezas 
futuras. Essas impressões, venho-as aqui repetir, debastadas 
o quanto possivel do accumulo de factos, cada um dos quaes 
se prestaria a fatigantes exhibições de erudição de utilidase 
discutivel, mormente em se tratando da phase mais conhecida, 
a mais documentada, a mais publicada de toda a historia brz- 
sileira, e onde a desharmonia dos escriptores, nacionaes oii 
flamengos, pouco se distancia na variedade de apreciação e 
no estudo do caracter dos individuos. 

Frequentando a historia, sciencia que investiga o pas- 
sado para auxiliar o presente e preparar o porvir; invocando-a 
como directora dos meus pensamentos em torno ao feito de- 
terminante e consolidador do predominio lusitano em uma 
parte da America do Sul, fora um erro escravisal-a a um 
simples exercicio mnemonico. Guararapes merecia mais do qke 
isso: seu pronunciado sulco, o ardimento e os resultados co?i 

(2) Novicow. 
(3) Pericles. 
(4) Virgilio 



que iniciou e cii,lentou a nossa existsncia nacional, lá es- 
tavam a desafiar o methodo e a franqueza com que postumo 
observar e qualificar os phenomenos que me provocam a at- 
tenção e a analyse. 

Incidente da lucta humana, embate de rivalidade na ex- 
pansão occidental, filiada ás mesmas leis cujos desdobra. 
mentos nos explicam, atravez de milhões de seculos, pela 
translaçáo dos atomos, pela passividade do ether (5) e 'pela 
possibilidade do vitalisrno (6), o encarniçamento do pithecan- 
tropo defendendo a entrada das cavernas, a creaçáo da fa- 
miiia, a tribu, a phratria, o governo, as velhas monarchias 
orientaes, o nascimento e a durabilidade das theogonias á 
custa da ignorancia amedrontada (7), o rolar migratorio do 
homem das planaltos asiaticos para a Europa mais baixa (81, 
a autochtonia pelasga mesclada ás primeiras invasões, a ci- 
viliação hellenica, commercial e portanto democratica, pre- 
parando-se para ultrapassar com o mercantilismo lybio-phrnicio 
essas columnas de Hercules que o genio já atravessara no5 
dialogos de Timeu e de Critias (9). e, erradamente, desnracz- 
damente, militarmente, a força romana, a valentia discipiinada 
do mal. trucidando a ~h i loso~h ia  grega, circumscrevendo a 
navegação e a politica - ao lago e ão littoral mediterraneas, 
retardando de dezeseis seculos o conhecimento exacto de vas- 
tissimas regiões do globo, das condições do homem na teria 
e da posição da terra no espaço - a scena de Guararaprs, 
recordada, estudada, explicada como eu a comprehendia, mo- 
vimentada, agitadissirna, interessante, brilhante mesmo, porém 
tardia na civilisaçáo humana, despertou-me mais uma vez o 
horror, arrancou-me mais uma vez o grito de odio, o brado 
de angustia contra essa cidade das sete colinas, cuja hege- 
monia nos não compensou, com o legado de suas formulzs 
juridicas, do addiamento que impoz á descoberta da America 
e á mudança do eixo da civilização para as margens dilata- 
dissirnas do Atlantico. Cidade funesta! Tu que aguilhoaste O 
o mundo então conhecido; tu que desrespeitaste$ o valor, 
direito, as artes dos vencidos; que substituiste as tragedias cie 
Euripedes pelos espectaculos dos gladiadores; tu que fizesta 
succeder á tyrannia das armas zi labareda' da fogueira inqui- 
sitorial; tu que petrificaste a intelligencia humana com pros- 
cripções, anathemas e milagres; tu que arrojaste o occidente 
contra o oriente no enorme açougue das cruzadas (10) - com 
todo o teu passado de combates e de conquistas, com todos os 
tropheus até mesmo com os despojos opimos arrecadados pela 
bravura dos teus consulares, não mereces a veneração dos pen- 
sadores que se entendizm quando o velite revoga Hanno, quan- 
do Augusto faz esquecer Solon, quando Mario influe.mais do 
qur Euclydes e Justiniano prefere Aristoteles! 

(5) Fauvelle. 
(6) Quatrefages. 
(7) Petronio. 
(8) Draper. 
(9) Plath.  
(10) Mercier. 
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Roma triumphante, encerrancio a navegação carthaginezs 

e interrompendo o desenvolvimento da intellectualidade hel- 
Ienica. sentenciou o retardamento da America; e, como ame- 
ricanos, e, como brazileiros, com a comprehensáo purificada 
pela independencia do raciocinio, a gratidão pela nossa exis- 
tencia e esse reconhecimento que devemos aos que nos pre- 
pararam e integraram as regiões que habitamos vão procurar 
de preferencia, na aurora do mundo moderno, a concomittancia 
dos successos que geraram a Renascença, que dílataxam e 
adaptaram os estudos da civilização arabe, e que impellindo 
a Europa, bloqueada pelo turcomano, a novas tentativas com- 
mercus ,  determinaram, decretaram que outros continentes 
fossem então descobertos pelo estado dos conhecimêntos cos- 
mographicos da época. 

A esse conjuncto - e só a elle - que excitou a expansão 
do occidente (phenomeno complexo, grandioso e cinco vehs 
secular, de que a partilha da China e os nossos vergonhosos 
protocollos italianos Serã@ grandes paginas e pequenos parri- 
graphos) cabe a gloria de haver realisado as prophecias d: 
Seneca, as suspeitas de Tibullo, as ironias de Luciano, os 
devaneios de Platáo e as previsões de Pomponio Mela. 

A Renascença descobriu a America. 
Alongadas de norte a sul, da zona torrida á frigida, 

ambas as costas da America Meridional, por motivos politico- 
theologicos, cahiram sob o dominio do elemento iberico, entgr, 
o 'mais pcderoso do occidente. Menos mesclado, mais har- 
monico, menos aventuroso, e por isso mais venturoso, estava 
o ibero-lusitano em vesperas do seu apogeu quando exportou, 
para a recem-descoberta Pindorama, essa uniformidade de 
lepislação, que ás nossas plagas chegou quando o ,tapuya co- 
meçava a reagir contra a columna tupy que o afugentára 
para o interior talvez cem annos antes (111, e que, com o 
auxilio efficaz, habilidoso, quasi predominante, da influencia 
do padre jesuita na nossa colonização incipiente, fórma ainda 
hoJe o alicerce mais solido da unidade nacional. 

Minada pelas sub-seitas religiosas, traduzidas as suas 
condicões mentaes .gelo numero dos seus conventos disfarça- 
damente antaponicos, pelo enxame das suas irmandades, ~ I r i  

dewressáo intellectual de seus theologos fastidiosos, não podia 
a Hespanha imprimir ás suas possessões na costa do Ocean? 
Pacifico a apreciavel. uniformidade que Portugal nos 
transmittiu. 

Aqui. o ascendente do jesuita: lá a influencia sub-divi- 
dida do domicicano. do jesuita, do franciscano, do benedictino. 
Aqui, do valle do Amazonas 4 foz do Prata, um sb governo, 
um mesmo conjuncto. apenas interrompido pelo incidente 
urupuayo que a inhabilidade de d. Pedro I tolerou, mas aue 
felizmente tende a desapparecer: lá, onde a posse do terri- 
torio. a cathechese, a mescla humana e a adrninihtração 
tambem haviam sido desejadas, tentadas e realisadas por um% 
monarchia catholica, oito nucleos nacionaes em via de for- 
mação ! t 

(11) Gonçalves Dias. 



E' exacto que não deparamos nu inicio do nosso passado 
colonial com esses traços heroicos, malvadamente poeticos, es- 
tupendos de arrojo e de fanatismo, que gravaram nas cogi- 
tações da  posteridade os nomes de Valdivia, Almagro ou de 
Pizarro; é exacto que nos temos de contentar com as phy- 
sionomias ssperas de Thomé de Sousa ou de Martim Affonso 
e com os fidalgos quasi letrados que a cbrte de D. Manuel e 
de D. João 111 despedia em procura de novos subditos e de 
possiveis riquezas. N h  nos queixemos, porém, da avareza. 
com que o destino parece haver procedido em nosso detri- 
mknto na partilha da nossa juventude. Não! Esses medi% 
cres sensatos, methodicos, calmos, obedientes, esses capitães 
generaes que conquistaram e fundaram as primeiras capita- 
nias, esses ordeiros leaes que em 1549 attenderam sem recalci- 
trar ás exigencias centralizadoras da metropole, deixaram-nos 
em herança, além de um acervo de jurisprudencia que ainda 
hoje perdura a ingerir-se em nossos costumes robustecendo as 
nossas autonomias municipaes, s s a  idéa imperecivel de uni 
Brazil grande, forte, unido, resistindo, persistentemente, aos 
abalos dos nossos erros e á cobiça dos povos estrangeiros. 
(Nota A). 

O barro da nossa formação nos foi cedido por agrupa- 
mento humano em vesperas da culminancia de uma epopéa 
O meio portuguez ia gerar Camóes. E o terceiro poeta occi- 
dental (e como é invejavel ser terceiro depois de Homero e 
Ariosto!), desconhecendo a lingua grega, mas explorando e 
alargando a energia da latinidade, arregimentando os nossos 
vocadulos e alteando o nosso pensamento, contribuiu para a 
construção e para a solidez desse edificio brazilico, que soube 
desacompanhar a decadencia da metropole quando a fatalidade 
de contrario horoscopo a encaminhara ás magoas de Alcacer- 
Quibir; que resistiu á invasão hollandeza, atravessou as depre- 
dações de Leclerc e Trouin, impediu as consequencias separa- 
tistas dos motins de 1709 e 1710, em Minas e em Pernambuco, 
apagou os rastos da revolta contra a quinta60 do ouro em 
1720, viu, sem desfallecer, as agitações da indepzndencia, os 
riscos do periodo regencial, a libertação do braço servil e a 
recente mudança de fórma de governo, e firme nos dous pilares 
que lhe serviram de base 8s primeiras aspirações autonomicas 
- Pernambuco e S: Paulo (12) - obedecendo ao triplicado 
impulso inicial do jesuita, do capitão-general e de Camóes, 
poder8 dispor ainda de elementos que lhe prolonguem a vita- 
lidade e lhe alimentem o organismo, se os gerentes dos seus 
destinos reatarem relações com o estudo e estipularem com cs 
preceitos da moral um tratado de paz e de amizade.. 

Cento e eincoenta amos após a chegada premeditada de 
Alvares Cabra1 8 costa americana, teve o meio ethnico, que 
ahi se formara, occasião de experimentar a consistencia de suâ 
estructura medindo forças victoriosamente com contendor que 
lhe viera, aprestado e resoluto, disputar a posse de conquis- 
tadas e exploradas paragens. 

Interessantissima, senhores, a anormalidade do phenomeno! 

(12) Oliveira Martins. 



Dous povos, exiguos de população, minusculos de terri- 
torio, expandindo-se, pela navegaçáo e pelo commercio, em 
regiões pelo menos cincoenta vezes mais vastas! 0 

Quem era, porém, o audaz que disputava a Portugal e 6s 
leis da historia uma propriedade cujo processo fora insturado 
pela descoberta, documentado pela colonisaçáo, provado pela 
adaptaçao, sentenciado pelo papado? Quem fora o hollandez? 
Quem era a Hollanda? 

De origem germanica; phleugmatico, laborioso e bravo; 
mais inimigo da escravidão do que amigo da liberdade (13; 
resistente com Cibilis ao poderio romano, e deste transmittido 
aos francos; feudal durante a edade média, mas de um feu- 
dalismo tão modificado pelas influencias locaes que, antes de 
qualquer europeu, creara e mantivera elle o funccionamento 
do terceiro estado; como todo o vizinho do mar e de rios 
navegaveis, dado ao commercio que exige a liberdade; ten- 
çoeiro no trabalho que traz G abvindancia, na abundancia que 
attráe o luxo, no luxo que desenvolve o gosto artistico: o 
hollandez, do entardecer do X N  seculo á epoca em que o 
vamos encontrar como invasor nos nossos annaes, já realisaia 
quasi todo o dificil percurso do governo á nacionalidade, e, de 
mero intermediario da troca de productos entre o norte e o 
sul da Europa, ascendera ao sublime do sentimento nos quadras 
ingenuos de Miéres e nas exagerações vivazes de Rembrandt; 
previra e alcançara o equilibric & direcção social conseguindo, 
quando, então, no velho mundo, 'só o clero e a nobreza tinham 
existencia politica reconhecida, o direito de deliberar em assem- 
bleas periodicas sobre interesses geraes. 

Que era a Holianda? Satellite attrahido pela estrella de 
Carlos V, por haver a morte de Carlos, o Temerario, transfor- 
mado em uma simples provincia o fucturoso ducado de Bur- 
gonha. Carlos V..  . Paremos um pouco deante desse exquesito 
especimen humano que, indiretamente, tanto influiu nos nossos 
destinos. Flamengo de nascimento e de educação incoherente e 
irresoluto, banalidade a mais poderosa do que resam os arquivos 
da historia, galho de uma arvore genealogica que reunia, ata- 
vicamente, a ambição de Henrique de Transtamarra, a teimo- 
sia do Temerario, a falsidade de Fernando, o fanatismo de 
Isabel e a exaltação de Joanna a louca (14); despota sem ideal; 
vacillante e irresponsavel; bom na Catalunha, ruim em Castella, 
soffiivel na Hollanda, assassino no Mexico: Carlos V, é, de 
todos os conductores de povos, de todos os potentissirnos chefes 
de agrupamentos, aquelle que nos exhibe, ao mesmo tempo, os 
esforços os mais extraordinarios, os resultados os mais nullos 
e a esterilidade a mais completa (15). 

Calculai, senhores, dos embaraços, dos empecilhos, das 
atrawalhacões aue lhe sitiavam a mediania intellectual e os 
planos d e  monarchia universal, quando esse infeliz, reunindo 
sob seu sceptra as dezesete provincias que formavam os Paizes- 
Baixos - cada uma das quaes tinha sua constituição propria, 

(13) Ancillon. 
(14) Pompeyo Gener. 
(15) ~ iche ie t .  



sem que em qualqurr dellas a soberania residisse na pessoa dc 
rei - ia com os seus decretos a,tordoar diariamente os cos- 
tumes inveteradas da autonomia local! O irrequieto hesita, mEs 
o tresloucado decide. A reunião dessas dezesete provincias ao 
imperio em 1548, a pragmatica sancção e a lei de primogeni- 
tura foram os degraus dessa escada calamitosa em cujo pata- 
mar a inesperada abdicação de Carlos V collocou a figura si- 
nistra do Demonio do Meio Dia. 

Dz então em deante os males se agglomeram vertigino- 
samente. Philippe I1 deixa a Hollanda, e de lá dos alicerces 
do Escurialbenvia aos seus subditos as torturas da inquisiçáo. 

Assinalemos de passagem: Portugal não fez tão tetriro 
presente á colonia brazileira. Propriamente como instituiç80 
a religiosidade inquisitorial não teve existencia duradoura .no 
Brazil. Se a sandice do ex-inquisidor de Evora, D. Francisco de 
S. Jeronymo, que foi no Rio de Janeiro, onde desembarcou 
em 1702, bispo e governador interino, não a h80uvesse tentado 
transplantar para o nosso paiz, onde aliás não poude atraves- 
sar quatro decennios, alegrar-nos-iamos asseverando que aos 
nossos antepassados fora desconhecida a insania dos que, sa- 
cvrdotes do Moloch e adoradores de Iaggernó catholicamente 
mascarados, matavam c carpo certo a pretvxto de salvar a 
alma incerta. Nota curiosa, porém: em 1713, anno em que se 
m t o u  em Lisboa maior numero de condemnados remetidos do 
B r a s  pela agencia inquisitorial, as rnulheres figuram em nu- 
mero de trinta e nove, os homens apenas em numero de 
vinte e sete (16). 

Reatemos, porém, a marcha dos nossos raciocinios. 
Rebenta na Hoilanda e guerra civil. Desgraçadamente jA 

poderiamos, hoje, imaginar a hediondez do quadro, se os 
investigadores do periodo inquisitorial nos não houvessem dis- 
pensado de tão lugubre tarefa, relatando as peripecias e os 
effeitos dessa velhissima conspiração a mais ferrenha, a' mals 
iniqua, a mais insensata, a mais estupida, contra a humani- 
dade e contra o seu progresso! Reclamações, conferencias. dn- 
laçóes, fuzilamentos, festejos, hypocrisias, enthusiasmos a preço 
fixo, perfidias, a virtude suspeitada, a neutralidade punida, a 
attenção em alarma, os fornecedores em grita, os lucradores 
em aposta de bajulaçáo ao poder e nem um querendo ficar á 
rectaguarda no emprego da violencia, a besta humana suppri- 
mindo a justiça humana - todas, todas as miserias que formam 
a procissão desastrosa de uma guerra civil, miserias cuja igno- 
rancia o dia de hontem nos prohibe, padeceu-as a Hollanda 
torturada nesse prelio de doze annos, onde perpassam rapida- 
mente a infatigabilidade de Granvelle, a reserva imperturbavel 
do Taciturno, o talento militar de Egmont, a s  extravagancias 
varonls da duqueza de Parma, a ferocidade do duque d'Alba, 
a hypocrisia de D. João d'Austria e o brilhantismo de Ale- 
xandre Farnese, e, lá no fundo dos acontecimentos, lá no 
amago problema, creando ,organizando, encaminhando a alma 
da patria, preterido no conceito dos seus cùntemporaneos, quasi 
varrido dos louvores da historia e das homenagens da posteri- 

(16) Porto-Seguro. 



dade, semi-occulto como o leme que dirige a nau, M; :i:; de 
S. Aldegonda, o pensador, o sabio, o redactor do pacto dos 
nobres, o director mental da união de Utrecht, cedendo a 
vanguarda da gloria aos felizes do dia, ostentando mais uma 
edição dessa injustiça trapalhona que eleva o Macedonio pai% 
excluir Eumznes, que venera Luthero para regeitar Melanchton, 
e que impelle e enxota Silva Jardim dos ardores da Republics 
para a cratera do Vesuvio! (Nota B). 

Imponente, senhores, o scenario de um povo pequeno, qur 
se destaca da Hespanha, que a vence, e que, emquanto a sua 
existencia na Europa é ainda urna interrogativa encarcerada 
na incerteza, domina os mares, ataca as Indias e, resoluta- 
mente, invade o norte do Brasil! 

' - Pirataria, traição, surpreza! - bradam indignados o 
pomposo Rocha Pitta, o indagador Porto Seguro, o, ao mesmo 
tempo, suspeito e sincero Brito Freire, o apreçado Frei Ra- 
phael de Jesus e o espectaculoso Frei Manuel Calado, rumando 
com as suas exclamações o que, na familia brazileira, se havia 
de pensar e ,affi?mar ainda hoje relativamente á tentativa hol- 
landeza do seculo dezesete. 

Falem os factos, porém. 
Hostilisado em 1598 o desembarque de Oliveira van Noord 

no Rio de Janeiro; aprisionado o governador D. Francisco de 
Menezes. em 1600, pelos restos da expedição de Pieter van der 
Does; adiados, porém conhecidos, os projectos de Usselincx para 
a conquista do Brazil, cuja exportaçáo de assucar era calculada 
em quatro milhões e oitocentos mil florins (17) ; desrespeitada 
por ambas as partes contractantes - Hollanda e Hespanha - 
a treguz de 1609; visitadas e ameaçadas as villas de Santos 
e de S. Yicente em 1614 pelo almirante Joris van Spilbergen: 
fundada em 1621 a Companhia das Indias Occidentaes, empreza 
comrnercial e succursal administrativa, cujos querenta e um ar- 
tigos a associavam ao Estado nos lucros e nos perigos; tie- 
cidida em 1624 a expedição de vinte e sete navios e dous mil 
e trezentos homens contra a Bahia, sob as ordens de JacnS 
Willekens e Pieter Heyn; tomada a cidade, e retomada no anno 
seguinte pelos portuguezes, mercé dos auxilios obtidos do in- 
terior por Manoel.Dias de Andrada e pelo bravo D. Fradiqiie 
de Toledo estudadas as costas do Brazil em 1626 pelo& capi- 
tães Thomaz Sickes, Dirk Simonszoon :e Joachim Gijzoon; 
forçada a barra da Bahia em 1628 por Adrião Pater; commu- 
nicadas á Hespanha, pela espionagem mantida na Hollanda, as 
intenções da Companhia das Indias Occidentaes e até as cifra., 
dos seus divitiendos, sempre em aumento na razão directa cio 
numero dos galeões arrancados ás celebres frotas de prata - 
como explicar a sinceridade de tanta surpreza, como acceitar 
o espanto dos nossos chronistas, deante de um ataque que nada 
mais era do que a esperada continuação de anteriores 
contendas? 

Menos preoccupada com a defeza das colonias de origem 
portugueza do que com a das que lhe pertenciam antes de 
1583, a corte hespanhola, que recebwa aviso e devassara o 

(17) Netcher. 



segredo da grande expedição apparelhada pela Companhia 
contra a capitania de Paranh-ambuco, consentiu em entregar 
o governo desta, com plena autonomia quanto & direcção da 
guerra, a Mathias de Albuquerque, militar pernambucano, que 
j& se salientara em varios combates no norte da Europa, e que 
tinha interesse em defender, na colonia, propriedades suas e 
de sua familia. 

Chegou Mathias a Olinda em Outubro de 1629. Trazia 
vinte e sete soldados e tres caravellas. Encontrou a capitania 
guarnecida por menos de quatrocentos soldados. Pequena força 
para tamanha responsabilidade ! 

Tres mezes e meio depois, em 14 de Fevereiro de 1630, 
surgia A frente de Olinda, povoação de cerca de tres mil almas, 
edificada sobre emlnencias que reciprocamente se dominavam, 
a expediçao composta de sessenta e oito navios, entre grandes e 
pequenos, e que zarpara dos portos da Holanda trazendo tres 
mil oitocentos e oitenta marinheiros e tres mil e quinhentos 
soldados de desembarque, mercenarios na sua maior parte, con- 
tractados, na média, a oito florins mensaes, e reduzida de dez 
por cento pelas molestias durante o demorado trajecto de cerca 
de oito mezes. 

Desembarcam os invasores duas leguas ao norte da po- 
voação, tomam-na rapidamente, inutilizando com o numero, a 
superioridade das armas e a valentia a s  poucas escaramuças, 
que ihes disputam o passo, e a defeza do convento dos jesuitas 
tentada pelos vinte e dous soldados de Salvador de Azevedo. 
Desertara vergonhosamente a cavallaria com que contava Ma- 
thias de Albuquerque como principal elemento dos mil e poucos 
homens que, com difficuldade, reunira e arregimentara. Ao sul 
a artilharia do inimigo batia os fortes, que se teriam de render 
poucos dias depois. Desfraldadas as bandeiras vermelhas, em 
cujo centro estava pintado um braço nÚ sustentando um al- 
fange; entregue Olinda ao saque; sahidos em precipitada fuga 
os moradores mais ricos: embriagados os vencedores - a Hol- 
landa triumphava. 

Era seu o primeiro dia. Depois.. . 
Emquanto, porém, se desenrolam os varios entrechos d'esse 

duello que o filho da zona frigida viera erradamente provocar 
na zcna torrida, examinemos o caracter e o papel dos dolis 
cabos de guerra que então se enfrentavam, e cujas qualidades 
photographam instmctivamente a indole, as tendencias, os tra- 
ços mais notaveis dos povos e dqs governos que os haviam 
collocado nos riscos da defeza e n a  impetos do ataque. 
- Theodoro Wardemburg, governador militar da conquista 

durante quatro anos, é incontestavelmente um typo que prende 
a attenção do observador. 

Soldado da fortun , com a envergadura moral do homem 
de acçáo; audaz e vel k aco; amando a guerra pela guerra (18), 
prompto a comparecer onde houvesse um golpe arriscado OU 

um saque a tentar; severo com os subordinados, e condemnan- 
do-os & morte facilmente; com um passado militar activo e 
feliz junto A s  bandeiras do conde Ernesto de Mansfeld na 

(18) Alfredo de Carvalho. 
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guerra dos trinta annw; mystico; falando varias linguas - que 
as aprendera nas suas peregrinações aventurosas; de farnilia 
nobre; amoroso a ponto de obrigar seu austero capellão (19) 
a brindar em um banquete á dama que ihe bordara a banda 
com que costumava entrar em combate; protestante, mas ao 
serviço da cathdica Veneza quando a Companhia ihe foi alugar 
o denodo; embriagando-se e jejuando; roubando e compondo 
orações sacras, era elle um mixto impuro de aptidões diversis- 
simas, sobrepujadas todas por uma valentia indomavel. 

Colleccionai, concatenai as pesquizas historicas que existem 
a respeito desse homem; admirai o fanatismo com que elle, 
o primeiro a desembarcar em Olinda, como que se dirigia a 
partilhar. de uma festa, sem elmo, sem arma alguma defensiva, 
com um florete á ilharga, um chuço em punho e no cinto uma 
pistola italiana; reparai-lhe na larga face jovialmente feroz, 
nos olhos vivos e astutos, no rosto bonito e antipathico, intelli- 
gente e mau; notai-lhe a assignatura: a letra grande a denotar 
vastas aspirações; os traços enlaçados do b pequeno como que 
formando duas letras, circumstancia que achareis mais accen- 
tuada no a, pequeno e quasi dividido, signal da defensfvidade 
que se torna aggrassiva; ligai a isso a escriptura wmo que ser- 
peando (O), e tereis mais de um factor explicativo da dobrez 
e das contradições desse espiritp argucioso, quiç8 eminente, que 
redigia orações, roubava, matava, mas preferia a vanguarda do 
momento do perigo! 

Tal o flamengo. Tal o, vencedor. Tal o protestante. 
Fixemos, porém, o olhar sobre o vencido, sobre o portu- 

guez, sobre o catholico. 
Mathias de Albuquerque: perfil calmo, desses que são su- 

periores á desgraça, desses que se acastellam no dever contra 
os desfavores da sorte, e que superam o infortunio pela perti- 
nacia. Quasi um engeitado do governo hespanhol; suspeitado 
de deslealdade porque era portuguez; abandonado na hora do 
primeiro combate pelos seus soldados inexperientes, o futuro 
heroe da batalha de Montijo não perdeu por um momento 
sequer essa resolução briosa, essa tranquilidade consciente, essa 
idolatria do dever que salva as situações perigosas, pretere o 
desespero, annulIa o erro e prepara a vantagem! Não vacillou. 
Absolutamente não desanimou. Fez immediata entrega do com- 
mando das fortalezas aos poucos officiaes de confiança que lhe 
restavam, aconselhando-os a que prolongassem a resistencia o 
quanto possivel; dimcultou aos habitantes ricos a retirada para 
o sertão; destruiu, B vista do inimigo, quinze mil caixas de 
assucar, quasi toda a exportação da capitania naquelle anno; 
afundou os navios hespanhoes á entrada do porto; creou o pri- 
meiro arraial do Bom-Jesus; e dentro em poucos dias deu ro- 
meço a essa campanha de guerrilhas, que com pequenas inter- 
mittencias teria de durar vinte e quatro annos, campanha tão 
magistralmente manobrada que o invasor muita vez se viu abri- 
gado a mandar vir da Hollanda até a lenha para os se- 
fogóes! verdadeiro' poema de bravura, de encarniçamento, cujg- 

(19) Baers. 
(20) Chepieux- Jamin. 







exame assombra, cujo estudo constitue um admiravel compen- 
dio de civismo! 

R%mleiTiW dear& de tanta superioridade! Abramos, brasi- 
letms, W #sa?p#b decente ao habito de s6 venerar o successo. 
Aqui, a dt? Venwor mal se prestaria a pedestal da es- 
tatua do vencido. E' qne os genios militares mais se manifestam 
ny hbnrs da âesgra~ do que nos dias da prosperidade. O An- 
rshl, legislador e refm?dOr da cbnstituição da sua patria, é 
inmrnparBv-Be mais notam1 de qup o Annibal que remettia 
6 genisis ae Sn& $o .inimigo trucidado. Cezar, fugitivo, rou- 
bando ás w. idn H& os Cammentarios que o haviam de im- 
mortalbar, ter& miLs fuigurações do que o assassino de Vercin- 
getoríx, e meP"eoe n~íores applausos do que o vencedor de Alesia 
ou o brrtaibâcz dle" Munda. 

Na serie ã&p.@&ndes: defezas - livro que ainda está por 
escrem - hdo cte Stilicon diferindo a invado dos barbaros, 
j W t 6  de CarM S&rtel limttando o poderio musulmano, 
pertq de Scanden srllvando ,as conquistas intelleetuaes da Re- 
nascença - não a deslustraria com a inscripção do seu nome 
esse n0srio pqja'icio que recuou para resistir, e que negou B 
força dos revezes a subserviencia da resignação. 

Não ihe reçuseis elogios. Vêde que grandeza original: elle 
era brasileiro, elle foi vencido e elle não adheriu! E isso ca 
terra classica das adhesóes! E isso na colonia que acolhera, 
cem o minimo protesto, a dominação hespanhoh e que teria. 
pouco tempo depois, de reentrar pacatamente no dominio por- 
tuguez! 

Reconheçamw esta vergonhosa verdade, explicada talvez 
em parte pelas enormes distancias que segregam os nossos 
nucleos mais populosas: nós somos o povo das adhesóes pa- 
cientes condimentadas pela veneração ao lucrador do dia 
seguinte. 

A rapidez da independencia e as vantagem arrecada(las 
pelos que, c o m  Mont'Alegre, Aracaty e tantos outros, se haviam 
opposto ao golpe decisivo; a precipitação do Sete de Abril 
proporcionando a chefia politica a Evaristo da V-, que s6 
soube da revoluçãd quando ella j& estava triumphante na praça 
palie@; o golpe militar da maioridade favorecendo, após alguns 
mèxes, o predaniino do elemento chservador que lhe havia 
apresentado embaraços até ultima hora; as datas de 28 de 
Setembro, 13 de Maio s 15 de Novembro tfansforhiando-se, para 
os que as haviam aciiado, em vesperas de lucro e em biihetes 
premiados na loteria da incoherencia; todas, todas as imper- 
manencias do Iu>m scenario politico ouviram os tímbaIes do 

, facto c o n s w d a .  (Nda C). 
Mathias de Mblqulrque 6 ,pois, *a explendida exorpSro 

Bs m s  pacientes tradlç6es. O Sul do Brasil, preoccu@do 
cam P . h r a . c ~ o  e com as Iuctas en tn  paulistas e jesuftas, 
nem lhe envia  a promessa de um r e f m ~ ~ ;  deixou-o O 
vernador geral entregue ás agruras da sue SO*; seus subordi- 
nados desertaram ao primeiro choque - e elle, guardando a 



sabendo acompanhar uma idéa té seus ultimos momentos (22), 
deu ao seu plano de reacção um nuno tão audaz e tão fundo, 
tão consentaneo ao seu caracter e S natumm das cousas que, 
té a retirada definitiva, do flamengo, o drama da resistencia 
não se afastou das linhas traçadas peia mentalidade que o 
delineara ! 

Eu náo preciso dizer-vos o que foi esse drama. Vinte e 
quatro annos de assaltos, de esearsmuças, de insidias, de de- 
safios quasi ininterruptos, de espiontrgens, dé traiçrpes, de mor- 
ticinios. O vi vich VkIL do sablo 0icer.o praticado de lado a 
lado pelo interesse, pela. valenu e pela teimosia dos conten- 
dores; noites de desespero, surgraas e sobresaltos, resoluçóes. 
e desanimos, ciiadas e esperanças; e a escola da lucta a for- 
mar aptidões, s doutorar discipulos, a fazer do lavrador guer- 
rilheiro, do guemlllieiro militar; e os .filhos daquelles que 
panicamente &viam desertado ao seu posto e entregado às 
mesnadas de Wardenburg e á marinhagem de Lonck o Uttornl 
pernambucano, ferindo prelios durp te  nove annos e demons- 
trando, com sacrificio da fortuna e risco da existencia, que só 
desespera da Patria quem não é digno de ter uma patria! 

Restrinjamos, porém, um pouco O nosso entusiasmo. Em 
verdade nem todos os planos do quadro exhuberam de bri- 
ihantismo. 

Se é exacta, se não escapa ao observador a concomitan- 
cia dos factores que compunham 'a,sub-raça brazileira na 
pugna para a exclusão do flamengo; se a astucia do indio, 
a affectividade do ~thiope, a obstinaç&o do lusitano, a esper- 
teza do jesuita e a velhacaria, algumas vezes nobre e sempre 
dedicada, do mestiço, ahi zlz traauziam preferencialmente em 
Camarão, Henrique Dias, Barreto de Menezes, Padre Antonio 
Vieira e Francisco M , W ,  força 6 confessar que, talvez, nem 
uma das luchs assignaladas pela historia patenteie seara tão 
basta de traições e de perfidias. 

Não ha graqdes causas sem pequenos Judas. 
Poucos dias depois do desembarq* das tropas hollandezas, 

as deserções de p&e a parte eram factos cujo numero a pu- 
nição pelo enforwpnk, não alcaaç$ra diminuir (23). Na ce- 
lebre batalha naval entre Oquendo e Pater, quando a fortuna, 
que havia sido parcial de ambos os capitães em diversos con- 
flictos, esteve nesse sete horas indifferente, sem resolver a 
qual delles se havia de inclinar, epquaDdo 'o batavo, querendo 
ser singular na ekiç43o da morte e fazendo vaidade na es- 
colha da ultima d&sgraga, se lançou ao mar envolto no estan- 
darte da sua pakrig e ewondeu no prdfundo do oceano o seu 
cadaver (24), quatro oommandantes seu subordinados se afas- 
taram deslealmente das vicissitudes da acç& e dos fogos do 
combate. 

Quasi sitiados os hollandw& dyrante dous annos em 
Olinda e no loosl onde existe hoje R@cife; manogradas as 
tentativas contra a Parahyba, o Rio Grande do Norte e o 

(22) Rodrigues dos Santos. 
(23) Richshoffer. 
(24) Rocha Pitta. / .  

. 







Pontal de N-eth; duvidando a Companhia das Iridiara Occi-- 
deataea se teatssse manter ou abandonasse a conquisfa, pem 
a W~&Q de Oafabar fornecer nas &meagos tal alento e tanto$ 

readg@rhdo Lbntmo, se apoderam ellss de I-- 
o forte do Rfg--0~0. derrotam Bagnuolos 

o-furte Wiiiem, occupam 
a &I& de. Itamarac4. destroem i & r w u ~ e ,  fazem urna ex- 
cuMo a &lagoas onde incendeiaifi rm ~v&açáo d3 Magdalena, 
renwsm vgfltsgem a expedicpio ao Rio Grande do Norte 
e 4 , ,a--se aos pretos dos Palrnams, rendem . 
~ábedefto. Úãvesbt e tomam o arraial do Bam-Jesus (25) 
~asnuolo; 4% ,w- e Mathias Albuquerque commandam a 
r~tir*-;lrbàr, o krkrk3r, escoltando cerca de _oitdmil immi- 
m m - w a  m a  mtra traição os salva, salvanda ao mesma 

, rico ,ao serviço dos hol- 
,. a cujo mefito marcial, 
fazer justiçs, une-se aos 

praça de assalto, aprisiona 
prende Ca&bar que é en- 

Um traidor Wigado por outro. Magnifico capricho do 
d 

E?& m e i r a ,  typo singular de c o ~ o  (26), 
traidor aos l u s i h ~ ~ ~ ~  e aos hollandws, mestre em embrulhar 
cs factos, inventap mentiras, imaginar contos e semear o mal; 
o Padre Antonio Tieira Bconselhando, no seu famriso Pasef 
Forbe, o abandenfo de Pernambuco; as delações da Magsés 
Accoignes 'dti Carvalho e Fernando Valle; a defec- 
ção de H , o @brio de Manoel de Moraes - &o 
infamias tão at- quanto evidentepnte üocuaienfadas, 
mas que, por felicidade dos nassos fastos, n8io podem im- 
pedir o registro de acçóes heroicas e scinWltmm no nosso 
legado de m m d a s  @@rbs. Henrique Dias, arnputsnão uma das 
mãos e exí$s@mqdo gile cada dedo_da que lhe f h ~ a  batalharia, 

u Deus e pela Patria: ãgBnuel D+RS 
conselhos e ás Instancíim dos seus 

linadamente as r e d w  do poder a9 
de Albtmveyue, .mpe11indo no r+- 

ducto do Rio.8Wmc~0, wm uma guaeçãa &e vinte ,homens, 
tres investidas de sdsetntos inimigos, e só se entzwanda fe- 
rido, sobre' os em&vqms dos. dezenove uompanheiros - sáo 
exemplos impereciveb- de uma superioridade a trespassar, com 
uma catadupa de lw, w desvios asquerosos das traições, que 
pullulatlrua, 

hhmos, pcir&m,, a pagina mais latamente socfologica do- 
caso buan* 

Em vinte e Qw de janeiro de 637 ap&ava ao Recife - 
com o posto &e coronel. como governador -1 da conaui~ta, ~" 

e do q& fo8çlb pa-o, por cinco annm, can a prerogativa 
de presidir, eqni voto duplo, o conselho dg. administraGo colo- 

(25) Gomm C.-. 
i%> Frd Calado. 
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nial, podendo nomear em campanha todos os empregados mili- 
tares, mas 96 escolher, em lista triplice apresentada pelo con- 
selho, os empregados em guarnição, com um medico, um pastor 
protestante e um secretario pagos pela Companhia, e ainda 
com direito a dom por cento dois despojos tomados ao inimigo, 
seis mil florins para as primeiras despesas e mil e quinhentos 
florins de ordenado mensal - Jogo Mauricio, conde de Nas- 
sau-Slegen, da iamilia de Guilherme o Taciturno. Acompa- 
nhavam-no tres Grandes Conselheiros Secretos e os Conseihei- 
ros Politicos e n a o  no Brasil tiveram ordem de auxiiial-o, for- 
mando com os primeiros o Conselho Colonial. 

Que vinha demandar ao novo-mundo esse moço de trinta 
e tres annos, bonito, artista, ex-alumno das universidades de 
Herborn, Bâle e Genebra? Que vinha procurar nessoutro lado 
do Atlantico o joven militar que se notabilisara nas tomadas 
de Grol e Bois-1%-Duc, no cerco de Maestrich e no victorioso 
ataque & fortaleza de Schenkenschans? 

Mauricio vinha conquistar o Brazil inteiro, proclamar-lhe 
a independencia, nelle crear um throno e neste firmar uma 
dynastia reinante. 

Conheceis, senhores, alguma d6r 'mais fundamente triste, 
algum desgosto mais perseverantemen. afflictivo do que a 
desillusáo do genlo? Quereis comprehender o ted$ de Sulla 
abandonando o poder, ou a replica melancholica de Socrates - 
Já o estava pela natureza! - quando o juiz lhe communi. 
cava a condemnaçáo & morte? Pois bem: mirai esse moço, que 
tinha tudo no velho mundo: honras, glorias, conceito, fortuna 
auctoridade, porvir mais- que promissor, e que Mdo deixou 
porque mais queria, e que, após oito annos de esforços impro- 
ficuos e intelligentes, contrariado pelo meio onde intentar6 
agir, esmigalhados os seus devaneios de poderio, se retirou da 
terra brazileira expellido pela fatalidade do meio, recusou o 
posto em que a Companhia das Indias desejou reintegral-o, e 
I& em Cleves foi morrer esquecido de si e dos destruidos planos, 
velho, desilludido, sem jamaic haver alcançado dos seus con- 
temporaneos o recenhecimento dessa superioridade directora 
que lhe devia competir por tftulos immensos! 

Poucos como elle mereciam os l w o s  e os encargos da . 
fundação de uma nacionalidade. Ningnem mais do q~ ie  elle 
despendeu vigores para a realiaafio de %o elevado empenhe 

Chegou. Agiu. Luctou. De tudo cogitou sua aptidão ency- 
clopedica. Na guerra toma Porto-Calvo e Penedo; assola e 
toma Sergipe; devaita Camamú; apodera-se do Cear&; põe 
cerco & Bahia; faz frente a Vida1 de Negreiros - o assombroso 
guerrilheiro cuja impavidez só era excedidà pela piedade que 
dispensava aos vencidos; curva-se a contragosto á infamia com 
que a Companhia manda desrespeitar as tyeguas pactuadas 

. entre Portugal e Hollanda ap6s a aeclamação de D. João VI; 
invade o Maranhão; visita e fiscaliza o Brazil-Hollandez, dila. 
tando-o por cerca de cento e sessenta leguas de costa. 

Na politica: convoca, reune e preside uma assembléa deli- 
ãerante (a primeira que funccionou em terka brazileira), com- 
posta, escreve o chronista, das pessoas mais nobres e graves da 
capitania, elegendo cada freguezia os seus deputados, dando 
quatro as maiorias e tres as minorias; crêa e mantem tribunais 
judiciarios cujas dwis6es não soff'rern da ingerencia do exe- 
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cutivo; permitte aos adversarios, cathollcos em quasi unani- 
midade, a publicidade e a ostenta& do seu culto, o por tal 
forma insiste %nesse elogiavel aspecto do seu governo que, para 
se não ausentar da colonia, alem das instancias dos judeus que 
Ihe of&reciam pela permanencia quantiosas dadivas, das pro- 
grtars, -saias apartem representações protestando contra a 
sua rettroda! Na administraçáo: funda Mauricia, ligando-a RO 
Recife por pmte que ainda perdura; eleva o palacio da B8a- 
Vista.. . Mas 6 estupenda, senhores, a explosão de actividade 
admini&r&tiva desse governador esclarecido zeloso, cheio ds 
iniciativa, e que faz chegar beneficios a todos os logares en- 
tregues S sua tutela! 

Dis d2 nós mais de dous seculos e meio, e o 
viajante awiiiammente Ilustrado que chega ao Recife é airisia 
hoje ohrigado a receper na admiração e no applauso o nome de 
Maurlciõ de hssau! 

Poucas c o w  tanto o interessavam como os progrõssos 
da geographia, da astronomia e da historia natural 627). Os 
naturalistas Pisa e Marcgraf fwam seus hospedes; 6 letrado 
Francisco Pkn@* o architecto Pedro Post e o pintor Pran- 
cisco Fost .fsraitni seus protegidos. A' sua custa, na ilha de 
Antonio VBB, surgfu um owservatorio astronomico. Tencionava 
estabe2ec& tipografias e divulgar a imprensa. Trabalhou pela 
i i b e r W  do cmw$ercio. Em relatorios, endereçados 6 Compa- 
nhis e exuberantes de cogitações administratlvas. estudou re- 
fcrrnas, indfcou meihoramentos, lembrando providencias me, 
praticadas, teriam retardado o advento da recoloniz;aç&o por- 
tweza no norte ão Br8zi.i. 

Com tantos dotes, porém, com tantos e tfio iovejavek ele- 
mentos inteii-m e com intençóes t8o grandiosas, o insuc- 
cesso foi O de ,ma carreira na America. Persistiam as 
guerrilhas; o Mar& reagia com vantagem: o bahiarw, re- 
pellia O flamengo; a corte lusitana tergiversava; a Companhia. 
queixosa' da dimi.ui@%o dos dividendos, ou taxando de exag- 
geradas as idbias de Mauricio, recusava-lhe reforços; o coronel 
Arciszewsky, polaco, o malhor cabo de e;ucm-a que os chefes 
invasores tiveram 4s suas ordens, insuflado por essa inveja 
que agride o merita vivo para aureolal-o depois de morto,. 
aspirante B successáo do conde, impetrava e aicançava 
da Companhia atribuiçóes pouco consentaneas aos privilegio8 
do governador. Peior do que isso, é que jamais escaparia á 
perspicacia atWiWma de Mauricio de Nassau: a colonisaçáo 
fracassara. O hol)sndea, semi-germanico, ~efxou de medrar em 
zona tropfool. X%@midos tantos amos, as fsmiltas dos inva- 
sores não hs* augmentado; o crescimento, porém, conti- 
nmva a se üar pa sucraça mestiça (28), coliabgrado outrosim 

, pelo factor africano de que o dominio hoüande~, aliás, tamw-n 
se abasteceu desde os primeiros dias da conquista. 

Desalentado, *te, mas &da altivo e com essa tranqui- 
lidade de consciencia que se amima na certeps do dever cum- 
prido, retirou-se do Brasil Mauricio de Nassau em data de 11 



de Maio de 1644. Essa retirada semelhava uma marcha 
triumphal. 

Numeroso cortejo acompanhou-o a OIinda, a Itamaracá, a 
Parahyba, testeniuiihando-lhe inequivocamente o vivo pesar 
da despedida. E emquanto o estrondo dos canhões e o ruido 
das fanfarras, que executavam o hymno miona1 de Guilherme 
de Nassan, lhe traduziam as derradeiras saudações militares, 
a população em massa ztcorria para dizer o ultimo adeus a:, 
moço estadista que significava, na melancholia das suas desil- 
lusóes h .  na sobrancena da sua abdicação, o prestito funebre 
da tentativa hcllandeza em terra americana! 

Ccmeçava a rijina. do edificio que Usselincx imaginara. 
Mais uma vez a logica dos acontecimentos demonstrava o a?- 
serto do mestre Xenofonte: "Só é bello o que é pratico; só é 
pratico o que é opportuno". Não se coadunava ao desdobrar 
das leis que regem o estabeieciw-eiito do homem nas verias 
regiões do globo a creaçáo de feitorias hollapdeiae no va1Ie do 
Nilo brazileiro. 

Nossa mesologia já era sob multiplos aspectos, no seculo 
dezesete, mais consistente que a de Java actual, onde se tem 
dado a maior producçáo numerica do homem, mas onde o 
hollandez governa e não se adapta, manda e não se mescla, 
administra, porém nada funda. 

Venceu, tinha fatalmente de vencer no Brazil o néo-portu- 
guez. Incompativeis o clima e o hollandez, não poude este 
deixar á nossa mestiçagem o legado sequer de nomes de fa- 
milias! Nada. porém, se perde no tempo e no espaço. A' eter- 
nidzde da materia liga-se o aproveitamento das idéas - noções 
e percepções trazidas pelos sentidos e remodeladas pelo func- 
cionamento ce-ebfal. No indivíduo e na multidão, na bio- 
graphka e na historia é, na essencia, sempre a mesma a marcha 
do phenomeno. 

O grande sonhador Mauricio de Nassau era um producto 
humano mu'tn acima do vulgar. Analysando-o, difficilimo é 
dizer quaes as qualfdades que lhe faltavam. Seus proj-ctos 
eram enormes. Admiraveis os seus planos. Quem, porém, os 
poude retomar? W m  os realisou. embora com outras moda- 
lidades, srculo e meio mais tarde? Original é external-o, mas 
aos mortos, mais do que aos vivos, pertence o direito 6 verdade. 

Em 1808 ro Rio de 3,aneiro, fugindo ao inimigo que lison- 
geiara, tentando-o enganar até ultima hora, desembarcava um 
homem menos que alto, gordo, semi-obeso, olhar suino, queixo 
distendido e falar embaraçado. 

EbLn João .Tna,--aa n- 



cabeça a sua coroa, obrigando Napolego Bonaparte a exclamar 
em Santa Helena: - "Foi o unico que me enganou!". 

De feito: emigrando para o Brazil no pleno uso dos seus 
direitos magestaticos, impedindo que a coroa lusitana fosse 
parar S cabeça de algum dos ambiciosos generaes de Napoleáo, 
o mwso verno rei mereceu do maior guerreiro do seculo o re- 
conhecimento do tino politico que essa amarga exclamação re- 
velava! E - interessante ligação de facto$! - tres annos depois 
do desembarque de D. J& V I  na colonia que lhe ia dever 
tantós e t8o assignalados serviços, Napoleáo Bonaparte man- 
dava r e s t a w  em Ceves o monumento que devia perpetuar s 
memoria do grande Mauricio de Nassau. Certo, na inteliigencia 
e na critica daquelle pile fizera de uma revolução em Pernam- 
buco, em comege do muio,  um dos incidentes dos seus planos 
de predbmirdo (%I, compareceram e aproximaram-se para es- 
tudo comparativo, os ribmes, os meritos e os projectos do govzr- 
nador hdlandez e do monarcha lusitano. O mausoleu vale a 
analyse do prineipe; a exclamação manifesta o perfil historico 
do rei. Bonaparte bem os soube comprehender. 

D. Jofio VI defendeu, sem condessões, sem arbitramentus, 
wm ludibrio~-#&ku@mt, todos os limites territoriaes, todas as 
fronteiras da nossa p a t a .  Erigiu a defeza, então possivel, das 
mil e duzentas leguas 60 nosso litoral. Abriu os nossos portos 
ao commercio estrangeiro. Fundou a Escola Militar, a Escola 
de Marinha, a Escctia de Cirurgia, a Escola de Bellas-Artes a 
o Museu. Creou o Desembargo do Paço, o Conselho de Fazenda, 
a Junta do Commefaio, o Arsenal de Guerra e a Fabrica de 
Polvora. Fez publica a sua bibliotheca partjcular. Elevou o 
Brazil & categoria de reino. Deu aos seus subditos o Passeio 
Publico e o Jardim Botanico. Cuidou da canalização d'agua, no 
Rio de Janeiro. Edificou quarteis. Instailou o Banco do Brae!l. 
Protegeu as letras. Ouviu Sampaio, admirou S. Carlw, applau- 
diu e animou MontlAlveme. Meticuloso, progressista sem espa- 
lhafato, mandam pratimr em S. Paulo a vaccina obrigatoris 
quando, ainda em Lisboa, eram repetidos e applaudidos, em 
e--rnpo 6 sciencia ãd nosso patricio Mel10 Franco. os versos, 
ali& engraçados, de um palhaço de batina. (30) 

Os treze trnnos do seu governo do Brasil supprem cin- 
coenta de acMvid9ãe util, de administração legal, invejaver, 
cri-. PJitnca con- sem processo regular, e só n3o 
indultou qumdo n&o teve tempo para fazel-o. Divertido esse 
despota que nunca exerceu o despotismo! Mais divertidos, to- 
davia, os Minos cariostoe que Ihe lavraram a sentença condem- 
netoria no tribunal da ignorancia, mas cem consulta prévia ao 
codigo da estupidez. 

Primeira dedieaçáo e terceira, aptidão administradora do 
nosso paiz, se nHo dispwiha D. João VI da precisão mathema- 
tica do coronel ãbarfirn Francisco e da ampldtude intellectual 
de Bernardo de Vwoncellos, n8o Ihes era inferi* em patrio- 
tismo, tendo tido sobre ambos a vantagem de, pela sua posiqão 

(29) M. L. Machado. 
(30) J. Agostinho de Macedo. 



não reelegivel, poder consagrar-se exclusivamente ao bem estar 
e aos interesses do povo. 

Em 1644, maravilhadas ainda da supremacia do gigante que 
se retirava, as multidões iam saudar o conde Mauricio de 
Nassau, descrente e desembaraçado de suas destruidas phan- 
tasias. Mas em 1821 a consternacão. aue se aDoderou do animo 
nacional, foi o acompanhamentõ uni& que tive o veiho rei ao 
embarcar nessa mesma galeota cuja restfluraçáo o phrenesi ico- 
noclasta, por inesperado engano, há poucos dias permittiu. 
(Nota D.) 

Na gradação da sinceridade B mais expressiva a tristeza 
que emmudece do que o delirio que vozeia. 

Tudo, tudo isso me veiu á mente, tudo isso eu pensei lá 
em Guararapes, cerca de tres leguas ao sul da cidade de Re- 
cife, nesses montes fecundos em tradições immortalisadas. 

Guararapes - que passe este parenthesis explicativo - quer 
dizer estrondo, e Q ruido das aguas das chuvas quando se des- 
penhavam, assemeihando-se a uma cataracta, induziu os indios 
ao emprego desse nome. (31) 

De um das tres montes, o mais alto, aquelle onde se ergue 
a egreja edificada em cumprimento de um voto feito durante 
a batalha; extasiado deante da beileza do panorama, dilatando 
a vista, com os documentos a apurarem-me a memoria, consegul 
mais ou menos recompor a scena representada ha tantos annos 
nesse local, o mais memoravel de toda a historia da minha 
terra. 

Ao noroeste, bem longe, um acampamento que os hollan- 
dezes haviam expugnado. As abas da serra estendendo-se até 
perto do oceano. Pantanoso e uniforme O espaço intermediario. 
Um caminho, sobre uma tira de terra firme, entre o sopé dos 
outeiros e um tremedal. Disfiladeiro, portanto, cuja en- 
trada é Um bbsque que parece vir escorregando das monta- 
nhas. (32) Approximam-se os sete mil e quatrocentos soldados 
de Sigismundo van Schoppe, sem descobrir os tres mil e poucos 
ccmmandados por Francisco Barreto de Meneaes, André Vida1 ' 

e João Fernandes Vieira, gente com poucas munições, parte 
descalça, e que tinha ordem expressa de não perder :tiro. 
Rompe a madrugada do dia 18 de Abril de 1648. Um escravo 
- infelizmente lhe ignoro o nome - e Bartholomeu Soares, 
presos na vespera na-estancia da Berreta, escapclem ás senti- 
nellas hollandezas e alcancam o exiauo exercito libertador. 
Movimento na vanguarda. ~ Ó c a  a rebate. Repetem-se 03 signaes 
de alarma. Recolhem-se as guardas avançadas. Afileiram-se os 
alferes. Rufam os tambores. Destaca-se uma nartida. Fogo! 
Começa o tiroteio. Estamos na batalha:. . Manobra decisiva: 
os hollandeaes entram no desfiladeiro. Os portuguezes não tem 
artilharia; glasta b primeira carga a peleja E! peito a peito, 
braço a braço, espada em punho. Torturado pela sede, atrapa- 
ihado pela rapidez das manobras do adversario, o hollandez 
é vencido. Deixa po campo mais de quinhentos .morta, e os 
restas acabrunhados do seu exercito, carregando cerca de oito- 







centos feridos, e entse &es o seu general, recolhem-sé ao 
Recife. IIresce a: @i%, e ao rumor da batalha que se vai amor- 
tecendo succeâem os m o r e s  & tempestade que se approxima. 

E as peripecias anteriores e seguintes a esse espantoso feito 
d'annas; e a primeira conspiração que falhara; e a divida 
do6 iavradores e commerciantes portuguezes attingindo a seis 
milhões de florins; e Manuel F'emsndes da Cruz, Antonio Bar- 
balho, João Lourenço P'rancez, Bartholomeu Luis de Albuquer- 
que, João Tavares de Mattos, partilhando das alternativas 
da campanha com a:áltenção de evitar os pagame* á Com- 
panhia cre&ora; e +isto de ürnelias Mmfz,, &dato, fu- 
gindo da c- paterh quando creança, chegado da iiha da 
Madeira, em 1624, tadb'receiMdo seu baptfsmo de fogo ao lado 
dos trinta e seis defehkkres do forte .de Sgo Jorge, e, mais 
tarde, amfgo pessoal de Mauricio de Nmay, um dos cincoenta 
e cinco deputados S assemblea hollandeza, lmmrido o verda- 
deiro nome pelo de J& Fernandes Vieira, commerciando, en- 
genWmdo emprezas, enriquecendo, insinuando-se no animo dos 
invams,  conspirando, revoltando-se, recusando-se aos attra- 
ctivos da peita, commandando, vencendo, enwgando a chefia 
do exerclto s Francisco Baneto, vencendo ainda, vencendo 
sempre, graças 4 força do seu talento que, sem estudos previos, 
julgava por intuiç&o dos negocios presentes e neutralisava. com 
rara sagwidade, os &mbsprtços futüros; expansivo, resoluto, de- 
cisivtf,'libertando cincoenta escravos por occasião da primeira 
victoria, mas incontentavel na compe&aç80 dos seus serviços: 
requerendo, directa e inttirectamente, cargos e mais -cargos, 
p e d e s  è mais pensbes, honrarias interminaveis; e o desba- 
rato de Haus e Blar na monte das Tabocas, as mentirezas pa- 
trioticas de Antonio Telles da Sflva, a tomada da Caza-Forte, 
a rendiçáb de OHnda, a iasurreiçih da Parahyba, o' abandono 
de Sergipe e de Alagoas pelos flamengos que se viam tambein 
desamparados pela m&e-patria, o incendio dos cannaviaes, a 
volta de Sigismundo v&n Schoppe, o desembarque em Itapari- 
ca, o revez e a morte de Prtmcisco mbello, a segunda batalha 
de Guararapes, a rendição do Recife e a entrada triumphante 
dos tres heroes da lucta - Vidal, Vieira e Barreto - na cida- 
de que tanto ihes resistira: e a entrega do armamento; e o em- 
&@que definitivo do h a s o r  - atravessaram-me a memoria. 
succedva mas conglMamente, coma um enxame de grande- 
zas, como- uma tempesfsdé de glorias! 

E - nem eu me&mo sei poigue - talvez porque o torrgo 
natal, ao contrario do sol, augmente com a distancia - iá tão 
longe, CTpeBte, dominada a a t t enw pelo estudo e pelas vicissi- 
tudes cfa' g t u m  hollmdem, Wnbrei-me de v6s, lembrei-me de 
S. Paulo. Pensei :em nasss terra. Pensei assim: 

Eferdeh coIlatemi da f&wa de tanW bravos, que em 
Guararapes dmmn&rararn a puberdade nacional, alicerçaram 
a Patria Brasileira e abriram esse percurso de aspiragões que 
deveria deparar com o seu termo nas, campinas do Ypiranga, 
minha terra -bem era rica de pssado, taanbem tinham lou- 
ros a inventariar - pensava eu, affinnando-o de mim Para 
comigo, como uma repika aos achtes da inveja bairrista, 
como um preventivo '6s insimtaçaeS do desanimo. 

Porque, para qüe negar o seu passado e descrer do seu 
futuro? 



Eu bem sabia que a esmagava uma divida, não publi 
cada, menos expiicada, de mais de cem mil contos. Eu bem 
sabia que a htolerancia systematisada, preleecionando a irn- 
punidade lucratíva, dividindo os frequentadores da direcçáo 
social em peitados, e despeitados classificando os mestres de 
uma sociologia caricata em maioria de dfcentes e em minoria de 
docentes, nos havia espapaçado, uma exposição permanente de 
Lycurgos sem eletçóes, ebições sem votos, e estadistas sem 
syntaxe. Eu reconhecia que incapacidade agglomerada, as- 
sociada, posicionada, aprovei C ando convites nutritivas 9; portn 
do erario publico, aboaanhara em seu proveito o destino da ri- 
quissima terra paulista, e a havia collocado de saquitel em 
punho, & margem do adeantamento humano, offerecbndo aos 
viandantes credores, como compensa* a seus emprestimoc, 
café e bachareis - cat5 mal &ado e bachareis sem cotação, 
café mal pago e bacbareis impagaveis! 

Sim, de tudo isso eu saãia, e soffria sabendo-o, mas.. . 
aos que invesWam Guararapes, aos constructores iníciaes cia 
nQm n a c i o n a i i d s d n n  @- a.ni.&wwn 



centos fezidos, e entre e l h  o seu general, recolhem-sé ao 
Recife. a noite, e ao rumor da batalha que se vai amor- 
tecend6 suciwkm os rumores üa kmpestade que se approxima. 

E as peripecias anteriores e seguintes a esse espantoso feito 
d'armas; e a primeira conspintq8.o que falhara; e a divida 
dos lavmdores e comrnerclntes portugumes attingindo a seis 
miihW de fiorins; e Manuel Fezmamies da Cruz, Antonio Bar- 
balho, J o h  Lourenço Francez, Barthó1omeu Lins de Albuquer- 
que, &&o Tavares de Mattos, partilhando das alternativas 
da campanha com a intenção de evitar os pagamentos $ Com- 
panhia creãora; e Prancisco de Ornelias Muniz, mulata, fu- 
gindo da cazp paterna quando creança, chegado da ilha da 
Madeira em l&&; twb'recebido seu baptismo de fogo m iado 
dos tríntrr e defebores do forte de Sáo Jorge, e, Mais 
tarde, amigo peww1 de Mauricio de Namau, um dos bincoenta 
e cinco deputados S aasemblea hollandeza, trocaiido o verda- 
deiro nome belo de S&o Fernandes Vieira, commerciando. en- 
g@o êmprezrt~~ enriquecendo, insinuando-se no a n h o  dos 
invasóres. consWaiido. revoltando-se, recusando-se aos attra- 
ctlvos da peita; cm¶ux&ndando, vencendo, entregando a chefla 
do exer$~td"$ m c i s c u  Barreto, vencendo ainda, vencendo 
sempr?, $raças 6 f&a do seu talento que, sem estudos previos, 
julgava por intuiCg;o dfx negocios presentes e neutraliwva, com 
rara sagaciãade, os dmãsraços futuros; expansivo, resauto, de- 
cisivo, libertando cincoenta escravos por occasiáo da primeira 
victoria, mas incontentavel na compensação dos seus serviços: 
requerendo. direch e indirectamente, cargos e mais -cargos, 

e mats perísBes, honrarias interminavefs; e o desba- 
rato de HauB 9 ?&u no monte das Tabocas, as mentirezas pa- 
trioticas de AI&& Telles da Silva, a tomada da Cara-Forte, 
a rendição de dftada* rr insurreição da Parahyba, o' abaudono 
de Sergipe e c& Alagúas pelos flamengos que se vfam kambein 
desamparados pela m&e-patria, o incendio dos camavises, a 
volta de Sig&mt&o v8n Schoppe, o desembarqne em Itapari- 
ca, o revez e '8 morte de Francisco Rabello, a batalha 
de Guafarapeb; a mndicáo do Recife e a entra* tl'&UfIpbnte 
dos tres heroes da lucb - Vidal, Vieira e Baneto - na cida- 
de que tanto ihes Wstira; e a entrega do armamente e o em- 
bttrque definitiv~ do -#waasar - atravessaram-me a memoria. 
sumssiva mas c bmente, comd um emame de grande- 
zas, como- uma te--e de g1-l 

E - nem eu m&m sei porque - talvez pargne O tom60 
natal, ao aocontrario e& sol, augmente com a distada - lá * 

a attençh pelo estudo e pefaus victssi- 
, lembrei-me de vós, lembrei-me de 
terra. Pensei essitn: 
fortuna de tantios bpâvos, que em 
a puberdade ~~, altcerçaram 

a Patria BrasUeira e abriram esse p e r c m ' d e  aspkações que 
deveria deparar o seu termo nas, campinas do m-, 
minha terra temt&m em,ríca de passado, tambem tinham leu- 
roa a inveqti.ulaa -.pensava eu, afffrmando-a CFe mPm para 
comigo, cola0 replica aos acicates da inw& bairrista, 
como um preventivo '& insimisçbes do dewnimo. 

Porque, para negar o seu passado e descrer do seu 
iaturo'? 



Eu bem sabia que a esmagava urna divida, não publi 
cada, menos explicada, de mais de cem mil contos. Eu bem 
sabia que a intolerancia systematisada, preleccionando a im- 
punidade lucrativa, dividindo os frequentadores da direcção 
social em peitados, e despeitados classificando os mestres do 
uma sociologia caricata em maioria de dicentes e em minoria de 
docentes, nos havia espapaçado, uma exposição permanente de 
Lycurgos sem si&óes, eleiçães sem votos, e estadistas sem 
syntaxe. Eu reconhecia que incapacidade agglomerada, as- 
sodada, posicionada, aprovelgndo convites nutritivas & portii 
do erario publico, abocanhara em seu proveito o destino da ri- 
quissima terra pauliita, e a havia collocado de saquitel em 
punho, & margem do adeantamento humano, offerecendo aos 
viandantes creborss, como compens~@o a seus emprestimos, 
cai6 e bacharefs - café mal Wado e bachareis sem cotação, 
café mal pago e bachareis impagaveis! 

f Sim, de tudo isso eu sabia, e soffria sabendo-o, mas.. . 
k aos que investiram Guararapes, aos constructores Mciaes cfa 

B nossa nacionalidade, o horlsonte do infortunio se antolhara 
3 mais vasto e mais escuro; para elles a tarde da patria inci- 

piente estava mais proxfma do que a alva da esperança. 
Tudo ihes faltava: armas, dinheiro, auxilios da metropole, 

certeza do Mumpho; ú r g a ~ o ,  tudo, menos a vontade de 
luctar. Luctaram e venceram. A historia não Ihes abriu a ' 

fallencia do dever. A posteridade 1.160 os encontrou no fla- 
i grante do brio em ferias 
8 E n6s, com a opulencia de mms terras, com a exuberaii- 
t 
2 cia de nossas florestas, com o crescimento de nossa popUlaç80, 
r com toda a prodigalidade de elementos com que a natureza 
F calçou l i b e w - b  a estrada de nossa existencia, havems de 

f curvar a cerviP, ao desanimo só porque circumstancfas pas- 
sageiras int- por instantes, a normalidade das van- 

4 tagens 'de outr're? : 
Não! M e a w  bis circummripç6es estaduaes fossem in- 

S. teiramente a&@mvcls as leis que regem as nacionalidades; 
mesmo que 8. Faulc, enfermo em sua economia financein, 
arriscaüo em wa Lwwra, abmt%theista em sua governaçao, 

I tivesse de .de@&, tivesse de perecer, a obrigwo de todo o 
paulista que se p@sasse e o progr-a de tado o paulista 
que merecesse ser paulista s e m  hetorquivelmente promo- 
ver, provocar, conseguir a reasÇae caatra o desalento, corrigir 
os erros de hor&m, procurando a-elhar e assegurar a 
prosperidade che ~I?MRW%. 

Nos povos, o~yrio na fainilia, cumpre combater a molestia 
mesmo duraate g p ~ u .  Noir povos, como nos individuos, a 
cirurgia corta as- excrescencias. Nos povos, como nos indivi- 
dum, tambem o j&agooyto devora o microbio. Tenha o povo 
um assomo de dignidade e o Estado t$e S. Paulo não deser- 
tar& aos seus destinos. 

Posso, dem fdar  assim, sem restricçóes á palavra. sem 
reticemias 4 mnvicçik, nesta terra campineira, metropole ri:, 
fidalguia do ~ i h o ,  hospitabira e boa, mãe da riqueza pau- 
lista, zona prMle@ada, localidage tradicional, que foi e que 
6 para a prospaWaâe de S. Paailo o que Guwarapes foi para 
a organieagão iadependente do Brad inteiro. 

Daqui, desta capital agrícola, onde a consciencia do es- 
O 







fcqw produaiu a abundanda, onde a iniciativa educou a 81- 
tivez e hahibou & tohamia;  daqui, s6 daqui, poderá partir 
B pr- em pral do restabelecimeato da confiança nos 
destdnm de noma terra 
&@&%i, na mnkiciencfs enecgiea do lavrador csmpineiro, 

pctde satgir, mdigido, o primelm ar- do programa das res- 
Wuk&s, progrttma que deve,-- ha de, cedo ou tarde, ser 
3mWmto 6 carteira de tdb is  OB tpue perturbaram a m a l i -  
Badk do progresso pauiiptar caniundindo gananciosamente 
f- publica aim a fortuna faacacular. 

B @ h ,  ,ilOs desesperesacie iZe SeaZlquWr, de praticar de novo 
aqueHes ~ t u m e s  de lbrdade, de paz, de tolerancia, sobre- 
tudo de Weramk, e que nos ensinavam outr'ura sem cons- 

&g@Jarnente, sin6er8mente a dizer ao adversa- 
h- a d v d .  - F%ma&-me tuma rdnvawa e eu s w p e m k d  o Universo! 

exchzmwa o s&b que Uaudirtno dizia haver rouba& a Ju- 
OS. 

: - Iiad-nie dee jui&eri bons, doua mar- 
um m e m i r o  incormptivei, uma cadeia 

&varei S. Paulo. 
2>eguena a receita. Que importa isso? 

mbem era a lenda de E r s  armenio, e 

arr Lewefee Waaiicas de f)Mte! (33) 

N O T A S  

Notr A - XSOÕ, desooutente da e~r&va centrali- 
s a ç b  do Imperio, comecei na Slniprenss e na trfbuna po- 
pufar 8 pltspaesrada am pml da seposraç&o de S. Paulo. Au- 

p6rr èI%irreabs ~ l i c a n o s ,  entáo existentes, mas em 
via de âumnimo: expiorando com @.i m~ qual habilidack a 
d e q x ~ w  $82ae o que 8. Paulo m i a  da Xtwerb  e o 
quante aentdmh; explorando-a nessa e m ,  ex 
pikauel H4iS&fJB m, e :aproveitando-me da tolemncia 
m - 9  w n t h  a liberdade de imprensa, 
~ & # d l D B b l ~ ~ o  i d e & d ~  Fattia Pmuíista o 
rap- dq adwqwwiaia e a maWil~b dos mem~ PatrU~â 

F e b e n t e  0 desdobramento dos factos inu-+ os es 
qye eu - *o -itsdo, pois t~vera w -io a1 

posiçóes que desejara, recus&nde 9s atle c ~ a m  s ~ d ~ ~ e s  & 
do meu mesito - despendi durante an- 

%ega o int&w4e& de itm &a. 5Ieu--se c<iatttitrriso 
oe paW&l#r, eont ou sem o e o .Ma& mtriidro, 

(33) Guerra Junqueiro. 
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e quando 0 imperio estava em vesperas de quéda, em -o 
independente, e hoje seriam servos do protectorado italiano 
ou inglez. A actualidade, que era o futuro de entáo. reve- 
la-nos de modo indiscutivel o erro das aspirações separatis- 
tas. Doze amos de autonomia estadual, de meia independen- 
cia, portanto, trouxeram a elevação da, divida publica de seis 
mil contos a mais de cem mil; diminuiu a fFliação legitima, 
avolumando-se extraordinariamente a flegitima; o jogo e a 
mancebia ascendzram as pxeporçóes de ambiente moral. Os 
chefes politicos, os emprezarios e a gera60 que apparelhou 
todo esse descalabro, seri@m os mesmos que teriam de receber 
os encargos e a responsabilidade inherentes 4 tentativa da 
Patria Paulista. 

Separado, independente, São Paulo teria sido governado 
pelos mesmos homens que costuraram os labios e encaixotaram 
o patriotismo quando, de um navio de guerra e com os canhões 
escancarados em frente 4 capital da Republica, o dinheiros0 
diplomata de Martino impunha aos políticos paulistas a humi- 
lhação que Carlos LoyJes, sem esquadra, sem dinheiro, sein 
armas, sem basofia, souma briosamente repeliir em X85i3, fa- 
zendo recuar a mrinhagem braeileira e declarando não nego- 
ciar com gente armada em aguaa terrftoriaes. 

A erupção da ganancia e a impavidez do vicio triurn- 
phante - males que a mora1idade;a teimosia curiosa e as 
indagações pessdaes de D. Pedro ii hwiam embaraçado du- 
rante meio secuio - botaram em 8. Paulo com appetite ainda 
mais robusto do que esse que alardeia como titulo de gloria 
a obtenção de emprestimos e o consequente crescimento de 
impostos. Facil teria sido á sagacidade extrangeira a compra 
de syndicatos administrativos e de commissões eleitoraes que 
lhe construissem a ponte por onde passassem o protectorado e 
a interferencia na governa60 de S. Paulo. Não um, mas dez 
ou vinte seriam os aitos funccionarios que associassem suas 
casas commerciaes 4s rWedorias de rendas. A's rapinagens e 
aos assassinatos seguir-se-iam, não o silencio que succedeu á 
morte do infelb Loussda e ao desapparecimento dos quatro 
mil contos que o gwemo do Rio Grande do Sul jura nSo ter 
recebido, mas a prie;8o *.a tortura dce individuos que se arris- 
cassem a externar qmlquer reçlrtmaçáo. Peiorariamos eviden- 
temente. 

Agradeçamos, portanto, 4 aventura miiitar de 15 de No- 
vembro de 1889 o sem&o reiativo que nos prestou: diminuiu-rios 
a honestidatle, Eestilingfil-nos a liberdade: proporcionou-nos, 
porém, mais aiga&s tumos de vida aemi-autonoma. Mesmo com 
assemblbas poiiticars' sem espectadores e com governos sem pres- 
tação de contas, o que soffremos é preferivel ao que escap4mos 
de soffrer. 

Separado, S. Paulo teria o duplo de sua renda actual. 
TriDlieado seria o ethniamento. 
'N& B - CcmsaVo de  Siiva Jardim carta redigida poucos 

dias antes da caksti.6l>he aue. ~rovave3mente. o livrou de ser 
fmilado mais M e .  &;e estava preparando as malas e voltaria 
para Santos, escrevia-me pedindo o seu antigo logar no meu 
modesto escriptorio de advocacia com dispensa de algumas 
horas de trabalho forense, que desejava empregar no exercicio 
do professorado. Pobre Silva Jardim ! 







Nota C - A rapidez com que o brazileiro se entrega ao 
culto das convicçóes successivas e ao enthusiasmo fluctuante 
é um dos aspectos mais tristes do caracter nacional. Pullulam 
em nossa histeria, além dos que j& apontei innumeros traços 
de inanição no brio, mascarados pela agitação da versatilidade. 
- O bacharel Paulino de Souza, conselheiro de Estado, 

senador, chefe da parte retrograda dos conservadores durante 
a Monarchia e presidente do Senado pouco antes de 15 de 
Novembro de 1889, tres amos depois era o auxiliar mais activo 
que o marechal Floriano Peixoto encontrava para bater o almi- 
rante S a l d a m  da Gama. 
- Em 13 de Novembro de 1889 foi o visconde de Ouro 

Preto, presidente do conselho de ministros, procurado por uma 
comiss8o que instantemente lhe pedia licença para dar a um 
arrabalde recem-creado o nome de Villa, Ouro Preto. Acc2deu 
o illustre estadista, agradecendo a delicadeza dos emprezarios 
e da c o ~ o .  Quarenta e oito horas depois era derribado 
d ò  governo e-desterrado; e, ao voltar para o Brrtzil, quando 
por mera curiosidade indagava da vilia e da respectiva placs, 
sabia quc tudo caminhara normalmente, apenas com uma dif- 
ferença dr. nome: em vez de Ouro Preto a villa fôra denomi- 
nada Rag Bsrbozs. Explicavel O caso: Ruy Barboza era então 
o ministro da Fazenda. 

Nota D - O ministro do Interior, em 1889, mandou inter- 
romper a restauração dos nossos annaes parlamentares e, 

, quanto á publicaçáo dos futuros annaes, ordenou que fosse 
feita em volumes de formato menor. E' exacto que o mesmo 
aconteceu &s manifestaçóes da eloquencia parlamentar. 

No tempo da Monarchia um presidente de S. Paulo, e n  
accesso de irritaç&o febril. mandou destruir o antigo palacio do 
governo, c&rucçáo que se ligava aos primeiros dias da his- 
toria paullsta, e transformal-o nesse coice architectonico cuja 
legitimidade artisti- corre parelhas com o poder que nelle 
f uncciona ! 

E3n r&ra os semi-barbaros s&o iconoclastas. Escapou 4 
raiva espontanea do jacobinismo a galeota de d. João VI. r\-- 
vaiha-nos Isso! ! 
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Ilasamo estatistico e historico da pro- 
vincia de Sáo Paulo 

O territorio da provincia de S. Paulo demora entre 1g038: 
e 2503S7 de latitude meridional e entre 45' e 10° de longitude 
occidental do meridiano do Rio de Janeiro. 

A provincia conta 273 milhas de litoral desde a barra 
do rio Pissingoera, que desagua no Oceano Atiantico Meri- 
dional aos 16O, de longitude occidental do Rio de Janeiro, até 
á povoação de Ararapira, a 5O da mencionada longitude e 4 
milhas a S. de Cananéa. 

Sua extensão de L. a O. é de 564 milhas (188 leguas das 
de 20 ao gráu) em linha recta, e de N. a S. de 300 milhas (100 
leguas); e sua area é approximadamente de 30,360 milhas 
quadradas (10.120 leguas quadradas). 

Sua posição, cortada pelo tropico de Capricorneo; a dis- 
posição das duas cordilheiras (Maritima e Occidental), dis- 
tribuindo ramificações e grupos de montanhas em todos os 
sentidos pela sua superficie; a irrigação que recebe de nume- 
rosos rios. produzem uma influencia notavelmente benefica em 
seu clima. 

A estação chuvosa, que até 1850 corria quasi normalmente, 
tem soffrido variações de então para cá. Antes, a s  chuvas co- 
meçavam depois do solsticio de dezembro, excepto algumas 
trovoadas accidentaes de pouca duração que cahiam ás vezes 
no equinoceo de setembro. Daquelle annp em diante, que rom- 
peu sua carreira com um temermo cataclysma, tem havido 
irregularidade na quéda das aguas pluviaes. Annos houve em 
que foram ellas em demasia, precedentes ou subsequentes á 
estaçáo propria, o que tem causado alteração no plantio d(\s 
generos alimentares. 

Pelas observações feitas na Capital no thermometro de 
Farhenheit, desde 1845 em diante, o termo medio do maximo 
da ascensão tem sido 83 1/2, e do minimo, 52 1/2. Em 29 de 
outubro de 1846, ao meio-dia, o maximo do calor solar foi de 
86 1/2, sem declinaçáo at6 ás 3 horas da taxde; e em 26 de 
agosto de 1849, Ss 6 horas da manhã, o rninimo foi de 50, sem 
declinação até ás 8 horas. O calor tem decahido, quasi insen- 
sivelmente, de 1852 para c&, ao passo que o frio tem augmen- 
tado na mesma proporção. 

Na noite de 31 de dezembro de 1849 para 1.O de janeiro 
, de 1850 houve na Capital grande chuva que durou 6 horas, e 



com tal força torrencial que levou uma ponte construida de- 
alvenaria, alluindo duas, e derribando casas nas margens do 
ribeirão Anhangabahu, transbordado extraordinariamente. 

Na antemanhã de 25 de julho de 1864 nalguns municipiús 
a NO. do rio Piracicaba cahiu geada em tão grande quantidade 
que chegou a queimar profundamente muitos cafezaes, inuti- 
lizando a sua fructificãção. 

A provincia confina a N. com as de ~inas-geraes e Goyaz, 
a S. com a do Páraná e o Oceano Atlantico Meridional, a L. 
com a do Rio de Janeiro e o mesmo .Oceano, e a 0. com as 
provincias de Mato-grosso e Paranh. 

contestações sobre estes limites, que ainda pendem de 
declsóes dos supremos poderes do Estado: da parte do Rio de 
Janeiro, na secção da linha que vai do municipio de Arêas ao 
rio Parahyba; e d? cie Minãs na que decorre do rio Sapucahy- 
guassú ao Rio-grande. Semelhantes contestações têm causado 
conflictos entre as autoridades dos municipios de Arêas, e de 
Rezende do Rio de Janeiro, e entre as da Franca desta pro- 
vincia, e de Jacuhy de Minas, sem que o governo ocorra a ellcs 
mais do que com esperanças de que a Assembléa-geral os dissi- 
pará opportunamente. 

Afóra as duas cordilheiras, suas ramificações e contra- 
fortes, a superficie da provincia contém serras isoladas e grupos 
de montanhas, de cujo sobpé estendem-se planicies dilatadas, 
mais ou menos onduladas com declives apenas sensiveis. O sys- 
tema orographico é todo revestido de extensas matas; e o 
mesmo se dá nas planicies, excepto no territorio entre o Rio- 
pardo e o Rio-grarde, que em muitas partes são entrecortadas 
de campestres aproveitados para a industria pastoril. 

O Oceano Atlantico Meridional banha o litoral da provin- 
cia. A sua formação topographica a enriquece de um systema 
fluvial grandioso, que se escoa no Oceano, e em rios caudaes, 
como são: o Parahyba, a L., o Rio-grande, a N., o Paraná, a 
O., o Ribeira de Iguape, a S., e o Tiet?, que atravessa a pro- 
vincia do oriente ao poente, dividindo-a em duas porções quasi 
iguaes. Os numerosos affluentes desses rios encadeiam-se entre 
si formando lima rede de correntes que fertiliza o seu solo 
dando-lhe esuberancia de vegetação. 

Os portos arincipaes do litoral são: o de Ubatuba, Ca- 
raguatatuba, Villa-bella, S. Sebastião, Bertioga, Santos, na ex- 
tremidade meridional do lagamar do Caniú, Iguape e CananBa. 
O porto de I ~ u a a e ,  cuja entrada é pela barra de Cananéa, tem 
entre si e o Oceano o braço de mar a que chamam "Mar- 
pequeno ". 

As industrias agricola- e pastoril são as que existem na 
provincia em grande escala; a fabril commumente é exercida 
nas povoações; e a manufactureira, propriamente dita, é limi- 
tadissima, havendo terras na provincia mui azadas para 8 

plantação do algodão e linho. 
Póde-se dividir em 3 zonas distinctas o solo da provincia 

aproveitavel para as industrias agricola e pastoril. 
A primeira, interposta ao Oceano e a Cordilheira-mari- 

tirna; recebendo do caudaloso Ribeira de Iguape, e de numr- 
rosas correntes, que se derivam das vertentes orientaes da 
Cordilheira e lhe dão abundancia vegetativa é util para a 
plantio do arroz, mandioca e cana d'assucar, que é de mediocre 

2 
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tamanho por ser produzida em terras de alluvião, que, alias, 
prestam-se favoravelmente á. pequena lavoura. 

A segunda, separada da primeira pela Cordilheira-maritima 
em toda a sua extensão, e limitada a i?., a principio) pelo 
Tietê, e, em seguida, pelo Piracicaba, seu affluente septentrio- 
nal, e recebendo vigorosa uberdade das correntes originarias da 
face-norte daquella Cordilheira, e das que emanam das ver- 
tentes da Occidental que lhe defrontam, tem justos titulos ao 
nome de "grande centro de cafezaes da provincia", recom- 
pensando com o seu fructo e com immensa prodigalidade ao 
feliz lavrador que a rotêa para a sua cultura, e. para a da 
cana d'assucar, do fumo, do algodão, dos legumes e do grãc 
farinaceo, que é um util concorrente á alimentação da classe 
menos abastada. 

A terceira, posta de permeio ao .Tieté e Rio-grande, tem 
acceitado com generosa retribuição a industria pastoril .nos 
seus varios ramos, principalmente o gado vaccum, que em ta- 
manho excede ao do Sul, e procura-se o cruzamento da sua 
raça com a ingleza. 

Nesta zona faz-lhe excepção o teritorio que se extrema 
para o oriente da região dos campos, e mais se aproxima ás 
vertentes occidentaes da serra de Mogy-guassú, que faz parte 
da Cordilheira-occidental em sua direçáo a N. 

Esse territorio, que é entremeado de matas e campestres, 
e retalhado de correntes que lhe dão fertilidade, tem admitido 
em commum as industrias agricola e pastoril. 

Encontram-se na provincia, notadamente no grupo de mori- 
tanhas do Jaraguá, em Apiahy, e na margem esquerda +o 
Ribeira de Iguape, fronteira a declinação projetada para S. 
da Cordilheira-maritima, vestigios de antiga e grande mine- \ 

ração do ouro; e como essas explorações se fizessem em tempo 
que a mineração se achava em estado rudimentar, e por indi- 
c i ~ s  que não falham, ha probabilidade de pensar, que nessas 
excavações mal-amanhadas deparem-se com jazidas do metal 
de possança vantajosa. 

Ao descobrir-se que no grupo de montanhas de Araçoiaba 
existiam minas de ferro especular de facilidade extractiva, e 
em jazidas inextinguiveis, começou a sua exploração no se- 
culo XVII. Por muitos anos fizeram-se experimentos, resul- 
tando delles a certeza da boa qualidade do mineral, e que 
dominava exclusivamente todo aquelle grande grupo. Em 1810 
tornou-se regular o trabalho da mineração a expensas do gr;- 
verno, o que foi de máu agouro, posto que fosse montado o 
estabelecimento em grandes proporções com numeroso pessoal, 
o que absorveu grandes cavitaes, que jamais foram solvidos por 
incurialidade e impericia de alguns dos seus administradores, 
e desleixo do governo que tirou o estabelecimento da associa- 
ção que o geria. A fabrica do Ipanema, que n'outro paiz apre- 
sentaria lucros vantajosos, está prestes a desabar em ruinas. 

No districto de Iporanga, á margem esquerda do Ribeira 
de Iguape, descobriu-se ha pouco abundantes minas de chumbo, 
que estão em via de exploração. Por certo que não terão a 
sorte das minas de Araçoiaba, porque uma associação parti- 
cular incumbe-se da sua exploração. Sobre estas minas v@-se 
no relatorio deste anno, apresentado á assembléa geral legis- 
lativa pelo ministro da Agricultura, o seguinte: "As minas de 



chumbo do Ipiraaiiga são talvez as mais importantes, deste 
mehl, que por ora se conhece em todo o imperio. 

"Segundo presumpções do engenheiro Luiz D'ordan, estas 
minas occupam uma superficie igual a tres legoas quadradas." 

A provincia é dividida em tres districtos eleitoraes, dando 
cada um tres deputados & assembléa geral legislativa e doze á 
assembléa legislativa provincial: 

O primeiro districto, que tem por cabeça a cidade d e  São 
Paulo, comprehende 11 cidades, 19 villas e 17 freguezias. 

O segundo, que tem por cabeça a cidade de Taubaté, com- 
prehende 13 cidades, 9 villas e 6 freguezias. 

O terceiro, que tem por cabeça a cidade de Mogy-mirir~i 
comprehende 10 cidades, 16 viiias e 14 freguezias. 

A divisão administrativa da provincia contém 16 comarcas 
e estas, 35 cidades, 42 villas, 45 freguezias e 21 capeilas curadas. 
São 19 as comarcas ecclesiasticas, contendo 120 parochias e 5 
curatos. 

As comarcas de primeira entrancia são 10, de segunda 5. 
e de terceira, a Capital. 

Ha 16 promotores, 41 termos com juizes formados e 9 reu- 
nidos com juizes supplentes. 

A divisão policial consta de 1 chefe de policia, de 49 dele- 
gados e de 126 subdelegados. Cada delegado e subdelegado tem 
6 supplentes. 

A força publica da provincia divide-se em 3 classes: 
Guarda nacional, 
Força de la linha do exercito, 
Corpo policial. 
A guarda nacional é sujeita a 15 commandos superiores, 

e contém, de serviço activo e de reservas, 45 batalliões de 
infantaria, 24 secções de batalhão, 19 companhias avulsas, e 
11 secçóes de companhia; 2 secçóes de batalhão, 1 compa- 
nhia e 1 secção de companhia de artilharia: 3 corpos e 13 
esquadrões de cavallaria. 

A força de l a  linha consta do corpo de guarnição, do 
uma companhia de cavallaria e de um contingente do 4.O 'na- 
talhão de infantaria do exercito. 

O corpo policial, de 400 praças em seu estado completo, 
é composto de 4 companhias de infantaria e de uma secçáa 
de cavallaria. 

Este corpo, levado de um nobre ardor patriotico, offere- 
ceu-se espontaneamente para servir na guerra actual, e está 
em marcha para a provincia de Mato-grosso. 

Si não ha dados exactos para se estimar a primitiva po- 
pulação da provincia, pelo menos póde-se inferir, que proce- 
deu ella do destacamento consideravel de tropas, na phrase de 
Gabriel Soares, que veiu na armada de Martirn Affonso de 
Souza, o primeiro que abordou ao litoral de S. Vicente, e esse 
destacamento não podia em sua totalidade pertencer á guar- 
nição da armada, compréhendendo em si a gente que de Por- 
tugal viesse com o exclusivo destino de colonizar as terras da 
America-meridional aue melhor se affeiçoassem ao chefe da 
expedição. 

Segundo a historia antiga da provinda, Martim Affonro 
ao retirar-se para a ~uropa-  deixou em S. Vicente duzentos 
homens como nucleo de populaçáo para o primeiro povoamento . 



da sua colonia, que em seguida mandaram vir de Portugal 
suas familias; e a tradicão de que esses povoadores pertenciam 
a Pedro Lopes, irmão de Martim Affonso e o segundo no wm- 
manda da armada, e deixados na ilha de Santo Amaro para 
seu povoiirnento, é inverosimil, porquanto, a retirada deste com 
parte da armada foi anterior á do capitão-mór, e só este dis- 
poria do pessoal que podia distrahir do trabalho nautico, a 
não ser elle destinado para a colonização. 

Incerteza tambem ha ácerca dos indigenas da nação 
Carijb, que habitavam a ilha de S. Vicente ao tempo da ixi- 
vasáo ali dos portuguczes, ou vieram de Itanhaen, para que 

em commum com os Guayanas se oppuzessem ao desembarque 
de Martim Affonso. Alguem foi induzido a crêr, que os Carijós, 
unidos aos GuayanBs que recusaram retirar-se de S .  Vicente, 
na occasiáo em que os por tugue~s  tomaram posse da ilha, per- 
faziam o numero aproximadamente de dois mil individuos. 

Corno quer que seja, é certo que o nucleo do povoamento 
de S. Vicente em breve foi augmentado quer com nova expe- 
dição de colonos mandados de Portugal pelo donatario, quer 
por alguma emigração provinda dali depois que se dissipoii o 
panico de atravessar o Atlantico já patente á navegação, e pelo 
attractivo das beneficas qualidades do paiz descoberto; e ainda 
com a prolificação havida já na colonia entre as familias por- 
tuguesas e indigenas, de que originou-se a raça denominada 
"mamelucos". 

Nos 60 aMOS que se segulram ao primeiro povoamento da 
provincia computou-se a sua população em 180 farnilias, afóra 
as dos indios, que excediam em muito ás dos brancos, mas que 
pelo jugo do captiveiro a prolificação era nelles quasi nulln: 
e dando pois cinco individuos por familia na primeira raça, e 
dois n& segunda, teremos até ao fim dessa época (1592) umri 
população de 2.500 individuos, que não vem a ser diminuta 
attentas ás difficuldades que então haviam na transferencla 
para o Brazil da emigraçáo européa, e a falta de recursos que 
s6e haver nos primeiros tempos de um povoamento em terra 
estranha; a mortalidade causada por nova aclimataçBo; e a 
retirada dos indios para as matas a fugir dos flagicios da es- 
cravid&o. 

Noutro igual lapso de tempo (1653), segundo refere o his- 
toriador Southey, a populaçáo constava de 3.000 habitantes; 
e para o diminuto do seu augmento subsistem as memas 
causas, que ficam consignadas para o que houve na primeira 
epoca, a n8o ser o respectivo recenseamento feito no tempo em 

que grande numero de paulistas, tendo por sequito massas nu- 
merosas de mamelucos e indios, devassavam as matas de O., 
penetrando as origens do Amazonas e Paraguay com O fim de 
captivar indios e descobrir terras auriferas. 

O historiador Augusto Saint Hilaire, sempre escrupu1o;a- 
mente minucioso em suas indagações historicas, referindo-se R 
Southey, dB & provincia em 1777 a populaçáo de 116,975 indi- 

viduos tomada em presença de documentos officiaes. Este ai- 
garismo seria maior si o arrolamento fosse feito em epocas 
anteriores & separação de Minas desta provincia, formando um 
governo exclusivamente seu. o que chamou para ali grande 
parte da populaçáo paulista; antes da insensata tentativa ùe 
povoar os pantanaes do Iguatemy, que em tres annos ceifou 



para mais de metade dos individuos que para ali foram arre- 
rneçados, o que fez afugentar da provincia ceritenares de ho- 
mens por medo de serem mandados para aquelle matadouro; e 
ainda antes do descobrimento das provincias de Mato-grosso 
e Goyaz, para onde correram milhares de paulistas attrahidos 
pela riqueza de suas minas de ouro, e de onde só mui poucos 
regressaram. - Aponta-se nos livros antigos da secretaria da presidencia 
da provincia, sem referir-se 6 sua orijiem, que em 1801, 24 
annos depois da ultima epoca (1777), a população attingiu o 
algarismo de 169,122 individuos. Não póde ser refutavel este 
augmento em attenção á que diminuiam-se as difficuldades da 
emigração européa com a freqoencia da navegação transatlan- 

tica; havia folga no apanhamento dos indios das matas, afrou- 
xando-se os ferros do seu antigo e barbaro captiveiro, e %i 
havia desfalque no computo desta raça, era com excesso sup- 
prido (ainda mal) pela africana; e já, em fim, bruxoleava a 
luz da civillzação. 

Correndo o arrolamento da população da provincia, poste- 
riormente a 1801 por ordem do governo, e interposição dos 
capitães-mores, deu o recenseamento de 1813, 209,218 habi- 

tantes, e o de 1815, 215,211. P6r sem duvida maior seria a popu- 
lação representada por estes dois algarismos em suas respecti- 
vas epocas, si se tomqssem em conta, que foi ella sangrada 

' 

por espaço de 19 annos (de 1809 a 1827) e mais de cinco mil 
(4 homens, que tantos foram para a guerra 8 Sul havida nesse 

tempo, e de onde só regressou um pequeno numero. 
Deprehende-se do Ensaio Estatistico do general Miillar ,ue 

em 1826 a população subiu a 258,901 habitantes. 
Diogo Sturtz avalia a esmo em 1835 a população, esti- 

mando-a em 338,000 individuos, sem declarar a origem das in- 
formações que serviram de base para o seu calculo, que 6 acceito 
para que não seja tão grande o vago que ha desse periodo zo 
de 1852 que segue na ordem chronologica. 

Durante o anno de 1850 tentou a presidencia tomar em 
reoenseamento a população da provincia, dirigindo-se para isso 
6s autoridades competentes; mas foi tal a deficiencia conhe- 
cida em seu resultado, que se deixou de fazer mensáo delle r-o 
relatorio presidencial do a m o  seguinte, porque: de 54 paro- 
chias que então haviam na provincia, só de 13 foram recebidos 
os mappas que continham o recenseamento respectivo. 

Na energica e respeitada presidencia do Sr. conselheiro 
Nabuco de Araujo viu-se que a população elevou-se a 507,989 
individuos. 

Montado o serviço da estatlstica em 1854, ao começar a 
illustrada e digna administração do a. conselheiro Saraiva, 
o encarregado desse serviço impoz-se o dever de preferencia a 
outros de coliigir o recenseamento da população, e, embora p u a  
diligencia, reiterando com zelo a presidencia suas ordens, apla- 
nando difficuldades e ameaçando negligencias, o resultado nã* 
correspondeu complefamente ao que se calculava haver de ha- 
bitantes na provincia, dando-os no algarismo de 419,009. Fal- 
taram com as respectivas informações 24 povoações, inclusive 
as populosas cidades de Guaratiriguetd, Taubaté, Ubahba, 
Franca e ItÚ. Esse algarismo resente-se mais de diminuiçh 



com a sepaxaçáo da comarca de Brytyba, convertida em pro- 
vincia do Paxanh, que então continha 62.000 habitantes. 

A Geographia da provincia publicada em 1862 dB o numero 
dos seus habitantes elevado a 677.248, tomando por base o re- 
censeamento de 1854; e para encher as lacunas deste teve de 
recorrer ao censo eleitoral determinado por lei, e bem assim 
S regra estabelecida para o Brazil, de que a sua população póde 
duplicar em 30 annos. 

Na hypothese desse augmento duplice, e tomando-se por 
base a população estimada na Geographia (677,247 individuos), 
haver8 no corrente anno a de 744.790 habitantes por sem 
duvida muito abaixo do computo que se presume existir at- 
tenta sa sempre crescida corrente de emigração para a provin- 
cia, e a numerosa concorrencia de trabalhadores para a linha 
ferrea de Santos a Jundiahy. O crescimento proporcional da 
popuiaç8o nos periodos que ficam &cima designados é o 
seguinte : 

1.O Periodo 
: 53a 
1592 

Annos 60 

b 

2.O Periodo 
1592 
1662 

Annos 60 

3 . O  Periodo 
1652 
1777 - 

Annos 125 

Popiiiaçáo 
1,200 \ 
1,660 j 

Cresc. 460 

Cresc. 1,340 

Cresc. 113,975 

Media 

1,900 

Cresc. annuo 

( ?sobre 29 

{ s o b r e  24 

4.O Periodo 
1777 
1801 

( 4,609 
\ 1 sobre 24.18 

Annos 24 

5.O Periodo 
1801 
1813 - 

Annos 12 

6.O Periodo 
1813 
1815 - 

Annos 2 

Cresc. 52,147 

169,122 
209,218 f 

Cresc. 40,Ò96 

209,218 
215,213 ) 

Cresc. 5,993 
P 



7.O Periodo 
1815 215211 ) 145,7g4 ( 36,446 
1819 253,400 1 sobre 4.2 - 

Annos 4 Cresc. 38,189 

8.O Periodo 
1819 253,400 
1826 258,901 ') 133,201 ( e 7,6 - 

A~uos  7 Cresc. 5,501 

9.O Periodo 
1826 258,901 1 
1829 281,171 j 

151,730 1 50'573 
( 1 sobre 3,1 - 

Annos 3 Cresc. 22,270 

10. Periodo 
1829 281,171 ( 1 32,902 
1835 338,000 1 1971414 \ 1 sobre 6,2 

-- 
Annos 6., Cresc. 56,829 

-- 
11. Periodo 

1835 338,000 ) 1 38,924 
1840 363,624 

1 194'624 1 I sobre 5 4  - 
Amos 5 Cresc. 25,624 

12. Periodo 
1840 363,624 I 326 177 ! 27,181 
1852 501,989 1 \ 1 sobre 12,s - 

Annos 12 Cresc. 144,365 -- 
13. Periodo 

1852 
1862 507~g89 677,248 1 418,253 1 fszre 10,3 - 

Annos 10 Cresc. 169,259 

14. Periodo 
1862 6~1,248 
1865 744,970 ) . 4061346 { :3?$:e 3,2 - 

Annos 3 Cresc. 67,722 

Por mais Iigeim que seja o estudo que se faça da popu- 
lação da provincia nos diversos periodos que ficam rnenciotm- 
dos, ter-se-ha em resultado, 9ue nada de menos exacto do que 
esta especialidade da estatistica, a principal e, na phrase do 



Sr. M. de Jonnes, a alma do paiz, sua forpa, sua riqueza e 
sua gloria, si eiie é felizmente bem governado. O crescimento 
da população em qualquer dos periodos &cima consignados é 
susceptivel de duvidas ,que não houve meio para desfazel-as. 
Talvez se possa fazer excepção nos arrolamentos tomados de 
1801 a 1820, por serem commettidos aos potentes capitães-móres 
por ordem dos capitães-generaes, isto é, em tempo que havia 
muito respeito á autoridade, quando não ao servilismo que esta 
suggeria como um meio de governo. 

Nos 224 annos subsequentes ao povoamento disposto por 
Martim Affonso póde-se admittir o subterfugio, de que nc- 
nhum arrolamento podia fazer-se da população, que entrava 
nos primeiros trabalhos da colonização, para o que dissemim- 
va-se pelo vasto territorio, conhecido, e mesmo desconhecido, 
no m8u proposito de subtrahir ás matas os indios que para ali 
correram, evitando o captiveiro. 

Nesse periodo tsmbem póde sustentar-se a evasiva de que, 
uma grande parte da população distrahiu-se na procura àe 
terras auriferas, do que resultou o descobrimento das provin- 
cias de Minas, Mato-grosso e Goyaz, para as quaes, quasi em 
sua totalidade, mudou de residencia. 

Nos periodos decorridos de 1801 a 1826 instituiu-se um 
arremedo de recenseamento sob a direcçáo dos capitães-mores 
e vigarios, que, apezar desta combinação do poder espiritual 
com o temporal, nem por isso os resultados foram satisfato- 
rios; para prova do que se póde ver, que na escala dos perio- 
dos que ficam mencionados, e contra a ordem ascendente da 
faculdade prolificadora, o crescimento amuo  dos periodos 7." 
e 12.O foi maior do que os subsequentes que Ihes são imme- 
diatos. 

No presupposto de haver exactidão no computo da po- 
pulação deste anno (744,970), está ella na razão de 24 habitan- 
tes por milha quadrada da superficie da provincia. 

Para alimentar o commercio da provincia a iinportaçio 
de mercadorias quasi em sua totalidade é feita directamente 
da praça do Rio de Janeiro para todos os seus portos de bôa 
tensa, ou dos portos transatlanticos para os da provincia que 
tem alfandegas. A exportação transita por estes portos, pelos 
que têm mesas de rendas, e por terra fiscalizada nos registus 
e barreiras. . 

A importação, conforme o cadastro de 1856, foi de 1846 a 
1854, no valor em réis de 42,675:632$508, e em 1862, de réis 
14,007:335$151; e a exportação em réis, segundo o mesmo :a- 
dastro, de 51,108:072$093 1/2, sobre 11,868,448 19/32 arrobas de 
café, e 2,616,486 29/32 arrobas de assucar. A exportaçáo em 1860 
elevou-se em reis a 1,704:427$760. 

O rendimento da alfandega e collectoria de Santos foi nu  
............ anno financeiro de 1862-63 de réis 1,351:1038657 

.................................. O de 1863-64 1,169:706S404 
.................... ............ O de 1864-65 ,. 1,468:805$939 

A exportação do café pelo porto de Santos nos ultimos 
seis annos financeiros (de 1.O de julho de 1859 a 30 de jun~lo 
de 1865) foi de saccas 1,661,245. 

O movimento commercial nos tempos coloniaes da provin- 



cia era pesado por ordens arbitrarias dos seus governadores, 
e absolutamente restrictivo entre o porto de Santos e os de 
Portugal, que o monopolizava a seu alvitre. O decreto de 28 
de janeiro de 1808, que franqueou ao commercio estrangeiro os 
portos do Brazil, libertou-o dessa barbara sujeição. 

São incontroversas e palpaveis as vantagens que o com- 
mercio e a industria desta wovincia colherão do decreto deste 
anno, que permitte aos navios estrangeiros a navegação de ca- 
botagem. De modo algum podiam comportar o movimento ar 
exportação e importaç60 as  embarcações nacionaes com serem 
e~las  a s  que unicamente se empregavam nessa navegação. Pe- 
aueno é o material maritimo mercante da provimia, mesmo 
antes que se estabelecesse a navegaçgo a vapor, que 6 exclu- 
siva das companhls que a contrataram, e não desollera com- 
pletamente a provincia do peso da sua exportação. Rara é a 
embarcação mercante desta provincia que navegue além do 
porto de Pernambuco ou de Santa Catharina, sendo o princi- 
pal motivo o pequeno numero deste material; havendo impos- 
sibilidade de augmental-o, porque qualquer estaleiro que se es- 
tabelecesse no seu litoral, ficaria logo á mingoa de madeiras 
proprias para construcçóes navaes, ficando-lhe, aliás, mui pro- 
xima a Cordilheira-maritima; mas, o pouco que resta dessas 
madeiras é estanque do Estado. 

Dou aqui remate a este trabalho, que me foi pedido pelo 
meu amigo o snr. Joaquim Roberto de Azevedo Marques para o 
"Memoria1 pnulistano de 1866", de que é editor. 

S. Paulo, 30 de junho de 1865. 
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Os Campos do Jordão na historia e na Lenda 

Tal foi, é e será o meu entusiasmo pelos chamados Campos 
de Jordfio, que nunca achei demasias em engrandecel-os, pelas 
suas originaes e maraviihosas paisagens e em delas falar e 
escrever, para sublimar com ardor o seu clima miraculoso. 

Desde o alto do Marmello até á Guarda, desde o Itapesn 
ás vertentes do Bahú, da Candelaria e do Pirangussu, percorri 
aquellas formosissimas collinas, campeei á disparada pelar; 
suaves encostas das bellas lombas de campos, atravessei verdes 
bosques de pinheiraes innumeros, no rodeio do gado, entre o 
qual, ás vezes, se me deparava algum bravio e ousado. 

Quantas vezes deitei-me sobre a macega verde do Alto dn 
Boa Vista, o mais elevado ponto dos Campos, sobranceiro 
mesmo ao Imbiry, a dominar todo o horizonte, e. tão alto, 
tão alto, que só tenha, talvez, a vencel-o a Agulha Negra, no 
Itatiaia! 

Quantas vezes, no alto do Itapéva. eu vi ao derredor i e  
mim, ás pegadas enormemente grandes das onças pintadas. e 
ao lançar a vista para baixo. contemplava o formoso vale do 
Parahyba, desde Lorena á Capital com a sua longa e prateada 
fita fluvial, de vez em vez obumbrada pelos negros turbilhões 
da fumarada expellida pelas locomotivas da Central. 

Lembro-me ainda de uma feita ter assistido a um dos ma:s 
bellos, si não o mais bello espectaculo que a meus olhos  te;^ 

.sido dado contemplar. 
Estava eu no alto do Itapéva e ia descer a serra em busca 

da fazenda do Humaytá, do saudoso e bondoso Matheiis da 
Costa Pinto, o maior benemerito que tiveram os C a m 5 s  do 
Jordáo, e a quem, aproveitando a opportunidade, aquí iendo 
piedosa homenagem: ao começar a descida, alonguei o olhar 
para o Sul, para essa mancha branca e esmaecida. nebulosa, 
confusa e distante, assignalando a casaria branca desta Ca- 
pital, e vi grossas nuvens que desciam o rio enchendo o val!e 
e, pouco depois, estava elle todo tomado pelos enormes vaga- 
Ihães de nuvens cfliginosas e roladoras. dominadas pela bra- 
midora symphonia da trovoada e pelas fitas rutilantes e zig- 
zagueadas das faíscas eletricas. 

O espectaculo desenrolava-se em baixo, no vasto scenario 
da natureza em colera; a tempestade rugidora e temerosa per- 
corria o valle a meus pEs, ao tempo em que me achava em 
plena luz, sob um céo purissimo e fortemente illuminado pe1:ts 
doiradas ondas dos raios solares, com a vista a dominar todo 



o horizonte hté suas ultimas fimbrias, na serra do Mar, em 
frente: 

E é assim, essa região toda, prodigiosamente dotada pela 
opulenta e fecunda natureza: a paisagem permanente e con- 
tinua, diversificada em numerosas modalidades de lugar para 
lugar, teni encantos arrebatadores, tem impressões fortissimls 
para os que pela vez primeira n contemplam por entre excl3- 
maçóes de prazer, de goso e de admiração; mas, essa mesma 
paisagem tem novas formas, novas seducçóes, quando reveste 
aspectos rnomentaneor; ou seja ao atravessal-a innumeras, 
gordas e sadias manadas de gado, ou seja ao retumbar da 
tempestade, ou seja pelas manhss limpidas e formosas de in- 
verno, a vestir-se da alvinitente roupagem com que a geada 
cobre as varzeas e os montes, as hervas e as arvores. 

Exposta 9, agua ao relento, á noite, é tal a baixa da tem- 
peratura, que se torna em solidos blocos de gelo: e informa- 
ram-me de que, occasião houve ein que a agua gelou sob tecto 
de palha, que mais elevada mantem a temperatura do que a 
coberta de telha ou zinco. 

Entretanto, por mais forte que tenha sido o frio da noite, 
por mais que sintamos pequeninas navalhas a rocarem-nos as 
orelhas e o nariz enrubecido, certo é que o w1 surge no hori- 
zonte, sem uma nuvem, sem uma sombra, em meio de um azul 
purissimo e docement~ claro, a substituir as adoraveis noites 
das constellações scintillantes, dos lampadarios luminosos que 
a mão da eternidade susp~ndeu na amplidão immensa do 
infinito. 

Nesse prodigioso recanto, nessa preciosissima gema cio 
meu Brazil adorado. nesses seus caminhos vaqueanos, por onde 
tantas vezes andei dias inteiros, no matungo trotador, com a 
matula no embornal, laço nos tentos e a desedentar-me na- 
quellns puras e cristallinas aguas sem rivaes. quantas vezes ape- 
zar da pouca edade e da minha ignorancia, surprehendi aquelll 
natureza toda original para nós, toda nova, agreste mesmo 
mas cheia de encantos adoraveis, cheia de vida e cheia de 
elementos taes, que, em putro qualquer paiz do mundo, seria 
considerada, um thesouro nacional. 

Não devo ir além sem rememorar aqui a impress5o de respi- 
rar, que o viajante tem ao sentir-se innundado daquella 
atmosphera oxigenadamente forte de saude e de vida; essa 
funccáo do organismo. lá é sentida e gozada; é observada, e 
nella se encontra algo de novo, de interessante, de agradav~l 
e bom, que se revela inesperadamente naquellas salutares alti- 
tudes e que nunca nos ferira a attenção alhures. 

Ha, pois, em mim, por esse feérico lugar, uma viva pa;- 
xão, um sentimento intenso de gratidão pelo bem que me fez 
durante dous annos e por ser para mim saudosa tradicçlio 
de um passado todo de felizes phantasias, de doiradas chi- 
meras e de encantadoras illusóes, quando a infinita desven- 
tura e a suprema desdita não me haviam ainda esmagado a 
alma e anniquillado o coração, quando a edade e a experien- 
cia não me haviam ainda crestado todas as esperanças, po; 
largo tempo carinhosamente animadas. 

Tal a razão porque li com sofreguidão e vivissimo inte- 
!esse a monographia que o operoso e erudito dr. João Ro- 



meiro, meu distinto amigo, escreveu sobre os Campos do Jor- 
dão, e que m8o amiga coiiorou sob meu olhar curioso. 

Ao terminar a leitura, que tantas e tão saudosas recor- 
dac;óes evocou de um passado longinquo, que me fez reviver 
feliz epoca que ha muito rodou no ria do tempo como as. folhas 
amareilecilas e mortas das arvores marginaes rodam nas aguas 
caudalosas dos grandes rios, veio-me uma vontade forte, um 
desejo ardente de collaborur nessa homenagem aos Campos, 
formosa estancia da saude e da vida. 

Diversos são os camirihos que galgam a serra e os seus con- 
trafortes em busca do bello planalto dos Campos: excepto a 
estrada mandada construir pelo governo, e que começa no alto 
da mrra de S. Antonio do Pinhal, todos os outros n8o são mais 
que estreitas veredas, ás vezes escarpadas, a relembrarem anti- 
gas picadas, dos aventurosos varadores de matos ou de atrevi- 

, 

'dos caçadores. 
Todos elles cançam e fatigam o viajante que, durante 

horas, galgando a serrania tem o horizonte vedado por d e n ~ a  
vegetação, salvo, de vez em vez, em alguma aberta da floresta, 
em algum contorno da subida, a vista do panorama vasto da 
terra a espraiar-se 15 tibaixo. 

Quando se chega no alto e se depara subito, em frente, a 
campina da macega verde, a campina com a lombada levz- 
mente inclinada, e aos lados a mata de pinheiros bravos e 
mansos, ~quelles mais baixos, mais verdes, mais copados e mais 
esgalhados, estes mais altos, com uma só copa, erectos, com 
os galhos mais curtos de um lado e mais longos de outro, 
conforme a dirçcção dos ventos, então o viajante sente-se to- 
mado de sixrpresa, refaz-se da canteira, respira em longos hauç- 
tos de pulmões avigorados e encontra-se em um novo mundo, 
vê novas perspectivas e sente-se em meio de uma natureza des- 
cqnhecida. po~ém attrahente e amiga. sedúctora e b6a. 

Os Campos offerecem desge logo ao agrado da vista a in- 
numera variedade de flores que o matizam aqui, a l é r  por 
toda a parte, ou na rasteira macega por entre ella, ou nos 

.troncos e galhos do arvoredo ou nas anfractuosidades das ro- 
chas; suas variegadas cores, a contrastarem com o azul do 
c60 e o verde da vegetacão, ca.iam-se deliciosamente. saboro- 
samente com o ar  balsamico que, por toda a parte se respira, 
perfume de flores, exhalações resinosas dos pinheiros, fragran- 
cias incomparaveis de um ambiente hygienicamente puro e 
salubre. 

Si abundam as flores. não ha nos Campos abundancia de 
fructas; raras são ellas, a ri50 serem as pitangas abundantes 
no val1.e da Campista, as fxuctinhas dos pinheiros bravos, que 
são a guloseima dos bandos de papagaios e sobre todos e sobre 
tudo o pinhão, o delicioso pinhão dos Campos, cujo sabor e 
cujo palladar sobrepujam vantajosamente o seu simillar de 
outros logares; é um fruto perfeito e completo, que faz a de- 
licia do homem, do gadõ, emfim de todos os animaes d33 
Campos. 

A pinha arrebenta, esborracha-se e os pinhões espalhanc- 
se, e a rez, que, attenta, espera horas e horas, de olhos esga- 



zeados e orelhas fitas, ao ouvir a queda delles, parte veloz, 
corre celere a fazer o seu repasto; ella emagrece, porque nessa 
espera de longas horas não se alimenta quasi e porque engole 
a casca do pinho, que contém muito tanino: em compensaçiio, 
porém, que delicioso e gordo leite produz a vacca na epoca 
dos piilhões! em pouco tempo de repouso, o leite dos pinhóps 
quasi deixa de ser um liquido e com difficuidade é bebido: a 
verdade, porém, é que a vacca produz pouco leite, por melhor 
que seja a sua raça: as pastagens dos Campos do Jordáo não 
são leitosas, por serem secas e asperas. 

Em compensação, a carne, além de ser deliciosamente s'r- 
prior,  é de muito mais peso que em qualquer outra parte, e 
talvez que, devido ao accidentado do terreno, os lombos das 
rezes são mais desenvolvidos do que as das creadas e engor- 
dadas embaixo da serra, nos pastos artificiaes. 

Era uso, quando lá estive, matar-se a rez, dependural-a 
com os cascos encostados ao chão e della ir comendo diaria- 

- mente por 10 e 15 dias, sem a minima preservação contra a 
decomposição dos tecidos, que resistiam ás leis naturaes da 
putrefação, durante muitos dias. 

Ha mais de 30 annos os Campos do Jordáo, até Iimitarem- 
se com os Campos de São Francisco, poucos moradores tinham: 
de longe em longe, um ou outro retiro, construcção tosca, pe- 
quena e rudemente primitiva, que mal servia para moradia do 
campeiro e para o movimento da fabricação de gordos e sabo- 
rosos queijos. 

Lembro-me de algum desses retiios e, entre elles, um 
de Alexandre Villela, depois Balão de Santa Leocadia, entre 
a lomba larga e a vertente do Marmello, a parte menos ac- 
cidcntada e a mais plana de toda a região: outxo, perten- 
cente ao benemerito e caridoso Matheus Pinto e onde morava 
o seu campeiro - o Capivara - a tradicção viva a mais antiga 
daquellas paragens, que ainda conhecera escravos de Ignacio 
Caetano, cuja fazenda velha, entre esses dois retiros, fora de%- 
truida pelo abandono e pelo tempo, restando apenas dos tempos 
de antanho, como lembrança daquelle lendario personagem, 
alguns gigantescos e frondosos pés de chá e uma bella e grande 
pereira, que apezar do apisoado dos animaes, produzia abun- 
dantemente: nesse local foi mais tarde construida a "Casa de  
Saúde". pelos drs. Emilio Ribas e Gustavo Godoy. 

Havia ainda outros retiros entre os quaes o do dr. Julir~ 
Pestana e mais além, para a Agua Santa e Guarda, o dos 
Pereira da Rosa. o dos Godoys e pouco mais. 

Nenhuma gala, nenhum requinte da civilização lá fora 
ainda perturbar a uniforme harmonia da natureza em suas fe- 
cundas, possantes e explendorosas manifestações: naquelle pla- 
nalto de ondulações bizarras e campezinas, de uma vegeta<;%o 
poderosa e muitas vezes secular, o homem sentia-se pequerig, 
fraco. empolgado pela grandeza de um scenario. a cujo derredor 
e por cima, estava o horizonte a recordar-lhe e a apontar-lhe 
o Infinito e o Incognoscivcl. 

O proprio campeiro, aue ali se creára e medrára em annos, 
era um homem extranho i civilização das cidades, alguns co- 



nheci que a cidade só pediam o sal e a roupa, e mezes e mezes 
viviam do leite, do queijo, do requeijão, do soro, do pinhão e 
da carne, pouca. 

Todos elles eram homens fortes, rijos e musculosos: thorax 
amplo e dilatado: hombros largos: o pescoço avantajado e o 
todo a revelar nos olhos, na fala, no gesto, a força muscular 
com que os antigos gladiadores arrebatavam de enthusiasmo as 
turbas romanas, nos amphitheatros, nesse phrenesi do culto 
pele força, egual ao phrenesi com que os Gregos.cultuavam o 
Bello em todas as suas formas e modalidades: duas civilizações 
que se ligam e se amalgamam. como que a celebrar os espon- 
saes de Hercules e de Venus. 

Ao benemerito Matheus Pinto, que ha muito tempo dess- 
pareceu na vorfagem do tumulo, e que então possuia fazenda 
em Pindamonhangaba e morava nesse formosissimo rale do 
Bahu, afamado pela opulenta feracidade de suas terras, ao 
meu excellente amigo Matheus Pinto deveu-se, durante muitos 

. annos, o acesso aos Campos do Jordáo a alguns enferrnos que 
lá fcram recuperar a saude e conservar a vida: ao dr. Luiz 
Barreto, segundo me parece, deve-se o inicio da propaganda 
clinica e cientiffca, tendo enviado para esse maraviihoso sana- 
torio paulista, um seu joven parente, filho de opulento capita- 
lista de Jacarehg. que debalde pediu cura á Europa e curo 
restabelecimento nos Campos constituiu ruidoso successo 

Por mais de uma vez os Campos salvaram-lhe a vida 

A benemerencia hygienica e therspeutica dos Campos creou 
asas e voou com a fama: propagou-se de bocca em bocca, 
-bem pela imprensa e graças a alguns meaicos, que viam 
nos Campos, pelo menos, a vantagem de mandarem para longe 
os casos perdidos e desesperados. 

Os doentes foram affluindo, as curas foram-se multipli- 
cando ,a reputação do lugar crescendo, muito embora o ex- 
cesso da acçáo tonificante dos Campos não convenha aos 
doentes em graus adeantados, cujos pulmões não podem resls- 
tir 6 marcha accelerada do sangue como aos effeitos da alti- 
tude do lugar. 

Em 1882 o dr. Clemente Ferreira escreveu alguns artigos 
na Gamta Medica Bwileira e exaltava a força impulsiva do 
ar dos Campos do Jordão sobre a nutrição: registrava elle 
que além de agirem em geral restauradoramente sobre o or- 
ganismo, essa força em pouco tempo melhorava o estado geral 
dos tuberculoses, que augmentavam de peso, antes mesmo d i  
obterem qualquer mudança ou melhora da lesão pulmonar. 

O dr. Eduardo de Magalhães, fia sua memoria sobre "A 
dyspepsia e seu tratamento" entoa um enthusiastico hymxio 
aos Campos do Jordáo, aos quaes denomina - uma joia dz 
natureza - e das quees diz: "Nos Campos do Jordáo tudo ms- 
difica-se, tudo melhora: a actividade impressa á funcçáo di- 
gestiva, á elaboração dos alimentos, influe beneficamente na 
nutriçsio geral, activando-a de modo quasi phenomenal e con- 
correndo para o levantamento das forcas corporaes e melher 
fumcionamento do estomago " 

Constitue, pois, aquelle Sanatorio natural um recurso, u~i i  



retiro preciosissimo para os anemicos. os dyspepticos e todos 
cujas forças se acharem de qualquer forma compromettidas." 

Além de um tal juizo, além das curas que estão a bradar 
eloquente e convincentemente com a fatalidade do facto, qur 
não é preciso discutir mas ao qual temos de nos submetter, ha 
muitas e muitas outras valiosissimas opiniões, em esmagadora 
unanimidade a proclamarem a excellencia daquelle abençoado 
clima. 

4 

Comquanto a estreiteza deste trabalho não comporte grande 
desenvolvimento, não nos podemos furtar a reproduzir o se- 
guinte trecho do Boletim da Agricultura: 

"A Villa Jaguaribe, em cujas immediaçóes vai passar a 
estrada dos Campa do Jordão, fica numa altitude de 1640 
metros ou pouco mais elevada do que o Davos Platz, na Suissa, 
onde existe os mais famosos sanatorios contra a tuberculose. 
As observações meteorologicas são lá officialmente reg~stadas 
ha mais de 7 annos. O clima dos Campos do Jordfio, nas im- 
mediações da Villa Jaguaribe, reune todas as condições de clima 
das montanhas (diz o dr. Belfort de Mattos), amenizado, com- 
tudo, pela sua posição geographica, proxima da linha tropical 
do Sul, ao abrigo dos ventos tempestuosos que reinam nas 
latitudes medias, tanto no hemispherio boreal, como no he- 
mispherio austral, ficando incluida na zona das calmas tropi- 
caes, onde os movimentos athmosphericos perdem o seu cara- 
cter bonançoso, em todas as estações do anno. Ha lá 164 dias, 
durante o anno, para os quaes o céu permanece completa- 
mente claro ou com menos de 2 decimos do firmamento apenas 
nublado. Durante 156 dias a nebulosidade, calculada sobre seis 
amos de observação, mostra que a fracção do ceir encoberto 
vae de 2 a 8 decimos, ficando os restantes 45 dias do anno para 
tempo completamente coberto. A temperatura do ar, que é mo- 
deradamente baixa e resulta da fraca densidade atmospher~oa 
e a rarefação do vapor da agua cuja taxa de humidade relativa 
parece inferior á que se encontra em localidades tidas como 
saluberrimas, tanto na Europa como nas Ilhas Oceanicas, con- 
corre, com a pressão e com a nebulosidade geral, para que a 
intensidade da insolação seja ali. assaz energica e longa, devido 
a larga transparencia e pureza atmosphericas existentes nos 
Campos do Jordáo. Os extremos absolutos da temperatura rrn 
Villa Jaguaribe são 2 8 . O  gr. 8 . O  e 7 gr. abaixo de 00 gr. Com- 
parando o clima dos Campos do Jordáo com o Davos Platz, diz 
ainda o dr. Belfort de Mattos, em seu excellente opusculo - 
Contribuição para o reconhecimento do clima dos Campos da 
Jordão, S. Paulo, 1911: - "Na Vilda Jaguaribe temos um clima 
temperado e muito mais regular. maior numero de dias de bom 
tempo, ventos mais fracos, temperaturas menos extremadas, e, 
sobretudo, o céo mais claro, facto este tão propicio h cum 
pela luz. Em Davos-Platz o clima está classificado entre vn- 
riavel e excessivo, possue temperaturas minimas extremada3. 
com frios fortissimos, grande amplitude de oscillações barome- 
tricas. menor taxa de humidade relativa a ma.is fraca teasáo - de vapor, porém o céu é mais encoberto do que em Villa J-L- 
guaribe." O dr. Clemente Ferreira, illustre tlsiologo paulista, 
em foiheto publicado em 1883, depois de ennurnerar todas as 
qualidades e virtudes que devem ser exigidas de um clima para 
que este seja considerado ideal para o tratamento da tu- 



culose diz: "O clima de altitude que possuir este complexo de 
condições favoraveis ser8 um clima ideal e poderá ser considc- 
rado como o typo dos climas reparadores e reconstituintes. Cs 
Campos do Jord&o acham-se neste caso." A observação clinici, 
confirma plenamente estes conceitqs. Os tuberculosos curados 
nos Campos do Jordão contam-se por muitas centenas e 0s 
melhorados, contam-se por alguns milhares. Demais não é zó 
aos tuberculosos que convem o clima das montanhas. 

Hoje os Campos do Jordáo estão sobeja e .vantajosamente 
conhecidos aqui e no estrangeiro, apenas pouco aproveitadx 
em pró1 da humanidade soffredora, pelo custoso e difficil ac- 
cesso a elles. 

A propaganda inicial, porém, essa devemol-a ao velho 
Matheus Pinto, o Colombo daqueiie mundo excepcional: foi 
elie quem deu as primeiras hospedagens, as primeiras con- 
ducções e fez junto ao retiro, hoje Villa Jaguaribe, as primeiras 
casas para abrigar forasteiros. 

Muitos vieram depois delle e incrementaram o progresso 
dos Campos: nenhum, porém, o fez com tanto enthusiasmo 
pela região e com tanto amor pelos seus semelhantes como o 
velho e bondoso portuguez, com a santa e caritativa d. Chi- 
quinha, sua dedicadissima esposa. 

Que não se diga aelles, ao menos quanto ao que me toca 
que les morts vont vite, 

Era ainda Matheus Pinto quem emprestava livros aos hos- 
pedes para, nas noites hybernaes, ao redor da fogueira acca- 
lentadora, variarem um pouco das conversas do Capivara, a 
contar os casos antigos, a narrar historias de onças e a affir- 
mar que a deshoras, a alma penada de Ignacio Caetano trazia 
em tropel as manadas de gado até ao curral, e &s sextas-feiras. . 
andava pelo campo afóra a bradar: - "Lomba T~arga, tre- 
Pinheiros" - e que, á meia noite em ponto, estacava em seu 
grande cavalio negro de olhos flamejantes, no lugar onde 
construida outrora e nella vivera, a sua desaparecida moiada. 

E quando á noite, estremunhado e mal desperto com o 
estrepido do gado e o mugir da vacqaria entrando repontados 
e em revolta no mangueiro, eu via, com os olhos da minha 
imaginação de creança, bem encolhido na minha cama macia 
e tepida, o cava110 e o seu lugubre cavalleiro, com o seu corpo 
astral a repetir pela callada das noites de sextas-feiras, de 
campo em campo, de lomba em lomba, de pinhal em pinhzl, 
as afanosas canceiras de sua vida mortal. 

Mal pensava eu influenciado pelo Capivara e suas tetricos 
narrativas, que as disparadas do gado ás deshoras, eram conse- 
quencia dos ataques das onças, agora apenas passageiras na 
longa mataria da Mantiqueira, mas então, ahi mordoras e 
grandes e alentadas, causando annualmente não poucos pre- 
juízos. 

Dos animaes dos Campos, só dous lutam com a onça: um, 
o toiro, ora vencedor. ora vencido; outro, o jumento, numa 
vencido. 

Com qualquer desses animaes, a estratégia da onça con- 
siste em afferar-se-lhes ao congote e procurar dobrar-lhes o 



pescoço, pegando-lhes no focinho e derrubando a victima: 
quebrar, na technologia canipeira. 

Acontece, porém, que esses dous animaes, possuem extraor- 
dinaria força no pescoco e, quando agredidos pela onça, dis- 
param pelo mato, de preferencia o denso e basto, até que algum 
galho meio cahido ou atravesrado, arranque a onça da sua 
posição, sofrendo e contundida. 

Conta-se que um dia appareceu um toiro, desses possantes 
e feros ao qual faltava uma tira de coiro, larga de um palmo, 
desde o cupim ao encavador e alguns vi eu, feridos e b- 
nliados a denunciarem aceradas garras do agilissimo e cru4 
felino. 

V I  

A tradicáo e a lenda, duas fontes da historia, variam de 
lugar para lugar, de bocca para bocca. 

Assim e que ouvi sobre a descoberta dos Campos, ver60 
mui diversa da que ao dr João Romeiro foi feita. 

Contaram-me que um iridio amigo fora proposita!mente 
& Taubaté revelar á Ignacio Caetano que, na esplanada dorsal 
da Mantiqueira, existiam formcsos campos, gordas pastagens, 
ameno clima, cristalinas aguas, saborosos pinhões, incontaveis 
bandos de papagaios, macacos innumeros, coatis, veados, pacas, 
perdizes, codornas, jacfis. onças de bellissimos pellos e muita 
outra caça. 

E de I& de Taubaté. apezar de longe, o velho aventureirr, 
arrojou o olhar para as grimpas da serra e lhe pareceu ver, 

Contaram-me que um indio amigo fora propositalmente 
a olho nú, as lombadas em declive para o Pkrahyba, cobertm 
de u m  vegetação diversa da da niata, a denunciar a existencia 
cie campos 

Contaram-me tambem que Ignacio Caetano tinha .ia 
amigo e estimado compadre de nome FZláo Alvarez, nessa epocn 
viajando nos sertões de Campinas, que nem se quer sonhava 
a vir a ser a Capital Agricola de São Paulo: apressou-se a 
mandar-lhe um portador e ordem para que se dirigiwe 
de lá aos cubiçados campos e ao chegar, ateasse fogo na 
macega, o que lhe serviria de signal para partir na mesma. 
direcçáo. 

E assim foi feito. empresa ali&s facil naqueiia epoca de 
conquista da terra, do esforço penetrador do coração virgem 
do continente. 

Depofs. disseram-se ainda, foi Ignacio Caetano á Portugal, 
requereu e lhe foi concedida carta de sesmaria e ao voltar 
verificou Alvarez que o seu amigo, compadre e socio o lograra: 
após renhidas disputas recebeu este os campos que vertem 
para o Paiol Grande, Candelaria, Piragussú, Centro e para 
o grandioso vale da Cxmwista, cachoeira original do Sapucahy 
Grande oii Sapucahy Guassú. 

Estes campos tem o nome de  Serranos e pertenceram mais 
tarde ao capitão Antonio Joaquim Nosurira de SB, depois de 
terem sido do Barão d ~ =  Antonina, antigo senador do Imperio' 
~ 5 n  mais montuosos, a inecpoa mais aswra e secca. os pinhei- 
rws mais numerosos. as pguas mais profundas do que nos 
Cn:m~op do Jo rdá~  e em ilm dos extremos est& a celebre pedra 
do Baliú. tambem chamada da Canastra, cula parte principal, 



de proporções monstruosas. só 6 accessivel 6s grandes aves de 
rapina como o gavião pato, que de azas explanadas e f a d o  o 
azul do c6u, busca em horas do crepusculo para pouso amigo, 
o rochedo agreste e escarpado. 

Ora, tanto esta lenda que me impingiram como a que foi 
impiigida ao dr. João Romeiro, nada tem de verdadeiro: fan- 
tasia, só fantasia. 

A verdade é outra. 
Em 19 de outubro de 1773, na V i  Real de N. S. do 

Bom Sueeesso, de Pindamonhangaba, em a casa de morada do 
Juiz Ordinario Alferes Manoel Monteiro de Castilho, Ignacio 
Vieira de Carvalho, se propoz a provar O seguinte: 

"l.o Item. - Que haver& sessenta ou setenta annos. que 
Gaspar Vaz por autonomasia ouyagoara, abriu o caminho que 
vai desta Villa (Pindamonhangaba) para Sapucahy rompendo 
para aquellas campanhas de Capivary, e seus continentes em 
cu]a paragem se acha a fazenda do Suppiicante. 

6? Item. - Que supposto deixaram de frequentar o pri- 
meiro caminho, não foi de todo porque desta Vilia sempre se 
conservou aberto e feito até os Campos de Capivary e Rocinha, 
por f& naquelle tempo ter nos ditos Campos o Capitão M6r 
Francisco Pimentei que Deus tem, morador desta Villa, uma 
fazenda de gado vaccum e cavailar; porque o dito Capitão M6r 
se quiz transportar (como fez) para sua patria e não acha-ia 
quem comprasse a fazenda em pB: tirou o gado e o dispoz nesta 
Villa ficando aquelles campos devollutos e o cammho conser- 
vado dos moradores desta Villa que iam lá no Pinhão, o que 
vendo o Supplicante impetrou sesmaria do Illrno. e Exmo. Sr. 
General desta Capitania a quem pertencia a conseção pela 
antiga posse; e com ella se estabeleceu nos sobreditos campos. 

7.O Item. Que o lugaz da dita fazenda é da jurisc%iáo 
desta Villa e Capitania que no anno 39 ou 40 pouco mais ou 
menos, mandou o Exmo. Sr. Dom Luiz Mascarenhas, General 
desta Capitania, a Bartholomeu Bueno, Guarda M6r e Super- 
intendente a tomar posse das minas de S. Gonçalo e Cam- 
panha o que fez mettendo-se de posse sem contradieção de 
pessoa alguma daquelie continente. 

Nesta justificação depuzeram nada menos de cinco teste- 
munhas contestak e cumpridamente, o que não impedlu que 
todas as custas montassem 4 quantia de Rs. 3$160, tres mil 
cento e sessenta rBis. Si fosse hoje?! 

Com diminuto dispendio, ficou provada a jurisdição de Pin- 
damonhangaba sobre os Ca-mpos de Capivary, hoje chamados 
Campos do Jordáo e a autoridade paulista. 

Por esta justiiicaçáo, ficamos sabendo que esses Campos 
j4 tinham sido propriedade de outrem e que nos primeiros 
annos do seculo XVIII, sessenta ou setenta amos antes de 16 
apparecer Ignacio Caetano, Gaspar Vaz abriu um caminho que, 
para chegar a essa bella propriedade, rompe as campanhas 
de Ca~ivary e se dirige de Pinda para Sapucahy. 

Para chegar a essa bella propriedade, ent&o sem o mi- 
nimo valor venal, Ignacio Caetano, teve as naturaes canteiras 
da  viagem, sem qué houvesse elle mistér de desbravar matos, 
furar sertões, domar a serra bravia e hostil: obteve com um 
requerimento a bem fazenda a qual denominou Natai. 



Creio tarnbem c@e Ignacio Caetano não se estabe1euel.z 
immediatamente . nos Campos a@s conseguir a sesmaria: ao 
contrario, é uma versão errada, fornecida ao douto autor da 
monographk. 

Aceito uma outra tradicção mais razoavel, mais naturnl 
e mais logica, visto como, durante o primeiro anno, a vida 
deveria ser muito penosa e muito cara em tal distancia, com 
a difficuldade de transporte de cereaes e especialmente ao 
milho. indispensavel ao homem e particularmente aos animaes 
de serviço. 

Sei que Ignacio Caetano foi com numerosos escravos, as 
matas do Marmello, cerca de 2 kilometros 4 margem dos 
Campos e a 3 a 4 kilometros da fazenda Velha, e ahi derrubou 
mata e plantou uma grande roça de milho, construindo um 
grande paiol, cujos alicerces, feitos de pedra, tive occasiáo de 
ver, já dominados por grosso capoeirão. 

Na época da colheita, veio fazel-a e recolheu-a ao paiol, 
admirado da fertilidade das terras, pois, as espigas eram enor- 
mes e de conta, conforme a giria agricola. 

Voltou a TaubatB, deixando alguns escravos a iniciar a 
fazenda nos Campos; e quando, de volta, foram ao Marmello, 
para servir-se do milho e fazer um casebre, deparou-se-lhe 
um terrivel espectaculo: quasi que eram no paiol tantas es- 
pigas quantas as cobras, que ali se haviam aboletado, vindas 
dos arredores e & caça de ratos. 

Ignacio Caetano reduziu a cinzas o paiol e as cobras; e 
mais adeante, fez erigir uma piedosa capella 4 S. Bento, 
capelia que, pelos amos adeante, foi transferida e deu origem 
S actual cidade de São Bento do Sapucahy. 

E, a proposito desse facto, devo registrar que conheci os 
Campos sem uma cobra, sem hervas venenosas, sem carrapatos, 
sem qualquer insecto e nas agurcs sem qualquer vida animal: 
hoje, com a devastaçáo e a queima das matas, ao redor, e a 
destruição dos pinheiraes e diminuição de suas saluberrimas 
exhalaçóes, essas excellenter circunstancias diminuiram muito. 

Ha poucos annos atravessei de passagem os Campos, com 
a lembranpa viva, nitida e perfeita dos Campos que não via 
ha mais de vinte annos; soube que j& appareciam cobras, 
al6m das quebra-quebras: que nos brejos havia fe';iù bravo; 
que no vergo havia moscas e tive opportunidade de ver em 
algUmas rems signrtes de carrapatos e bernes a fazer saudades 
daqueila uniformidade de pelio lusidio e fino como seda, a 
provar a saúde do animal e a influencia poderosamente salubre 
daquelle ciima incomparavel, a ponto de nem haver necessi- 
dade de mercurio para a cura das bicheiras, que ao chegarem 
aos Camp~s morriam immediatamente. 

Ninguem me costou do typo physico de Ignacio Caetano 
a NQ ser o Cwivarrt a descrevel-o nas suas allucinações de 
campeiro noctyno: mas, do seu caracter, da sua moral, poss3 - 
algo dizer dedwindo dos atos que delle me narraram. 

Ignacio CaetanQ viveu nos Campos explorando a industria 



pastoril, que neiies prosperava abundantemente, com o unico 
dispendio do sai e o amanho, em rodeios, para evitar o estado 
selvagem: naqueiies bons tempos, o noviiho custava um pa- 
tado, menos que uma pelle de onça, pois que tambem era 
uma das industrias do rico proprietario dar caça a essas feras. 
com duplo proveito; diminuir o prejuizo no gado e vender rr 
mosqueada e macia pelle. 

Da sua avareza dá testemunhq a tradicção da esmola 
negada 4 bandeira do Divino e logo depois sahir dos Campos 
um gordo e grande boi, que, 4 margem do Parahyba, mugiu, 
mugiu, até o irem buscar para a festa do Espirito. 

Assim, a tradição diz desse homem mal em todos os factos, 
que delle relata, ou verdadeiros ou suppostos: o certo é que 
viveu muitos annos na sua fazenda, sem vlsitas, sem amigos e 
sem sociedade, a não serem unicamente seus tres filhos e varios 
escravos. 

Teve fama de rico; e rico, muito rico devera ser; e a 
este proposito contava-se o seguinte: - Um dia Ignacio Cae- 
tano chamou um veiho 'escravo de sua confiança: com elle, 
jungiu os bois at~ carro, que encheu de barris e em seguida 
partiram para o Lomba Larga; passadas algumas horas voltou 
só Ignaclo Caetano com os bois e o carro; e nunca, nunca mais 
houve noticias nem do escravo, nem dos barris: - acreditava-be 
que os barris estavam cheios de oiro e prata amoedados, em p6 
e em barra, e que o escravo, depois de ajudar a fazer a cova 
que devia guardar a fortuna do seu serihor, nella foi sepul- 
tado para certeza de sua discreçáo. 

Accrescentava-se ainda, que, no leito de morte e em delirio, 
o velho avarento e rico fazendeiro, murmurava repetidas vezes: 
"Lomba Larga, tres Pinheirosn, palavras que tambem ihe ou- 
viram proferir os que, 4s deshoras transviados nos campos, 
tiveram a desventura de encontrar, pela callada das noites 
ermas e escuras o lugubre cavalleiro do cavalio negro, o. mys- 
terioso Ignacio Caetano que, apezar do tempo e do espaço, 
ainda hoje vive e revive na histeria, vive e revive na lenda 
popular, nas longas noites hybernaes dos Campos ao redor da 
fogueira acallentadora, quando a terra veste a roupagem alvi- 
nitente da geada; quando nos mangueiros repontam as manadas 
de gado, quebrando o silencio da noite com o estrepido das patas 
e os seus tristonhos mugidos; quando no limpido azul dos c6us 
scintillam os lampadarios esteiiares, suspensos na amplidáo in- 
termina do infinito. 
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O HOMEM 

E' sabido que a Franca do Imperador, anteriormente 
%anca d'El-Rey, foi fundada por Mineiros, em f ins  do seculo 
$W%do. (1) 

Entre a8 PabiíW que vieram povoar o sert%o do Capim 
Hfimm, peh 6~ em que foi a mca erecta Rwezia, 
1804, achava-se a de Anselmo Ferreira de Barcellos. 

Natufel de -, Minas, eBUWeceu-se mtwgem es- 
querda do Rio Grande, na hoje Comarca de Saxih Rita 80 
paraizo, em Wm dWetnU8hs Faasendb do Param, que deu 
&gera e nome & ~ p á i o  ele- d Freguezia &o amo de 
1651 e a í  Vifla etn 1878. (8)  

Santa Ri& do Parai& era então povoado mui dixninub, 
a arralal, ZkihtHileW, que hnspoz pela primeir& ves o Rio 
arande em fitw &e mtembro de 1819, n6o Ía*: mençS0 afnW 
de ranchos &BW& ãe telhas e abertos de todos os lados, que 
davam abri-& Ws Wjdntes, de campos cobertos de cerrados e 
com algtins capBcs. Na Rio d&5 &dms havid peqwna aid&a 
~ ~ p t ~ s t e  de PgUri66 choupana$. 

Q ts%&i%a de @mas, -"que levavam todos os productos de 
impai%v$b Bs okkdes de &yaz e Mato-Grosso, na propoqPlo 
cmwnte do ~ v o l v i m e n t o  daquelles centros produtores". 
lavomeu ma& WUe o oCbe1ecimmto de pontos de parada 
e ities deti 1li&t&i?BBo &€é o momento da aberturs do rio Pa- . 

-9. 
"Pouoo b-bfãht~? de &hZa Ritia começa a mata do Rio Oran- 

de, á cuja margem esquerda chega-se com uma legas de via- 
geH. &tre - elevadas e psuco inclinlydas, todas mber- 
tas & vè@ta&b wmb* e aerraús, corre o majestoso caudal 
com largura de 200 1/2 braças. Nunca vadeaval, sem ponte. 
g s ~  nm,ws&os bems fkanspal-o, para cujo fim acham- 
se barreiras em que. mediante htibUiç&o a Um 
~ ~ o v e r n o  pmtnelal. toma-se passagem para ir de 
um Iada a outro do rio. 

L(H€ke os M t o r í b J  de S. %tdo e M i m  aeraes, 
acaba na itibrgefa (IsqueMa a jutlsdicç&o daqueiia bvfncia ,  e 
começa na outra a de Minas, que ahi estsbeb&u fguaimbn& 
a i a  bsra psseageiroa c reaova* que se dWan a 
&nWs, aé iéh cFe ubembs. 



O Rio Grande nasce na Serra de Itatiaiassú, e, correndo 
ao rumo N. N. E., muda para O. N. O. até reunir-se com o Rio 
Paranayba (Pará-rio, nã-largo, hyba-claro) que ihe troca 
o nome para o de Parana% (Par&-rio, nã-largo). 

Os seus confluentes stio innumeros e importantes, e por 
meio delles e de seu proprio curso, apezar das cachoeiras que 
têm impedido até agora a navegação franca, tornar-se-ha o val- 
le do Rio Grande um notavel ramo de communicação. As mar- 
gens no ponto de passagem são tristonhas, sujeitas a febres 
nas inundações, e doentias. O aspecto do local é sombrio; pai- 
zagem melancolica, animada apenas pelo movimento das bar- 
cas, no transporte de algumas recovas e raros passageiros. Pou- 
cos habitantes estabeleceram-se perto, entregando-se á pesca, 
que é nimiamente proveitosa em estação propria, consistindo 
em delicados dcnirados e outros peixes estimados. A caça tam- 
bem não falta nas matas proximas, com todas as especies de  
animaes e aves brazileiras que se notam perto de rios". 

Atravessei, por minha vez, o Rio Grande, no mesmo local 
por onde passou o grande naturalista francez e onde acampa- 
ram as forças em expedição para, Mato-Grosso no dia 15 de  
julho de 1865. 

E' majestoso o espectaculo que nos offerece o rio naqueb 
Ias paragens! 

Imponente em Santa Rita do Param, segue o seu curso 
com lentidão e descrevendo largas sinuosidades, at6 o golpho 
em que hoje campeia, soberba e attestando a virilidade da en- 
genharia nacional, a afamada Ponte do Jaguára, sobre cujos 
pilares silva a locomotiva da Mogyana, levando as glorias do 
nome Paülista - hoje ao antigo Sertão da Farinha Pôdre, 
amanhan ás fertilissimas terras de CSoyaz e Mato-Grosso ro- 
teadas em pristinas eras pelos nossos heroicos bandeirantes. 

Nem eu nem o meu companheiro de viagem, o doutissimo 
e mallogrado Prey Germano de Annecy (1884) notámos o as- 
pecto sombrio de que nos fala Taunay. Antes, "as suas mar- 
gens, como escreve Saint-Hilaire, pouco elevadas, estão cober- 
tas de matas por entre as quaes grande numero de arvores 
estavam, na minha passagem, inteiramente despojadas de fo- 
lhas, ao passo que outras se cobriam de nascente verdor: uma 
ilha, cuja extremidade percebemos no logar da barreira, con- 
tribue para embellezar a vista, espalhando amena varieda- 
de." (3) 

O local em que residia o capitão Anselmo dista da  Franca 
cerca de quatorze léguas e da Capital de S. Paulo cerca de oi- 
tenta e quatro. 

Occupava-se alli na cultura da canna e cereaes e na crea- 
çáo de gado; e adquiriu larga influencia não só na localidade 
de sua residencia, como tambem preponderancia nos arredores, 
devido aos seus haveres, ao seu genio ora nimiamente serviçal 
ora irascivel, e ao grande numero de amigos, aggregaàos, ou 
camaradas e protegidos, de que dispunha e de quem se fazia 
obedecer cegamente. 

Influencia legitima no seu Districto e até no da Franca, 
tinha-se constituido naqueiia remota região da Provincia de S, 



Paulo um como que juiz de paz, investido peia confiança de 
sew concidadãos de suprema magistratura. Alli distribuis elle 
a justiça daquelles tempos; a elle r6corriam as partes conten- 
daras, a quem conciliava, por bem ou por mal. E' o que refere 
a tradição local, transmittida pelos coévos. 

Anselmo Ferreira de Barcellos gosava de grande conceito 
na opinião publica e era geralmente bemquisto naquelle sertá~. 
(4) Bastava uma ordem, dada por um tiro convencional de 
bacamarte, ou um chamado qualquer, para de prompto se reu- 
nirem em torno do chefe centenares de homens armados, mo- 
radores em ambas as margens do Rio Grande. 

No tempo deste episodio. contava Anselmo 48 annos de 
idade. 

AS CAUSAS 

Multiplas foram as causas que deram lugar ás duas inva- 
sões de Anselmo Ferreira de Barcellos e sua gente armada na 
Villa Wanca. (5) 

Desde as suas origens a Franca raras vezes gosára de tran- 
quilidade e paz completas. 

Com effeito. "povoado este sertão de gentes agricolas, a 
boa harmonia por amos habitou nelle, as dissençóes eram pe- 
quenas. e poucas entre os habitantes, e com f a d a d e  se con- 
graçavam, e 56 forasteiros profugos que aqui paravam algum 
tempo 6 que produziram alguma inquietação e alcunhavam a 
Franca de revoltosa. 

"Para desgraça e atrazo do pai2 que muito la florescendo, 
entra na cabeça de alguns inexpertos elevar este logar á cate- 
goria de Villa (61, para que nem inda nestes quarenta annos 
ser8 capaz, porque, tendo muita gente boa, lhe faltam os pre- 
dicados de civilizaçlio e instrucç8o para entrar em cargos e 
empregos publicgs. 

"Cria-se a ViiXa, attrahe tratantes de subtis ardis, affe- 
ctando conhecimento de chicanas judiciaes, embmiham os po- 
vos, intrigam-os. absorvem seus cabedaes. desgotam-os, e mui- 
tos se ausentam, e vai a população minguando, o commercia 
definhando, e o Termo cahindo em probreza." (7) 

'cPr6fundas e antigas ra&?sy' tinha creado este estado no 
Termo da Franca. (8). 

As auctoridades locaes. colligadas, haviam formado entre 
si uma barreira invencivel, que resistia a todas as reclamaçòes 
populares e dos que se julgavam prejudicados em seus direitos 
e interesses. 

O Juiz de Paz, o Juiz de Direito Interino, o Coiiector, o 
Prefeito, wlligados wm Luiz Gonçalves Lima, que conseguiu; 
ser diretor de todos os Juizes da Villa e de todas as reparti- 
çhs, (9) irritavam-se contra os que recorriam ao Governo e 
principalmente contra Anselmo e sua f W i a  e seus amigos. 

Em principio de 1838, Anselmo Ferreira de Barcellos e sua 
cunhada Angelica do Sacramento recorriam & Assembléa Le- 
Nativa Provincial, "pedindo que esta attendesse ao estade 
lastimoso e quasi de desespero em que têm posto a Villa o h e -  
feito e alguns .Juizes de Paz, ligados a um intitulado advo- 
gado de nome Luiz Gonçalves Lima e por este dirigidos e ca- 
pitaneados." (10). 



Este Lu&, Gungalves Llma era uili ardom6 (tabula), Qt& 
gôra obrigado a 8ehB de T8mandu8, Stb 59ã6 B'El-Rey, Faia- 
&a e Bar-, da Prwiacis v izbh~ ,  "a~de-déilrou o seu na- 
me no r61 dos culpadas, e em cujas c a d b  por vezes estive- 
Ta." (11) 

Adquiriu grande imperio mim as juizas e auctoridaüm 10- 
erres, sendo elie quem "a seu bel pmzer exlrnnii6ttam a Wtri- 
.buiçãe da justiça. diespaohando como asmmr n a  prapriw fel- 
tOB, em que como adwgado requeria, e e m  este iniperio FaWb 
do todas as insoimcias e extorsQs do mesmo modo por que 
noutras partes o fizera". <12) 

Embora a Aasembléa Provincial, por orgam de sua Com- 
missão de Justiça, reconhecesse a procedencia das queixas de 
AnseImo e do povo contra as auctoridades, (13) era patento 
o abandono parte do Cloveri40 ~rovincial, que prestava 
a~oio  aos denunciados (14) e h arbitrariedades de emDreaa- - 
doo e particulares mal inCenc%nados. (15) 

A AssernbIea remnhecia por ímai o abuso de poder das 
auctoridades; que cumpria attender ao estado da ViUa Fi.rra 
i%, de onde por varias vezes tiiihgm vindo reciama&ea do povo 
contra os graves abusos alli perpetra&%, sêm providencias && 
Governo a ta3 respeito. (16) 

Os resentimentos e os odbs 80piWQB longamente, a g m -  
%%dos pela falta de providencias e niedidas adequadas do Qo* 
m o  Provincial, &@& abedor de todo o occ6trido; (17) aa 
queixas B ~ ~ r e s  unhim ao 01ranar de mailde parte do Bo- 
vo, as tentativas de assassinato de Anselmo (18); que se M- 
@va amemdo Inuninentemente em seus dia9 Delas sem ini- 
m&os, - tudo isfo fez. explog&o. 

Consta que &W?llnO, Snt& de rt?&rrer aos meios revdíz- 
cionarios, dirígitt.lr-se O Capital, onde Wve uma conferencia cem 
8 PnA&enbe da Provtncia, e Brigadeiro Jbeé Pihto Ch%Vi&o Pei- 
xoto, a quem expoz a anarchia que reinava na plranoa, E&&- 
tando a negação de justiça que aiii elwontrulva; e que o Presi- 
dente lhe aconf~khára que, sendo assb,  usasse das medidai 
QB lhe paremmm nrais soertadas. Ao que replicou Anse@~o, 
apresentando a S. e%o. um pequem sacco eheb de polvora e 
chumbo, uiwiàa nt86 CW desgraçados e dos perseguidos ... (19). 

E pouco depois AnBelmo, qual Catilins batendo ás portas 
de Roma, assomou com a sua gente ás portas da manca do 
Xriiperador, em beiia mnhan de veráa 

P19-A I N V A B r n ,  

Als onse h m s  db manhan do diB 27 de setembro de 1838 
foi a Villa mama db IMpeMIor theatb.s de um espectaculs 
que se gl%vm tia ih&mrta &os oontem$o%neos, e cüja lem- 
brança tem-se WrpBMIedo at4 hoje, prehdendo no mais alto 
gr8u a atU&?tiO poww. 

A' frente de sebenta e tantos ho-ns (20) armados de e- 
pingardati, bmah#arhs, facas e f&oQes, o Capitão Anseltno Per- 
reira de Bar- teid a sua ehtrada naqueiia m a ,  a sua geri- 
te a dous de f&lO, =a&, mas -tido vivas e morras, 
eujo clamor apcvOWu B populeç8s e as pmprh avktoridaW, 
que se sentirm nineagadas e ein hnlninente perigo, gOis nâ6 
,desconheciam as causas da scena que premiavam. 



&h tmm d-rto em.aasa de LUls JouJ mwi&ae, 
onde se aquWWahm, dfr&fram-m 4 casa do JUia de Paz bbOL 
mQd BodWtm Bioiabo, 8 wsb de cuja resfdencie pltrsratn, 
cs- nsaia Ameimo, afim de wnferencfar com a AUtl,M& 
dsde e *a-HPe a tallolets e a ta&&. 

Wredtado da cdnferenciu foi tb crOnciU@áa ( Z l ) ,  impondo 
Aasamo as condipões seguinb, que iorrrta a ~ b e i h  aeai líeal- 
h#m, ou m u e  o Jub de Faz desejasse ver restabelediütb k 
ordem. ou porqiae nBo tivesse nieios para tepllir as eSi@ncW 
-da oaudilho. 

Pemb6 detutu o aeú carga, p888ando-6 ao L O i a t o  
Votsa; e o de Difeito interino, Jose D m h  d(w 8slifos. 
paarsoil a tara aa d a  M-al. 

Fomb OoMs tres guarda5 nacionses (22) $ue Z)sbtram 
sos na Cadêa B requisição das auctoridatfes ciepQgta8 e s&n li&- 
ver nemsh-kde & khmbamenfa (23). 

. mtus féram os idstilt- imniediatas da amciüa$b. 
Uns dizsm que Anselmo foi á cssa do Juia ti4 (rPâ% gxm o 

xmwbar (a), mtroa c- o fim de tu! terminsra de v& sl.. 
~u t t s  pnibessss ehi que aquelle esbva enYblVid6 (29,  bem 
a auto par objedtbo fim em esqueelmento o acontecido e n&6 
se dll3L deHe parta &o Cwverno ds Provinda. 

Por esta owmiáo toi ferida gravemente ClemehMne Jeaé 
-& Olíveira por um ddJ cablos da comitiva inmmeta, de 
name Itermrâb V M  de AssumpCHo, (27). 

Depostas as A--. soltos os tres tecrutxm e felta a 
conciiiaçáo naa baaeil initpasfas por AnBelgio, este manklcntw- 
lebmr W b  Vimrio da Igreja ridatriz uma Missa pela8 A h w  e 
em s w i d a  centisi Te Deaia em acçb  de gmçm peh 
mshõtbeieaimeata d9 ordem na Wla. (38) 

Atd altm noite rias ruas da Franca echoanun *B sc~18m& 
sçóes e os cantos fesfivos; e num- grupos percorreram B 
Villa com m W a  e dando tiros parh demonstrar a ma alegria 
e satisfacçáio. (a). 

No dia 29 de setembro, pelhs 3 horas da tarde, AhseImo 
Ferreira &e m m  e a 6ua gerite deixam& a Vfflo Ffsnca 
do ZaiBerador: e a c6üna e a traaquiilidade wliamm. 

Estava o pãbdbntc da Camara MnniOipai, José Tekeira 
Alvarw, ausente aa C%&?, qaando se deram estas occorren- 
cias. Teve dciiáe conheeimefito no Curate de Cajurú de re- 
gresso da OapiW do Iiiipmlo; e apressou a sua volta. 

mimW de Ameimo, J d  Teixeira hlvares era dos rmltim 
mab mWnte# do patado opposta &o caudilho, (80) 

Lago que chegou B Franca, relmiu ac sem amigos, mani- 
Rstando ss se\fs @anos de reacçáo. Náo coWxdaoB em dar 
p m e  a um JW Municipal que se nomeára plrra substituir ao 
que tinha pu&W& a Wir  de Juiz de Direitio; e queria fos8ej.q 
restaWeoid~ M A&oridades que eC haviam demitido sem ser 
pelos tmmitcs lqlcreg. 191) 

Chnvoctoil por ofilefo os Vereadores W a  Ums aQes8lo ex- 
traorditmzb: e em rsrr de set celebrada ceta na ua8d mihwb 
das iieesóes (33) desimmu o m k d o  de AflboniD %artirnse Sando- 
val, isto ao largo Roerario, mais $mie da Alegria (33). Eobe 



edificio prestava-se melhor a.  seus projectos de resistencia, era 
mais wmmodo e mais solidamente construido. (34) 

No dia 31 de Outubro constituiu-se a casa forte, e para 
ella conduziram todo o armamento e correame que existia em 
poder do destacamento local (35). O Juiz de Paz Manoel Ro- 
drigues Pombo. que, como todas as Autoridades depostas, ti- 
nha reassumido o seu cargo, requisitou a força de todos os ne- 
gociantes da Vflla armas e munições, de modo que armazena- 
ram grande quantidade de polvora e balas. (36) 

Com José Teixeira Alvares acudiram á casa forte os prin- 
cipaes chefes do partido da reacção, José Cursino dos Santos, 
Juiz Municipal interino servindo de Juiz de Direito, Simão 
Ferreira de Menezes, Commandante interino da Guarda Na- 
cional, Alferes Antonio Barbosa Sandoval, o Juiz de Paz Pom- 
bo e muitos outros. (37) 

Para I&, fizeram ir os soldados do destacamento, comman- 
dados pelo tenente Antonio Joaquim de Macedo, affluindo 5m- 
menso concurko de povo, a quem obrigaram a comparecer sob 
ameaça. (38) Feg-se larga dist$buiçi%o de armamento e muni, 
çóes; e no dia seguinte, 1P de novembro, a Camara Municipal, 
ás 3 horas da tarde, presentes todos os vereadores (391, decla- 
rou-se em sessão extraordinaria e permanente, "por estar em 
perigo a Villa dos seus inimigos internos e externos". (40) 

Grande panico se apoderou dos Francanos; e quasi todos 
aquelles que tinham podido escapar & intimação da Camara. 
abandonaram a Villa e fugiram para a fazenda de Anselmo. a 
quem relataram a ãttitude das Autoridades e os seus prepara- 
tivos bellicos. (41) Alguns mesmo dos que tinham sido forçados 
a engrossar as fileiras legalistas aquartelladas e entrincheira- 
das no novo Paço da Municipalidade, lograram evadir-se e fo- 
ram por sua vez apresentar-se ao caudilho, que viu-se assim 
S testa de fortes contingentes. (42) 

Aberta a sessão da Camara. e no meio do povo armado 
que ali se achava, o Presidente leu a seguinte 

"Cidadãos Francanos, amigos da Liberdade ! 
Está restabelecida a ordem. que esteve transtornada desde 

o dia 27 do mez de setembro, em que entrou nesta Villa com o 
mais audaz atrevimento uma força de oitenta pessoas, pouco 
mais ou menos, composta de miseraveis farrapos, e entre estes 
muitos criminosos, e capitaneada por outro criminoso! 

Vós todos sabeis os desatinos, desaforos e insultos, que esta 
quadrilha fez a varias autoridades legalmente constituidas, e 
até esbulhando-as de seus empregos! V6s sabeis que outros 
muitos cidadãos pacificos foram atacados em seus proprios 
asylos! Vos sabeis que publicamente se assassinou um cidadão 
pacifico e honrado! Vós sabeis, finalmente, que nem a propria 
Religião escapou da furia dos malvados, e foi insultada, pois 
que no fim de tantas maldades, a mesma quadrilha se recolheu 
ao templo do sanctuario com alguns sacerdotes da Villa, onde 
se entoou um Te-Deum em acçáo de graças, e pelo que? por se 
haver praticado as maiores, e mais execrandas atrocidades, cal- 
cando-se aos pés a Constituição e as Leis, que nos regem, e 
tudo debaixo de armas!!! $ com actos Divinos e Sagrados 



face dos Altares, que se enganam hypocritamente os incautos? 
Oh horror dos horrores! l ! 

Francanos! Abri os olhos e vêde que esses perfidos dema- 
gogos, fingindo virtudes, que nunca possuiram, vos conduzem 
ao ~I tuno  precipicio, s6 com o fim de cevarem seu orgulho e 
vingança, embora seja sacrificado todo o mundo. Abri os olhos, 
Frsacano, e conhecerels que sem respeito ás Leis não ha ar- 
dem, e perdida esta, ninguem, absolutamente ninguem, deve 
contar com segurança alguma, porque apparece'logo a anar- 
chia, que tudo arrasa, tudo devastal 

Francanos em geral! O chefe do nosso partido deve ser a 
religiosa observancia da Constituição, que junhos, e 6 s6 desta 
maneira, que poderemos ter socego e tranquillidade: respeite- 
mos, pois, 4 Religi-, que professamos, despindo-nos de toda a 
hypocrisia e fanatismo, abracemos a Constituição, e gritem to- 
dos com esta Camara: 

Viva rm nossa Santa Religião! Viva a Constituição Politica 
do Immrio! Vivam as Assembléas Geral e Provincial! Viva o 
nossa jovem Imperador! Vivam todos os Francanos, que con- 
correm para o socego e tranquilidade! Respeitemos pais a Re- 
ligião e tranquillidade publica. 

Paço da Camara Municipal, em sess&o extraordinaria de 
1P de novembro de 1838. - JOSE TEWEIRA ALVARES - 
Presidente da Camara. 

Lida a proclamação, os vereadores e o povo corresponde- 
ram aos vivas: e em seguida, encorporada a Camara e acom- 
panhada da multidão, foi a mesma proclamação publicada nas 
ruas da Villa ao som,do tambor. (43) 

O Bando era interrompido constantemente por vivas & le- 
galidade, morras a Anselmo e ao Padre João (44), tiros a cada 
hora e a cada passo. A Villa apresentava o aspecto de um 
acampamento, e os sinos da Matriz e da capella do Rosario 
dobravam a finados. (45) 

Contraste notavel entre o som plangente dos sinos a con- 
vidarem os fie& a orarem pelos Defuntos, e o rufo dos tam- 
bores, a vozeria do povo debaixo de armas, os vivas e os mor- 
ras, os tiros e todas as explosões do odio e da guerra civii! 

Entretanto, dous dos chefes da legalidade, o Juiz de Direito 
interino, José Cursino dos Santos e o juiz de Paz Manoel Ro- 
drigues Pombo, delegaram em nome de seus concidadãos reunl- 
dos na casa forte, o reverendo vigario Camilio de Lellis No- 
gueira, á fazenda de Anselmo, "afim de certificar-lhe que nada 
havia do ajuntamento, que houve no dia 31 de outubro (46) 
sobre elle; pois não foi com a mente de se tocar em Anselmo 
Ferreira de Barcellos, porém, sim de fazer manter-se a legali- 
dade, e que elles Juizes recusando receber os seus empregos, 
foram por instancias dos cidadáos chamados, de caos empre- 
gos tinham sido esbulhados nos dias 27 e 28 de setembro; e que 
curvando-se elle Barceiios h Lei, os ditos juizes coadjuvariam 
para o livramento do mesmo." (47) 

Dirigiu-se o Padre Nogueira com o Padre Manoei Coelho 
Victal e Theodosio de Mendonça Ribeiro B fazenda de Ansel- 
mo, que encontraram cheia de gente, que vinha affiuindo de 



<3iffwentes \ul~a~es, e tado$ muito anirnaí?os e promptgs para 
marcharem sobre a Franca, em comequeI1cis da reuni60 no. 
s(tWado de BaiJridolrsl. (48) 

A reepaõta de Aamlmo n b  podia ser duvidosa: mantinha 
os seus acW de 27 de setembro, n b  reconhecia a reacçãa, ia 
agir novamente c ~ m  energia. Declarou aos tres emissarios que 
"QWII~O não eastivetzem pelo trato feito a 27 de setembro. ne- 
@mrna acoaunoda.qiir, teria; e si acaso quizessem  esta^ pelo 
trato, elles nada soffreriam; si, porém, não observassem o que 
elle disse na Viila podiam contar com elie." (49) 

De volta 8 Villa, os tres emissarios foram chamados pela 
Camsra para, á presença della e do povo, dar conta de sua 
missão. No ciia 3 compareceram elles em plena sessáo; e a nar- 
rativa que fizeram, não só das disposições de Anselmo como. 
das forças de que esb dispunha para um movimento revolucio- 
nario, lançou o terror nos circumstantes alarmando a todos 
e aggravando a situação. 

Evidentemente a reacção não achava écho entre o povo e 
alguns dos guardas, que se tinham reunido & legalidade, de- 
sampararam-na, carregando parte das munições e indo filiar- 
se ao partido contrario.'' (50) 

A sessão permanente durou 3 dias, de 1, a 4 de novembro; 
a ultima encerrou-se pelas 3 horas da madrugada. 151) 

As principaes resoluções foram, alhm da Proclamaçáo, ofri- 
ciar-se ao Presidente da Provincia e ao Regente do Imperio, 
relatando as tristes scenas de setembro e requisitando força 
com urgencia. (52) Mallograda a deputação a Anselmo, e immi- 
nente segunda invagáo, a reunião dissolveu-se no dia 4: as au- 
toridades que nella tinham tomado parte ausentaram-se para 
fóra da Villa, e poqfiaram em subtrahir-se ás iras do caudilho 
e de sua força, já reunida a poucas legoas em attitude hos- 
til. (53) 

O padre Jo@o Teixeira de Oliveira Cardoso, amigo de An- 
selmo, achando-se qacto e receios0 do derramamento de san- 
gue na Villa, della sc retirou para a faaenda do capitão Ma. 
theus Coelho da Fohseca, (54) 

A Villa despovo$ra-se: nos campos j& se não viam os ca- 
valleiros galoparem, cercando as rezes; nem as boiadas atra- 
vessarem as cam- que se estendiam a perder de vista de 
todos os lados da pOvoaçBo. Nas casas os teares tinham emmu- 
decido; e as porm e jaiiellas cerradas incutiam a idéa de uma 
aecropole. (55) 

NOTAS 

(1) Saint-IWaiqe - ''Voyage dans les Proviilaes de Sraint. 
Paul et Sahte-Cat&~ine", tomo I, cap. 11, pag. 158. . Azevedo nLarqvqa - "Apontsrnenbs Historicos", toma I, 
verb. P a n w  de Xmgersdbr, pag, 154, diz que "teve origem pe- 
la immigraçáo de kventuretros Mineiros, nos fins do seeuio 
XVII. 08 quass. ss&xie~do-se das. de Santo Antonio do 
Rio Verde, hoje cdaide da Cmpanhs, Vieram assentar morada 
nas apraelvels campinas chamadas depois Franca." 



W r e  as%ms de Pr8~w: aoirsultem-se os meus artfgoos na 
"4 Justiçan, 1.O e 2.O aanae ilü84-86). 

No n 16 de 25 &e m8ia de 1884, escrevi: 
Pai orbbW%me~h fasbnda de um tai SimóeN, qw deu 

@?&SI%Q &e legoa em quadro para nesse terreno fundar-se. 
t~iga Tgyej~ com a invocaçáo de N o s  Senhora da Conceição 
A$& antáo era o logar conhecido pelo nome de Sertão do Ca- 
pim-mimoso; e Uberaba era conhecida pelo nome de Sertão. 
da Farinha Podre. 

Em 1804 apenas contava, meia duzia de casas cobertas de 
aõpb. 

Baint-Hiiaire, que por aqui passou em fins de 1819, assim 
exprime a agradavel impressão que ao seu espirito atilado de 
obsemdor causou o aspecto da região: 

"A aldêa (viliage) da F'ranca, onde fiz alto, está amena- 
mente oollocada no meio de vastos pastos, em uma região des- 
ceberh, semeada de bosques e cortada de valles pouco pro- 
Xuidos, Occupa o centro de um cume largo e arredondado, ba- 
nhado, de cada lado, por um ribeirão. 

"Na época de minha viagem não se contavam ali mals 
de urnas cincoenta casas, mas estava j& indicado o lugar de 
muitas outras, e era facil ver que a Franca não havia tardar 
em .adquirir g~ande importancia". 

Entretanto, já em 1809, os habitantes dirigiram-se ao Ca- 
pi&-çfenerrtl Antonio José da Franca e Horta em represen- 
ta&~, pedin'do se lhe6 coneedeesem os fóros de Villa. 

Na representaqHo os moradores chamam á freguezia - 
Franca do sertão do Rio Pardo. 

A Camara de Mogy-Mirim, em sessão de 25 de fevereiro de 
1809, informou favoravelmente a representação, indicando a di- 
visa - pelo Rio Pardo, de suas cabeceiras até & barra do Rio 
Grr nde. 

Promoveu ta1 representação o Capitão Commandante Hip- 
polyto Anton1o'~inheiro. Mas s6 em 1824 foi attendida. 

Daniel Pedro MWer dá ao municipio da Franca, em 1838. 
o numero de 10.664 habitantes. 

O sr. dr. Leite Moraes, em seus singelos e interessantes 
"Apontamentos de Viagem" (1882), assim se refere & Franca: 

" . . . Chegbos á bella cidade da Frruica. que está a 235 
m. ácjma de Casa-Branca, situda n'urna coliina bordada de 
magrdf icos campos. 

"A Franca é uma cidade antiga, mas de agradavel pers- 
pectiva, e a maior qW encontramos depois de Campinas." 

Escragnolle Tawmy, no "Relatorio Cieral" da Commi&o 
de Engenheiros para Mato-Grosso (1865-66), @meve: 

"A cidade da Franca do Imperador mha-se situada na la- 
@ M e  austral de 200 28', e na longitude de 4T0 26' de Green- 

n ' w  bonito local, constituido por um chapadão que vai 
descombando para os dois corregos que a lhn&im a L. e O. O 
aspecto que offerece esta cidade vista de i6r-a é encantador 
e o constitiíe uma das mais bem situadas em toda a provincia 
de S. Pavio." 

N h  &* ZWh, Wrqiae tenho prgU@b &"-0gl~1- 

gbia da i!'mmx''. fpc? pWuwi em tRmPo. 
(U Vide, &ç@a origem d@ Villa de f&~te, Ib;l@ f l ~  Farab 



urna exposiçgo do capitão Antonio Joaquim de Souza Costa, em 
numero do "Correio Paulistano", de 1881. 

Manoel Eufrazio dava em 1870 a Santa Rita 2.000 almas 
e 2.899 em 1872; o dr. Joaquim Floriano de Godoy 2.000 em 
1875. Calculo a população de Santa Rita em 1838-39 em 1.000 
aimas, desde o ribeirão da Ponta-Nova até o Rio Grande, e a 
actual, comprehendida a Rifaina, em 8.000. Ignoro o recensea- 
mento ultimo. 

(3) "Logo começámos a subir a serra que separa Santa 
Rita do Rio Grande. . . 

O alto da serra mede 350 m. de altura; descortina-se ao 
longe o valle do Rio-Grande; as terras são superiores; as mat- 
tas de uma vegetqáo soberba. 

Chegámos & barranca do Rio Grande; tomámos a sua al- 
tura e verificámos ser de,850 m. 

Ahi encontrámos viajantes, tropeiros, carreiros "amontoa- 
dos", esperando a sua v a  de atravessar o,rio, ou na balsa, ou 
na  canoa; nos armazens do porto existiam mais de dez mil 
alqueires de sal; do lado opposto, no porto fronteiro, via-se 
tambem que havia viajantes, tropei~os e carreiros, solicitando 
passagem. 

O rio mede de largura para mais de duzentas braças; esta 
na sua maior enchente - pelos galhos do páu, como exprirne- 
se o caipira. 

. . . E a balsa despegou-se dri. barranca e sahiu ao largo; 
tinhamos de subir barranqueando, ao menos meia legua para 
que depois, atravessando o rio e, rodando, fossemos sahir no 
porto fronteiro, tal a correnteza do rio e a sua profundidade. 

Sahindo ao largo, comprehendi que estavamos sobre uma 
sepultura fluctuante. A balsa desconjunctava-se; as suas taboas 
estragadissimas; as canoas podres fazendo agua.. . 

E o peso era enorme! 
Subimos muito, e, afinal, a balsa c,ahiu no centro do rio 

e rodava á mercê da correnteza.. . não obedecendo aos esfor- 
ços do piloto e remeiros. Parecia-me que ella ás vezes submer- 
gia-se pouco a pouco.. . os camaradas luctavam com uma força 
superior á de seus braços; as canoas faziam agua.. . e a balsa 
sempre rodava! 

Passámos a fronteira do porto, e continuámos a descer, - 
avançando pouco a pouco para a barranca opposta, até que, 
emfim, chegámos, tocando-a talvez umas quatrocentas braças 
abaixo do porto." 

Leite Moraes, "Apontamentos" citados. 
A descripçã~ B exactissima. Já passei por vezes o Rio 

Grande nestas condições, saltando do antigo feudo de Anselmo 
para a fazenda do Barão da Ponte-Alta. 

(4) Representação do Povo Francano á Camara Munici- 
pal, em fins de novembro de 1838, e parecer da mesma Ca- 
mara, por uma Commissão de Redacçáo composta dos verea- 
dores Francisco Antonio da Costa, Manoel Ribeiro da Silva e 
José Justino Fabiros. 

(5) Azevedo Marques, em seus "Apontamentos", diz que 
"teve esta desordem origem em causm accumuladas desde 
1836, quando para aqueiia Villa emigrou o preto crioulo Bra- 
Ziiio Magno Redrigues Alves, rabnla que fugia da Viiia do Ara- 
x&, por haver sido ahi  processado. Este homem, de instinctos 



mhus, era esperto e inteiiigente, e associando-se a um partido 
de homens exagerados, começou desde logo a fomentar inW- 
gas e desordens, do que resultou uma série de denuncias e pro- 
cessos durante mais de um amo, tempo em que, póde-se dizer, 
a Villa Franca do Imperador foi .um theatro de desordens.'' 
Obra cit., tom. 11, pag. 165. 

Ora, o Processo de Anselmo e seus cumplices, que é base 
capital desta Narrativa, não fala de tal preto crioulo B r m o  
Magno, que Azevedo Marques sem duvida confunde com Luiz 
Gonçalves Lima. 

No periodo em que Azevedo Marques trata da Anselmada, 
ha tambem erros de data; e nos mesmos erros cahiram o dr. 
Teixeira de Mello e outros chronbtas. 

(6) Sobre a elevação da Franca 4 Villa, vide os Do- 
cumentos por mim publicados n'"A Justiça". 

(7) Informação da Camara Mwicipal da Franca em res- 
posta & Portaria do Presidente da Provincia, Venancio José 
Lisboa, de 5 de dezembro de 1838. 

Esta longa e minuciosa informação é assinada pelos verea- 
dores João Luiz Affonso Salgueiro. Francisco Antonio da Cos- 
ta, José Bernardes da Costa Junqueira, J o h  Garcia Lopes da 
Sllva, José Luiz Cardoso, Antonio F'rancisco Junqueira e An- 
tonio Ferreira da Rosa. 

(8) Idem. E mais o "Relatorio" apresentado 4 Assem- 
bléa Legislativa Pravincial de S. Paulo, em sua abertura, no 
dia 7 de janeiro de 1839, pelo Presidente da Provincia, m o .  
sr. dr. Venancio José Lisboa. 

~iscursó que o Presidente da Provincia de S. Paulo, Exmo. 
Sr. dr. Manoel Machado Nunes, dirigiu 4 Assembléa Legisla- 
tiva Provincial na abertura da sessão ordinaria em 7 de janeiro 
de 1840. 

C9) Informaçih da Camara Municipal, j& citada. 
(10) Parecer da Commissão de Justiça da Assembléa Pro- 

vincial (Carneiro de Campos, Azevedo Marques e Monteiro de 
Barros) em sessão de 2 de março de 1838. 

(11) Idem. 
(12) Idem. 
(13) Informaçóes da Cam.ara Municipal, j& citadas. 
(14) Idem. 

. (15) Idem. 
(16) Parecer da Commissáo de Justiça -da Assembléa Pro- 

yincial, j& citado, in fine. 
(17) Praticam torturas e absurdos, prmssam sem causa 

e por vingança, calumniam, insultam e prejudicam. Recorre-se 
ao Governo, irritam-se com isto os despotas e não respiram 
sinão vinganças, e muito especialmente contra Anselmo Fer- 
reira e seus amigos, por elle e este procurarem no seu manan- 
cial a boa ordem e observkncia exacta das Leis vigentes. Df? 
tudo mofam os absolutos: requerimentos contra elles feitos, e a 
que se ordenou respondessem, elles não s6 não respondem, si- 
náo os consomem a ponto de mais se não saber deiies. "Mor- 
mação da Camara Municipal", já citada. 

(18) Não satisfeitos com isto maquinam ass&sSinar aqueiie 
Anselmo e outros, e j& quasi sem rebuço não falam sinão em 
matar. . . Com taes malucos e outros fascinorosos que por aqui 
disparaos infestavam muitas vezes as estradas, as vizinhanças 
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da Fazenda de Anselmo e mais sitios para o matarem e com 
estes despendiam grossos dinheiros.. . Informação supra, e a- 
presentaçáo do Povo, tambem citada. 

(19) Este facto, cuja veracidade não garanto, pois não 
conta de documentos (como tudo que aqui esçrevo), foi-me 
referido por pessoas velhas da Franca contemporaneas, pode- 
se dizer, do heróe deste episodio. Muitos outros factos verosi- 
meis e assentes em testemunho fidedigno, são relatados ácerca 
de Anselmo, pró e contra. 

(20) Setenta e quatro, diz Anselmo no termo de interro- 
gatorio. 

(21) Assim rezam 6s depoimentos das testemunhas, e é 
de crer, pois á conferencia assistiram varias pessoas, entre ou- 
tras o Vigario Joaquim Martins Rodrigues; e, finda ella, pre- 
sentes todos os aggressores e queixosos, com assistencia de 
muitas pessoas respeitaveis, prometteram esquecer as injurias 
e males passados, tomando a Deus e aos espectadores por tes- 
temunhas. 

Grande foi o regosuo popular ao ter sciencia disto tudo e 
manifestou-se de modo ruidoso. 

(22) Termo de interrogatorio do R. Anseimo e pronun- 
cia pelo Juiz de Paz do l? Districto, João Paulo de S o ~ a ,  
em data de 25 de setembro de 1839. 

Esses tres guardas nacionaes haviam sido recrutados por 
se ter manifestado a favor de Anselmo Ferreira de Barcellos 
contra a facção opposta, capitaneada por Luiz Gonçalves Lima 
e seus amigos, todos revestidos de logares importantes na 
Banca. 

Ainda existe na Franca o venerando ancião, tenente Felii- 
bino Antonio de Lima, coévo destes acontecimentos. Em janei- 
ro de 1838 era elle juiz de paz em exercicio e estava proceden- 
do ao alistamento matar. - Anselmo officiou-ihe, intimando 
a passar a vara a José Joaquim do Carmo. Graças & pruden- 
cia do tenente Felisbino, que respondeu em termos legaes e co- 
medidos, mas de modo a não exasperar Anseimo e a precipi- 
tar os acontecimentos, tudo se resolveu sem desordens; mas ra 
facçáo dominante recuperou alento, e dahi os factos poste- 
riores. 

(23) Depoimento da testemunha, Bento José de Azevedo. 
(24) Denuncia do Promotor Publico interino, Manoel Jos6 

Alvares Pereira. 
(25) Depoimento da 5.& testemunha, Vigario Camiiio de 

Lellis Nogueira. 
(26) Depoimento supra. 4 testemunha assistiu & conferen- 

cia de Anseimo em casa de Pombo, com varias outras pessoas 
da Villa. Pensavam muitos que o fim da conferencia foi obstar 
a perpetração de roubos e outros desacatos. 

(27) Idem. - Auto de corpo de delicto indirecto, depoi- 
mento das testemunhas Manoel Ribeiro da Silva e Jeronymo 
Joaquim Ferreira. Do interrogatorio consta que Clementino foi 
ferido "por. tentar atirar com uma espingarda de dois canos 
conta Anselmo". 

(28) Depoimento da 1.& testemunha. 
(29) Dito da testemunha Jeronymo Joaquim Ferreira. 
O sr. Venancio José Lisboa, presidente da Provincia, em 

seu Relatorio & Assembléa Provincial, 7 de janeiro de 1'839, as- 



sim se exprime: "Não vos posso ainda relatar os pormenores 
destes tristes acontecimentos, por não ter exactas informações 
a tal respeito. Ignoro o que deu lugar á primeira perturbaçãio 
da ordem publica nesta V i :  o que sei é que elle teve lugar 
no dia 27 de setembro do ano passado etc." 

Entretanto, as causas da  sedição popular já tinham oc- 
cupado largamente a a t tençh da Assembléa Provincial, dando 
lugar ao interessante parecer da Commissão de Justiça da As- 
sembléa, ao qual j$ me referi. 

(30) E de notar que Anselmo ao passo que depoz as auto- 
ridades no dia 27 de setembro, deixou em paz a municipalida- 
de e o seu presidente, ali&s ausente. Não se explica esta con- 
descendencia attenta, a odiosidade que reinava entre Anselmo 
e José Teixeira. 

(31) Dep. da 5.8 test. Revd. Camillo de Lellis Nogueira. 
Este padre serviu de Vigario na Franca desde 1.O de janeiro de 
1837 até 9 de agosto de 1839. Posteriormente foi arcypreste em 
Santa Catharina. Era primeiro e tinha então 35 annos. 

132) As sess-s da Camara, desae 7 de janeiro, eram ce- 
lebradas em casa do presidente. 

(33) O velho edificio que serviu de casa forte existia ain- 
da em 1887. Ameaçava ruina. Era um sobrado espaçoso feito 
de páos a pique e por muitos annos resistiu B acçáo do tempo. 
Foi demolido ha pouco tempo, e no seu local edificado o pre- 
dio em que hoje reside o Sr. Luciano Vieira Santiago. 

(54)  Contrariedade ao libello pelo derensur nnwnro da 
Costa Pinto Junior, art. 7.O. 

(35) Denuncia do Promotor Publico interino. Manoel JV 

sé Alvares Pereira. de 12 de julho de 1839. 
(36) Dep. I.* test. Bento José de Azevedo. 
(37) Dep. supra. - Denuncia ref. 
(38) "Obrigaram o povo a comparecer, pondo até arriar 

ao peito." Dep. da 4.* test. João José Ferreira. 
(39) A Camara Municipal era assim composta: José Tei- 

xeira Alvares, presidente; Antonio Barbosa Sandoval, Antonir 
Joaquim da Silva, Manoel Rodrigues Pombo, José Luiz Cardo- 
sa, Manoel de Meirelles Freire, Simão Ferreira de Menezes. c 
secretario interino, Manoel Francisco Corrêa do Lago. 

(40) Livro 4.- das Actas da Camara Municipal fls. 93. 
O presidente, em sua fala de abertura, expoz que "o moi) 

vo de convocar a presente Camara extraordinaria para se fa- 
zer manter a Lei, por isso que tinha sido derribada por ho- 
mens desordeiros e criminosos os quaes desde o dia 27 do pro- 
ximo passado mez de setembro puzeram esta Villa em coacçãc 
depondo as autoridades legaes, ferindo.de morte o asilo dos 
cidadãos pacificas, commettendo os mais execrandos crimes. 
por cuja causa, talvez timorata a Camara nas sessões ordina- 
rias proximas passadas deixasse de representar como lhe cum- 
pria em Wtuãe de lei de 1.O de outubro de 1828, art. 58, ao Exm 
Governo, etc." 

Na 2.* sessão "propoz mais o Sr. presidente, que como as  
presentes sejam permanentes podendo-se a toda hora tomar-se 
qualquer deliberação, uma vez que estandò a mesma Camara 
com as armas na mão, por timorata de seus inimigos, internos. 
e externos, que ameaçavam a morte a todos aqueiies que dese- 
jam a legalidade, por taes principias elle presidente propunha, 



que nos officios a S. Exc. e ao Regente do Imperio, se narrem 
todos os factos acontecidos, faeendo-se mais ver que o Juiz; Mu- 
nicipal interino, Reverendo João Teixeira de Oliveira Cardoso, 
que se elevou a Juiz de Direito interino, pela coacçáo do que 
servia este emprego, nenhuma providencia tem dado a respeito 
de tão terriveis acontecimentos, mas sim existe de mãos dadas 
com aquelles inimigos da  legalidade, e bem se conhece que está 
a fazer da Lei do Sr.'Dom Pedro Segundo como um cão surdo 
e mudo, que nem ao menos ladra, quando vê suas ovelhas di- 
laceradas pelos lobos, etc." O que foi apoiado. 

(41) Dep. das test. do corpo de delicto indirecto, Manuel 
Ribeiro da Silva e Jeronymo Joaquim Ferreira - Livro 4P das 
Actas, sessão do dia 3 de novembro. 

(42) Id. id. 
(43) Livro 4P das Actas, sessão do dia 1.O de novembro. 
$44) O padre João Teixeira de Oliveira Cardow, Juiz de 

Direito interino, empossado por Anselmo. Representou papel 
saliente na politica Francana daquelle tempo. Era homem culto. 

(45) O Bando ou proclamação foi lido 9. tarde em vespe- 
ras do dia de finados, quando a Igreja chamava os fieis 6 ora- 
ção, annunciando-lhes que no dia seguinte teria lugar a com- 
memoração dos Fieis Defunctos. 

A casa forte era situada a poucos passos da Matriz e a pe- 
quena distancia da capella do Rosario, no largo d'Alegria ou 
da Acclamação, hoje largo do Conego Rosa. Uma praça ma- 
gnifica, onde se destaca um relogio do sol, de marmore de Car- 
rara, obra do astronomo Frei Germano d'Anncy. 

(46) Dep. da 5.& test. Revd. Camillo de Lellis Nogueira. 
(47) Liv. 4P das Actas, sessão do dia 3. 
(48) Id. Exposição do Rev. Camillo de Lellis Nogueira e 

seus dois companheiros. 
(49) Id. Id. - Dep. da mesma test. - Officio do Presi- 

dente da Camara Municipal e da legalidade da Villa Franca do 
Imperador", em 3 de novembro, ao mesmo. 

(50) Id. Id. "E depois explicou-se mais o dito Vigario, 
que o trato que eile (Anselmo) fez com os Juizes (depostos) 

-foi de não servirem mais os seus empregos e de ninguem dar 
parte para o Governo". Anselmo insistia neste ponto - de não 
se dar parte ao Governo, ao passo que este fora um dos pri- 
meiros cuidados da sessão permanente. 

(51) Id. Id. As Actas da sessão permanente são interes- 
santiçsimas. -* Pelas declarações que fizeram posteriormente, 
verifica-se que os tres vereadores Silva, Meirelles e Cardoso 
foram forçados a comparecer ás sessões, e o fizeram para evitar 
mal maior. 

De facto: na sessão extra-ordinaria de 22 de novembro, a . 
Commissão foi de parecer que "se dever& na ultima das tres 
Actas por emenda de que nem huma se approva, por serem 
calumnioza e falta de toda a legalidade, e com esta declaração 
assignar toda a Camara." 
. E assim venceu-se por unanimidade. assignando os verea- 
dores Meirelles e Cprdao, que faziam parte da nova Camara. 

Na sessão do hesmo dia o vereador Cardow declarou e fez 
constar da acta que, na sessão permanente de t-4 de novem- 
bro "assistiu concurso de Povo estando este armado circulando 
-alguns dos vereadores." 



(52) Eis alguns topicos da representação da Camara ao 
Presidente da Provincia.. . "Depois destes acontecimentos ficou 
a vilJ.a no estado o mais desgraçado, pois que com semelhantes 
exemplos não houve mais temor de Leis, nem Policia alguma, 
andando sempre gente armada dos mesmos desordeiros, dan- 
do-se tiros todas as noites e commettendo-se crimes publica- 
mente, existindo todos em aiarma continuo, temendo a cada 
instante nova invasão, e novos insultos. Porém, o sgffrimento 
dos bons cidadáos levou a pensarem sériamente sobre seus de- 
veres na crise em que se achavam, e no dia 31 de outubro pro 
ximo passado grande numero delles se armaram para defender 
a Ordem Publica e sustentar as Authoridades em seus Empre- 
gas. m a  o que os foram buscar em suas cazas. Desde então 
tem-se tratado de tomar medidas para o restabelecimento do 
imperio das Leis, no que tem trabaihado esta Camara, e as 
demais Authoridades que todas se acham reunidas, e apoiadas 
pelos Cidadáos amantes do seu Pah, a cuja frente se acha o 
Commandante e mais alguns officiaes da Guarda Nacional e 
Polidal, e os quaes estão animados a sustentar a Causa Pu- 
blica arriscando muito suas vidas, visto que tem-se informa- 
çóes certas de pessoas fidedignas de que brevemente seremos 
attacados pelos desordeiros, que se apromptam com todas as 
forças para esse fim. Por tanto esta Camara levando estes acon- 
tecimentos Bi presença de V. Exc., e declarando com magua a 
$&te situação de seu Municipio, ameaçado de terríveis desgra- 
ças, confia em V. Exc. de quem espera quanto antes socorro 
para se conseguir a paz tãa desejada, sem o que nunca ser& 
possivel vegetaz na Franca a arvore da liberdade, e conseguir- 
se submt.lsgo e respeito ás Leis e ás Authoridades Publicas. 
Devendo sobre tudo V. Exc. reflectir, que a força que temos 
não hé de maneira alguma sufficiente para nos fazer-mos res- 
peitar dos Anarchistas. e que não ha muita probabilidade de se 
ajunctar muita força mais pelo estado de insubordinação da 
Guarda Nacional, e que elles nos ameaçam com grandes forças, 
muito superiores ás nossas, e assim só confiamos no nosso va- 
lor para deffender a Causa Publica, e as nossas familias, e nas 
providencias que esperamos que V. Exc. dar&, apezar de des- 
confiar-mos que tarde chegar& o socwrro que precisamos. Nesta 
hora, estando a Carnara em sessão, se entregou ao presidente 
della a Carta, que se junta, assim como hum officio do promo- 
tor publico, de cujas peças póde V. Exc. tambem inteirar-se. 
- Paço da Camara Municipal da Villa Franca, 4 de novembro 
de 1838. ás 2 horas da madrugada - José Teixeira Alvares. - 
Antonio Barbosa Sandoval. - Antonio Joaquim da Silva. - Ma- 
noel Rodrigues Pombo. - José Luiz Cardoso. - Antonio de 
Meirelles Freire. - Simão Ferreira de Menezes." 

Os offlcios da Camara foram levados & Capital por proprio 
e entregues ao presidente da provincia, que se mostrou sorpre- 
hendido com o occorrido. 

A attitude do Governo Provincial em face da Ansefmada foi 
dubia. de principio a fim. As causas que determinaram o mo- 
vimento revolucionario haviam sido debatidas largamente no 
seio da AssemblBa Pmv. e das Commissões. Ao Governo não 
eram desconhecidas as primeiras investidas de Anselmo, que 
precederam a sua invasáo de setembro. 

Mais tarde, a Assembléa Provincial negou um voto de lou- 



vor ás tropas que tinham marchado para a Franca afim de 
restabelecer a ordem. Desconheceu mesmo os serviços prestados 
então pelo padre Jolo José Vieira Ramalho, mais tarde Mon- 
senhor e Senador. . . -, 

(53) Dep. da test. Martinho Paes de Arruda. 
A 3.8 sessão permanente tendo terminado na madrugada 

do dia 4 de novembro, o exodo dos legalistas, se fez no mesmo 
dia fugindo uns para sitios de amigos, outros para o arrabl 
de Canna-Verde (Batatais) e o Curata de Cajurú, e diverws 
para o arraial do Canno. 

(54) Contrariedade do libello, art. 5. 
A influencia do padre João Teixeira de Oliveira Cardoso 

era grande, e a Camara Municipal. em sua representaçáo al- 
ludida ao Governo Provincial. a reconhece. quando, após ter 
narrado as scenas da primeira invasão, carregadas com as có- 
res mais tetricas, diz: 

"N'este estado de coisas, a chamado de varias pessoas, ap- 
pareceu o padre João Teixeira d'oliveira Cardoso. J u b  Munl- 
dpal interino, e este, pela influencia que exerce sobre a mes- 
ma gente, de cuja partido h6 chefe fez com que elles não com- 
mettessem assassinios, e se retirassem para uma casa onde se 
aquartelaram. . . " 

Este cap, Matheus Coelho da Fonseca serviu de almotace 
na Franca em fevereiro de 1825. 

(55) Por muito tempo desde o seu inicio, a Franca pri- 
mou pela industria fabril e pastorii. Em 1814, o secretario do 
governo Manuel da Cunha Azevedo Coutinho Souza Chichorro, 
em Memoria ao Conde de Palma, assim se exprimia: 

"Ha nesta capitania algumas fabricas de algodão ordina- 
rio: na freguezia &a Franca se fazem pannos de lan grossos, 
baetas, chapeos etc., as quaes fabricas favorecidas poderão tal- 
vez vestir a tropa, e escravatura da capitania; e distando aquel- 
la freguezia 79 leguas d'esta cidade, e 90 do porto de S a n a ,  
o seu comrnerclo~ d deve consistir em gados, e generos de fa- 
Dricas, aquelles porque se movem a si mesmos e estes porque 
são generos de muito valor, e pouco peso, unicos que devem fa- 
zer o commercio das povoaç6es do interior, quasi sempre em 
bestas, e tambem em m s .  O Principe Regente Nosso Senhor 
pela Real Junta de Commercio. mandou para esta capitania 
um fabricante afim de ajudar a qualquer pessoa que queira 
estabelecer fabricas, mas por ora tudo esttí em principio." 

Memoria em que se mostra o estado economico, militar e 
politico da capitania geral de S. Paulo, quando de seu governo 
tornou posse a 8 de dezembro de 1814 o I&. e Exm. Sr. D. 
Francisco de Assis Mascarenhas, Conde de Palma, etc. 

"Já no seculo XVIII a povoação de Franca estava num 
estado florescente; sua igreja, da invocaçáo de N. S. da Con- 
ceição, era parochia, e seus moradores fabricavam pannos de 
lan e d'algodão e chap6os de feltro de lan." Milliet de St. 
Adolphe, Dicc. Geog. do Imp. do Braeii, t. I, pag. 375. 

Ha engano quanto tí data da mochia, que é de 1804 e 
não do seculo passado. 

"Tirante pequeno numero, operarios e vendedores de co- 
mestiveis, esses homens e m  todos lavradores que.. . cultiva- 
vas a terra: fabri(38YSm, em suas casas, tecidos de algodb e de 



lan e cuidavam sobre tudo da criaçáo do gado, dos porcos e dos 
me i ro s .  A criação do gado bovino tomou, no distrito da Fran- 
ca, grande incremento e em 1838 esse distrito era um dos que 
forneciam maior numero de rezes. E 4 s w  vida de criadores que 
.os habitantes dessa região tem a vantagem de não precisar de 

. 

grande numero de escravos." - Saint Eilaire. o- Citada, t. I. 
c. 11, pag. 161-162. 

No expeàiente do governo coloniai encontram-se muitos 
Bandos ácezca da compra de boiadas na Frsnca, para o abaste- 
.cimento da capital e municipios c i rcumM06.  
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A primitiva povoação, que é hoje a importante cidade do 
Avaré, séde do municipio, com dois districtos de paz, e da eo- 
marca, com tres municipios, foi fundada pelos sertanejos ma- 
jor VicúAriano de Souza Rocha, sua mulher, e Domiciano b 
Sant'Anna e sua mulher, quer, por escriptura publica de 15 de 
maio de 1862, lavrada nss notas do tabellifio de Botucatú, séde 
do districto. municipio e termo, doaram o tarreno necess&, 
correspondente a 27 hectares, situadas nas margens do ribeiro 
denominado Lageado. affluente esquerdo do Rio Novo, paira pa- 
trimonio a ~ape l la  de Nossa Senhora das Dores com a deno- 
mina~% de Rio Novo, mediante pagamento de foro pelos ocupan- 
tes para a manutenção do culta religioso da futura Ma&, sen- 
do esse terseno augmentado em mais 142,400 hectares, em vir- 
tude da escriptura de rectificação, lavrada nas notas do mesmo 
tabellU@, em 9 de janeiro de 1869, para a legalização, canonica 
do patrimonio, que foi julgado valido pela Camma Ecclesiastics 
de Sáo Paulo. 

Concorreram para essa fundação, com serviços e prestigio 
pessoal, Josê Antonio do Amaral, Generoso Teixeira, Antonio 
Brnto Ues ,  Jacintho Gomes de Moraes, Dionizio J& Franco 
e otltzos, cujos nomes são ignorados, os q m s  deixaram nume- 
rosos descendates. 

A dewplin@o de - Rio Novo - dada 6 nascente po- 
v o ~ $ ~ ,  foi por ficar mais proxima do rio desse nome, bastante 
conheci&, o qual n-e na cardilheira' da serra de Botucatii, 
onde bifurca-se a que lmssa na proximidade de Avaré e que, 
na opinião de pessoa6 competentes, não é cordilheira daquelia, 
mas serra distincta. 

E a origem daquelle nome, dado ao rio, segundo a tradição, 
foi por terem 08 antigos posseiros, quando o atravessaram no 
verão, em conquista da nova Caman, sonhada nos invios ser- 
tões da margem direita do Paranapanema (rio muito conhecido. 
que nasce na cordilheira maritima, municiplo de Capão Boni- 
to de Paranapanema, e que da foz do Itararé em dfante divide 
este Estado com o do Parans) encontracio esse rio reduzido a 
pequeno regato, quasi secco, sem corrente, phendmeno hydro- 
graphico conhecido em certas regiões, mas ignorado pelos h- 
trepidos e ingenuos posseiros, que, decorridos alguns rn- em 
seu regresso, reconheceram-no, mas, caudaloso, dentro -de seu 
leito. pelo que, estupefactos, exclamaram: Rio Novo! e o deno- 
minaram assim, como faziam dos logares por onde pwsavam, 
aproveitando o mais simples acontecimento ou a mais superIi- 



cial observação, para a escolha do nome pelo qual devia ser 
conhecido o local. Essa tradição, com outras, foram narradas, 
ha annos, por um descendente desses benemeritos e exponta- 
neos povoadores do dlo, bem differentes dos hodiernos. 

Ao tempo da fundação da povoação, algumas tribus de in- 
dios, principalmente botocudos, aldeados na margem esquerda, 
do Paranapanema, faziam incursões nas matas incultas, até d 
proximidade do nascente nucleo do Rio Novo, praticando de 
suùpreza depredações e assassinatos, sendo o ultimo, em 1867, 
Zfe um escravo de Antonio Bento Alves, em sua fazenda agricod 
la e pastoril "Tres Ranchos", praxima da actual villa de Cer- 
queira Cezar. 

Distando mais de 60 kilometros de Botucatú, foi nesse anno 
creado o districto policial e nomeadas as respectivas autori- 

dades, para evitar as desordens e perigos a que estavam amea- 
çados os habitantes do novo nucleo, que começava a desenvol- 
ver-se. 

Por um recenseamento regular, a que procedeu a sub-dele- 
gacia de policia, em 1869, apezar da reluctancia, que ainda se 
nota, da população ignorante, em prestar informações para as 
estatisticas, pelo receio de imposto ou alhtamento militar, fi- 
cou anstatada a exlstencia de 2.047 pessoais, das quaes apenas 
23 estrangeiros, com 417 casas, no novo districto. 

O territorio-deste limitava-se a Nordeste com o de Botu- 
catú, ao Norte, com o de Lençóis a Noroeste com S. Wmin- 
gos (posteriormente Santa Barbara do Rio Pardo), ao Sul com 
o de Bom Sucesso, municipio e comarca de Faxina, a Leste 
com o de Guarehy, municipio e comarca de Ikpetininga. Bses 
limites eram: Pelo rio Santo Ignacio, desde a sua foz no Para- 
napanema até o ribeiro Tamanduh, por este acima atk fron- 
tear a,cabeceira do Rio Novo, por este abaixo até o vaiio ve- 
lho, deste a rumo até o rio das Pedras. por este abaixo até o 
Rio Pardo, por este abaixo até o regato das Tres Pontes, ppr 
este acima ate frontear a cabeceira do Palmital, por este abai- 
xo até o Rio Pardo, atravessando em linha recta, até a bar- 
ra do ribeiro Vareta, á margem esquerda d~ Rio Novo, pelo dito 
regato acima até a cabeceira, desta 4 do regato dos Tres Ran- 
chos, por este abaixo at& o de Desiderio Pires, deste & esquerda, 
em linha recta, 4 cabeceira do regato do Virado, por este abai- 
xo até o Paranapanema e por este acima, até & foz do Santo 
Ignacio, onde teve principio. 

O districto policial, pela lei provincial n. 63, de 7 de abril 
de 1870, foi elevado 9. freguezia, .sendo esta instituida canoni- 
camenk a 9 de agosto desse amo; e o districto de paz foi ins- 
tallado a 7 de julho de 1874, em que houve a l.a audiencia do 
1P dos juizes de paz eleitos a l0 de março desse anno. 

A sua superficie era de 66 kilometros de N. a S. e 90 k, de 
E. a O. ou 165 leguas quadradas, sendo dois terços no planal- 
to da serra e um nos baixios do valle do Paranapanema; es- 
tando, porém, reduzida a dois terços por desmenbramentos que 
se deram. 

O seu clima sempre foi ameno e dos mais saudaveis. 
A sua producção tem sido - café, fumo. canna, algodilo, 

cereaes, bovideos, equideos, ovideos, suideos, em quantidade 
adiante especificada. 



E a sua posição geographica, na Lat. austral - 23.T e 
Low. O. do Rio de Janeiro - 5P42'. 

Elevada a freguezia 6 categoria de villa, pela lei n. 15, de 
7 de julho de 1875, realhou-se a eleição de vereadores da pri- 
meira Camara Municipal a 5 de dezembro desse anno, e a ins- 
tallação do municipio a 27 de maEo de 1876. 

O novo municipio foi elevado a termo civil, e creado nelle 
concelho de jurados, distincto do de Botucatú, por acto do pre- 
sidente da provincia de 22 de abril de 1876, sendo o fi3ro ins- 
tallado a 3 de junho seguinte, pelo 1.O supplente do juiz muiil- 
cipal, de orphams, da provedoria, capellas e residuos, e, pelo 
decreto n. 7.150, de 1P de fevereiro de 1879, creado o logar de 
juiz effectivo ou letrado. 

E o novo termo foi elevado á comarca, comprehendendo o 
termo de S. Sebastião do Tijuco Preto, depois Pirajú, por lei 
.n. 3, de 22 de fevereiro de 1883, s6 installando-se a mesma a 
11 de fevereiro de 1890, depois de classificada de la entrancia, 
por decreto n. 116, de 3 de janeiro desse amo, do Governo 
Provisorio da Republica, ficando tambem installado o Registro 
Geral de Hypothecas da comarca. 

Tendo as leis n. 23, de 30 de março de 1874, n. 79 e n. 96, 
de 21 de abril de 1880, n. 111, de 25 desse mez e anno, e n. 18, 
de 17 de março de 1882, desmembrado .parte do territorio do 
municipio para o annexar aos municipios vizinhos, foi o pre- 
juizo compensado pela lei a 103, de 30 de junho de 1881, que 
incorporou a elle mais de dez mil (10.000) alqueires de terreno 
da fazenda "Palmeiras", transferida do municipio de Faxina. 

Creando-se no extremo Nordeste do municipio a povoação 
de S. João do Itatlnga, nome este.indigena que significa pedra 
branca, foi ahi creado o districto policial em 1890, e, por de- 
creto do governo provisorio do Estado sob n. 146, de 1.O de 
abril de 1891, o districto de paz, comprehendendo parte do ter- 
ritorio do municipio de Botucatú, que o reivindicou, em vir- 
tude da lei n. 119, de 10 fie outubro de 1892. . 

Elevado esse districto de paz a municipio, pela lei n. 415, 
de 24 de julho de 1896, perdeu o de Avaré quasi um terço do 
seu territorio e população, ficando a sua superficie reduzida a 
110 kilometros quadrados. 

A denominaçáo de Avaré foi dada pelo governo provisorio 
do Estado poi- decreto n. 180, de 29 de maio de 1901, quando 
elevou a villa do Rio Novo á categoria de cidade. 

Avaré,.segundo o erudito dr. João Mendes de Almeida é 
corruptela de Abiré, e, segundo outros, de Abaré, que na lin- 
gua indigena significa Missionario; é nome de um monte no 
campo, isolado, com a altitude de 625 metros, que se avista ao 
longe, entre o rio dos Veados e o ribeiro Tamanduá, no muni- 
cipio de S. Joáo de Itatinga, onde, segundo a lenda, foi encon- 
trado .um monge, quando os posseiros ahi penetraram. 

O municipio de Avaré, pelo recenseamento de 1869, já men- 
cionado, contava 2.047 habitantes, dos quaes 23 estrangeiros, 
com 417 casas; pelo de 1886 verificou-se haver 8.704, sendo es- 
trangeiros 89, sabendo ler 939, com 1.430 casas; e pelo de 1890 
elevou-se a 14.490, sem contar o numero de analphabe-, de 
estrangeiros e de casas, calculando-se existir actualmente cerca 
de 23.000 habitantes, excluida a população de Itatinga, por ser 
tambem municlpio. No extremo O., onde a estrada de ferro 



"União Sorocabana e Ituana", hoje "Sorocabana Railway 
Company", estacionou por 10 annos, foi fundada a povoação 
denominada "Cerqueira Cezar", sendo ahi creado o districto po- 
licial, em 1897, e districto de paz pela lei n. 614, de 6 de ju- 
nho de 1899, calculando-se a sua população actual em cerca de 
5.000 habitantes. 

A renda municipal, em 1887, foi de 5:723$290, em 1908 de 
146:456$320, e no corrente anno est8 orçada em 212:393$590. 

A do correio, installado a 24 de abril de 1874, então com 3 
viagens por mez para Botucatú, e desde 1896, diariamente para 
S. Paulo, foi de 871$000 e em 1908 de 40:650$900. 

A da collectoria geral, hoje federal, installada em 1884, 
comprehendendo Santo Antonio da Boa Vista e S. Sebastião 
do Tijuco Preto, actualmente Pirajú, foi em 1887 de 23:579$460 
e em 1908, excluido Pirajú e incluido Santa Barbara do Rio 
Pardo, de 40:343$000. 

A da collectoria provincial, agora estadual, installada em 
1888, com insignificante fonte de renda, por pertencer a maior 
parte á geral, discriminada e augmentada pelas leis do novo 
regimen, foi em 1908 de 68:500$600. 

Em 1887 estavam matriculados nas 4 escolas publicas do - 
municipio 173 alumnos, e no Collegio Amara, fundado a 24 
de abril desse anno, pelo provecto educador José de Azurara, 
40 alumnos. 

Total dos que recebiam instruc~ão - 213 menores. 
Actualmente o referido Collegio, restabelecido ha 4 annos, 

- 

tem 48 alumnos; o Grupo Escolar "Edmundo Trench", instal- 
lado em junho de 1907, com 10 classes ou cadeiras, 330 alum- 
nos; e as escolas isoladas, estaduaes e municipaes, em numero 
de 7 - 216 alumnos. Total, 594. 

O eleitorado, pelo censo da lei Saraiva, e& 1887, era de 
157; actualmente, pelo systema vigente, é de 1.078. 

A producçáo do municipio, no corrente amo, nas 387 pro- 
priedades agricolas, est8 calculada pelo fórma seguinte: 

Café (de 3.644.500 pés) ............ 
Assucar .......................... 
Rapadura ........................ 
Algodão (reduzido pela baixa) ..... 
Fumo em corda .................. 
Uvas ............................ 
carne ............................. 
Toucinho ........................ 

............................ Milho 
Fei jh  ........................... 
Arroz ............................. 
Aguardente ...................... 
Leite ............................. 
Queijos .......................... 
Animaes de creaçáo e trabalho .... 
Aves domesticas .....:........... 

258.810 arrobas 
3.900 " 

1.266 " 

5.098 " 

1M) " 
140 " 

13.510 " 

18.824 " 

7.834.750 litros- 
250.000 " 

214.000 " 
408.000 " 
622.500 " 
40.200 
20.610 
58.305 



Além da producç&o supra, ha fundada esperança de ob- 
ter-se, bpportunamente, a do carvso de pedra, cyja exfstencfe, 
nas tefras da fazenda "Santa Gertrudes", no valYe do Para- 
napanema, deste municipio, e&& constatada mienWicabente 
pelos distinctos engenheiros de minas, drs. Francisco de Paula 
e Oliveira, Luiz Gonzaga Felippe de Campos e Cicero de Cam- 
pos, m o s  comrnissionados pelo Governo, sendo este ultimo, d8 
cornmiss&o geologica sob a direcção do notavel geologo ameri- 
cano, dr. Ismael Carlos Whitte, vindo ao Brazil especialmente 
para examinar os terrenos carboniferos dos Estados do Sul, 
como se verifica no opusculo "Carvão de pedra no Avaré", pu- 
blicado pelo autor desta memoria. 

O municipio 6 servido pe- estrada de ferro "Sorocabana 
Railway Company", ramal de Tibagy, inaugurado nesta cida- 
de a 2 de maio de 1896, tendo 4 estações denominadas: Andra- 
des, Avaré, Banõ Gnnde e Cerqueira Cezar. A de Barra Gran- 
de é um verdadeiro contraste de sua denominação, porque não 
tem agua corrente, e 6 servida por agua de poço; devia deno- 
minar-se Dr. Domingos Jaguaribe, conforme a clausula da es- 
critpura de doação do respectivo terreno á Companhia, imposta 
pelÕ proprfetar~o José Marcolino Nogueira, em homenagem ao 
illustrado e operoso dr. Domingos Jos6 Nogueira Jaguaribe, an- 
tigo deputadó á assemblka provincial por este districto, o qual 
esforçou-se para que a linha ferrea passasse por esta cidade e 
não a 36 kilomettos de distancia, pelo valle da margem direita 
do Rio Pardo, segundo a directriz estabelecida na lei de privi- 
legio sob n. 25, de 19 de março de 1887, constatada no opuscUl0, 
tambem do autor desta memoria, editado em 1890, sob O titulo - ''Artigos publicados sobre a melhor directriz da estrada de 
ferro Sorocabana de Botucatú a Tibagy". Essa directriz preva- 
leceu em grande parte, depois de examinada pelo chefe da ex- 
ploração, o Illustrado engenheiro dr. Guilherme Greenhalgh e 
verificada de visu pela distincta Directoria. com proveito reaJ 
para a Companhia. 

A cidade de Avaré, que em 1887 contava 195 casas no perl- 
metro urbano, conta actualmente cerca de 1.200; tem 25, ruas 
com os nomes dos seus fundadores, dos Estados, e da Capital 
Federal, e 6 largos: da Matriz, S. João, Boa -te, Santa Cruz, 
Mercado e CadBa; possue os seguintes edificios publicas: Egreja 
Matriz, Capella da Boa Morte, Capella de Santa Cruz, Hospital 
de S. Vicente de Paula, Casa de Misericordia, Grupo Escolar, 
Cadéa, Paço Municipal, Mercado, Matadouro, Cerniterio Muni- 
cipal e Gemiterio de N. Senhora das Dores; tem o matadouro 
frizorifico de uma empresa particular para o preparo de car- 
nes resfriadas, cuja cÕnstru6ção custou cerca de 120:000$000 e 
foi o nrimeiro do Estado: tem mais - uma linha telephonica 
que liga algumas fazendas á esta cidade e esta a ~tatinga, S. 
Manoel e Botucatú; 6 illuminada por 270 lampadas electricas de 
força de 60 vellas cada uma, tendendo a augmentar-se por ser 
a instaiiação de poucos mezes; tem ainda - uma sociedade de , 
instrucçáo e diversh com o titulo "Avaré Club" e outras com 
fins politicos, sociaes, caritativos e religiosos, e tres corpora- 
çóes musicaes; e, finalmente, uma typographia. recentemente 
fundada, em que é publicado o pequeno periodico O Aspirante, 



aealcado aos interesses do municipio, sem c á  politica, tendo 
sido anteriormente publicados: - O Rio Novetise (primeiro da 
zona, em 1887, durando cinco amos), O aecaào, A Viatoria, 
A d ,  O Rebate, O Apologo, A Lucta, O Autonomisk, O Cor- 
reio do Avaré, O Correio & SeFtBo, A Cidade de Avaré e a Pa- 
rochia de A&, este, numero espeeitll, para commemorar a vi- 
sita pastoral do Arcebispo de Ptolomaide, d. José Mamondes 
Homem de Mello, actual bispo de São Carlos, deste Estado. 

Avare, outr'ora Rio Novo, 26 de julho de 1009. 
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Padre Anselmo 
A. ANTONIO CORREA DE LEMOS 

Alegres bimbalhavam os sinos da parochial egreja de 
Nossa Senhora da Conceição da villa de S. Carlos, no dia 
21 de fevereiro de 1832. 

E com razão. 
Nessa data, em sessão da Camara Municipal extraordi- 

nariamente reunida, fôra lido um officio em que padre 
Joaquim Anselmo de Oliveira pedia lhe marcassem dia e hora 
para vir tomar posse do cargo de vigario collado da fregue- 
zia ("1. Designou-se a mesma sessão, ao meio dia, para esse 
effeito e, comparecendo o sacerdote, prestou elle o juramento 
legal, cujo termo é do teor seguinte, no "Livro de ordenanças, 
posturas, nombramentos, juramentos e posses," do archivo 
municipal, fls. 59 e 59 verso: 

"Termo de posse e juramento que a Camara dá ao vi- 
gario desta Villa Joaquim Anselmo de Oliveira - Aos vinte 
e um dias do mez de Fevereiro de mil oitocentos e trinta e 
dois anos, nesta Vila de São Carlos, axaráo-se reunidos cinco 
Senhores Vereadores e aberta a sesã0 comparece0 o Reve- 
rendo Vigario Joaquim Anselmo de Oliveira, e tendo apre- 
sentado o geo Diploma de Vigario Colado desta Igreja tendo 
axado a Camara conforme admitio-o a prestar juramento sobre 
um livro dos Santos Evangelhos, em que poz sua mão direita, 
jurou pela maneira seguinte - Juro aos Santos Evangelhos 
desempenhar as Obrigações de Vigario Colado desta Igreja, 
cumprindo as Obrigações deste cargo - Depois do que a 
Camara mandou lavrar o presente Termo que asina com o 
mesmo Vigario em conformidade do art. 54 da Lei de 1.O 
de Outubro de 1828, o que mandou publicar na forma do 
mesmo artigo. E para constar mandarão Lavrar o presente 
Termo que asinão, eu Raymundo Alvares dos Santos Prado 

(*I Padre Joaquim. Anselmo de Oliveira foi o 12.O vigario da 
parochia de S. .Carlos e teve como coadjrictores os padres: 
Martinho Antonio Barreto !de 19 de julho a 5 de setem- 
bro de 1834); Antonio Candido de  Mello, (de 4 de julhc~ a 
23 de novembro de 1835); Severino de Andrade Motta, ídt  
27 de julho de 1836 em diante) e José Gomes Perei~a (dc  
11 de dezembro de 1836 até a posse da novo vigario, em 
1838). B. O. 



Leme o escrevi. Antonio Pompeu de Camargo. Francisco Tei- 
xeira Nogueira. João Albertino de Seixas. José Mendes Ferraz. 
padre Joaquim Anselmo de Oliveira". 

No mesmo livro e pagina, lê-se o registro da "carta de 
colasão do- vigario da Igreja de S. Carlos do Reverendo Joa- 
quim Anselmo de Oliveira", sabendo se por esse documento 
que o candidato fora apresentado ao bispo d. Manoel Joaquim 
Gonçalves de Andrade pelo presidente da provincia Raphael 
Tobias de Aguiar, em 16 de dezembro do anno anterior; alli 
se acham relatadas as ceremonias prescriptas para o caso, 
como a imposição do barrete, etc. 

E ainda nesse dia da posse a Camara fazia expedir um 
edita1 avisando os moradores da villa da entrada do novo 
levita, segundo registro no livro de correspondencia de 1829-39, 
fls. 21 verso: 

"A Camara Municipal desta Vila de S. Carlos - Faz 
saber que em sesão de oje deo pose, e fez prestar juramento 
ao Reverendo Vigario Joaquim Anselmo de Oliveira de Vi- 
gario Colado desta Igreja, e Freguezia e por tal deve ser 
reconhecido. E para constar mandou Lavrar o presente Edita1 
que será publicado e afixado no lugar do costume. Dado e 
pasado no Paso da Camara desta Vila de S. Carlos em sesão 
extraordinaria de 21 de Fevereiro de 1832. Eu, Raymundo 
Alvares dos Santos Prado Leme, secretario da Camara o 
escrevi. Antonio Pompeu de Camargo, Presidente. O secre- 
tario, etc. 

Mas, emquanto officialmente se dava a installação deste 
parocho, o povo jubiloso a festejava na egreja matriz da villa 
humilde, defronte ao paço municipal e cadeia publica. 

Com razão, pois, bimbalhavam alegres os sinos do tem- 
plo de Nossa Senhora da Conceição da villa de S. Carlos. e 
os moradores do l ~ g a r ,  ouvindo aquelles sons, talvez concla- 
massem contentes no bojo da matriz festiva: - Benedictus 
qui venit in nomine Domini! (S. Marcos, cap. VI, vers. 10). 

Digamos algo dessa egreja. 
Naquelle tempo, quasi um seculo depois de ter sido furi- 

dada a povoação das Campinas de Mato Grosso, a villa de 
S. Carlos, que lhe succedeu, começava a desenvolver.-se, graças 
á sua pinturesca e accessivel collocaçáo a pouca distancia 
da capital e em ponto de onde sahiam estradas para o interior 
do paiz. 

Ora, a egreja matriz da villa era a que chamamos Velha, 
em contraposição da Nova, que se ia erguendo vagarosamente. 
Havia mais as seguintes casas de oração: a de N. S. do 
Rosario, que viria a servir de matrizi, e uma capellinha em 
Santa Cruz, bairro importante da villa novel. 

A necessidade da construcçáo da matriz foi o inicio do 
florescimento da povoação; e Campinas, mais do que outros 
logares talvez, é uma creação do sentimento religioso do povo 
paulista. 

"Sendo estes certóes trilhados por muitos tempos com 
a wtrada das Minas de Gopaz - dizia o primeiro livro do 
tombo desapparecido - esteve alguns annos este caminho 
inculto e depois vierão aos poucos principalmente Tabatea- 
nos a fazer aqui suas habitações por acharem perfeitissimas 



as terras. e supposto viviam com muita fartura de maiiti- 
mentos, comtudo pereci60 fortemente pela falta de sacramen- 
tos, sem os quaes no decurso de trinta annos falleceráo perto 
de quarenta pessoas". Assim, distantes de Jundiahy e afflicbs 
pela carencia de soccorros espirituaes, os moradores da terra 
trataram de erigir uma freguezia á parte. 

'" nessa intençáo andaváo - continúa o livro citado - 
athé que Deus por sua infinita misericordia foi servido fa- 
cilitar-lhes os meios para conseguirem o grande thesoiro, que 
oje possuem; porque suscitou valeroso animo ao grande zelo 
de Francisco Barreto Leme, por cujo empenho e cuidado" 
conseguiram no anno de 1772 licença do Revmo. Governador 
do Bispado (era o conego dr. Antonio de Toledo Lara) para 
sua freguezia ser creada. 

Diz o dr. Ricardo Gumbleton Daunt, em conhecida me- 
moria sobre Campinas, que o vigario de Jundiahy a principio 
se oppusera ao justo desideratum dos habitantes da terra. 
Entretanto não teve remedio sinão vir demarcar, em 1773, o 
ponto para a construcçáo da matriz. 

Si é certo que Campinas Veihas foi o nome dado ao logar 
das habitações primitivas, não menos certo 6 que a denomi- 
nação Campina, mais tarde pluralizada, cabia a um campo 
de excellentes pastagens onde se acham hoje s praça Bente 
Quirino, ruas e habitações que a cercam. Ahi foi demarcado 
o sitio do novo templo, e talvez tivesse existido a capella de 
barrotes e paus roliços que moradores anteriormente havism 
edificado para se utilisarem da passagem dos sacerdotes em 
demanda das minas de Goyaz, levados pelos sons de cam- 
painha que-diz uma lenda-soavam no meio das matas. 

Entretanto, a egreja matriz continuava sendo levantada 
morosamente, á medida que se recebiam esmolas dos que por 
aqui transitavam. Mas com a chegada do novo bispo da 
diocese, d. frei Manoel da Resurreição, foi concedida aos 
habitantes 'das Campinas licença para a erecçgo de uma 
capella provisoria, ponto onde mais tarde se fez a cadêa velha 
e onde hoje se ergue a estatua de Carlos Gomes. 

Levantou-se na egreja a pia e, dada a bençam 8. capeiia, 
foi inaugurada a parochia de Nossa Senhora da Conceição 
das Campinas, havendo missa cantada pelo franciscano frei 
Antonio de Padua Teixeira, que era o vigario, acolytado pelo 
presidente do mosteiro de S. Bento, frei Manoel de S. Ger- 
trudes Ailuar, e pelo vigario de Mogy Mirim, padre Antonio 
Ribeiro do Prado Siqueira. 

A data desta primeira missa em Campinas tem sido con- 
trovertida. Quatro ou cinco autores, reproduzindo-se, affir- 
mam que o facto se deu a 17 de julho de 1773; outro diz que 
foi em 12 de julho de 1773; e ainda outro, o dr. Ricardo, se 
refere a setembro de 1774. Pelos livros da Matriz parece-nos 
que se deve acceitar a de 4 de Julho de 1774, que é a do 
primeiro baptisado alli feito. 

Entrementes, construida de taipa e coberta de telhas, a 
matriz foi emfim terminada e a 25 de julho c+e 1781 recebem 
a bençam, sendo no dia seguinte trasladada para ahi ,a ima- 
gem da padroeira e effectuando-se nella a primeira missa 



dita pelo vigario do tempo, frei José de Monte Camelo 
Siqueira. 

Registremos que para a construcção da matriz 1nUitO 
concorrera, além dos esforços do povo, o empenho do padre 
vigario da vara (era assim chamado) José Teixeira, irmáo de 
frei Antonio de Padua e da familfa numerosa dos Teixeiras. 
Auxiliou-o bastante José Francisco de Moraes. 

Padre Jose Teixeira fez erguer-se uma torre na egreja 
recente. Mas, num dia de tempestade, desabou esse orna- 
mento e não foi substituido. Louvaram todos a paciencia do 
padre, vendo por terra aquelle ornato que era o fructo do 
seu trabalho. 

O templo, naturalmente muito differente da matriz velha 
de hoje, e de proporções menores, não obdecia a ordem 
alguma de architectura. Entretanto, a tradição se apoderou 
delle, e o povo ainda agora o estima grandemente. 

No corpo desta egreja sem forro algum durante annos 
foi dormir o fundador de Campinas aos 9 de abril de 1782. 

A matriz soffreu reformas algumas vezes; accresceram- 
lhe um lanço, parece. Avistou ella o tronco situado no pateo 
que lhe fica fronteiro; um relogio de sol, ahi collocado, mar- 
cou as horas por muito tempo; viu a construcçáo da cadeia 
e casa da Camara que, muito mais nova, mais cedo tambem 
se apagou da face da terra. 

Compartimentos da casa de oração ficaram em estado 
embryonario. O sineiro, verbi-gratia, collocado á esquerda do 
coro, e onde se penetra por uma escala de vinte degraus era 
improprio e exibia, como ainda exhibe presentemente, degraus 
de madeira tosca e não apparelhada. 

Muito mais tarde fez-se na egreja um campanario e hoje, 
de outro lado, uma torre elegante abriga os sinos daquela 
matriz. 

No dia supra mencionado, pois, alli vinha ter séde de 
parochia padre Anselmo, o substituto do padre Joaquim José 
Gomes, que fora vigario desde a fundação de Campinas-villa, 
nos fins do seculo XVIII. 

Passemos do edificio ao homem, do templo ao sacerdote, 
da velha egreja ao parocho jovem. 

Joaquim Anselmo de Oliveira, filho de Ignacio Joaquim 
Monteiro e d. Anna Joaquina do Amor Divino - paes 
pobres de haveres mas ricos de virtudes - teve por berço, em 
7 de novembro de 1802, a então villa de Guaratinguetá.. 

Na terra natal estudou primeiras letras e latim, sendo 
nomeado substituto de seu niestre, o parocho local, no ensino 
da lingua de Cicero. Aos vinte annos, mais ou menos, pela 
época agitaaa da Independencia, veiu para S. Paulo, onde 
frequentou as aulas de philosophia e eloquencia, completando 
o curso das sciencias ecclesiasticas. 

Subdiacono em 1822, o moço estudante em 1825 recebeu 
do prelado do Rio de Janeiro (d. José Caetano) as ordens que 
lhe fartavam; a esse tempo havia falecido o bispo de S. Paulo, 



-d. Matheus de Abreu Pereira, e era vigario geral o dr. arce- 
diago Gonçalves, depois bispo smcessor. 

Padre Anselmo foi logo nomeado coadjuctor da terra onde 
nascera, e nella serviu tres annos com o seu antigo mestre, 
por gratidão. Passou para vigario encommendado de Lorena, 
mas indo essa parochia em concurso, foi dada a o u h .  

O distinto sacerdote, em 1829, quiz matricuiar-se na nova 
escola de direito; entretanto, por ordem do bispo e mediante 
as provas legaes, collou-se vigario de Sáo Roque, e teve a 
honra de pregar, pela primeira vez, na Sé de S. Paulo, por 
occasiáo das festas soleinnes pelo anniversario de d. Pedro I 
(12 de outubro). 

Em 1831, entrava novamente em concurso e obtinha a 
vigararia da villa de S. Carlos, pois do livro de actas da 
Camara consta que, em sessão extraordinaria de 28 de no- 
vembro, leu-se um officio em que padre Joaquim Anselmo 
de Oliveira participava "ter levado no exame, que fez, do 
concurso desta Igreja, a primasia e por consequencia con- 
gratulando-se de ser vigario desta villa; respondeu-se-lhe que 
a Camara se congratulava com elle, esperando o cumpri- 
mento de seus deveres". 

E, como vim'os, só depois de mezes, tomava posse do cargo, 
ao sonoro tintinar das campanas do templo em festa. 

Pastoreou Anselmo de Oliveira o rebanho da futura 
Campinas até 1838, e a 2 de junho desse anno era nomea- 
do e tomava posse do logar de conego penitenciario do ca- 
bido do bispado paulista. 

Letrado, estudioso, eloquente, conseguiu tornar-se o pri- 
meiro orador sagrado de S. Paulo, e não raro, no seu paro- 
chiato nesta cidade, ia á capital fazer-se ouvir nas grandes 
solemnidades, em sermijes repletos de saber e de uncçáo. 

Em 1846, ao realizar-se a viagem imperial, tendo pré- 
gado brilhantemente perante d. Pedro 11, recebeu a com- 
menda da ordem de CMsto e foi convidado a fazer um 8€Z- 
mão no Rio, no baptisado do principe herdeiro d. AKanw>. 

No anno seguinte, obteve a nomeação de arcipreste, tendo 
sido professor de latim, e lente de theologia moral, e vigario 
geral do bispado. 

Trinta annos depois de sair de Campinas, voltou elle a 
esta cidade e prégou bellissimo sermão numa festa do Espirito 
Santo de que era festeiro o capitão Joaquim Carlos Duarte, 
e na tradicional egreja de que fora vigario. 

Foi isto em 1868, e si a festa se realizou no dia marcado 
de Pentecostes, devia ter sido a 31 de maio deste anno. 

Ha pessoas que se lembram de en%o ter visto é ouvido 
padre Anselmo, homem de regular estatura, magro, de nar& 
âquilino e cabellos inteiramente brancos, no pulpito da matriz, 
hoje da Santa Cruz. 

Do seu trabalho, publicado em avuIso na data referida, 
vamos dar um pallido resumo abaixo. O folheto intituia-se 
"Sermão pregado na egreja matriz da cidade de Campinas, 
na dominga do Espirito Santo, do corrente anno pelo ar&- 
preste da Sé de S. Paulo, Joaquim Anselmo de Oliveira pro- 
fessor de theologia moral, e examinador synodal deste bispado, 
capelláo da penitenciaria da provincia, commendador da im- 



perial Ordem de Christo, etc." e é offerecido ao "Illmo. Snr- 
Capitão Joaquim Carlos Duarte." 

O texto era "Parmlitus autem Spiritus Sanctus quem 
miitet Pater in  nomim meo, ille vos doeebit omnia." 

Começou padre Anselmo referindo-se @o nascimento, pré- 
gação, paixão e morte de Jesus Christo, e 4 vinda do Espirito 
Santo no cenaculo, enchendo-o de luz, de majestade e de 
gloria. Terminou o exordio alludindo ao facto de estar so- 
mente habituado a falar a pobres sentenciados e, invocando 
a Avé Mada, entrou no assumpto. 

Fez o quadro da felicidade sempre ambicionada e nunca 
possuida, relatando com eloquencia que chega um dia em 
que tudo desapparece, "dia de colera em que os sceptros dos 
reis voam pelos ares em pedaços, as coroas são calcadas aos 
pés, e os thronos servem de alimento ás fogueiras levantadas 
nas praças pela mãos das população." Referiu-se a Napoleáo 
e aos reis que lhe succederam, derribados do poderio e mortos 
no exilio. 

A grandeza, a formosura, os prazeres da vida, nada disto 
constitue a felicidade. Vaidade das vaidades, tudo é p m  
vaidade! Na sciencia, a riqueza, estar& na felicidade? Padre 
Anselmo prova o contrario, citando Creso e Cyro. 

Talvez na familia; mas todos os membros de uma familia 
morrem. 

Não. A verdadeira felicidade, que consiste nas consola- 
ções, s6 nos é trazida pelo Espirito Santo. Descreve então 
largamente a sublimidade do poder do Paracleto, poder ex- 
perimentado pelos Apostolos, pelos povos, pelas nações do orbe. 

Allude então á lucta contra o Pat%g~ay, e aos voiun- 
tados paulistas que 16 morreram e pede as graças e as con- 
solações do Espirito Santo para que se realize o termino dessa 
guerra; assim tambem as invoca para que possa o povo cam- 
pineiro construir o seu "grande monumento". 

E diz: "esta cidade, já tão celebre desde seu começo 
pela fertilidade de seu solo; pelo nobre e honrado caracter 
de seus habitantes; pelos elementos da grandeza e prospe- 
ridade com que a dotou a providencia; que gloria ainda mais 
não accurnula agora pela sumptuosa m'atriz, a mais conside-* 
ravel talvez de todo o Imperio, que a piedade de seus filhos 
edificou em honra da Santa Virgem, casta esposa do Espirito 
Santo, e que será bem depressa casa do Senhor e palacio do 
Deus vivo?! 

Fala que á liberalidade, ao zelo, á generosidade do povo 
de Campinas em prol do- culto divino, deve esta população a 
prosperidade e a riqueza. 

E a este respeito vae fazer uma confissão. 
"Retirado ha trinta annos desta cidade, e do pulpito 

deste templo donde outr'ora procurei realçar as solemnidades 
e as festas da religião, sobrecarregado hoje de annos e de 
dores, soffrendo sempre e moralmente mais que muito; sem 
forças e sem vista para bem' reconhecer dentre vós os poucos 
que ainda existem de tantos de que aqui deixei, e ainda 
menos para distinguir a nova geração que ficava no berço e 
na infancia, que hoje tão vigorosa, nobre e civilizada se apre- 
senta; comquanto sinta apertar-me bastante o coração ao 



consiuerar tantas esposas hoje viuvas; tantos filhos agora seni 
paes: encontrando quasi que só tumulos fechados em vez de 
tantos amigos com quem aqui vivi, e a quem muito devo: 
ai..  . ouvindo a cada pergunta quasi sempre a triste e deso- 
ladora resposta - Já  morreu! - quando todavia me consola 
o achar-me ainda hoje no meio de um povo assás carinhoso, 
tão recommendavel Pela sua devoção e piedade, uma grande 
parte dos quaes são meus filhos em Jesus Christo regenera- 
dns por minhas mãos naquella Pia, na agua sagrada do Es- 
pirito Santo!. .. Oh! querida egreja de Campinas, que devia 
ser sempre minha unica esposa!. . . E vós, povo fiel desta 
cidade, em cujo numero contam-se tantas almas generosas e 
cheias de fervor, que eu devia edificar e conduzir & perfei- 
ção. recebei hoje as minhas homenagens, recebei enfim o resto- 
desta minha voz que cada dia se vae extinguindo, e que bem 
depressa talvez emmudecerá para serripre no silencio da se- 
pultura! " 

E já na peroraçáo, terminou novamente implorando as 
graças e as consolações do Espirito Santo sobre o povo tia 
cidade e seus filhos, invocando o Paracleto e abendiçoando-o, 
exorando-o para que puzesse termo á guerra, fortalecesse o 
ir.onarchá, desse pastores fieis á Egreja, enxugasse as lagri- 
mas da viuva e do pobre e do orpham, e protegesse, emfim, 
o festeiro e a população. 

Essa notavel peça oratoria, como era natural, impressio- 
Iiou grandemente os ouvintes que enchiam o bojo da velha 
ma triz. 

Cego nos ultimos tempos da vida, emfraquecido pela 
edade e desgostoso por injustiças que lhe fizeram - diz delle 
a Chronologia Paulista vol. I, pag. 776 - faleceu o conego 
Anselmb no Rio de Janeiro a 20 de julho de 1872 e está 
sepultado no convento da Ordem Terceira. - Viajara a Eu- 
ropa e fundara o periodico - Amigo da religião. 

Vejamos, entretanto, qual foi o seu procedimento como 
vigario da villa de S .  Carlos. 

Que padre Anselmo nos seis annos de sua residencia em 
Campinas, foi um bom parocho e sacerdote exemplar, prova-o 
a saudosa lembrança que delle perdura; affirmam-n'o docu- 
mentos do archivo da Camara, encarregada de lhe passslr at- 
testados para recebim'ento da congrua; e, mais do que isso, 
o facto de haver o antigo levita ascendido aos mais altos 
degraus da escala hierarchica, na diocese de sua terra. 

E na pequena egreja de S. Carlos, pois, padre Anselmo 
exerceu, bem o magisterio de paz e de amor, arrebanhando 
ovelha tresmalhadas, fazendo a desobriga pela Paschoa, 
promovendo as festas do calendario e, nas missas conven- 
tuaes, em praticas, instruindo o povo nas verdades da religião. 
de que era aposto10 e apontando-lhe o caminho do Bem e da 
Virtude. 

Por ser de compleição doentia, pediu um coadjuctor em 
outubro de 1832, mas nem por isso faltava ao comprimento 
de seus deveres. 

% 



Estimavam-n'o as familias e elle conduziu á pil bap- 
tismal, como paranympho, creanças das proles dos principaes 
da terra. 

Minucia curiosa: foi padre Anselmo quem baptisou Àn- 
tonio Carlos Gomes, a 19 de julho de 1836, segundo regis- 
tro no livro competente. "L. 11, fls. 4 verso). 

No animo do povo, como no de seus collegas, ainda 
actualmente, existe a recordação de ter sido o antigo viga- 
rio-modelo de fé. Relataremos, sem commentario, um facto 
que nos foi contado por pessoa fidedigna e relativo á estada 
de padre Anselmo nesta cidade, pela ultima vez. 

Em dias da festa do Espirito Santo citada, achavam-se 
com o illustre pregador, a porta da casa de João Forttinato 
Ramos dos Santos, (loja na rua hoje Barreto Leme n. 36) 
diversas pessoas, entre as quaes o capitão Joaquim Carlos 
Duarte, o coronel Antonio do Rego Duarte, Patricio José de 
Quadros, o capitão Benedicto Eleodoro de Toledo, Joaquim 
Marianno, Domingos Leite Penteado, Francisco da Rocha 
Camargo e Raphael Archanjo de Carvalho Andrade. 

Defronte, na saccada do palacete do barão de Atibaia, 
senhoras e cavalheiros tambem palestravam, quando de re- 
pente, do collo de uma destas senhoras. desprende-se uma 
creança para a rua. 

Padre Anselmo, no grupo fronteira, exclama: 
- Feliz creança! Nada lhe aconteceu! Os anjos a am- 

pararam! 
Como era de esperar, acudiram todos: a creariça estava 

illesa e padre Anselmo, sorrindo, abençoou-a em nome do 
Altissimo. 

A veneração de que o cercavam. era R consequencia de 
seu parochiato em 1832-1838. 

Mas, foi por esses tempos justamente que a medonha 
instituiçáo negra, para o florescimento dos engenhos e para 
o desabrochar da insipiente lavoura de café, mais se desen- 
volveu por estas paragens verdejantes e tornou-se causa de 
um desacordo entre o vigario e alguns de seus parochianos, 
entre o pastor e algumas de suas ovelhas. 

Juntem-se ás questões oriundas da escravatura o man- 
donismo imperanee nas terras pequenas e as luctaa partida- 
rias das facções nascentes no periodo regencial, ximangos e 
saquaremas que seriam respectivamente liberaes e conserva- 
dores, e teremos um quadro da vida sãocarlense nessas eras 
afastadas. 

Ora, o vigario Anselmo, alem de forçosamente partida- 
rio, pois máis do que hoje os padres então se envolviam na 
politica; o vigario Anselmo, liberal ferrenho, sem imitar por 
certo aquelle cura de almas que na entrada dos Viaticos, dis- 
tribuia indulgencias só.. . entre os de seu partido; o vigario 
Anselmo foi ainda abolicionista num tempo em que tocar na 
escravatura nefanda era o maior dos crimes. 

Raros eram os homens valentes como padre ManoeI Ri- 



'belro, Ferreira França, José Bonifacio e outros, que arras- 
taram com os preconceitos arraigados da epoca em' que vi- 
viam. 

Semilhante a Vie-ir~ o grande orador Jesuita, que se in- 
dispcn com os colonos por dizer que a escravatura era um 
contracto entre o diabo e o possuidor do negro, Joaquim 
Anselmo, nas missas de domingo, prégava em favor dos capti- 
vos, vibrando o ariete de sua eloquencia contra as muralhas 
.da solida Bastilha negra. 

NBo teria affirmado, como Antonio Vieira, que o diabo 
dizia: ''Esse negro será teu escravo nos poucos dias que viver, 
e a tua alma será minha por toda eternidade ..." 

Mas "coraçáo verdadeiramente humano e bemfazejo, 
avesso a toda idéa de tyrannia e crueldade, incapaz de 00- 
cultar os sentimentos de justa reprovação que lhe mkreciam 

. certos factos, o digno e muito illustrado parocho de Campinas 
teve a franqueza de dizer nas frequentes conversações q m  
tinha com alguns de seus parochianos, e mesmo de lhes lem- 
brar do pulpito os deveres em que estavam os senhores para 
com seus miseros escravos, os quaes, em tempo nenhum e por 
nenhuma circumstancia, podiam ser considerados como ma- 
chinas de .ferro ou de bronze que, ali&s, tambem se gastam ou 
tornam-se imprestaveis". 

Estas palavras de um biographo (vide o livro-o arci- 
preste da Sé de S. Paulo Joaquim Anselmo de Oliveira e o 
clero do Btazil, attribuido ao padre Monte Camelo, 1873, 
pags. 9 e 10) explicam a animosidade creada contra o viga- 
rio local, por escravagistas de então. 

"Lembrava-lhes mais que o mal é sempre mal; que o 
crime nunca pode ser justificado, nem pela fraqueza ou im- 
perfeição das leis humanas, nem pela cumplicidade dos go- 
vernos da terra; que o direito jamais se calca aos pés im- 
punemente; que, por mais louvaveis que pareçam os fins, 
desde que, para realizal-os, não se empregam meios igual- 
mente louvaveis, tornam-se pessimos e detestaveis; que o 
futuro das familias e a felicidade das nações não assentam 
na posse das riquezas, ou no goso dos bens materiaes, e sim 
e unicamente na pratica incessante da justiça. Justitia ele- 
vat gentes, miser s autem facit populos peccatum." (Livro 
cit. pag. 10. 

Entáo, ouvida aquella voz liberal, senhores implacaveis 
juraram sem demora a perda do padre abolicionista. 

Sejamos justos. Por maior que seja nosso odio ao es- 
cravagismo e a seus adeptos, devemos considerar que estes, 
no seu ponto de vista, náo deixavam de ter razão. Os es- 
cravos eram mercadorias cuja posse a lei lhes facultava; 
qualquer voz erguendo-se em favor dos captivos, implantava 
o gerinen da subversão da ordem social existente, maxime 
num logar onde era grande o numero de agrilhoados. 

Periodicamente havia em S. Carlos receios de insurrei- 
ções de escravos e principalmente isto se deu em 1829, 1830, 
1832 e 1848. 

Por exemplo. O curioso destas cousas encontrar& no 
livro de correspondencia da Camara, já citado, a fls. 20 e 



21 verso, minucias ácerca de uma conjuração abortada em 
1832. 
, Um juiz de paz officiara á Municipalidade pedindo pro- 
videncias quanto ao facto de ter sido descoberto o plano do 
levante. ij: segue-se o officio de um fazendeiro, contando 
que no sabbado, 28 de janeiro daquelle anno, havia desli- 
-do a trama tecida por engenhos ribeirinhos do Atibaia. 

Submettidos a castigos, esses pretos confessaram: ter  
sido planejada entre os homens negros de t-s engenhos uma 
insurreição para a Semana Santa do anno anterior, adiada 
por ordem do cabeça; que este era o preto livre João Baleiro, 
já preso e remettido para S. Paulo; que cada engenho coii- 
tava um sub-chefe; que cada escravo concorria com duas 
ou tres patacas para a caixa commum; que os da nação 
inonjolo eram os mais influentes; que viriam todos para a 
villa com "zagalhas escondidas em porungas", naturalmknte 
fazendo um morticinio de brancos, como no Haiti e em 
outros logares! 

Num meio bafejado pelo sobresalto, imagine-se o effeito 
das palavras do padre Anselmo em' pró1 dos miseros, dos 
desprotegidos dos parias; calcdle-se a indignação de alguns 
poderosos, talvez bons homens, porém saturados das tremen- 
das theorias escravagistas. 

Que! Pois um extrailho, embora revestido de poderes 
sacerdotaes, vinha falar em favor dos negros, mesquinhas 
bestas de carga? Queria ensinar senhores scientes de seus 
deveres e conscios de seus direitos? Desejava ter intervenção 
nas cousas humanas o encarregado das cousas divinas? 

E poderiam elles, os senhores e possuidores, acatar essa 
intervenção? E deixar impune o intruso? 

Não ! 
Pois bem. Precisamente nessa ocasião deu-se na egrejs 

matriz o roubo de uma grande lampada de prata e outros 
objectos pertencentes á Irmandade do SS. Sacramento. 

Estava achado o pretexto de uma vindicta solenne. E nos 
ares, para padre Anselmo, se desenhou terrivel a legenda do 
Mané, Thecel, Pharés. 

E é desse facto que se originou o escripto que vamos 
alinhavando ás pressas. 

Fora no anno segundo do parochiato de padire Anselmo. 
O facto era commum. Furto em egrejas, apezar da de- 

voção coeva e arrombamentos de cadeias, apezar ou talvez 
pelo rigor das leis, são cousas lidas a cada pagina nos livros 
antigos das antigas chronicas. 

Mas, este successo tomou proporções extraordimrias em 
S. Carlos. 

Porquanto o vigario fui accusado como autor do furto ou 
roubo, com a aggravante do sacrilegio (arts. 257 e 267 do 
C Q ~ .  Crim.) e houve opiniões pró e contra, discussões-e brigas 
a proposito. 

Nas trevas organizou-se o processo, presidido pelas m&s 



paixões, contra o sacerdote virtuoso e intelligente, amigo dos 
pobres, como Vicente de Paula, e amigo dos escravos, como 
Bartholomeu d e  Iss Casas. 

O roubo da lampada e de outros objectv, como resplen- 
dores de crysolithas, das imagens, foi commettido na noite 
de 11 para 12 de maio de 1834, e delle accusado O padre vi- 
gario, que morava perto da egreja, na casa da Padroeira da 
freguezia e mediante o aluguel de 55000 mensaes, com abii- 
gaçáo de fazer-lhe os reparos. 

Para se avaliar da pobreza da fabrica, ao tem@, basta 
dizer-se que só havia na matriz um calix, e este mesmo ein- 
prestado por um particular. 

Um documento do respectivo fabriqueiro, Francisco Alves 
de Souza, ao deixar o cargo que exerceu de 16 de outubro 
de 1835 a 30 de setembro de 1836, faz referenda ao roubo 
ãa egreja, pede lceinça para comprar dois calices e trata , 

de um donativo de 200$000, feito á matriz por Francisco 
Egydio de Souza Aranha. 

E nos papeis desse mesmo anno de 1836 (abril), achamos 
no archivo da Camara outros documentos relativos ao roubo. 
Um delles, é a relação dos processos em que a Municipali- 
dade foi condemnada nas custas, na sessão do jury de no- 
vembro a dezembro do anno anterior. Alli, a fls. 2, lê-se: 
"10.0 processc-4ummario.-A justiça, autora; Joaquim An- 
selmo de Oliveira e Pedro José de Souza, réos.-Roubo.- 
Ao promotor, 12$0$000; ao escrivão perante o jury-23$835; aos 
officiaes de justiça-2$100; ao official Francisco Joaquim- 
1$600; ao contador, $150; total-39$685. 

Ha outra conta, do mesmo tempo, amesentada pelo pro- 
motor interino, dr. Antonio Joaquim de Sampaio Peixoto, 
no seguinte teôr: "Processo (18), em que o Municipio tem 
de pagar as custas: roubo da egreja, ao juiz municipal $870; 
custas do juiz de paz 7$120; ao escrivão Morato, $220, 
total 8$210." 

Ainda outra conta, do escrivão do 1.O districto, Manoel 
Francisco Monteiro, de 31$033, do summario do roubo da 
egreja, foi paga e acha-se no mencionado archivo. 

Ora, no anno de 1835, segundo lemos em antlgo livro de  
jurados, a fls. 17, o Juiz de direito dr. José Gaspar dos Santos 
Lima convocara, de acordo com a lei em vigor. sessenta 
juizes de facto para servirem na segunda sessão do tempo, a 
abrir-se no dia 16 de novembro. 

Entre os cidadãos escolhidos, além de outros que omitti- 
mos por brevidade, achavam-se pessoas conhecidas como 
Antonio Joaquim Vianna, que sete amos depois combateria 
em Venda Grande; Francisco José de Camargo Andrade, 
Joaquim Quirino dos Santos, Theodoro Francisco de Andra- 
de. etc. O edita1 respectivo é de 13 de outubro. 

Digamos de passagem, que a 26 de novembro foi jul- 
gado o preso ELesbáo, cuja morte constituiu lenda de que 
tratamos. 



O processo do padre deu causa a incidentes diversos. 
Assim, em Cambra, na sessão extraordinaria de 23 de. 

novembro, realisada em casa do presidente, Antonio Rodri-- 
gues de Almeida, e presentes os vereadores Campos Aranha, 
Salles e Prado, "depois de aberta a sessão, disse o Sr. Pre- 
zidente que avia convocado a Camara extraordinariamente 
Dor lhe ter constado. Que o Coadjuctor avia encerrado as. 
portas da Igreja ~ a t r i z - e  não administraria mais sacramen- 
tos afim de a Camara ver o modo de remediar-se este acon- 
tecimento. Resolveu-se officiar ao Coadjuctor para que de- 
baixo de sua responsabilidade viesse administrar os sacra- 
mentos ao povo em razão da auzencia do Revd.O Vigario, 
do contarrio seria acuzado; si o coadjuctor não visse con- 
vocasse o Prezidente qualquer sacerdote para servir inleri- 
namente na igreja." 

Em1 consequencia dessa deliberação foi expedido o se- 
guinte officio (7 .O livro de correspondencia, 1829-39, fls. 64): 

"Registro de um 0 f . O  ao Coadjuctor desta V.a sobre o 
estado da Igreja-Scientificada esta Camara q. V. Revma. 
ontem de madrugada consumira as Sagradas particulas da 
Pixide e mandara feixar as portas da Igreja Matriz deixan- 
do este povo sem SoccQrros Spirituraes; a mesma Camara 
admirada de um tal proseder, lhe depreca que imediatamente 
passe a administrar o pasto Spiritual aos povos deste Muni- 
cipio emquanto durar a auzencia do Reverendo Vigario na 
certeza de q. em caso contrario pasa a exercitar o art. 58 
da Lei de 1.O de 8br0. de 1828 pezando sobre V. Rvma. toda 
a responsabilidade de um tal acontecimknto. Ds. ge. a V. 
Revma. S.  Carlos em sessão extraordinaria de 23 de Novembro 
de 1835. Antonio Rodrigues de Almeida, Presidente, Ray- 
mundo Alvares dos Santos Prado Leme, Secretario. Illmo. 
Snr. Coadjuctor Antonio Candido de Meiio." 

A Municipalidade não foi attendida, pois o coadjuctor 
do vigario enviou-lhe o seguinte officio ipsis litteris trans- 
cripto: 

"Recebi o oficio de V.V. S.S. e sobre o seo conteúdo 
tenho a responder, que deichei de ser Coadjuctor desde o 
dia 13 do corregte, tanto que me acho justo para ir Paro- 
chiar a Igreja da Limeira, e se ainda me tenho conservaQo 
nesta Villa é unicamente com o fim de jmtar minhas con- 
tas com o Revdo. Wgario. Demais se o Revdo. Vigario se 
acha suspenso das funcções de Parocho, eu quando fosse seu 
Coadjuctor, igualmente se (me) acharia, e D unico meio de 
rem'ediar era o Revdo. Vigario da Vara nomear um sacerdo- 
te para servir de Vigario durante seo impedimento. Igual- 
mente tenho a responder a V.V. S.S. que me não acho 
empossado de coma alguma da egreja matriz; portanto V.V. 
S.S. de deliberarem hajão, o que julgarem justo: Sáo Car- 
los, 23 de 9bro. de 1835. ilimos. Snrs Presidente e mais 
membros da Camara Municipal. O Pe. Antonio Candido de 
Mello". 

Por este officio sabe-se que o vigario fora suspenso e 
tendo-se conhecimento de que ainda em sessão de 13 de 
outubro pedia elle attestado de conducta á Camara, vê-se 
que tal suspensão se realizuu em outubro e novembro de 1835. 



A Camara, á vista desa  declaração, officiou ao vigario 
da  vara de S. Carlos, padre José Francisco Aranha Barreto 
de Camrtrgo, conforme lembrava o coadjuctor padre Mello 
(Melltb, de alcunha) : 

"Registro de outro officio ao Padre Aranha sobre o mesmo - 
objecto-Esta Camara sobre maneira magoada por se axar 
os povos deste Municipio quazi ao dezamparo por não aves 
um sacerdote que lhe administre o pasto Spiritual com a 
retirada do Revdo. Vigario e reconhecendo em V. Revma. 
um fundo de Caridade capaz de sobrepujar a todos os obsta- 
culos que por ventura tenha de encontrar; portanto roga a 
V. Revma. tenha ã bondade vir a esta Villa, e tomar conta 
da Igreja Matriz, que se axa feixada e administrar os Sa- 
cramentos aos fieis, té que outra providencia posa ser dada, 
por quem de direito deve competir. Espera a Camara q' 
V. Revm. annuirá a sua rogativa. Ds. ge. a V. Revma. 
S. Carlos, em sessão extraordinaria de 23 de Novembro de 
1835-Illmo. Snr. Vigario da Vara José Francisco Aranha 
Barreto de Camargo-Antonio Rodrigues de Almeida, Pre- 
sidente-Raymundo Alvares dos Santos Prado, secreta*." 
(Ibidem). 

Teria vigario da vara accedido? 
Teria o padre Antonio Candido de Mello, embora o não 

declare, fechado a egreja, consumindo as particulas da py- 
xide, como um protesto ao julgamento a fazer-se? 

Enigmas. 
Entretanto, certo é que, padre Anselmo entrou em jury 

na sexta-feira, 27 de novembro de 1835. 
NBo só o vigario ia responder pelo delicto; fora tambem 

accusado do roubo Pedro José de Souza, branco de 23 annos, 
ilheu, ourives, preso a 5 de novembro, ainda no xadrez em 
1 de janeiro de 156, á ordem' do juiz de paz do 1.O distrito, 
Gustodio José Ignacio Rodrigues e ã espera de julgamento, 
como se vê em documento do archivo municipal. 

Esse rapaz era filho do sacristão Manoel de Souza Bit- 
tencourt, vulgo Ilheu, e morador á rua do Commercio. 

Innocente o padre, nem se podendo outra cousa pensar, 
dada a capacidade intellectual e moral do vigario Anselmo, 
-ia responder por um crime que por vezes depois se repe- 
tiu, sendo de uma feita seus autores perseguidos e presos com 
a lampada furtada, perto de Agua Branca. Eram estran- 
geiros. 

* 
* * 

Installitra-se, ou melhor, continuara portanto a sessão do 
jury de São Carlos, naquelle dia 27 de Novembro, após ha- 
ver a verificação das cedulas, chamadas das partes, etc., for- 
mblidades legaes que, segundo Pimenta Bueno, constituem 
fanaes que assignalam a linha e direcçáo da Justiça, ou 
precauçóes salutares que encadeiam o arbítrio e os abusos, que 
esclarecem a verdade e protegem a innocencia. 

Presidia o dr. José Gaspar e o promotor publico era o 
dr. Sampaio Peixoto, nomeado nesse mesmo anno para o 
cargo. 



E alli comparecia padre Anselmo, naquella triste cadêa 
velha hoje desapparecida, defronte da egreja de sua parochia, 
por sua vez tristonha, porquanto, na phrase das Escripturas, 
ferido o pastor, as ovelha's. ficariam dispersas.. . 

Era advogado do levita injustamente accusado o seu 
amigo Reginaldo Antonio de Moraes Salles, conhecido func- 
cionario do foro ao tempo, e ancestral da familia de seu 
nome. 

Testemunhas falsas haviam jurado ter visto a lampada 
sob o leito do padre; outras, mhis perversas ainda, accusa- 
vam-n'o de costumes impuros, conforme diz o citado livro 
O arcipreste da Sé de São Paulo, etc., pag. 10: 

"Porém não obstante o bem combinado de seus meios de 
aggressáo, nada conseguiram (os inimigos de Anselmo); a 
intriga e a difamação ainda não podiam tanto e graças ao 
bom senso e ao espirito de rectidâo e justiça que distinguem 
o illustre povo campineiro, a victima innocente da mais de- 
gradante e absurda aleivosia foi unanimemente absolvida, 
lavada completarrlente do lodo, que mão desconhecida e trai- 
çoeira atirou-lhe pelas costas ". 

Entre as pessoas envolvidas no caso, como testemunhas, 
devemos citar: José Joaquim de Castro, ourives, casado na 
familia Oliveira; Guilherme Christiano Frederico Hasse, 
pharmaceutico, casado aqui e morto violentamente em 1837; 
e outros, além do padre Antonio Mello e Silva, que não teria 
tido papel sympathico, a julgar-se do processo. 

Ora, a tradição conta o seguinte: 
Sentava-se o vigario no banco dos réos-dizem uns ou da- 

vam-lhe esta absolvição mais do que justa-affirrnam outros- 
quando de repente, na calma solenne do tribunal augusto, 
resoou fortemente, plangentemente, o reclamo de um sino. 
Olharam-se todos. Não era o da cadéa que marcava o inicio 
das sessões do jury, o alarma de incendios e o toque cie 
recolher. 

Novos sons se repetem, sem cessar, augmentando o pasmo 
dos presentes. 

Novas badaladas se escutam, e um bimbalhar continuo, 
formidavel, um toque de rebate espantoso, destróe agora a paz 
da villa e o silencio majestoso da casa de Themis. 

E' o alarma; é o espanto; é o terror. Não resoavam assim, 
na matriz velha, os sinos alegres á entrada festiva do vigario 
novo ... 

Aquelle bronze repercute sinistro como as campanas tra- 
gicas nos dias das revoluções furiosas. Desse modo, numa 
segunda-feira de Paschoa, os sinos da Sicilia tocaram Ves- 
peras; e, numa noite de agosto, os de Saint-Germain-l'Au- 
xermis marcaram a Saint-Barthelemy . . . 

Então, homens grandes e pequenos, pobres e ricos, as- 
sistentes da sessão, advogados cheios de saber deixando a 
sala, como os pobres soldados policiaes deixando a tarimba 
sob a cadêa velha, todos se precipitam para a egreja matrb, 
pois é dalli que os sons descompassados saem e vibram, sobem, 
crescem nos ares, repercutindo pela villa em fora. 

Chegados á porta do sineiro, nada avistam. Entram por 
~ l l i  na egreja; atropellam-se pela escada de vlnte degraus, 



de madeira n8o appareihada, que conduz ao c&o e ao lagar 
dos sinos, onde avistam qualquer cousa.. . 

E.. . 
Que avistaram? 
Uma vacca muito formosa nunca vista antes, be especle 

pouco vulgar, Cara-una, em abandono ahi no largo da matriz, 
tendo achado aquella porta franca, e subindo pelos degraus 
acima, furiosamente mascava a corda de um dos sinos, e era 
causa desse ruido stentoreo, na mesma occasião em que padre 
Anselmo injustamente accusado, perante o juiz, os jurados 
e o povo, respondia no plenario e-dizem-proclamava que 
um milagre assignalaria sua innocencia.. . 

O povo assim o considerou, e até hoje, na memoria dos 
antigos, se conserva a historia desse sino de tal modo tangido 
por Quasimodo bovino para conclamar aos ckos a pureza de 
um sacerdote que os humanos perseguiam. 

E tambem dessa forma se perpetrou a lembrança desse 
iniquo processo contra esse homem justo. 





GXPLIGAÇÃO NLESSARIA 

A quem manusear este trabalho, o primeiro C a  série em 
que propos~tamos reunir tudo quanto diz respeito ao "bandei- . 
rismo" paulista, - pherdmeno historico de alta relevancia na 
evolução patria e que, emtanto, ainda jaz envolto em bastas 
escurezas, - repetimos hoje, como esclarecimento imprescin- 
divel, o que já tivemos opportunidade de observar algures, e 15 o 
seguinte : 
- Todos os documentos colligidos a q d  foram fielmente 

copialos ú'os repectivos originaes, existentes no Archivo Na- 
cional (uns em autographos, avulsos ou codificados, outros 
em restaurações), e meticulosamente conferidos, antes e de- 
pois de dactylographados. 
- Foi sempre respeitada a, graphia de cada peça histo- 

rica, marcando as linhas pobtuadas, quer a existencia Ce iden- 
tico slgnal no texto (restaurado). quer a illegibilidade da pala- 
vra ou expressão exarada em tal logar (no autographo). 
- O que estiver em grypho, interparentheticamente, cons- 

titue reparo nosso, de intuito critico ou dilucidativo. 
- De todos os preciosos papeis at6 ao presente não con- 

catenaum e?n vdume, na sobrelita repartição federal, - car- 
tas régias, avisos, alvarhs, banclos, ordens, patentes e provi- 
sões, - escolhêmos sempre a 1.a via, utiiizardo-nos táo s6- 
mente da 2.a, quando apenas esta é que existia ou era de 
mais facil leitura. que a outra, assim como tambem demos 
preferencia ao autographo, que náo ao documento restaurado, 
quando ambas essas fómas se nos depararam. - Não nos preoccupou a possibllitade de vir qwalquer do- 
cumento, dos por nós enfeichadaa nesta collectanea, a encon- 
trar-se com algum seu egual, estampado já nas "Publica~ões" - 
do Archivo do Estado de S. Prtulo, porquanto o agora dado 
a lume servirá, pelo menos, de contraprova á fidelidate e au- 
thenticidade do outro. 

Mais uma vez cumprimos o dever de manifestar o nosso 
reconhecimento pelas gentilezas de que temos sido alvo, no 
desempenho de nossa commissáo, por paste Ce todos os funcio- 
narios do Archivo Nacional. 

Rio de Janeiro, 15 de fevereiro de 1914. 

Bssilio de Magalhães. 





Docnmentos relativos ao (( Bandeirismo )) 
paulista e questões connexas, no periodo 
de 1664 a 1700, - peças bistoricas todas 
existentes no Archivo Nacional, e copis- 
das, coordenadas e annotadas de ordem 

do Governo do Bstado de S. Paulo 
POR 

BASILIO DE MAGALHAES 
Socio correspondente do Instituto - 





Carta Régia encarregando a Agostinho Barbalho Bezerra do 
descobrimento e administração das minas de Paranaguá, - 
de 21 de maio de 1664: , 

' Pedro de Mello. EV E1Rey uos 'lemuio m a t a  saudar. A 
Agostinho Barbalho Bezerra fidalgo de minha Caza, fui seruido 
fazer merçe da Administração das Minas te Parnagay, e que 
]i>odesse hir ao descobrimento dellas com patente de gor da 
gente q o acompanhar nesta Jorrjada, e com soldo de seis cen- 
tos mil rs., como della um constará; e porque eu deseio muito 
que a dita, Jornada se consiga, e o descobrimento das Minas te- 
nha effeito; uos-emcomendo muito e mando (como por esta o 
faço) q lhe facaes dar toda a gente, ajuda e fauor que uos pe- 
dir e for  necessaria, para que a jornada se consiga, como espe- 
ro t o  wllo c6 que me seruis, de que me auizareis para se iho 
mandar agardacer. escrita em Lix.a a 21 de Mayo de 664 - Rey 
- Para o g.or do Rio de Jan.ro - Pello Conde de arcas - 1.a 
uia . 

Carta Régia pedindo irxformaçóes da diligencia confiala a Agos- 
tinho Barbalho Bezerra, que fallecera, e sobre o pau-Brazii 
e o tributo do ~ a l  na ca~i tania  do Cabo-Frio, - de 16 de 
dezembro de 1667: 

(Avulso) 

Dom Pedro Mãz. EV EIRey uos enuio muito saudar. Ha- 
u e n b  mandado uer o q me escreve0 Agostinho Barbalho Be- 
zerra, a quem tinha encarregado do descobrirnt.~ das minas de 
São Paulo, dandome conta da Jornada que fizera da Capitania 
do espirito Santo p.a aquelle descobrimt.~ e Serra das esme- 
raldas, da quantidade de pao Brazil que hauia na. Capitania de 
Cabo frio e outros particulares tocantes aquella missão; e por- 
que Agostinho Barbalho faJeceo, antes de acabar de concluir 
com o dito descobrimt.~: me pareçeo emcomendaruos emqt.0 
não enuio sogeito que uá çontinuar com esta delig.a, que toman- 
do todas as noticias necessarias das minas de prata e pedras 
(de que me remetereis as amostras) me auizeis com toda a 
particularidate do estado em q .ficou a de1ig.a que estaua a 
cargo do mesmo Agostinho Barbalho; e juntamente me auizareis 
da quantidade de pao Brazil que ha na Capitania do Cabo frio, 
q custo podera fazer, e se o quererão beneficiar os Admirdstra- 
dores da companhia geral, na mesma forma em que o fazem 



nas Capitanias ta B a  e Pernambuco, e que tributo uem a ser 
o de 120 rs. que pagão de cada alqueire de sal os moradoreis 
da mesma Capitania, com q ordem se lansou, e que fundamt.0 
ouue para isso, que rtplicacáo tem, quanto ha  que se paga, e se 
sera conueniente continuarse com este tributo, para com uossa 
informação mandar rezoluer, o que pareçer mais conuniente a 
meu seruiço e bem desses meus uassalos. escrita em Lisboa a 16 
de lezr.0 : e 667 - Infante - paxa o gor. do Rio de Janeiro - 
Pello Conde de arcos - R. - 

Carta Régia sobre a reposição do administrador e officiaes 
das minas de prata de Paranaguh, que tinham sido illegal- 
mente c.'epostós e presos pelo Ouvidor-Geral do Rio cle 
Jinejro, - de 1Q de março de 1676: 

Mathias da Cunha: EU o Principe vos envio muito saudar. 
Com esta vos mando remeter duas cartas minhas para Thome 
de Sousa Cnrrea, e P o  de Vrhaõ de Castello branco Ouvicor 
gl. iessz Capitania, para q as façais entregar a cada hum 
delles, declarando ao Ouvidor va logo dar comprimento ao q 
lhe mando executar sobre ir fi sua custa a Parnagb repor o 
Adminor. das Minas de prata, e officiaes q com elle assistáo, q 
com exesso, e contra minhas ardes tirou, e prendeo, e me 
avizareis <'e como se der50 as cartas, e elle o foy assy executar, 
escrita em Lix.a a 19 de Março de 1676 - Prlncípe - P.a O 
Govo-. do Rio rie Janeiro. - 

Carta Regia sobre o offerecimento, que fizeram os moradores 
de S. Paulo, de accommetterem e captivarem os inaos 
das aldeias J~suiticas, sitas nos dominios castelhanos, - 
de 17 de outubro de 1680: 

(Avulso) 

Dom Manoel Lobo Eu o Prir~cipe uos enuio muito sau- 
dar. Em carta de 10 de Março reprezentaes que os Moratores 
de São Paulo se uos offereceráo a fazer huã tão granet? diuersáo 
aos Indios das Aldeas dos Wdres fia Companhia qwce não pu- 
dessem elles baxar contra vos no cazo em que os Castelhanos 
o intent,assem leuandw em sua companhia; porem que se 
lhes auia de permitir poderem catiuar os Indios da teuação de 
Castella, e fazer-lhes hostilidades nas suas Aldeas. E me pareçeo 
dizeruos que no cam que vos seja forsado vzar deste offereci- 
mento c'a5 c'o S. Paulo h90 de ficar catiuos só aquelles Indios 
que não forrm christãos e fizeTem guerra, e os christáos q w  
forem tar-aiqs na guerra na fórma que fica referido (sic) 
serão prezioneiros como o são os que são tomados nas guerras 
de Europa. Nesta. conformidade o executareis. Escripta em Lh.8 
a 17 de 0ut.o de 1680 - Principe - P.a D. Manuel Lobo - 



Carta Regia mandando prover 1e Vigario a povoaçáo de Pa- 
ranagu8, - de 20 de outubro de 1680: 

(Da colecção " G o ~ o r e s  do Rio de Janeiro", 1 I, ils 32 v.0) 

D. Manoel Lobo Eu o Principe vos emvio muito Saudar. 
Havendo mandato ver o que miscreveram os officiaes da Ca- 
mara da Villa de Pernagoa em carta de 25 de Agosto do 
anno pctçado em rezáo da pobreza em que se achaváo aquel- 
les moradores e pagarem a sua custa ao saçerdote que ihes 
administrava os Sacramento fintando-se para isso mim bran- 
cos como Gentias que são de confiçáo ficando por esta cama 
muitos sem se comfesarem nem saberem doutrina e morrendo 
muitos nesta cegueira só por não serem fintados alguns por 
sua pobreza e outros por negligencia me pareceo emcomendaruos 
oom por esta o faço o cuidado de se prouer com efeito de Vi- 
gario esta povoaçáo. escrita em Lisboa em 20 de outbro te 
1680 - Principe -. 

Carta Régia mandando dar toda a ajuda e favor a Garcia 
Rodrigues Paes, como capitão-mór da entrada, descobri- 
mento e atmhistraçáo das minas de esmeraldas, - de 23 
de Dezembro de 1683: 

Duarte Teixeira Chaves Amigo EV ElRey voe emuio muito 
Saudar. Por hauer encarregado a Garcia Rodrigues Wes do 
Cargo de Capitão-mór da entrada e descobrimento, e sai- 
nistrador das minas de esmeraldas que descobrio, e eu dezejo 
muyto que esta jornada se consiga, e tenha effeito o Cescobri- 
mento das minaa. Vos em comendo muyto, que lhe deis W a  
ajuda, e fauor para que se possa Conseguir este descobrimento 
das esmeraldas, como o espero de vosso zello. Escritta em Lixa 
a 23 de Dezembro le 1683 - Rey - Para o Governador do Rio 
de Janeiro. - Conde de Val de Reis - 1.a via - . 
Carta Régia mandando remetter ao governador de Argola 

athe 60 casacas estofadas de algofio, eguaes ás usadas 
pelos sertanejos de São Paulo. - de 4 de fevereiro de 1684: 

(Avulso) 

Duarte Teixeira chaves Amigo. EV E1 Rey vos enuio muito 
saudar. Hauendo mandado ver o que aqui me reprezentou Luis 
Lobo da Sylua, a quem tenho nomeafio por governador do 
Reyno de Angola sobre o socorro de munições, e armas, que 
deuia levar em sua c0mp.a p.a o mesmo Reyno, e a expe- 
riençia ter mostrado, que para a resistencia das flechas são 
mais comodas as casacas estofadas de algocão na forma, de 
que uzão os Certanejos rk São Paulo, Me pareceo o r d e r ~ m o s  
(como por esta o faço) que remetais athe sesenta a Angola, 
mandandoas fazer por conta da faz.a real. Escrita em Lir3.a a 
4 de Feur.0 de 1684. Rey - P.a o Gouernador do Rio de 
Janeiro - Conde de Val de Reis - 1.a via -. 



Banco do Governador da Capitania do Rio de Janeiro sobre 
or; indios compradas aos paulistas vindos do rio das Cara- 
vellas. - de 7 de abril de 1684: 

(Da coiieçáo "Governadores do Ri9 de Janeiro", 1. I, fls. 161 v.) 

Duarte Texeira, Chaves &.a Tofa a peçoa de coalquer cali- 
dade e comdição que seja que tiver comprado indios aos Pau- 
listas que agora vierão do Rio das Caraveiias os venha e ~ t r e -  
gar a esta praça dentro de tres dias para se haverem de res- 
tiuir a q.m, os venceu, e cobrarem delle o seu dinheiro e não o 
fazendo a s y  incorrerão na pena de pagarem r10 rs para as 
despezas da Nova Colonia do Sacramento e de ficarem livres 
de cativeiro os ditos Indios, e para que venha a noticia de todos 
e não alegarem ignorancia se manta lançar este a som de 
caixas que se Registarâ e fixarâ na  forma do estiilo. Rio de 
Janeiro 7 de Abril de 1684. - Duarte Teixeira Chaves. 

Bando do Governador da Capitania do Rio de Janeiro lan- 
. çando penas sobre as pwsoas que comprarem gentio ea 

terra, aos moradores de São Paulo. - de 25 de outubro 
de 1684: 

(Da colleçáo "Governadores do Rio de Janeiro". 1.x fls. 176 v) 

Duarte Texeira Chaves do coms.o de S .  MagC.e. Gover- 
nador desta Capitania do Rio de Janeiro &.a Toda a peçoa de 
coaiquer qualidade e comdicaó que seja que comprar Gentio Ca 
terra aos moradores de São Paulo, não só perderá o valor delle 
mas Lambem será castigado em corenta mil reis de comdenaçâo, 
vinte para quem aenunciar, e vinte para as despezas da Colonia 
60 Sacramento do Rio da Prata, e o tal Gentio ficarâ livre 
de ser escravo, e para que venha a noticia de todos se mandou 
lançar este bando a son de caixa o coa1 se Registará e fi>lar& 
nas partes mais publicas desta, Cita Cidade. Rio de Janeiro 25 
de Outubro de 1684. - Duarte Texeira Chaves. 

U 

Carta Régia mandando prender e sentenciar summariamente 
os bandeirantes culpadm de reduzir a, captiveiro os gen- 
tios comarcáos da Capitania Co Rio de Jane:ro - de 22 de 
novembro de 1684: 

(Avulso) 

Duarte Teixeira Chaves Amigo. EV E1 Rey vos envio muyto 
sauú'ar. Os ofticiáes da Camara dessa Cidade me deraó conta 
em carta de Julho deste anno, que os moradores Cas Villas 
de baixo, Ilha Grande, Saó Sebastiaó, Pasatty, e Saó Paullo, 
tinha6 entrado, com muyta gente armada, pello Çertaõ dentro, 
com a ambiçaó de apresionarem, e ca,ttivarem os Gentios co- 
marca68 â dita CidaLe, e atê os domesticos, e aldeados, dis- 
t ru ind~  húa Aldea, em que hum Religiozo Capuchinho tinha 
reduzido muyta quantidade â fee, levando algúns escravos dos 
moradores, e Cistruindo-fi.es suas lavouras, gados e criações, 

. dos quaes insultos se tirou devassa. Encomendovos muyto, que 



deia toda a ajuda, e favor a se impedir est& exorbitancia E ao 
Ouvidor geral dessa Capitania mando tambem encomendar, 
que com particular cuidado faça toda a diligençia possivel por 
prender os culpados na devassa, que se tirou deste Celictu, e 
os sentençee breve, e sumariamente. De que vos avizo para o 
terdes entendido. Escritta em Lx.a a 22 de nou.ro de 684 - 
Reg - Para o Gou.or do Rio de Jan.ro - Com% de Vai de 
Reis - 1.a via. 

Carta Régia mandando dar indios para a diligencia das minas 
de prata e feno de Sorocaba, realizada por Luiz Lopeâ 
te Carvalho e Fr.  Pedro í!e Souza, - de 8 de fevereiro 
de 1687: 

(Avulso) 

Joaó Furtado de Mendonça. Eu E1 Rey uos inuio m.to 
Saud.ar. Vendo o que me escreueo Luis Lopes de Cmualho em 
carta de 15 de Julho de 684 acerca de hauer chegato com Fr. 
Pedro de Souza ás minas de Sorocaba, aonde fundara huã de 
setenta palmos, e tirando Cella cantidade de pedra se na6 
achara prata alguá, e fundamiose mais a dita mina, em cento 
e sinco palmos, fizera o dito Fr. Pedro expiriencia, em pre- 
zenca do Bispo dessa Capitania, em huá arroba de pedra, e 
tirara pouca prata, e q. p.a se continuar nesta diligencia ne- 
cessitaua de Indias, os quais lhe naó quizeraó dar das minhas 
Aldeas os officiae da Camera da, villa de Saó Paulo nem 
ainda intreuindo nisso, o ditto Bispo, Me pareseo dizemos q 
tendo por comeniente a meo seruisso daremselhe os Indios,- 
que pede, lhos fareis dar, e julgando, q naó conuem, me Careis 
conta de tudo, q se uos offereser, no q toca as minas í!e pra,ta, 
e as de ferro. escrita em Lix.a aos oito Ce  Feu.ro de 687 - 
Rey - p.a o gou.or do Rio de Jan.0 - Conde de Val de Reis - 
1.a via. 

Carta Régia mandando o governador dao Capitania do Rio de 
Janeiro informar o requerimento em .que Manuel RoM- 
gues de Oliveira, provedor das minas de S. Paulo e S. 
Vicente, peèe seja nomeado provedor das minas de ouro 
2e lavagem da repartição do Sul, como era seu sogro Pas- 
choal Affonso (com um documento), - de 5 de janeiro de 
1688 : 

(Avulso) 

Joaó Furtado de Menclonça. EV El Rey vos emvio muyto 
saudar. Por parte de Manoel Roiz de Oliveyra proprietarig do 
officio üe Prouedor das Minas de Saó Paul10 S. e Vicente do 
destricto Cessa Capitania se me fez aquy a petiçam (cuja copia 
com esta se vos remete> em que me pede lhe mande passar 
Provizaó, em que se especifique, q w  he Prouedor das Minas 
de ouro de Lauagem da repartiçam do sul, a saber Iguappe, 
Cananea, Perneguâ, e Rio de Saó Francisco, ria forma em 
que o .seruia seu sogro Pa~choal Affonço. emcommendouos 



m.to e mando, que ouinch as partes a quem pode tocar este 
prouimento me informeis com vosso parecer, escrita em 1ix.a 
a 5 de Jan.ro de 1688 - Rey - Para o Gou.or da Cap.nia do 
Rio de Jan.ro - Coade de  Reis -1.a via. 

Documenb annexo 

(Copia) Snor. - Diz Marde1 Roiz de o1iur.a que ITMag.de 
foi seruido fazerlhe m.ce da proprietade do officio de Prou.or 
das minas do ouro de lauagem das Cap.nias de S .  Paullo, e 
S. Vicente do destricto de Cap.nia do Ryo de Jan.ro, que foy 
Ce seu Sogro Paschoal Affonço por estar cazado com sua f.a 
D. Elena Graçez, na forma do Sagrado Comcilio tirdentino, 
e por essa cauza renunciar nelle (1 auçaõ do d a  officio como 
constou por S.a (sentença) de justificaçaó q offereçeo, em vir- 
tude da faculdade, q para isso tinha, e nessa forma se lhe 
passou a Carta p.a o 8itto Manoel Roiz de o1iur.a em q lhe 
orcena por hu papel, q por ser tanto em beneficio da faz.a 
Real, fosse as Cap.nias de S. Vicerite, e S. Paullo, Tinhaem, 
Pernaguâ, e Wrnaiba p.a se fabricar, e continuar com a cul- 
tura do ouro de lauagem, e que dispuzese aqui110 com ta6 
bom modo, q tiuesse q lhe agradeçer ao q se teria resp.t.0 
para lhe fazer a m.ce q houuesse por meu seruiço; e indo 
tomar posse a ditta Capitania de Pernaguâ lhe duuidaraó os 
offiçiais da Camara della a dar a d.a posse. E porq.to o d.o 
seu Sogro Paschoal Affonço seruio sempre o b.o 0ff.o sem se 
lhe por duuida nas ofiçinas do seu destricto, como foi na 
Cap.nia de Pernagvh, e foi comtinuando com tam boa forma 
como se ue dos dittos papeis, e Certidaó do P.e frei Joaó de 
Guarniça Religiozo obseruante do Comu.to de S. françisco da 
Prouincia do Perll, q estâ ras dittos papeis fl. 32 vs.o e mais 
documentos, e Cartas q offereçe, e o seru.0 q tem feito a 
ITMag.de por espasso de quatorze annos, em q tomou posse do 
d.o offiçio, e o ditto seu Sogro o seruir sempre com grande 
satisfaçaó, e zello, como mais largam.te se uerâ dos a t tos  pa- 
peis, t i r a n c ~  m.tas outauas de ouro, que remeteo a Thome de 
Souza Correa, e a P.o de Souza, dos quintos de VMag.de, q 
tudo o faz digno, e mereçedor da m.ce e honra q. VMag.de for 
seruido fazerlhe por tanto. P .  a Vhiag.de que mandanck este 
requerim.to com toda attençaó lhe faça m.ce mandar passar 
houizaó, em q se especifique q he Prouedor das Minas do 
ouro de lauagem da repartição do Sul destricto Sio Ryo de 
Jan.ro a sa.ber de Iguappe, Cananea, Pernaguâ, e Rio de S .  
françisco, partes em q o ditto defursto seu Sogro seruio, e 
como se ue pellos papeis q. offereçe, e por seuitarem (se evi- 
tarem) duuidas nas ofiçinas, e destricto t e  sua jurisdiçaó. E 
R .  M.ce - Manoel Lopes de Laure. 

Provisão Régia confirmando os privilegias concedidos ás fa- 
milias dos Camargos e dos Pires da  Villa de S. Paulo. 
- de 28 te dezembro de 1688: 

(Da colIecçáo "Governadores do Rio de Janeiro", 1. 11, fls. 3 v.0) 
Eu ElRey faço saber aos que esta minha provizaó virem 

que tendo a respeito haver comfirmado por provizaó minha de 
23  de Julho <e 674 a que havia passa80 em 24 de 7bro de 



655. o Conte Atouguia sendo G.or e cappm 0.1 do estado do 
Brazil sobre o Seguro que deu em meu nome as Familias 
dos Camargos e dos Pires assistentes e mxes na Villa de S. 
Paullo assy sobre a eleição da Camera como sobre o perda6 
dos culpados que tivessem ou na6 tivessem p.te por haver 
disposto tudo em taó boa forma que se haviam acabado as 
Inimizades antigas e as d.as Famiiias aparentado huá com a 
outra ordenando aos ouvidores geraes do Rio de Jan.0 e mais 
justiças cumprissem e fizessem cumprir a d.a provizaó como 
nella se continha por assim ser conu.te a meu Seru.0 e quie- 
taçaó das d.as famiiias e hora (sic) se me reprezentar por p.te 
do Cappm Manoel de Camargo que estando o Ouvitor g.i 
Thomé de Alm'eida de Oliveira em correiçaó na d.a Villa de 
S. Paullo em ocaziaõ de se fazer eleiçaó nrtó se qulzera dai 
cumprimento as ditas provizóes por cuja causa se hia amo- 
tinanto e rompendo as pazes com (que) as d.as Familias se 
tratavaó do que movido o d.o Ouvidor g.1 tratara, de fazer a 
eleiçaó guardando as d.as provizóes e porque podia soceder 
haver outro ouv.or q w  quizera intentar o mesmo me pedia 
quizesse mandar passar provizaó em que confirmaçe de novo 
os d.ss Previlegios concedidos aquellas Familias e ordenar ao 
G.or do Rio de Jan.0 fouçe dar cumprimento a eiias e no caso 
que algum ouv.or g.1 o naó quizece o fizeçe fazer. Tendo a 
tudo considera~aó e ao que respondeo o meu Cor px da coroa 
a q.m se deu v.ta. Hey por bem confirmar como por esta 
confirmo as d.as provizóes e previlegios nell cvncedidw as das  
duas Familias na fd rma  qw nellas se declara Pello que 
mando ao G.or fh Cap.rAa do Rio de Jan.0 ouv.or g.1 della, 
mais menistros, e peçoas a q.m tocar a cumpraó e guardem 
e façaó cumprir e guardar as à.% provizóes como nellas Se 
contem sem duvida e algua assy esta que valer$ como Carta 
e na6 passarâ pella ch.ia sem emb.go da Ord. tt 2 $5  39 e 40 
em contr.0 e se mssou px duas vias Manoel Pinho da 
Fonseca a fes em Lib.a a 28 de Dez.0 Ce 1688. O Secr.0 
Andre Lopes de Laure a fes escreuer - Rey - Conde de 
Val de Reis - Por desp.0 do Cons.0 V1tr.o de 20 de Dez.0 
de 688 e regi& nos livrw da pr.a do Cons.0 Vltr.0 a fis. 48. 
Lisb.a 31 de Jan.0 de 1689. Andre Lopes de Laure - Cum- 
prasse como V&íag.de que D.8 g.de manda e Regiskçe onde 
tocar. Rio de Jan.0 de Mayo 9 c5e 1689. J.o Furtado de 
Mend.ça. 

hovisaó Régia de admirdstrador das minas da Repartição do 
Sul a Domingos Pereira Fortes. - de 29 de março Ce 
1689 : 

(Da edecção "Governadores do Rio de Janeiron, 1. 11, fls. 16;) 

Eu ElRey faço saber aos que esta minha provizaó virem 
que tendo resp.to a haver feito m.m a D.as Per.a Fortes da 
serventia do officio de Prov.or da minha fazenda clo Rio de 
Jaaeiro por tempo de ires amos de que he proprietario 
Thomé de Souza Corres. Hey por bem fazer m.ce ao d.o D.OS 
Per.a Fortes que servira (servirá) juntam.te com o cargo de 
Prov.or de m.a fazenda t o  Rio de Janeiro de administrador 
das Minas da Repartição do sul p.a as beneficias e tratar da 



cobrança dos quintos delia na forma em que o fa.zia6 seus 
antecessores. Pello q w  mando ao G.or da Ca.pp.r?a do Eio de 
Jan.0 deixe exercitar ao d.o Domingos Per.a Fortes a adtni- 
nistraçaõ das d.as minas na conform.de assima referida, e cum- 
pra e guarde esta minha provizaó inteiramente como nella se 
cmt5m sem duvida alguma a q u ~ 1  vzllera (valerá) como carta 
sem embg,. da ordenaçaó do R.o 1.0 2.0 tt,o 40 enconti-.o e 
se passou por duas vias. Manoel Pinheiro da Fon~eca o fez 
em Lisb.a a 20 de Março de seis centos e oitenta e nove. O 
Sec~.o Andre Lopes de Laure a. feu escrever. - Rey - Conde 
de Val te Reis - Por despacho Ao Cons.0 U1tr.o de 9 de 
M.ço 689. Joaó de Roms e Az.do. Pagou 540 r.s e aos off.es 
514 r.6 Lisb.a 22 de M.ço 1689. D. Fran.co Maldonado Reg.da 
na &ria mor do R.no no 1.0 de offs e m.ces a fl. 21 Lisb.a 22 
de M.ço 689 1gn.o Correa de Moura Regda, nos 1.0.5 da Cria do 
Cons.0 U1tr.o a fl. 69 em Lisb.a 23 de Março de 689 Andre 
Lopes de Laure. 

Carta Regia dando poder so governador do Rio fie 3-neiro 
- para conceder honras e mercês aos moradores de Sã0 

Paulo e mais capitanias que se empregassem iio desrg- 
brimento de minas de ouio e prata, - de 13 de janeiro 
de 1890 (?): 

(Da colleçáo "Governadores do Pio de Janeiro", 1. III, fls. 79) 

Aytur de Sáa e MenezeS &.a Pello Conselho V1:rama- 
rino fuy seruido mandar expedir as ordens necessarias p a  
hauerces de passar âs Capitanias do Sul ao dcscobrimento da,s 
minas de ouro e prata, e porqw a mais efficax diligeneta 
p.a se conseguir serâ ficarem persuadidos os moradores de 
São Paulo, e mais Cwitanias das grandes conueniencias que 
lhe rezultaraõ crescendo as suas cazss, e pessoas nas honras 
e nas fardas os certificareis de m.to que este seru.ço me sera 
agradauel e do bom arimo e uontade com que estou p a irrxer 
honrras e m.ces que os destingaõ, e diferença6 entre os OUC~"OS 
seus naturaes e p.a que conhecaõ os effeiks do meu real 
animo, e uontade p.a com as suas pessoaiL;,. Hey por bem e 
uos dou poder p.a que todos aquelles que uos parecere ca- 
pazes e se quizerem empregar no descobrimento das minas 
de ouro e prata, que possaes prometerlhe o foro de fidalgos 
da minha caza e de caualeyros fidalgw della e 150s habitos das 
tres ordens militares com as tenças qu.e uos parecerem ade- 
quadas e competentes ao Gouer o, secdo porém assentadas no 
rendim.to da mesmas minas c COLEI tal dec!araçaõ que nehkia 
destas mces hade ter effeito sem prjmegro se uerificar o des- 
cobrimento de mina de oiiro d.e beta ou pratta e depais .della 
estar aberta e se conheçer a sua importancia corri notoria 
utilidade de rnihba iazencn, e segundo as ca1id.e~ e seru.ços 
(:as pessoas lhe proirtetereis as m.ces, e. tais poderaó ser as 
pessóas e os seru.cos que merecaó uerificaremçe todas em 
alguas prometendoselhe juntam.te com o foro e habito, e tença, 
e porque se entende que si5 por este meyo se po"ra conse- 
guir o descobrimento das minas fio da uossa grande pruden- 



tia q sabereis presuadir aquelles moradores de maneyra que 
fiquem entendendo que as maiores vtilidades seraó suas e que 
por este caminho poderaó alcançar honrras, e riquezas com 
que acrescentem as suas cazas, e ennobreçer suas frtmilias, e 
tudo o que obrardes neste particular terey muito em Lem- 
brança p.a uos fazer honrra e m-ces nas ocazióes que se offe- 
remrem. Escritta em Lisboa a 13 de Janeiro de 1690 - Rey - 
O Conde de Aluor - P.a o Cfãuernador da Capitania to Rio 
Janeyro - 1.a via. 

Carta Régia sob* a mh arrecahçáo dos quintos e valor do 
ouro no Brazil - de 35 de janeiro de 1690 (?I: 

(Da eollecçáo "Goveniadores do Riia de Janeiro, I, 111, fis. 59v.) 

Arthur de Sáa e Menezes & Hauendo uisto o que escreues- 
tes sobre a m& forma que tem a recadaçaa dos quintos de ouro 
que pertencem & minha fazenda, parecendouos conueniente, 
para se euitar os descaminhos que lhe conciderais. o baterce 
moeda Ce ouro nessa Capitania. miy seruido resoluer que 
nella tenha o ouro o mesmo uallor que nas mais desse estado 
do Brazil: de que UM auizo p.a o fazerdes assim executar. 
Escritta em Lisboa a 15 de Janeiro de 1690 - Rey - O Conde 
de Aluor - 1.a via - P.a o Gou.or. e capitaó geral do rio de 
Janeiro. 

Carta Régia mancando atalhar as vexa&óes e crueldades feitas 
aos missionarios e aos gentios pelos moradores da terra 
de S. Paulo, - de 20 de março de 1690: 

c Avulso) 

Goucrnador do Rio de Jan.ro EV ElRey vos inuio muito 
saudar. Sou informado que os moradores da terra de Saó Paulo 
fazem molestias, e uexações os missionarios, impedindo-lhes os 
progressos de seu feruorozo zello na conuerçaó das almas, e que 
tambem trata6 aos Gentios inhumana mente, e com muita 
crueldade; e porque estes danos neeessitaó de Rernedio vos 
orceno que vos informeis do que há nelles, e que pelos meios 
mais suaues, e pruflentes procureis dar o Remedio conue- 
niente a hum damno que tanto necessita delle, e do que 
obrares (sic), ou do que vos parecer q-3 ser& conueniente que 
se obre quando acheis alguá defficuldade me dareis conta 
p.a que eu mance o que for seruido. escrita em Lixa a 20 
de Março de 1690 - Rey - p.a o Gou-or c20 Rio de Janr.0 
(1.a via3 na capa). 

Carta de Luis Cesar de Menezes ao rei sobre o estado das 
varias misóes religiosas da Capitania, - de.. . de maio 
de 1691: 



(Da collecção "Governadores db Rio de Janeiron, L 111, fls. 42v.) 

S.or - Por carta de 13 de Nouembro do anno passado 
me encomenda V. Mgd.e que da sua p.te agradeça aos reli- 
giozos que me constas se empregauaó com zello das Almas 
no trab.0 e cuida& das Miçóes e o Sç.0 que fazem a D.s e 
a VMg.e; e juntam-te .clé meúda conta do que nesta cappi- 
tania se obraua sobre esta mata com as mais circunstancias 
expressadas fia mesma ordem; em virtude da  qual fiz toda s 
de1ig.a por saber quaes era6 Os religioms que se empregauaó 
com mals feruor no particular das miçóm agradecen8oihe da  
p.te de VMgd.e o zello com que nellas se empregauaó e me 
consta que os P.es ta C0mp.a se haó com muito cuidado nesta 
matr.a tendo effectiuam.te dous religiozos em cada hua das 
Aldeas que aclministraó para instruir na fé aos Indios que 
nellas ttuçistem e aos mais que socede catequizarem no re- 
concauo e certaó desta cappn.ia aonde de ordinmio manta6 
tambem mencionarios naauellas p.tes que lhes hê possivel 
porq to saó mais difficultozãs as emiradas k l l o  aspero do certáo ' 

dentro e tambem tem religiozos p.res que na lingua, de Am- 
golla assitstem ccm m.ta carid.e a irnmencid.e de negros que 
vem daquelle Rn.0 andando continuam.te pellas fazendas dos 
mxes (moradores) a instruhillos na Doutrina Christá, e em 
todas as mais obras pias acodem com m.to cuid.0 e da  mesma 
sorte se emprega0 os ca.puchinhos francezes com as Aldejas 
de Indios que administraó e juntam.te em tudo o que toca 
ao bem Spiritual das almas o fazem os P.es de Sto. Ant.0, e 
os da Religião do Carmo como tambem os da, ordem de S. 
B.to que huns e outros acodem com p.ar cuidado a todas as 
confiçóes e mais necess.es p.a que saó chamaòos com que nesta 
Cappn.ia naó ha  descuido nesta. matr.a nem eu o terei nesta 
emq.to assestir nestt gouerno e assy o deixarei advertido ao 
socesor que VMgde. for seruido mandarme. A p.a de VMg.de 
g.de D.s m.s an.s Majo de 1691. (Sem assignatura). 

Carta de Luiz Cesas de Menozes ao rei sobre a cobrança dos 
dizimos nas villas de S. Wulo e outras do Sul, - de 30 
de maio te 1691: 

(Da coilecção "Goveniadores do Rio de Janeiro", 1. 111, fis. 42) 

Senhor - Por carta de 15 de noubr.0 do anno passado 
me ordena VMg.~e que dê toda a ajuda necess.a, por parte 
da justiça e da melicia, aos Contratadores dos Dizimos das 
Villas de S. V.te S.tos S .  Paulo e das mais sircumviz.as, para 
poderem cobrar os ditos Dizimos, porq.to os Dizim.ros das d.tas 
Villas faltauaó aos parochos e coadjutores com as congruas 
que V. Mg.de lhes mandaua dar. Esta ordem fizera. lbgo dar 
a ex.am se tiuera jurisdiçaó nas d.as Villas e capitanias deilas. 
Porem S.or os Gomes aesta praça lhe na6 guarda6 obeeien- 
cia daquellas bandas, nem ordem alguma que se lhes passe, 
dando por reza6 de Donatarios, e sobordinados som.te ao Gou.0 
g.1 da Bahia, por cuja eauza naó tinha dado a enam esta 



ordem sem embg.0 do que farei m.to por lhe descobrir algum 
cam.0 de q. me pareceu dar conta a V. Mg.de cúja p.a G.de 
Ds. m.s an.s &.a Mayo de 1691 (sem assignatura). 

Carta de Luiz Cesaz de Menezes ao rei Sando-lhe conta da 
difficuldade de cohibir aos paulistas as vexações aos mis- 
sionarios - de 30 de maio de 1691: 

(Da edecção "Governadores do Rio de Janeíro", 1. 111, fis. 
43 v.0) 

Senhor - A carta que V. Mg.de foy seruido mandar es- 
creuerme en 20 de M.ço do anno passado sobre os moradores 
da V.a de S. Paullo fazerem molestias e vexaçóes aos me- 
cionarios, impedindolhes os progressos do seu feruorozo zello 
na conuersaó das Almas, tratanto ao gentio inhumanam.te e 
com muita crueldade, cujo damno newssitaua de remedio; 
Informandome do que neste p.ar hauia, acho que estes mr.es 
uiuem como quazi a ley da natureza e naó guardaó mais ordens 
que aquellas q ~ w  comuem a sua c0m.a e assy ser& muy diffi- 
cultozo para obrar com elles coma alguma tocante ao p.ar de 
Indios e gentio, . e  como os Gou.res desta praça na6 tem na- 
quellas Capp.nias jurisdicçaó apenas abseruoó alguma ordem 
do Gou.or g.ral comtudo farrey toda a di1ig.a por uer se nesta 
matr.a possa obrar algua couza e V. Mg.de mandara rezoluer 
o mais- mu.te a seo R.al ser.0 De g.e a, VMg. m.s an.s Ryo 
Mdyo 30% 1691. (Sem assignatvra) . 

Carta Régia prohibindo a mutança de indios para Minas de 
Iguai>e e Pasanagu& e recommendando aos officiaes da 
cámira de S. Paulo a formação de duas aldeias junto 
ás mesmas minas - de 7 de novembro de 1691: 

A- 
Luiz Cesar de Menezes. EV ElRey uos enuio m.to Saudar. 

Vendo o que Me escreuestes em Carta de 4 de Junho deste 
amo, e Rezóes, que tiuestes para se na6 tresplantarem os 
Indios das Aldeas de S .  Joaó para os Citios donde esta6 as 
minas de Ouro. Me pareçeo fizerros que uistos os inconue- 
nlentes que se concideraó na Mudança 8as Aldeas dos Indios 
da  Villa de S. João para o çitio donde esta6 as mina6 do 
Igmppe, e Pernagoa, que se na6 trate Celle, e a os mora- 
dores mandaseis declarar, que vendo o que reprezentaraõ 
houue por bem que se coçeruassem as suas Aldeas, e esti- 
uessem no mesmo Estado, sem se tratar de se tresplanta- 
rem pera o lugar, o que se julgaua por coueniente, para se 
aiudar a obra &as minas; e a os offeçiaes da Camara de 
SaB Paullo mando escreuer queraó por meu seruiço de ver 
gente, que formen duas Aldeas pera viuerem junto as mes- 
mas minas, e ajudarem o ser4 benefiçio. Escritta em Lix.a a 7; 
de Nour.0 de 1691. - Rey - Conde de Val de Reis - P.a o 
gou.or do Rio de Jan.re - 1.a via. 



- 272 - 
7 - . i 

Carta Régia pedindo informações sobre as Minas de Ferro 
descobertas em Biraçoyaba por Luis Lopes de Carvalho 
e a fiindição que este pretendia alli estabelecer (acom- 
panhada dos respectivos documentos), - de 23 Se outu- 
bro de 1692: 

Gouernador da Capitania do Rio de Janr.0 EV E1Rey 
vos enuio m.to Saudar. Ordenanm ao Gouernador vosso an- 
teçessor por Carta de 16 de Outubro do anno passado me 
informasse com seu parecer, a cerca da Carta que Luiz Lopez 
de Ca,rualho me hauia escritto sobre a wueniencia que podia 
rezultar a minha fazenta, com hua fundição de ferro que pre- 
tendia fazer, obrigando pera segurança do gasto da fábrica, e 
ofeçina os bens de raiz que possuhia neste Reyno; responde0 
por Carta de 18 de Junho &este anno, que tomando notiçia 
deste negoçio, acharâ (sic) que que as dittas minas eraó de 
enumerauel quantidade Se ferro o qual se tereria (teraria, diz a 
2.a via) em muyta abundancia, porem que como estauaõ trinta 
legoas distantes das Capitanias de Santos, e S. Paul10 seria 
deficultoza a conduçaõ como tambem o conçeruarse a gente 
que puCesse suprir o tr.o (trabalho) pera o qual na6 heraó 
muyto capz,zes os Indios, aJem de que o gasto que se hauia de 
fazer, seria mais conçiderauel, que o que o ditto Luis Lopes 
dizia, e que ouuindoo lhe dera em resposta Os papeis que com 
esta se uos enuiaó. Encomendouos qw tomando as notiçias 
mais exactas, e indiuiduaes nesta materia me informeis com 
uosso pareçer. escritta em Lix.a a 23 Ce 0uttr.o de 1692 - Rey 
- P.a o g or do Rio de Janeiro - 1.a via. 

WCUMENTOS ANNEXOS 

b or - Manda-me V. S.a que o informe do que achei 
nas minas de ferro que encontrei nas Serras de Birasuiaua 
no tempo em que por fazer algum grande seru.0 a esta Coroa 
sem reparar nos cilrcornodos da pessoa, nem aincia nos riscos 
da uifa, e a6 dispendio de toda a minha fazenda (redwindome 
a tam mizerauel estado que compadecido VS.a da minha. po- 
breza com encargo de mulher e filhos, uzando cie sua clemen- 
çia, e piedade, me ac.miodou na. seruentia de num officio Ce 
Taballlam desta Cidade perque totalm.te nam pereçesse) pe- 
netrei os Sertoes mais fragozos. so habitados de feras pade- 
.çendo as incleniençias que experimenta6 os que com zeilo, e 
amor da patria lhe querem Cescubrir nuos Thez,?uros. Todas 
estas caiamidades padeçi por me haverem persuadidos, e ter 
achado algus %teiros que insinuauaó partes, e serras aonde 
em algum tempo se achara6 signais euidentes de minas de 
prata, e Esrntya"1da.s; E por se me esgotar o cabed,al próprio, 
e n m  achar q.m me animasse com algum socorro, vim a em- 
tender que Deos nosso S.r tem guardado essa furtuna p.a outro 
que mais lho mereça. 



Nestas entradas que fiz nos Sertoes fui dar com as dic- 
tas Serras de Birasuiaua aonde esta6 as minas de ferro que 
na calidade, e fertilifade deste groseiro metal excede a to- 
das as que pode hauer no descuberto; e por me achar ex- 
hausto de cabedaas p a  os poder por minha conta entabolar 
dei dellas notiçia a SMagg.de que Deos g.de pelo seo cons.0 
vltramarino de que athe o prez.te nam tiue resoluçam; e 
agora se anima a minha esperança, com esta informaçam 
que VS.a me pede a que satisfaço. 

Tem esta serra de sircumferencia sette legoas, segundo 
afirma6 varias pessoas que a tem inuestido, tola cuberta . 
de densos arvoredos, em que se acha6 paos Reais, e madeyras 
de ley que serâ lastima reduzillos a caruam, porem como 
dista6 trinta legoas do mar, nam tem outra seruentia, E nella 
se achaõ vasios Rios capazes de em qual quer delles se fabri- 
carem m.tos eng.os de agoa. 

No meio desta serrania está huá varge que tem tres le- 
goas d e  comprito e meia de largo, e pelo meio della corre 
hum Rio capax de se fazerem nelie as fabricas; toda esta 
varge, e agoas vertentes da serra para ella está cuberta de 
mineral de ferro de meuda area, athe pedras de arobas, e 
m.tas, e mui dilatadas betas profundas, largas, e cumpridas, 
como poderaõ dizer o Coronel de VtÚ M.el de Moura Guiam, 
Manoel Giz da Fonseca, e M.el frz m.tre feyr.0 (mestre fer- 
reiro) porqw estiueraõ m.tos dias nella em minha comp.a, 
e hoje esta6 nesta Cidade. 

Rende =ta pedra meio por meio, porque fundindo dous 
quintais de pedra se tira hum de ferro; E isto posso affir- 
mar por e~periençia que fiz pellas minhas matis, pois fabri- 
cando hum Eng.0 m.to limitacio, por nam ter posses p.a mais, 
tiraua todos os dias este rendim.to de hum quintal de ferro 
Ce dous de pedra, porem EÔ cinco dias continuei nesta offi- 
çinn, em razem de vir huá chea, e como pella minha po- 
breza, a fabriquei com pouca fortaleza, se aruinou, ficando 
incapax de poder continuar na fabrica. 

Querenlo S. Mag.de que se leuante hum Eng.0 com sinco 
forjas, me obrigo a que todos os dias se tirem sinco auintaes 
de ferro, e trabalhandose sô vinte dias em cada mes se faraõ 
cem quintais que multiplicatos importa6 em cada anno mil. 
e duz.tm quritaes, os quais rendidos a quatro mil rês que 
taõbem a isso me obrigarei, importa6 Doze m11 cruzados. 

Importarâ o dispendio deste Eng.0 com as sinco forjas 
preparadas, e com o sustento da gente que hade trabaiinar, 
e selarios dos Indios pello preço que g.lm,te se alugaó quatro 
mil cruzar'os por huá ues, nam entrando nelles o gasto, e 
soldadas que haóde leuar os m.tres que haóde vir do Rey- 
no; e estes 40 cruzados se haõde dispender na forma que 
se despende a faz.da Ce S. Magg.de hauendo A1mox.e. Es- 
crluam e mzds Off es que parecer, que teraó seos ordenadois 
arem da d.a quantia, que esta sô he deputada p.a a despeza 
do Engo, e depenc'ençias delle; E este A1mor.e o seyâ tambein 
do ferro, e darâ conta do que se lhe entregar, e tambem do 
Reyno haóde uir os foles p.a a fabrica, e seraó a eleiçam dos 
m.tres que haõde ser deila: Aduertindo que q to mais forjas se 
meterem, mais quantias f e  ferro se faxaó, hauendo os m.tres 



~astantes,  e hum inestre caruoeiro dos que fazem caruam de 
eouaro no Reyno. 

Para isto ter effeito mandará S. Magg.de ordem m.to a- 
pertada p.a que os 0ff.w da Camera da Vilia de Sam Paul10 
aem das Aldeas que tem 2e Indios forros, cem cazais de In- 
diw p.a se formar hua Aldea no Lugar em que se hade IUp- 

dar a fabrica: E a estes todos -emq.to narn tiuerem mantim.tos 
seos, se lhes ade asistir dos. mesmos 40 cruzados que asima 
digo paganeoselhe alem do sustento quarenta rês por dia que 
he o preço comum da terra aos que trabalharem na fabrica. 

Os m.tres p.a esta fabrica mandarâ Smagg.de uir, ou de 
Flgucirô, Biscaia, Alemanha, ou Eueçia, e estes dirão hauendo 
a abiuichnçia de meM que reprezento, o que se po2erâ tirar 
do rendim.to, que a respeito abundançia da terra durar& 
amquanto o mundo durar; E fazendose fornos. como em figueira 
v.a a fundiçam, e narn faltando nelles ue ap.a fundir, e car- 
uam, qual quer dos mestres que 1s asistem diraó o que po- 
derâ render caCa forno, por dia, mes e anno. 

E porâ.to me acho m.to pobre, e carregado de obrigações, 
peço a SMgg.de que no mesmo rendim.to do ferro se me d6 
todos os annos seis centos mil rés de tença afectiuos (sic) que 
os uençerei em qual quer p.te que estiuer, e delles poderei testar, 
ou renctnçiar, alem Cas m.ces que espero faça aos dictos meos 
filhos; Atendendo narn sô a este traballio, mas aos grandes 
que tenho feito em seo Real semiço. 

E para maior segurança do d.o R., e p.a que uenha em 
conhecim.to da uerd.e desta informaçam, me sujeito, a que no 
cazo que se narn consigaó as dictas fabricas, e narn fique 
perdendo os 40 cruzados em que tenho aluidrado a despem, athe 
hauer rendim.to, a repor ao d.o S.or tueo o q m  estiuer des- 
peniido de sua Real fazenda, e p.a segurança desta minha 
obrigaçam, hipoteco as proprielades que tenho na Villa do 
Vimieiro donde sou natural, e consta o seu valor de mais de 
tres mil cruzados, como consta do ducumento por donde me 
pertencem que aprezento. E p.a esse effeito mando procura- 
çam a quem em meo nome ipoteque os d.os bens. 

E emq.to for emtabolar esta fabrica preçizam.te heide Lei- 
xar a minha familia nesta. Cidade do Rio de Janeiro, e como 
aella narn tenho mais bens, que a minha agençia pello 0ff.o 
de que VS.a me fes m.ce, peço des mil res cada mes p.a sm- 
tento da minha caza, emq.to a narn puder p.a a d.a parage 
conduzir e nesta Forma fico prompto p.a o que S. Mag.de for 
seruiào e sempre me sogeito a sua Real grandeza - Rio Mayo 
31 de 692 - de V S a  escraua - LTJiS LOPES DE CARU.0 - 
(*I. 

II 

Dis Luis Lopes de Carualho que p.a bem de seus Reque- 
rím.tos lhe he necessario o Treslado dos papeis que com esta 

('1 Só o final em grypho é que é da letra de Luis Lopes de 
Carvalho, como se deprehende do confronto com a assi- 
gnatura. Toda a parte anterior é de letra diversa, por signal 
que boa. - Jbsilir de Magalhães. 



offerece, pelo que - P. VM, lhe faça m.ce mandar que coalquer 
TabaLiáo lhe& o dito Treslado e R. M. - Deselhe o treslado - 
................ (assignatura illegivel) - Tresíado do que se 
pede - Aos senhores que a prezente Certidam virem certefico 
eu Joam Correa de Castilho publico taballiam do judiçial, e 
notas nesta, Villa do Vimieiro, e seu termo pello m.to Illustre 

............ Senhor Dom Diogo de Faro e Souza desta dita 
Villa, e clou minha fee por ser na uerdade estar em meu 
poder e Cartorio hus autos de petiçam, e avaliaçam de certas 
propriedades que tudo se fes a, Requerimento de Luiz Lopes 
de Carualho cujo tresllado actos autos de verbo ad verbum 
he o seguinte "Anno to nascimento de nosso senhor Jenis 
Christo de mil e seis centos e oltenta e hum annos em os 
dois dias do mes de Dezembro do dito anno nesta Villa do 
Vimieiro nas pouzsdas de morada de mim Tabtballiam m 6.iante 
nomeado pareçeo prezente Miguel Lopes de Carualho morador 
nesta dita Villa, e aprezentou a mim Taballiam huá petiçam 
com hum despacho ao pe della posto por Pedro Carasco Juis 
ardinario nesta Cita Villa, requerendo a mim Tabailiam kne 
autuase a dita petiçam, e por ella lhe fizesse diligencia, o que 
visto por mim Taballiam, autuei a dita petiçam, e aqui a 
Juntei. e he a que sx, diante se segue, e eu Joam Correa de 
Castilho Taballiam q o esc~eui - Petiçam - Diz Luis Lopes 
de Carualho CawJeiro Fidalgo da Caza de Sua Alteza que 
para bem de sua jwtiça lhe he neçessario huá aualiaçam das 
propried.ades, e bens de rais que elle Supplicante possue nesta 
Villa do Vimieiro, por dote de Cazamento que lhe deo, e dotou 
seu pai Miguel Lopes de Carualho. Pede a vossa merce mande 
aos aualliadores dos orfos. e conselho avaliem os ditos bens que 
elle supplicante possue nesta Villa, e termo em suas justas 
valias debam 5.0 juramento dos seos off.os., e que das ditas 
aualiaçóes se lhe passe certidam authentica, gregeberá m e -  
ce - Desp.0 - Sejaó notificados os avalliadores do Cons.0 
desta Villa para que uejaó as propriedades que o suppiicante 
tem e possue nesta Villa, e seu termo pello juramt.0 de seos 
0lf .o~ as aualliem naquillo que direitamente valerem, e de 
tudo se passe CertiCam ao supplicante: Vhnieiro a primeira 
de Dezembro de mil e seis sentas e oiteita e hum - Carras- 
co - Avaliaçam - E junta, e autuada a dita petiçam, como 
dito he, sendo em os quinze dias do mes de Dezembro des- 
te prezente anno de mil e seis centos e oitenta e hum anno 
nesta Villa do Vimieiro nos passos (sic) do Conselho della 
estando ahi Pedro Carrasco Juis Oreinario nesta dita Villa 
em prezença de mim Taballiam ao diante nomeado, logo o 
dito Juis por serem prezentes os avaliadores do Conselho 
desta dita Villa Co Vimieiro O dito Juis lhes mandou que pello 
juram.to de seos off.os avaliaçeni todas as fazendas que o 
supplicante Luis Lopes de Carvelho tem nesta dita Villa, e 
seo Termo, e Coutos della, e por elles foi dito que elles as 
tinha6 visto huã por huã, e as ava l l i aua~  em hum Conto. 
B Duzentos e sincoenta e seis mil e quinhentos rês todas juntas, 
e destintamente cada huã Ce per si as avalliauaõ na iorma 

........ seguinte - Sincoenta e sette a.!queires, e meio de pam 
duas oartes de trigo, e huã de seuada de renda em cada hum 
anno na herdade c'o monte dos sueiros termo desta VilIa em 
Cento e seis mil rês - Huá morada de cazas nobres na Rua 



da Enxurrada que partem com cazas de Antonio Barretto em 
Cento e sincoenia mil rês nasta ditta uilla - Outra morada 
de cazas na Rua Brc Parrejra em trinta. mil rês que partem 
ccji-il cãxas cie Joam Leal - Outra morafia de Gazas na  Rua 
de Aviz que partem com cazas do Padre Francisco Caeiro em 
vhte  e ciiico mil rês - Hum oliual ao perto dos olivais bastos 
que parte com o liwl de Gaspar Soeiro do C~zal ,  e outros em 
oite:lta mil rês i Kuá. cuurella ho sitio das fontainhas que 
parte coi?i a, courella do Rey barmas em sessenta mil rês - 
outra mureia ao perto de fonte ConseIho que parte com courelu 
Que foi de Jaçinto t e  faria em corenta mil rês - Outra c.ou- 
reila no sitio de Val de Canês em sesenta mil rês - Hum 
fareial na Couredoura que parte com fareia,i de Manoel RU- 
drigw.: Anjo em Duzeiltos mil rês - Outro fareial por nome 
a C=-la Velha que parte com terras, de Manoel de Barros 
Pasa i ih~ em oií.enta mii rês - Sinco mil e quinhentos e 
nem-nta rês q lhe pagaó de foro digo sinco mil e quinhentos 
e ci:rroenta rês q lhe pagaó de foro em cada hum anno Sin- 
ci?-.t% e seis mil e qi~inhentos res - Mais toze alqueires e 
:.ieio ?'e trigo de renda no aiorite dos Sueiros vinte e sinco 
:3;! r is  -- NId mwma herda :e quatro alqueires Cie seuada seis 
nai.1 r;:. -- Eurn iareiai ao poyo c10 cham com seu zliual que 
pa2.t- cuin terras do Senctis~lmo em trezentos mii rês - Hum 
Bareal ao pssso da Cszir~ha eii! oitenta mil rês - O que tudo 
leclarauitó peio jurarnez~to de seos olficios, de que de tudo o 
dito Juis mandou fazer este termo que asignou com os ditw 
avn! eda-,:.es Li~is Lopes de Errttq e Manoel Paes Vabo que . 
asignataõ por suas maõs, e letras, e eu Joam Correa. de Cas- 
tilho Saballiam que o escreui P'edro Carrasco - Liiiz Lopes 
ùe Britio - Manoel Paes Vabo - E não cuntinhaõ mais os 
ditos autos de avalllaçaó donde esta bem, e na wrc'ade treslla- 
dei, sem couza, que duuida faça, e 'esta com o? proprios autos 
consertei bem, e na uerdade com o offiçial de justiça abetxo 
assignado, e aos proprios que fica6 em meu poder e carterio 
em toc:o, e por todo me reporto. dado nesta d:ta Villa do 
Vimieiro aos dous dias ao mes de Janeiro do ~ I I I I C ~  l e  :nil 
seis cei:tos e outenta e dous annos, e em fee e testemtinho de 
ueydade eu sobredito Tsiballiairi Joam Correa de Castilha me 
assigriei Ce ineos sinais pv,b!ico, e razo de que uzo em o Vi- 
rzieirú custumo iazer fcs que ta,is eaó, da.ta,j proprio, conta, 
ãval!:içbos, e camjnhos niil rês - Sinal publico - Jarn Correa 
de Castilho -- Con~ertado comigo Taù:+liani Luis LOpes cíe 
Britto. -- Os quais papeis eu Fraiicisco Lea,l de Saa escriuarri 
do judicial e notas fis tresladar do proprio que me aprezentou 
o Suppt.e L u j ~  Lope? a quem o tornej e asigfliiri aqui G e  uorno 
o recebeu a uay iia uerdade qhr o corri, o conc~rLej com o 
offiçie! abaxo subscreuy e asionej nesta Cita CidaGe ein trinta 
de &:ajo de seiscentos e riauenta e dous annos - Frariclsco 
Ler1 i;e Eaa. - Concertado co i?;o pioprio por nlliri esrsiuaó - 
Fralicfsco Leal de Saa -. 

Luis Lopes (3e C a ~ a l t i o  C~?;lalleiro Fidalgo da Caza de 
S. hIzg.fe que Des g.de; etc s. 

Pela prezente por mim Peih e asinada Faso metis bzs- 



tantes procuradores a M.el pinheiro da Fonceca M.el phelipe 
da Silua joab da Cunha de Abreu e jorge Majrii~rte p a  que 
coalquer dos sobreditos posa asinar em meu nome coalquer 
Termo ou escretura em que me obrigue a fazeraserta e uerda- 
deira e informasaó que por mim asinac!a ofereco p.e o feitor 
de SMag.de que Dês g.Ce mandar leuantar Fabrica de Fundi- 
saó na serra de Birasujaba e ipot&arem as bens de Rais que 
tenho na V.a de Vim.ro p.a segurança da Fazenda Real man- 
dandome o dlto s.ar por superintendènte da Gita Fabrica e 
tuao por cada hum dos ditos me- procuradores (sic) feito e 
asinado auerej por firme e ualiozo - Rio de Jan.ro 30 Ce Majo 
de 692 - LUIS LOPES DE CACU.0. 

Carta Régia dando poder ao governador do Rio de Janeiro 
para conceder honras e mercês aos moradores de S. Paulo 
e mais capitanias que se empregassem no Cescobrimento 
de minas de ouro e prata, - de 16 de janeiro de 1693: 

(Avulso) 

Ant.0 Pais de sande amfgo EV E1 Rey nos inuio m.to 
saudar Pello C0ns.o Vltramarino fuy seruido mandar expedir 
as ordefis neçessarias para hauerdes de passar as Capitanias 
do Sul ao descobrimento das Minas de ouro e prata, e por- 
que a mais eficaz diligencia p.a se consegdr serâ ficarem 
persuadidos os Moradores de Sam Paul10 e mais Capitanias 
das grandes conueniencias que ihes rezultaraó mecenc:o as 
suas cazas, e pessoas nas honras e nas fazendas a certefica- 
reis do muito Que este seruiço me serâ agradauel, e do bom 
anirno e uontade conl que e s t ~ ~  pera lhe fzzer hoilras e 
mercês que .os distinga6 e ciifferencem, entre os outros seGs 
naturaes e pera que coriheçaó os effeitos do meu Real animo 
e uontadc pera com as suas pessoas; Hey por bem e uou 
doi* pder .  peraque a todas aquellas que uos pareçerem capa- 
zes, e se quizerem empregar no descobrimento da& minas de 
ouro, OU prata que possaes prometer-lhe o foro de fidalgos da 
minha Caza, e de Caualeyros fidalgos deila e dos habitos tas  
tres ordens Melitares com as tenças que uos parecerem ade- 
quadas e competent'es ao seruiço: sendo parem assentadas 
no rendimento das mesinas Minas; e com tal Leclaraçaó que 
nenhuá rlestas merces ha de ter effeito sem primeiro se uere- 
ficar o desccbrimento de mina de beta de ouro, ou prata e 
depois de ella estar aberta e se conheçer a sua importancia 
com notoriz. vttilidade da minha faz.a e seg.0 as calidaC,es e 
seruiçm das pessoas que lhe prometeris as m.ces e taes poeeraó 
ser as wssoas e os seruiços que mereçaó uereficarimse todas 
em alguás- prornetendolhes juntamente com o foro habito e 
tença e porq se entende que sô por este meyo se poderá con- 
segu'r o descobrimento das minas fio da uossa grande pru- 
C,ençia que sabereis presuadir aquelles moradores de maneyra 
que fiquem entendendo q as mayores utilidades seraó suas, e 
que per este Caminho poderaó alcançar honras e riquezas com 
que acreçentem as suas Cazas e ennobreçaõ as suas farnilias, 
e tudo o ql.?e obrares (sic) neste particular terey m.to em lem- 



brança pera uos fazer honra e m.ce nss occasióes q se offere- 
çerem Escrita em L.xa a 16 de JBnr.0 1693 - Rey - P.a An.b 
Pays de sande. 

Carta Régia prohibincio a ida te religiosos e clerigos 6s Minas 
e a assistencia de ourives alli, em razão dos descami- 
nhos do ouro, por elles realizados. - de 27 de dezembro 
de 1693: 

Antonio Paes de Sanle Am.0 EV ElRey vos enuio m.to 
Saudar/ O Prou.or da fazenda Luis Lopes Pegado, me deu 
conta por Carta de 18 de Junho deste anno dos descaminhos 
que ha no quintar do ouro q se tira Cas minas na6 sô por 
pessoas Seculares, mas tambem pellios Relligiozos, e clerigw 
por na6 hauer quem os obrigue a i-, e do danno que se 
segue da asistençia que os Ouriues fazem nas dittas minas, 
na6 lhe sendo possiuel o entinguillos, sem embargo das or- 
defis que se lhe tem passado, tudo em grande preiuizo de 
minha fazenCa. E pareçeume ordenamos (como por esta, o 
faço) em comendeis aos Perllados das Relligides, e ao Gouer- 
nador do Bisp.do na6 consintaõ que vaõ os Relligiozos e 
Clerigos ás dittas minas p.10 grande prejnizo q se segue a 
fazenca Real de hirem a ellas dezemcaminhar o ouro, e que 
do contr.0 me hauerei por mui mal Seruilo do q nisto obra- 
rem, e se porçederâ contra elles com aquella de monstraçaó 
que mereçerem por quebrantadores de minhas Leys; e pello 
que toca a asistençia dos ouriues, vos. ordeno tambem facais 
executar nelles .as pennas (sic) declaradas nas ordes em q se 
Ihes prohibe o asestirem nas minas. escrita em Lix.a a 27 
de Dez.ro de 1693. - Reg - Para o Gowor t o  Rip de Jan.ro 
- O Conde de Alvor - 1.a via - 

Carta Régia mandando o governador do Rio de Janeiro re- 
solver sobre a representação dos officiaes da camara da 
Villa Ce S. Paulo contra a ida de indios das aldeias 
reaes ao descobrimento do ouro bos rios (com um do- 
cumento) - de 12 de fevereiro de 1694: 

(Avulso) 

Antonio Paes de Sande Am.0 EV ElRey yos enuio m.to 
saudar. Pella Carta (cuja copia, com esta uos enuia) tereis 
entendido que os offeciaes l a  Camara da Villa de Saó Paullo 
me escreueraó sobre na6 ser coriueniente que os Indios <as mi- 
nhas Aldeas se abalem ao descobrimento do oiro dos Rios. 
E pareceume erdenarms (como por esta o faço) que hindo 
com effeito as minas de Sai5 Paullo vendo a materia que 
trata a Carta Cos seos Moradores, e examinando este negoçio 
desponhaiis o q entenderdes he mais coueniente ao meu ser- 
uiço, e em beneficio daquelles Vassallos, e do que neste 
(particular?) obrardes me dareis conta. escritta em Lixa a 



12 de Feuereiro de 1694. - Rey. - P.a o Gou.or da Capita- 
nia do Rio de Jan.ro - Conc'e de Ahror - la via -. 

DOCUMENTO ANNEXO 

(Copia) Senhor - Toda a conueniençia que rezuita 8 
Real fazenda de VMag.de, nas minas de Parnagoa, e Igoape, 
que como pouoaçoins limitadas constaó de poucos moradores, 
prossede das tropas que Cessem desta Capitania a penetrar 
os mattos, e descobrir os Ribr.0~ que tem aueres e como esta 
diligencia fazem todos com os Indios de sua administraçaó. 
e os pobres com os Indios da administraçaó Real que por seu 
estopendio (sic) anda6 continuamente nesta occupaçaó ser& 
em grande prejuizo de Wvíag.de aballar os Indios de suas 
Aldeias porque hê imfalliuel o peresserem suas familias pella 
efierilidade da terra, e outras rezoifis 4 impedem a execuição 
do que VMag.Ce ordena que n6s como leais vaçaJlos obede- 
ceremos a tudo o que VMg.de mandar de seu real serviço. 
Deos G.de a pessoa de i?Mag.de como seos vaçallos lhe dese- 
jaó. S. Paul10 em Camera em os 10 dias do mes de Junho 
t e  1692. - P.o ortis de Camargo. - J b h  Diaél da Sylva - 
Joáo de Lima do Prado - Francisco Míz de Builháo - 
Ber.meu Bueno de Siqueira - Miguel de Camargo - André 
Lopes de Laure. 

Patente Wgia de capitão da Capitania de N. S. da Conceiç%o 
de Itanhaem a Thomé Monteiro Ze Faria, - de 12 de 
março de 1694: 

(Da coiiecçáo "Governadores do Rio de Janeiro", I. V. fls. 37v.) 

Dom Pedro por graça de Deus Rey de Portwal e dos 
Algarves daquem e dalem mar em Africa senhor de Guin6 
e $a conquista navegação comercio de Ethiopia Arabia Per- 
çia e de india &.a Faço saber aos que esta minha carta 
patente virem que o Conde da Ilha do Principe donatario 
da capitania de nossa senhora da  Conceição de Tinhaem, me . 
haver' proposto tres sogeitos na forma de minhas ordens para 
ca,pitaó Ia dita capitania e tendo respeito a Thom6 Monteiro 
de Faria hum dos ditos propostos me haver servido na Praça 
da Bahia por espaço de vinte annos dois mezes e cinco dias 
effectivos desde cinco de Junho de seiscentos sescenta e oito 
athe nove Ce Agosto de seiscentos outenta e outo, em que com 
licensa veio para este Reino, em praça de soldado, cabo de 
esquadra e alferes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . reformado cempre 
com bom proçedim.to embarcandose no descurço deste tempo 
duas vezes nas ocazioes em que os governadores Zo Brazil 
Antonio de Souza Menezes, e o Marquez dm Minas manda- 
raó alguns navios contra huns piratas que andava6 naqueiia 
costa e barras de Camamu Boybeba e Ilheos, roubando sa- 
queando as embarcações qw costumavaó conduzir os manti- 



mentas aquella Praça fazendo sempre a sua obrigaçaá muy 
pontualm.te e obedeçenclo os seus mayores em t$-o o de que 
foi encarregado de meu serviço e por esperar do dito Thomé 
Monteiro de Paria que da mesma maneira me servirá daqui en 
diante comforme a comfiança que faço de sua peçoa. Hey 
por bem e me praz de o prover e nomear, como pella prezente 
o provo e nomeio por cslpitaó da  fiitita capitania de h-sa S.a 
dh Conceiçaõ de Tinhaem p.a que sirva o dito posto por tempo 
de tres annos asi e da maneira que o fizeram athegora as 
mais capitaes da  dita companhia digo da dita capitania, e'que 
haja com elle o soldo que lhe tocar que começar8 a vencer 
dmde o dia em que se embarcar desta corte para aquella 
capitania e gozará de todas as honras, privilegio.?, liberdades, 
izençóes e franquezas q w  em reza6 delle lhe tocarem. Pelo 
que mando ao meu Governador da capitania do Rio de Janei- 
ro lhe de a posse do dito posto e lho deixe servir e exercitar 
pelo dito tenipo de tres annos e haxer o dito soldo e elle 
jurará em mlnha chancellaria na forma costumada de que se 
fara asento nas costa8 desta carta patente, que por firmeza 
de tudo Ihe mandei passar por mim asignata. e sellada com 
o sello grande de minhas =mas, e antes que o dito Thom6 
Monteiro entre na dita capitania de nosa Sen.ra da Con- 
cenção de Tinhaem, me fará por ella preito e menagem nas 
maós do dito meu Gov.or, segunto uzo e costume destes Reinos 
de que aprezentará certidaá do secretario daquella cap.a e 
pagou de novo direito dez mil réis que se carregaraó no Thezr.0 
Joaõ Ribeiro Cabra1 a fl. 111 como constou Ce seu conhecim.to 
em forma registado no registo geral a fl. 209 e a outra tanta 
quantia da fiança, no livro dellas a fl. 138. Dada na çidade 
de Lix.a a 12 de Março M.el Phelipe da Silva a fez. Amo do 
nacimento de nosso S.r Jesus Christo de 1694. O Secret.0 André 
Lopm de Laure a fes escrever - E l R q  - Conde de Alvor - 
Carta patente, por qne Vmg.e ha por bem de aprover e no- 
mear a Thomé Monteiro te Faria, por capitaõ da capn.ia de 
nossa S.ra. da Conceição de Tinhaem, de que he donatario 
o Conde da Ilha do Principe, p.a que sirva o d.o posto por 
tempo de tres annos, asi e da maneira que o fizeraó athe agora 
os mais capitaes da dita capn.ia como nella se Ceclara. Para 
Vmg.e ver - por rezoluçáo de Vmgd.e de 4 Mç.0 de 694 em 
consulta do Cons.0 u1tr.o de 1.0 do mesmo mez e anno e des- 
pacho do d o  Cons.0 Ce 9 dos mesmos, pagou 40 rs. João da 
Roxa Cazd.0 pagou quinhentos e qwrenta reis aos offjciaes 
524 rs. Lixa 16 de Março de 1694 a. D. Sebastião Maldonado 
- Reg.da na chanc.ria mar do Reino no 1.0 de off.os e m.ces 
a fl. 64. Lix.a 16 de Março de 1694. F.co de Almeida. Reg.da 
nos 1.0s da Secr.a do Conu o ultramarino a fl. 355 v. em Lix.a 
19 de Março de 1694 a. André Lopes de Laure. Lix.a 17 de 
Março de 1694. O chanceler mor - cumprase como Smg.e que 
D. G r?e ordena e Registese B.a 7 Ge 8b.ro de 1694 a. D. Joaõ 
de Alencastro - Regd.a no 3.0 dos Registos da $=retaria do 
Estado do Brazil a que toca a fl. 264 v. B.a de otubro 12 de 
1694 a. Brd.0 Pereyra Ravasco. Registeçe. B.a 26 Ce Outubro de 
1694 - Franca Lamberto - Regd.a no 1.0 dos Registros da 
fazenda Real do Estado do Brazil a que toca a fl. 59. B.a de 
otubro 26 de 1694 a. Joa6 Antunes Moreira. - Cumpr&çe e 
registeçe. Rio 9 de Janeiro de 1695 - Anfiré Cusaco. 



Carta patente pela qual o Governador Geral -do Estado c!o 
Brazil, D. João de thncastro, nomeou o mestre de campo 
André Cusaco Governn2or da Capitania do Rio Ce Janeiro, 
no impedimento, por doença, de Antonio Paes de Sande, 
- de 26 de agosto de 1694: 

(Do "Registro Antigo" cla collecqâo "Governadores do Rio de 
Janeiro", 1. XXVI, fls. 36 v) 

D. João de Lancastro Gov.or e Capm g.1 do Brazil & 
Porquanto o Senado da Camara da  Qidade de Sam SeB.am do 
Rio de Janeyro me deu conta por cart asua escripta a 3 deste 
prezente mez cle Agosto, de haver dado ar  de parlizia (pa- 
ralysia) a~ Gov.or daquella Capitania Ant.0 Paes de Sande, 
remetendome Certidaó jurada dos Me<icos, pella qual consta 
que havendoihe o d.o mal tomado toda a parte Lireita e 
prinçipalmente a lingoa, e çerebro por cuja cauza se naó po- 
dia explicar nem uzar do entendim.to, impedido, e que pella 
ca1id.e da doença como pella sua muita elade jirilgaraó que 
einda que naó morresse nunqua tornaria a seu antiguo ser e 
perfeiçaó de aqoens o que tudo o d o  Senado me reprezentou 
p.a mandar neste cazo o que me parecesse rezolver; e conuem 
ao Sermo de S. Mag.e que Deos g.e e a summa importançia 
de se acodir promptamente ao perigo, em que aquella praça 
fica no da uiCa do d.o Gov.or com pessoa que lhe soçeda no 
cazo q. de todo falte, tendo eu conçideraçaó a concorrerem 
na do Mestre de Campo Andre Cosaco, Caualleyro Profeço da  
ordem de christo, o grande vallor, Prudençia dsiplina militar 
e mab  supoziçoens que o fazem benemerito daquelle cargo, 
e a hauer seruido a S. Mag.e trinta anos dois mezes e vinte e 
hun dias efetivos, dos quzis foraó Vifite e sincw dez mezes e 
vinte e oito dias nas guerras i-e Portugal, achandose em 
difer.tes batalhas e ocazions de maior reputaçaó de qecr ficou 
com diversas feridas, e particurar opiniaõ de seu esforço fidk- 
lidade e zello, e toco o mais tempo acupanh nesta praça os 
postos de thenente de Mestre de Campo gn.1 e Mestre de 
Campo de hu dos terços de seu prezidio esperanlo que nas 
obrigaçoens chquelle governo se haverâ muito conforme aos 
acertos do serviço de S. Mag.e e Bem publico da mesma 
cap.nia correspondendo em tudo ao honrato conceito que tenho 
de seu merecim.to. Hey por bem de o elleger e nomear wmo 
de facto ellejo e nomeo, governador da 4.a capitania do Rio 
de Janeyro com reknçaõ de seu posto, no caw que ache fale- 
cido o aue Deus na6  remit ta o dito Antonio Paes de Sande ou 
Festituicio totalmente -a sua antigua capaçidade, porque nessa 
continaencia continuarâ o d. An.to Paes de Sande ainda que 
na6 tenha- perfeita saude, o governo de que Sua Mag.de lhe fez 
m.ce e se uoltar$ o dito mestre de campo para o seu terço. 
Mas senlo faleçido ou estando totalsimam.te incapaz e sem 
juizo para governar, lhe socederâ no governo o dito M.e de 
Campo emquanto S. Mag.e na6 ordenar outra muza e por 
sua falta, vencerâ o mesmo soldo de mestre de campo que 
nesta cid.e se lhe pagaua aos mezes e gozarâ de todos c6 
proes e ,precalços que seu anteçessor diretam.te vençia e go- 
zarâ l e  todos 06 Regim.tos e ordens de S .  Mag.e com a mes- 
ma .. . . . . . . . . .. ... . e faculdade que tinha em todas as ma.- 



terias de guerra fazenda justiça e politica que comprehende 
a mesma ertp.nia da qual no referido cargo o hey por metido 
de posse fazendo pr.0 6ella preito e Omenagem em minhas 
Xnaó8 e dado jurarn.t.0 segundo uza e costume dos Reinos de 
Portugal o que constar& por certidaó do Secretario do Estado 
e guerra 60 Brazil pawado nas costas desta; Pello que or- 
deno aos officaes mayores e menores daquella, praça Senado 
da camara Provedor da Fazenda Real, ouvidor g.1 e mais 
justiças nobreza e Pouo da dita Capitania que sendo faleçito 
o dito Antonio Paes de Sande ou estando totalsimamate in- 
capaz como dito he o conheçaó por seu gov.or e como tal 
obedeçaó a todas suas ordens te palavra e por escrito ta6 
pontual e inteiram.te como dever e saó obrigados. Para fir- 
meza do qur mandei passar a prezente sob meu sinal e seUo 
de minhas armas, a qual se registarâ nos livros da Secreta- 
ria do a t a d o  Fazenta real delle e nos da a m a r a  e Faz.da 
R.1 da dita capitania, M.el Rugerio official maior da Secre- 
taria do d.o Estado a fez nesta cid.e da B.a digo c!o Salvador. 
Bahia de to os os Santos em 26 de Agosto de 1694. Brn.do 
V.ra Ravasco a fiz escrever. - D. Soa6 de Lancastro - carta 
patente de Gov.or da capnia do Rio de Janeiro, que V. S.a 
teve por bem prover no cazo que seja faleçido o gov.or eella 
Antonio Paes de Sande ou esteja totalssimam.te incapaz e 
sem juizo p.a a governar, na pessoa do m.e de campo Andre 
Cmaco cavalleiro profeço ta ordem de Christo com retençaó 
de seu posto na forma e pellcs respeitos asima declarados 
- Para V. S.a ver. - Regd.a no 1.0 5.0 dos Registos da Se- 
cretaria do Estado do Brazil a que toca fl. 239. B.a 29 de 
Agosto de 1694. Ravasco - Em os vinte e seis teste pre- 
sente mez r2e Agosto fez o m.e de Campo Andre Cosam 
preito (e) omenagem um mãos do S.r D. Joaó de Lancastro 
do comselho de Sua Mag.e que Deus G.e Gov.or e Cap.m gn.1 
deste estado e deu juram.to na  forma e uzo Cos Reinos de 
Portvgal pella capitania do Rio de Janeiro de cujo governo 
o proveo pella patente retroscrita sendo padrinhos como teste- 
munhas o Coronel Gonçalo Ravasco Cavalcanti e Albuquerque 
e o cap.m de cavallos André de Brito l e  Crasto ambos fidal- 
gos da caza de S. Mag.e e cava1r.o~ profeços Ba ordem de 
Christo e eu Brn.do V.ra Ravasco fidalgo da mesma caza, 
alcaile mor de cabo frio, secretr.0 destado e guerra do Brazil 
q. a dita menagem tomey e de q. passo a prezente. B.a 30 de 
Agosto 6e 1694 e asiney Bernd.0 V.ra Ravasco. - Registe-se 
B.a 30 de Agosto de 1694. Lancastro. - Regd.a no 1.0 todos 
registos da fazenda R.l t o  Estado do Brazil a que toca a i. 
48. B.a Agosto 30 de 1694. Antunes. 

Nota de registro da posse tomada pelo mestre de campo André 
Cusaco provido como governador interino da Capitania 
l o  Rio de Janeiro pelo governador geral do Estado do 
Brazil, D. João de Lancastro, - de 11 (?) de outubro de 
1694: 

(Da collecção "Goveniadores do Rio de Janeiro", 1. IV, fls. 70). 

Governo do M.te de Campo André Cusaco, que veyo, a 
esta cap.nia com patente de Gov.or Cesta Qid.e pello Gov.or do 



estado D. Joáo dalemcastro; o qual tomou pose em "(111) 
de Orutubro de 1694. 

Carta Régia ordenancio a Sebastião de Castro Caldas que, 
antes de tomar posse da Capitania da Parahyba, viesse 
governar a lo Rio de Janelro, na ausencia de Antonio 
Paes de Sande, e communicando-lhe haver mandado re- 
colher á Bahia o mestre de campo André Cusaco, a quem 
o Governador Geral do Estado do Brazil encarregara da 
substituição Ce Sande, - de 2 de janeiro de 1695: 

(Da collecção "G6vemadores do Rio de Janeiro", 1. V, fls. 
Pls. 54 v.0) 

Sebastião de Crasto Valdez (Cal-). Eu E1 Rey uas emvio 
muito saudar. O (ao) M.e de Campo André C u s w  mando se 
recolha a cid.e da Bahia quanCo jjB esteja no Rio de Janeiro 
para onde ficava de partida a governar a dita capitania em 
auz.ça de Ant.0 Paes de Sande por eleição do Gov.or da B.a 
D. João de Lancastro e por ser necessario a meu serviço q w  o 
drito André Cusaco asista no seu terço vos ordeno que antes 
que tomeis posse do cargo de capp.m mor da parahiba em 
que vos tenho nomeado vades governar o Rio de Janeiro du- 
rante a Auz.ça do dito Antonio Paes de Sande a q.m mando 
avizar testa minha rewlução para que no cazo que ainda 
se ache no dito Governo o tenha assim entendido e a faça 
executar como lhe ordeno; e ao dito André Cusaco mando 
se recolha a B.a e que sendo cazo que ao tempo qu? chegardes 
ao Rio de Janeiro se ache jB exercitando o dito cargo, vos 
faça entregua lo Governo na mesma forma em que o tiver 
recebido da ma6 do dito Antonio Paes de Sande fazendose as 
serei5onia.s necessarias em similhantes actos, e porque tenho 
rezoluto que a pessoa que for governar a d.a cap.nia do Rio 
de Janziro na auz-ça do dito Antonio Paes Ce Sande na6 vença 
mais soldo que o de m.tre de campo. Hey por bem que em- 
quanto governardas a d.a capitania vencais somrente o soldo 
de M.tre de Campo como havia de vencer outra qualquer 
pessoa que a fosse governar escrita em Lx.a a 2 de Jan.0 de 
1695 = Rey = Conde de Alvor = (Para) Sebastiaó de Castro 
Caldas = 1.a via = 

Carta Régia ordenando a André Cusaco que se recolhesse á 
Bahia e communicando-lhe o provimento de Sebastiáo da 
Castro Caldas no governo da Capitania Co Rio de Ja- 
neiro, durante a ausencia de Antonio Paes de Sande na 
averiguação das Minas de S. Paulo, - 3 de janeiro de 
1695: 

(Da collecçáo "Governadores do Rio te Janeiro" 1. V. fls. 58) 

André Cusaco. Eu E1 Rey vos emvio muito saudar o Gov.or 
e cap.m g.1 do Estado do Brazil D. Joáo de Lancastro me deu 



conta em carta de 3 de Agosto do anno passa& de que vos 
havia emcarregado o governo da cap.nia do Rio de Janeiro 
emquanto durava a aw.ça. do Gov.or della Antonio Paes de 
Sande p.a a qual ficaveis de partida e por se conciderar ser 
muy neceseario o (a) meu eerviço asistais no vosso terço; Fui 
servido resolver que Sebastião de Castro Caldas a q.m tenho 
feito m.ce do posto de capp.m mor da  Parahiba antes que 
tome posse della passe a dessa (a e.?6a) capitania e sirva em 
vosso lugar o governo della, emquanto se detiver Antonio 
Paes de Sande na deligencia que lhe emcomendey da  averi- 
guação das minas de Sam Paulo, como vos ha de constar da 
ordem que vos aprezentara, e achandose exercitando esta ocu- 
pação vos ordeno como por esta o façolhe façais loguo em- 
tregua dela, e deis posse do d.o governo ao  dito Sebastião de 
Castro Caldas com as sirimonias em que similhantes %tos se 
castumaó tomandolhe preito e omenagem e juram.to costu- 
mado segundo uzo e costume destes Reynos, de que de tudo 
se farà acento, em que ambos asignareis e havendolhe to- 
mzdo a omenagem e dado a posse do dito governo, com as 
notas que julgardes por convenientes a meu serviço, vos hey 
por dezobrigado da omenagem que pello dito governo tiverdes 
feito, e vos mando que vos recolhais para a cid.e da Bahia 
p.a o vosso terço escrita em Lix.a a 3 de Janeiro de 1695. = 
Rey = O Conde de Alvor = p.a o m.e de Campo André Cusaco 
= 1.a via = ! 

Carta Réga ordenando a André Cusaco se recolhesse á Bahia 
e comunicando-lhe que fôrz, substituido, no governo inte- 
rino da Capitania do Rio de Janeiro, por Sebastião de 
Castro Caldas, o qual tambem a governaria no caso da 
morte de Antonio P a a  de Sande, - de 4 de fevereiro de 
1695. 

(Da collecçáo "Governadores do Rio de Janeiro", 1. V, fl 60 v.0) 

Anuré Cusaco. Eu El-Rey vos emvio muito saudar. Por 
carta de 3 de Janeiro deste presente anno vos avizo em como 
fui servido que Sebastião de Crasto Caldas a q.m tenho feito 
m.ce do posto de cap.m mor da, P'arahyba, passe a esta (essa) 
cap.nia e a governe em vassr> lugar emq.to Ant.0 Paes Ce Sande 
se detiver na di1ig.a da averiguaçaó das minas de q w  o em- 
carreguei por se conciderar ser muy necessasio a meu serviço 
asistir no vosso terço e porque poderá suceder que o ache 
faleçido e ser muy conveniente a meu serviço evitar toda a 
duvida que neste p.ar pousa acontecer me pareceu mandar 
declarasvos wmo por esta o faço, que Sebastião de Crasto 
Caldas naó só na auz.a do d.o Antonio Paes de Sande mas 
tambem pella sua morte hade governar essa capmia de que 
vos avizo para que assim o tenhais entendido e que em hu e 
outro cazo.. . air; seremonias que em-similhantes actos de em- 
trega. desse Governo se fazem que vos recolhals p.a a B.a 
escrita em Lx.a a 4 de Fevereiro de 1695 - Rey - O Conde 
de Alvor - P.a Andre Cusaco - 2.a via. 



Nota do termo de preito e homenagem prestados nas máos 
20 mestre de campo André Cusaco por Sebastião de Cas- 
tro Caldas, como governador do Rio de Janeiro, - de 22 
de abril de 1695: 

(Da coiiecção "GoveiPadores do Rio de Janeiro" 1. V, fls. 55) 

Aos 19 de Abril deu pleito (sic) e homenagem o Gov.or 
Sebastiaõ de Castro Caldas pello Governo desta cap.nia do 
Rio de Janeiro nas maós de M.e de Campo An&é Cusaco em 
uirtude da ordem retroscripta de Smg.e que D.s G.e fora6 
testemunhas o P.e Fran.co de Matos Reitor do coli.0 dos P.es 
da C0mp.a e Antonio Cgrlos de Castro. Rio 22 de Abril de 
1695. Joaó Pereira da Silva. 

Ordem de Sebastião de Castro Caldas, a9im de ser dado a 
Manuel Mendes da Costa auxilio em dinheiro, destinado 
ao transporte do ouro dos quintos de Santos para o Rio 
de Janeiro, - de 25 de abril de 1695: 

(Da collecçáo "Governadores do Rio de Janeiro", 1. VI, fls. 23) 

O Prov.or da Fkz.a R.1 m.de ao a1mox.e della emtregar a 
M.el Mendes da Costa trinta mil réis em dr.o de contado p.a 
se preparar p.a a villa 2e Santos a comduzir o ouro dos quintos 
e com recibo do d.o S.r sendo levados em conta ao recebedor 
da d.a R.l faz.a nas que der de seu recebim.to. Rio 25 c?e Abril 
de 1595. - SeB.am de Crasto Caldas 

Ordem de Sebastiáo de Castro Caldas para que seja prestado 
a Manuel Mendes da Costa todo o auxilio no transporte 
do ouro dos quintos Ce Santos para o Rio de Janeiro, - 
29 de abril de 1695: 

(Da coiiecçáo "Governadores &o RIO de Janeiro", 1. VI, fls. 26) 

Por comvir ao ,Serv.ço de S .  Mg.de que De g.de que o 
ouro dos Q~cintos venha a esta cid.e com a, mayor breviC.e e 
segurança possivel p.a se embarcar na frota prez p.a a qual 
de1g.a despachey a M.el Mendes da Costa, e como se.. . . . . . . 
naó achar na vilia de Santos embarcaçaó prompta, em tal 
cazo lhe m.do, siga viagem por terra, p.a o que sera necess.0 
alga ajutorio, e asim ordeno a tod0s.o~ 0ff .e~ de just.a e melicia 
ou outra qualquer pessoa de qua1q.r ca1id.e e comC,içaB que 
seja a q:m o &.o M.el Mendes da costa mostrar esta minha 
ordem lhe dem todo o favor e ajuda que lhe pedir e necessario 
for asim de gente como de embarcação ou carruagem p.a que 
com toda a brevid.e possa seguir sua viagem no que havendo 
algum dispendio se mandaxâ logo satisfazer. Rio de Janeiro 29 
de Abril de 1695. - SeBam de Castro Caldas. 



Alvaxá Regio em forma de lei providenciando sobre os desca- 
minhos dos quintos do ouro das minas do sul, - de 10 de 
dezembro de 1695. 

EV ElRey faço saber aos que este meu AluarB em forma de 
Ley uirem que por ser imfonnado, que nos quintos do ouro das 
minas das Capitanias do Sul. ha miutos descaminhos em pre- 
juizo da minha fazenda. Hey por bem que todo o ouro que se 
achar no Rio ?e Janeiro, e mais Capitanias do Sul sem cunho 
dos quintos seia perdido, a metade para o acuzador, e a outra 
metade para a fazenda Real, e que nas embarcações que vie- 
rem das dittas Capitanias se possa dar varejo, e que sem eiie 
ninguem possa sahir dellas a terra. e que todas as pessoas que 
forem a tirar ouro nas pastes onck sucede hauello, ou seja em 
'pó, ou em grão, ou o fação em cordões sejáo obrigados (sic) a 
quintal10 naqwllas offecinas que ficáo circunuezinhas onde ha 
Menistros a quem tocca esta aueriguaçáo para que venha com o 
cunho, e que quando 6eja em distancia tal que lhes n k  seis 
face1 o hirem aonde asistem os Prouedores das Minas, como 
sempre hão de hir a Santos, que he passagem certa para o Rio 
de Janeiro, e para as mais partes. Hey por bem que em Santos 
possáo fazer a mesma deligencia de o quintar, e que toto o 
ouro venha manifesto em Registo geral na embarcação que o 
conduzir; e porqw poderá hauer algumas pessoas que sem em- 
bargo desta dispoziç8o o não quintem em Santos, I-zm nas offe- 
cinas, sem o dem ao Registo geral. Hey outro sim por bem que 
possáo no mesmo nauio em que trouxerem o ditto ouro mani- 
festa110 ao Escriuáo delle, o qual ter& para este effeito hum 
Liuro em que o asente, e as pessoas que o manifestarão, o qual 
será numerado, e rubricado pelo Prowdor 1e  Santos, para que 
no Rio de Janeiro paguem os quintcs que deuerem, e contra- 
uindo a esta forma concorrerão (sic) nas penas imposta nesta 
Ley. Pello que mando ao meu Governador da Capitania do Rio 
de Janeiro e mais Menistros a que tocar, cumpráo, e guardem 
este Aluará, e o facão cumprir, e guarlar inteiramente como 
nelle se conthem sem duuida alguma, fazendo0 publicar e regis- 
tar nas partes necessariae, para vir a noticia de todos os que por 
ella ordeno, o qual valerá como Carta e não passar& peiia 
chancellaria sem embargo da ordenação do L.o 2.0 ttos. 39, e 
40 em contrario, e se passou por duas vias. Manoel Gomes 
da Sylvri. o fes em Lisboa a 10 de Dezembro Ce seis centos e 
nouenta e sinto - O Secretario André Lopes de Laure o fes 
escreuer - Rey - Conde de Alvor - AluarB em forma de Ley 
por que V Magestade ha por bem mandar passar sobre os des- 
caminhos dos quintos do ouro 1as minas do Sul, como nelle se 
Cieclara que não passa pella chanceiiaxia, uay por duas vias. 
Para V Magestade ver - 1.a via. - 

Patente Regia de Capitão da Capitania de S. Vicente e S. 
Paiu'o, dada a Pedro Rodrigues Sanchas, Ce 13 de dezembro 
de 1695; 



(Da coU~çáo "Governadores do Iblo de Janeiro", 1 V, ils. 88) 

Dom Pedro por graça de Deus Rey de Portugal e dos Al- 
garves dzlquem e dalem mar em Africa senhor de GuinB C@ 
cowuista navegação, comercio de Ethiopia, arabia persia e da 
bdia  &.a faço saber aos que esta minha carta patente v i r a  
que por o Marquez de Cascaes t2onatario da cappitania de S. 
Vicente e S. Paulo me haver proposto para cappm. della na 
forma das minhas ordens e suas doações a P. Roiz Sanches 
emtre os mais sugtos. e tendo en conciCerass6.o que o d.0 Pa 
Roiz Sanches me tem feito por espaço de alguns ama de 841- 
dado pago na cidade de Timgere embarcandoce para o B r d  
continuar nelie o meu serviço, hindo em um Pataxo a levar o 
secorro de mantimentos a wva colonir, e ocupando Cepoia o 
pa to  de capitão da Fortaleza de Santa Cruz . . . . . . . em tudo 
como devia da mesma maneira 3 de capitáa do Forte de 
Nossa Senhora 'de Moncerrate 6a villa de . . . . . . . . wncertando 
s fortaleza, a sua ousta de todo o necessario em que fez grande 
dispendio de sua f a z e m ,  e por esperar delle que da mesma 
rnanqira me servir& daqui em diante em tudo o de que for en- 
carregado Hey por bem e me pras de o prover e nomear, c- 
pelo presente o provo e nomeio por capitão da ditta, capp.a 
de S. Vicente e S. Paulo para que sirva o dito cargo por 
tempo de tres annos, asi, e da maneira que o fizer60 seus ante- 
cessores, com o coa1 haverá o ordenado que lhe tocar, e gozara 
2e todas as honras e previlegios, liberdades izenç&s e franque- 
zas que em razão delle lhe pertencerem pello que mando meu 
Governador da capitania do Rio de Janeiro de ao d. P. Roiz 
Sanches a posse do dito posto, e lhe deixe servir e exercitar na 
forma das doaçõas. do dito donatado, porque asim o hey por 
bem sem embargo de toccar ao Governaaor gerai do Estado do 
Brazil o dar-lhe a dita posse e obesevará (sic) na forma costu 
mada de que se fará asento nas costas desta carta patente que 
por firmeza de tudo lhe mandey passar por duas vias por mim 
asignada, e selada com o sello grande de minhas armas e n b  
pagou novo direito por ser do despojo de tangere como constou 
por certidão dos officiaes delle, e antes que o 43th P. Roi 
Sanches entre na dita capitania, me fará por eiia preito e 
menagem nas mãos do dito meu Governador do Rio de Ja- 
neiro segundo uzo e costume destes Reinos de que aprezentarh 
sertiao da Secretaria da dita Capitania, nas costas d&, dada 
na cidade de Lixa aos 13 dias do mez de Dezembro. Manoel 
Pinheiro da Fonseca o fes. Anuo do nascimento .de Nosso Se- 
nhor Jezus Christo 1695 - O Secretario André Lopes de Laure 
o fes escrever - E1 Rey - O Conde de Alvor - João Ce Ro- 
chas Azevedo. 

Carta m i a  ~mndando p6r em execuçáo a ordem de 27 de 
dezembro de 1693, pela qual determinhra a formack de' 
povoações 60s moradores espalhados pelos sertóes, c& re- 
gimentos para o seu bom governo, - de 27 de dezembro de 



(Avulso) 

I Gouernador do Rio de Jan.ro EV ELRey vos enuio muyto 
saudar. Por carta de 27 de Dezembro de 693 fuy seruido ortenar 
e Antonio Paes de Sande, que naquelle tempo se achaua gouer- 
nando essa Capitania, que hindo a uezitar as tem da juris- 
dição do seu gouerno, formasse Pouaçóes daqueiles moradores 
que se acha6 espalhados nos Çertóes, fazendolhe Regimentos. 
parzque se gouernem asim no politico e ciuel, como na admi- 
nistraçaó de justiça, e se atalharem por este Caminho, os repi- 
tidos clamores que h6 contra os seus proçedimentos peUa sol- 
tura, e liberdade com que uiuem de que rezulta naó sô, na0 
reçeber meu semiço vtiiidate a l g a ,  mas estarem sem o pasta 
espiritual, que Ihes he neçessario, faltando ao dezempenho das 
obrigações da Igreja, executando por força dos seus odios, terri- 
ueis, e erueis morte8 naquellas distançias, sem poder hauer coa- 
çaó de castigo, para os delinquentes; e porque este negoçio he 
Ce tantas conçequençias, e digno de que se consiga: Me pareceu 
encomendaruos mingy efficâs mente a execuçaó desta ordem, es- 
perando do uosso zello, na6 faltei5 em obseruardes, o que nesta 
parte tenho disposto; Escritta em Lix.a a 27 de Dezembro de 
1605 - Rey - Para o gou.or da Cap.nia do Rio de Jan.ro - 
Conte de Alvor - 1.a via. 

Bando de Sebastiaó de Castro CalEas sobre se náo casarem as 
escravas com indios ou indias com escravos, - de 14 de 
agosto de 1696: 

(Da colecçáo ' ' G o v e ~ o r e ~  do Rio de Janeiro", I. VI, fls. 54) 

SeB.am de Castro E caldas &.a Por.to S. Mag.de q Ds. 
g.de Por repetidas hordens suas he servido recommendarme m.to 
a concervaçaó das Aldeas dos Indios cujos Superiores se queixa6 
de q se dicipaó e atinuaó, por.to m.tos moradores teste recom- 
cavo cazaó os d.os Indios com suas 'escravas, e da mesma sorte 
aiç. Indias com seus escravos, so a fim de por este modo 
os fica6 cativando e valendoçe do seu serviço e juntam.te ainda 
sem serem cazados como @;.te ignor.te com coalquer Enganno 
os tem em s w s  faz.das servindoce delles sem hordem nem 
primiçaó dos P.es seus administradores, Sendo m.tos delles ca- 
zados e faltando e deixanc?~ suas mulheres, com o q em breve 
tempo vira6 a despovoarçe as d.as Aldeas cujo aum.to e con- 
cervaçaó tem gr.de utilitade asim p.a o serv.ço do d.0 S.r 
como p.a o comum deste Bvo. Pello q manco q toda a peçaa 
de qualquer Cd1d.e q seja q de hoje em diante cazar escra- 
vos seus com os d.os Indios ou Indias os ficará, perdeneo, e 
ficaraó Livres p.a hirem viver as d.as aldeas e asim mais q.m 
tiver em seu ser.ço Indios ou Indias obrigados a eilas, sem 
Licença ou primiça6 dos seus administradores ihos mera6 
. . . . . . . . . . . . e seraó condenados efi 20 c~uzados, a metade p.a 
o cap.am do mato, ou peçoa q o denunciar e a outra ametade 
p.a as obras dos quarteis dos sole@dos e fortalezas da Barra 
E p.a que chegue a noticia de todos este se lançe a tom de 



caixas regtstandoçe donde se custuma e se fi~.?arS na p.te cog- 
tumada. Rio de Janeiro 14 de agosto de 1696. 

' ~ a h a ,  RBgia provitzenciando sobre o trarsporte do ouro dos 
Quintos e o descaminho do das officinas de ParmBgUb - 
e Iguape, - de 9 de novembro de 1696: 

(Avulso) 

Arthur de Sá e Menezes Am.0 EV E1Rey uos envia m.to 

Saudar. o Prouedor da fazenda Cessa Capitania, Plrancim de 
Britto Meyrellez, em Carta de 30 de Mayo deste amo, me 
deu Conta do estado em q se acha o Rendimento das minati 
do ouro pello dewaminho que tem no Certaõ, e que na con- 
duçaó delle se gasta cada a m o  quarenta, ou sincoenta mfl 
r.s que se daó ao Sargento, ou Ajudante que o vay buscar 
a Vilh de Santos, o que se podia euitar mandandosse rto 
Provedor daqueiia Villa, q tanto que o ditto ouro aly estiuer 
o remetta ao ProverEor dessa Capitania, em qualquer embar- 
caçaó que venha, para essa Cidade, por unir asim taó seguro, 
como vem pella pessoa q o vay buscar, que sempre o tras 
por mar, e corre o mesmo risco; e como pella referida car- 
ta se entende a grande diminuiçaó em que vay o Rendi- 
mento dos quintos t o  Ouro das offecinas de Pernagoa, e Igoa- 
pe a respeito do prinçipio em que começaraó, e q isto proçede 
do grande descaminho que ha nelle. Me gareçeo ordenarum 
ponhais toda a diiligençia a que este descaminho se evitte, 
fazendo q se guardem invarialouelmente b ordens q se hab 
passado sobre este wesmo particular; e se uos mreçer a na 
con8uçaó deste ouro se deve seguir o meyo que Lpontb o h o -  
vedor da fazenda, e que ser& o mais conueniente o mandeis 
por em pratica; escritta, em Lisboa a 9 de Nouembro de 1696. 
Rey - O Conc'e de Alvor - Para o Gou.or do Rio de Jan.ro - 
1.a via. 

Bando de Arthur le S& Menem sobre o ouro n.áo quintado, 
vindo das minas do Sul, - de 16 de abril de 1697. 

(Da collecção "Governadores db Rio de Janeiron, 1. VI, iLs. 
68 V-O) 

I. t 

Artur de Saa e Menezes &.a Porq.to me tem chegado a, 
notisia por emfonnaçoins sertas que do ouro que se costuma 
tirar das minas do W se naó quinta a mayor p.te delle com 
notauel dano da Faz.ao R.l e pouco temor das ordem c!e S. 
Mg.de que Ds. g.de e que a esta Prasa se vem vender em po 
e em barra que se nati conhest? ser quintado, Mando a toda 
a, pessoa de qualquer calilade e condisaó que seja que na6 
possa comprar o d.a ouro nem vende110 sem ter os cunhos 
Reais por onde se mostra ser quintaeo e porque na6 posaó 
alegar inoransia lhe dou termo de oito Dias que principia- 



raó do dia da publicasaõ deste p.r q w  o posaó manifestar ao 
Prou.or ch faz.a R.i g.a pagarem os sobreditos quintos e ' 

outro sim Capp. ou Mestre de nauio nem off.al de Mar e guerra 
nem outra qualquer pesoa de qualquer embarcasaó que seja 
posa leuar o d.o ouro sem os d.os cunhos Reais nem aseitallo 
com cominasaó de ser todo perdido as duss partes p.a o de- 
Funsiaqte e a tdtb p.a a faz.& RJ e a pessoa em q.m se achar 
#èla"prezo na ca'crb resta q$.e e págara duzentos cruzados p.a 
as despezas das. fortificasoins e hira degradado p.a Angolla, por 
sinco annos e se for ourives donde se achar o sobre dito ouro 
ou que se saiba que elle o' combrou sem os cunhos referidos 
sera prezo na mesma forma e se lhe confiscaraó seus bens e 
$era degradatlo '& a vida p.a Benguelia ou Sam thomê, e 
wuella embarcaçaó em que se achar o d.o ouro p.a sahir Oesta 
B m a  senão nm1B ~ r r s r " b  liieske"prez0. e ençohera' n is  mes- 
mas penas dos culpados que mó fòrem ourives, e achandose 
em qualqueremb&cr&iió "ds "tota que haõ .seja nauio ser8 qiiei- 
mada, e toda aqUelii3 pessoa que tr6llket tL d.o ouro & fora 
iiffn ser quinta&, S6hn' mt? cHeg&r a esta Prasa o manifestara 
.ao d.o Prou.or da f C a  R.l em tkMio de clous dias depois de 
BQCI chegada CebaiTo das mesmas penas - framisco da costa 
maciel o fes em o Rio de JaneGo aos Dezaseis de Abril de 
mil seis centos e nouenta e sette. - 'O  Secretario Joa6 pr.a 
da, Silva o fes escrever - Arthuc de Saa e Menezes. 

Bando de Arthur de Sá e Menezes sobre os cordões de ouro 
por soldar, - Ce . . . de julho de 1697: 

(Da ooUecç6o "Governadores do Rio de Janeiro*, 1. VI, fls. 80) 

Artur de Saa e Menezes &.a Por emformmoins sertas 
que tenho de que em todas as minas desta, Repartisam do 
Sul se fabriqua cantidade de cordoins de ouro daquelle que 
na6 he quiritado de que se segue comsiderauam dano a faz.a 
de S. Mag.de que Ds g.de e que a mayor parte destes cordoins 
vem a. vencer a esta h a s a  vindo todos por soldar. Mando 
que nenhua pesoa wmpre nem venda os d.os cordoyns de 
oyro par soldar nem em esta Cappitania nem em qualquer 
das villas ou Lugares desta Repartisam da Sul com pena do 
perdim.to de d.03 cordoins ou cordão que se achar vende ou 
compra. sendo a tersa p.te p.a a faz.a R.l e as duas p.a o 
denunsiador e sera prezo na cadea desta Cidade e della 
pagara duzentos cruzados aplicados p.a as obras da Carioca 
e hira degradado sinco amos p.a Angolla e toda a pesoa que 
tiuer os' d.os cordoins ou cordab por soldar serâ obrigada em 
termo de um mez que se contara do dia C a  publicasam deste 
a manda110 soldar com cominasaó das mesmas penas acima ex- 
preuadas e outro sim todo o mestre de qualquer embarcasai3 
que trouxer os sobre d.os cordoins alem das sobre &as penas 
lhe sera queimada a d.a embarcasaó naó sendo nauio e hira 
degradado dez armos p.a bemgella ou Sam Thome e se for 
de nauio pagara o d.o mestre dois mil cruzados a metade p.a 
as obras da carioca e outra p.a as fortificasoins Cesta, Prasa 



alem das mais penas impostas neste bando aos mses (mestres) 
das outras embarcaooins e p.a que chegue a noticia de ta&s 
*te se lamse a tom de cxas Registandose na forma do estillo 
a se giohara nas partes costuma&. J?ran.w da Coeta Msatel o 
des nesta cidade aos dias do mez de Julho de 1697. o Secretario 
50ab PT.a da Silva o fes escrever. - Artm & Saa e Meneees. 

-ta Régia -depam a Arthur de Sá e Menews que, quan- 
ao f h e  4 taveriguação 2as minas de S. .Paulo, exami- 
nasse tankhn tis &e Taubaté, de que dera conta Sebss- 
M o  de Castro Caldas, - de 2 de setembro de 1697: 

(A-) 

Artur de Saa e Menezes Am.0 EV E1 Rey uos enuio m.to 
Saudar. O Gouernador Sebastiam de Castro e Caldas vosso 
anteçessor me deu conta em carta de 1.0 de Março deste amo, 
das nouas minas q se hauiaó descuberto no Citfo de Toubate 
que athe o prezente era6 dezolto, ou uinte Ribeyros, cujo ouro, 
e seu reqdimento era o melhor que tem hauido de que tinha 
feito todas as delligencias ,neçessmias para a sua boa arrem- 
daçaó com todos seos offeiçiaes e forma de ofeçina. E pweçeu- 
me ordenamos (como por esta o faço) que hindo a dilligença 
que uos tenho encarregado da averiguaçaó das minas de Saó 
Pa,ulo examineia estas 6e Taboate de que da conta Sebastiaó 
de Castro e caldas; e me deis conta do q.e resultar deste 
exame. escyitta em Lisboa a 2 de Settr.0 de 1697. = R N .  = 
Conde Alvor = Para o Gou.or Cap.am g.1 do Rio de Jan.ro 
= 1.a via. = 

Provkáo de secretario da Repartição to Sul a, José Rabello 
Perdigão, dada por Arthur de Sá e Menezes - de 16 de 
setembro de 1697: 

(Da coilecçáo "Governadores do Rio de JaneW", 1. IV, fls. 
188 v.0) , 

Artur c!e Sáa e meneczes &.a faso saber aos q esta minha 
provizaó virem que avendo respeito ao muito que convem ao 
ieru.ço de Sua Mag.de que Deus guarde levar hum Secretario 
que me asista nesta missa6 das minas do sul p.a onde parto 
por espesial ordem do dito senhor, e serme nessesario pessoa 
de suma intelligencia e confiansa e condisoins presizas p.a 
bem se pocfer seruir o dito officio de secretario, e porque na6 
somente estes requezitos mas todos os mais que serrequerem 
de grande capacidade e cabaes meresim.tos concorrem na pes- 

' soa de Jmeph Rabello perdigaó hauendo seruido a sua Mages- 
tade na Corte de 1ix.a no terso da guarnisab cCa corte em 
prasa de soldado da companhia do capp.m Manoel de Mi- 
randa, e vindo em minha companhia por decreto te sua Mag.e, 



chegando a esta cappitania sentou prasa de soldado na com- 
panhia do capp.m Antonio Carvalho Lucena, sendo sua Mag.e 
seruido viese a continuar o Real seru.ço a esta cappitania em 
minha companhia aonde emthe o prezente se tem avido com 
bom e notorio procec3mento fazendo de sua pessoa toda a 
wnfiansa em m.tos neg.cios do seru.ço do dito S.or e esperar 
delle que nesta misaõ se avera muy conforme a experiensia. 
e confiansa q. 21.3 seu procedimento tenho. Hey por bem fazer 
m.ce ao dito Jozeph Rabello perdigaõ de o nomear e elejer 
por Secretario de toda a repartisaõ do sul e gozarâ Ce todas as . 
honras, Gras. e privilegios que em rezd do dito officio h6 
pertencerem p.a firmeza do que ihe mandey passar a prezente 
sob meu sinal e se110 de minhas armas que se cumprira ta6 
inteyra mente como nella se contem. Registandosse nwta Se- 
cretaria Francisco da Costa Maciel a fes nesta cidade de S. 
Sebastião do Rio de Jan.ro aos 16 de Setembro de 1697, JoaÕ 
Per.a la Silua a fes escreuer = Artur de Saa e Menzes 
Provizaó por q. VS.a faz m.ce a Jozeph Rabeilo perdigaõ do 
cargo de Secretario na misaõ das minas do sul como nella se 
declara = P.a VS.a ver. 

Carta Regia mandando agradecer a João de Castro' as servi- 
ços que esta prestou na devassa dos cunhos falsos - te 
26 de setembro de 1697 (?) : 

Arthur de Saa e Menezes Am.0 EV ElRey uOs .anui0 m.to 
Saudar. Viosse a uossa carta de 5 de Junho deste anno em 
q. dah conta do q. tem obrado o Capitaõ Joaó Ce Castro, no 
descobrimento das pessoas q. tinha6 cunho-falço sem reparar 
no risco de sua vida, dando pma o meu Seruiço seus escrauos 
e embarcaçoes com zello, e boa vontade, e na conçideraçaó 
do que reprezentais. Me pareçeo mancar agradecer ao ditto 
Joáó de Castro o zello com qu. se houve, em que por sua via se 
descobrissem as peçoas q. tinha6 os cunhos falços de q. rezul- 
taua tam çonçiderauel perjuizo ã fazenda Real, e tambem o 
que mostrou na occaziaó q u ~  foraó neçessarios os seus escrauos 
para o meu Seruiço, e que este me fica em lembrança para 
quando tratar de seus riqueri~.tos de que uos auizo para, o 
terdes entendido. escritta em Lisboa a 26 L% Settr.0 de 1698. 
= REY = Para o Gou.or capam g.1 do Rio de Janr.0 = 
Conde de Alvor = 2. via = 

Aviso pelo qual Arthur de Sá e Menezas manda dar auxilio 
ao Capitão Diogo de Almeida e Lara para o Cescobrimento 
de Minas de Prata na Repartição do Sul por Amar0 (Fer- 
nades?) ,  - de 1.0 de outubro de 1697: 

(Da colleeçáo "Governadores do Rio de Janeiro", 1. VI  fls. 84) 

Porq.to S. Mg.& q Ds. gr.de muito particularm.te me en- 
comenda o descobrim.to das minas da repartisaõ do Sul con- 



cedendome p.a esse effeito amplicirna jurisdisaó, e de ' p r m -  
...... -te ter chegado a esta cid.e por ordem minha Amaro.. ................ que C& notisia de que no sitio aonde chamaó 

nas terras do dominio de Portugal ha minas de prata e conuir 
m.to ao Serun.ço do dito S.r que dellas se tenha uerdadeyra 
enformasaó p.a o que tenho determinado que o d.0 Amaro 
............... .va ao dito descobrim.to e me reprezentaz que 
p a  as pasagens, e mantim.tos, e piantas, que delles ha de 
fazer no sertaó p.a poder conceguir a d.a viagem he neceçario 
quem lhe asista com effeitos de que possa comprar OS g e n m  
contheudos no Rol junto: o Prouedor da fae.a R.1 mande en- 
tregar ao Capp.m Diogo de Almeyda y lara trezentos e des 
mil sete centos e simcoenta esinco rs. em tiinheyro de quais- 
quer efeito que ouuer mais prontos da faza RJ que he  o que 
se o r ~ o u  ser necessario p.a. a d.a despem p.a deiles comprar 
o que ouuer nesta cidade, e o mais o mandar fazer a villa de 
Sam Paulo ou nas outras cappitanias do Sul e asim mais hua 
c'- de espingardas das que estaó no a n n a d  de S. Mag.de 
e viera6 de lh.a por conta do d.o S.or seis arrobas de poluora 
tres arrobas de zunbo em puo (siç) seis enchadas e a s  v&- 
ihas que forem nesesarias e ouuerem nos d.06 armazens p.a 
hirem os generos 'declarasdos no dito Rol, e w m  guitasaó do * 

t.0 Diogo de Almeida em que se obrigue a dar conta da des- 
pem que fizer da  da. quantia, e a mandar fazer entrega dos 
sobre ditos generos ao d.o Amaro com am.as das pessoas que 
forem em sua companhia se leuarâ tudo em conta ao A1mox.e 
da faz.a R.1 nas que der de seu renc3m.to o que asim orde- 
no sem embargo de qualquer duuida que o dito Prouedor 
tiuer em vertude do Amplissimo poder que S. Mag.Ce p.a. este 
effeito me concede e por asim conuir ao seu Real, Seru.ço 
Rio de Janeiro o primeiro de outubro de 1697 - Arter de Saa 
e Menaes. 

% 

Termo da homeaagem prestada pelo mestre de campo Mar- 
tim Correia Vasques, para governar a Capitania CCI Rio 
de Janeiro durante a ausencia de Arthur de Sá e Mene- 
zes, - de 15 de outubro de 1697: 

(Da coiiecçáo "Governadores do Rio de Janeirow, 1. V. fls. 
154 v.0) 

Aos quinze dias Go mez de Outubro de mil e seiscentos e 
noventa e sete anuos nesta cidade de S. Sebastiaõ do 'Rio 
de Janeiro nos Passos do Gov.or e Capp.m g.1 hartur Ce Saa 
e Menezes e ahy perante o d.o Gov.or apareseu o Mestre de 
Campo Martim Correa Vasques e lhe a,presentou hua carta 
de Smg.e que D.s G.e pella qual constava haverlhe o fito sx 
feito m.ce do governo desta capitania do Rio de Janeiro emq.to 
durar a auzencia do dito Governador e Cap.m g.1 Artur de 
Saa e Menezes e juntamente que elle dito Gov.or lhe tomaçe 
pleito e homenajem Co d.o Governo e sendo asim aprezentado 
lhe disse que em cumprim.to da dita Carta lhe fosse tomado 
o dito pleito e homenagem p.a, em virtude della sf? lhe poder 
dar a posse do d.o Governo e visto seu fizer e pedir pelo dito 
Gov.or e Cap.m g.1 Artur de Saa e Menezes. perante mim e das 



testemunhas abaixo nomeadas lha tomou posto o dito Mestre 
de Campo Martim Correa VaSques de joelhos com as mãos 
juntas hua com a outra entre as mãos do dito Governacor e 
Capm g.1 Artur de Saa e Menezes sobre um mizal dos Santos 
Evangelhos dizendo o dito provido: Eu M a r t h  Correa Vasqua 
que ora venho provido por Gov.or desta capitania do Rio le 
Janeiro por Smg.e que D.s guarde juro aos santissimos evan- 
gelhas em que tenho postas minhas maõs, emq.to em mim for 
terei sempre prestes a d.a capitania, fortaiezas e jente deiia 
para o serviço de Smg.e e sua defensa e serei obediente aos 
mandadas e orteins do dito S.r ou quem seu especial man- 
dado tiver como bom fiel e leal vassallo e com a dita getrte 
em defensa da, dita capitania e prasa della farei guerra aos 
inimigos do dito s r  e manterei outro sim tregua e paz na  
manr.a qu? por elle me for mancado e na6 enkegarei a dita 
capitania e prasa a, nenhuma pessoa de qualquer grao, digni- . 
dade, e preiminencia que seja som.te a Srn@;.de Ou a seu certo 
recado, logo que o tenha sem dellonga arte nem cautella em 
qualquer tempo que me for dada carta sua por elle asinada 
qor que conste haverme levantado e Cezobrigado deste pleito 
e omenagem que ora fasso a Smg.e hua duas e trez vezes con- 
forme o uzo e custume de seus reinos e asim lho prometo e me 
obrigo a cumprir e guardar inteiram% emq.to a vida. me durar 
no d.o governo. - E o d.0 Gov.or e Cap.m g.1 Artur de Saa e 
Menezes lhe aseitou o pleito e homenagem (e) o ouve por feito 
e tomado em nome de Sm.g.e (do) que fiz este termo que am- 
bos asinaraõ, sendo prezentm como testemunhas Fran.co de 
Macedo Freire (e) Manoel Correa de (Araujo) que asinaó co- 
migo Secretr.0 deste governo Joaõ Pereira da Silva. - Artnr 
de Saa e Menhes - Martim Correa Vasques - Francisco de 
Masedo Freire - Manoel Comea de Araujo. 

Bando de. Arthur de Sá e Menezes sobre o ouro por quintar 
"em Santos", diz, com letra, diversa, o titulo do registro, 
- de 15 de outubro de 1697: 

(Da coiiecçáo "Governadores do Rio de Jaueiro", 1. VII, fis. 2) 

Artur d e  SBa e Menezes &.a Porquanto são varioa os modos 
com que dezemcaminhaó os reais quintos de Sua Mag.de que 
Deos g.de, o qual crune o d.o S.r o reputa por mayor, e hum 
delles he fazerem os ourives cordoes de ouro sem serem sol- 
C-ados, Ordeno e mando qu? nenhum ourives faça os ditos 
cordoes de ouro sena6 a q u e l l ~ ~  que ouuer de soldar, e o que 
o contrario fizer ser& prezo, e pagarâ da  Cadeya duzentos 
mil reiz as duas partes p.a o acuzador e a outra p.a. as obras 
publicas desta villa, e ser8 asoutado pellas ruas publicas e le- 
gradado p.a Ang0U.a por toda vida, e p.a que venha a noti- 
.tia de todos este se lance a tóm de Caixas, e se registarâ, nos 
livros da Camara e fazenda, e se fixarâ no lugar mais publico 
Cesta villa,. O Secretario Jozeph Rebello Perdigaó Ô escrevy 
aos quinze dias do mes de Outubro de mii e seiszcentos e no- 
venta .e sete - Artur de Saa e Menezes. 



G a ~ t a  Regia. sobre a conducrn dos qutnbs ào ouro ds; 
de Santas, - de 26 ck outubro de 12197: 

(A*) - 

APtur de Saa e Menezes Am.0 EV E1Rey u'>s enuio m.to 
Saudar. Vendosse o que escreu- em o&* de 29 de M8$s 
deste amo, sobre a conducçaõ dos quintos do ouro cla Yflls 
de Santos, parecenduos inconueniente o meyo que o muedor 
da Fazenda Francisco de Britto Meyreles apontam para se 
c o n d e  por mar a essa Capitania pellas reaoins que repren- 
tais. Me pareçeo dizemos que na conducçaó deste ouro se siga - 
o que athegora se abmua. Escritta em Li~boa o 26 de 0utr.o 
de 1897 - @?y - *Para o Gou.0r Cap.am g.1 do Rio de J a n w  
- Conde de Alvor - 1s via. - 

Carta Regia mandando informar o requerimento de José Fi- 
nheiro. A@ch@d~* -, qual este pqde a confirmação Co 
cargo de t;besoureiro dos quintos do owo da, viiia de San- 
~ Q S  e a cqp- dar priqiiegios de que gosam os minis- 
tros da Crbsa, ÕB Moe&, com um documento, - de 3.í de 
outubro de 1697: 

Artur de 138, e Menezes Arna EU ElRey uos emuio m.to 
saudar. Jozeph Pinheiro Machado me escrem a C- tcuia 
copia com esta se uos enuia sobre lhe conceder os preuiie- 
gios de moedeiro com o offiçio de. Thezoureb dos quintos 
Reaes do Ouro da Viiia de Santa,  ordenouos que vendo o 
que nella reprezenta informeis do que se uos offereçe neste 
particular. escritta em Lix.a a 3T de Outubro de 1697 - Rey - Conde de Alvor - Para o Gou.or Capam g.1 do Rio de 
Jan.ro - 1.a via. - 

DOCUMENTO ANNEXO 

(Copia) Senhor - Foi Vh8ag.de Seruido fazerme nesta 
Villa do Porto de Santos Thezoureiro 2e Seus Reaes quinm 
Cargo que occupo hâ norl? annos; e porque se me naó guarda6 
os priuillegios, e izençóns que semilhantas. Ministros de Vrnag.de 
costuma6 ter: Como no anno passado fui prew peilo Prouedor 
da fazenda de Vrnag.de na Cateya publica, por não pagar a 
marca de um fecho de vidros, que ja. fora despachado na Alfan- 
dega do Rio c'e Janeiro, o que eiie costuma fazer a todos, fa- 
zendo pagar as marcas que já uem pagas em outras Alfadegas, 
o que he contra justiça e estillo, pois as fazendas na6 saó des- 
pachzdas mais qu? huma ves, cujo lucro na6 hê para Vrnag.de 
se naó para os Ministros repartirem entre sy; e por eu allegar 
ao ditto Prouedor Timotheo Correa de Goes o priuilegio Ce The- 
zoureiro dos quintos de Vrnag.de elle mos naó quiz guardar, 



prendendo-me; e tumultuando esta Villa com trezentos homens 
armados, que trouse Ze S. Paulo, em ordem a me obrigar s 
cadeya, pondo em risco o perderse esta Viiia por esta cauza, 
pera euitar outro preçipicio, peço a -.de seja seruido man- 
dar por SV13 Real Prouizaó seja eu confirmado no ditto cargo 
de Thezoureiro, e Reçebedor tos quintos, e goze os priuiiegios 
que tem os Ministro8 da  Caza da moeda, para segurança dos 
dittas quWm de Vmg.de e decoro de Seus Ministros para me 
liurar &as irnsolençias do dito Pouedor, com que me prendeu, 
e meteu em grilhois. 

Tambem reprezento a Vmg.de que o ditto Prouedor Ti- 
motheo Correa de Goes tem posto impoziçaó (de) pataca e 
meya a todos os generos que uem despachados pella Alfan- 
dega do Rio de Janeyro uinto a pagar dois tributos hum no 
Rio e outro aqui, e isto naó sendo nada para Vrng.de. 

E sendo Wviag.de seruido de me comfirmar no ditto offi- 
çio le Thezoureiro de seus Reaes quintos tambem lhe pesso 
em satisfaçaó dos gastos que faço na. conduçaó dos dittos quin- 
tos seja seruido mandarme consignar algum soldo estipendio 
a muy e a meus filhos que me suçederem sendo i?&íg.de seruieo 
de lhes conçeder tambem a elles a merçe da prorogaçaó da 
ditta merçe que pesso a Vmag.de. Deos g.de a Real pessoa de 
Vmg.Ce como seus Vaçallos hauemos mister. Villa do Porto de 
Santos 3 de Mayo de 1697 Fiel Vaçailo de Vrnag.de - Jozeph 
Pinheiro Machado. 

Carta Régia sobre a defesa de Santos e sobre os descaminhos 
doa quintos do ouro na dita Villa, conforme a represen- 
tação de Pedro Rodrigues Sanches, comum documento, de 
31 de outubro de 1697: 

Artur de SB e Menezes Am.0 EV E1Rey uos enuio meto 
saudar. Pella Copia da Carta (que com esta se uos enuia) 
tereis entendido o que escreueo da Villa de Santos Pedro Roiz 
Sanches, sobre a Fortaleza, e infantaria de que neçessita a 
quella Villa para sua defença, e dos descaminhos que ha no 
quintar o ouro que se tira das minas, e tomadia que o ProueCor 
Manoel Roiz de oliueira fes no que vinha, em dms  sumacas 
sem se quintar, e pareçeume ordenaruos informeis do que se 
uos offereçe neste particular, e averigueis ondo estâ este ouro, 
fazendo q nesta parte se proçeda conforme as minhas orteiis, 
e achaùicosse q vinha dezencaminhado nas sumacas, sem se 
pagar os quintos delle se julgue par perdido que se remeta a 
este Reyno na forma que vem -J mais. escritta em Lix.a a 31 de 
0uttr.o de 1697 - Rey - Para o Gou.or Cap.m g.1 do Rio Ce 
Jan.ro - Conde de Alvor - 1.a via - 

DOCUMENTO ANNEXO 

(Copia) Snor - Sabera V. Real Mag.de em como esta 
a caresse muito de huma Fortaleza na Barra, porquanto 



as que tem estati huma l e g a  dishnte da ditta Barra; e como 
andaó os Piratas emfestando apta costa serlhea façil o botmm 
gente em tena,, e saquiarem estas Villss, tambem ser& neçe6- 
sario sincoenta, ou sesenta so1C:ados para defença della, e o 
soldo pera a infantaria se tiia dos i N t U s  C!a terra quanto baste, 
e juntamente p.a se ter resp.to as justiças de V. 'Real Mag.de, 
e sujeitarem alguns malfeitores que moiestaó os pobres que 
dizem claramente que V. Real Aâa+f.de esta longe; e com a 
ditta imfantaria obrigara6 os Pro$edores aos Mineiros a paga- 
rem as quintos Rea& qm de prezente o naó pagaó e so quinta6 a 
que lhes pareçe. porquanto vendem o ouro em po e fazem cwb 
tois para venõerem, e dizem que V. Real iviag.de na6 mede 
nada de sua fazenda Real, que elles tiraó o ouro a sua custa, 
e esta hê a desculpa que daó. em o mes de Março deste prezente 
anno me pdio o ProveCor Manoel Roiz de oliueyra ihe desse 
fauor, e a j u h  para hir dar busca a duas sumacas que estaua& 
de partida, pera a çidade do Rio de Janeyro nas quais h a u h  
suspeita leuaua6 ouro em po o que logo fis com toda a breui- 
dade; e fazendo a deligençia o cIitto Prouedor achou nas caxas 
dos Mestres qanhentas, e tantas outauas de ouro em po, e em 
cordois no qual fes sucresh, e o depu2itou na ma6 do Thezou- 
reiro Jozeph Pinheiro Machado para auizar ao ahinistraCor 
geral das minas, e nesta Villa h& moradores que quiz-eraó por 
força que o Prouedor emtregasse o ouro as partes, e o dito Pro- 
uedor se desculpou corria o ouro por minha conta com esta 
reposta suçegarai3 esteja V. Real Mag.de na certeza que destas 
bandas naõ. falta6 Regallos (regdos?). VRMag.C:e eispora o 
que for seruido, e a pessoa de VRMag.de g de Deos muitos an- 
nos Villa de Santos 4 de Mayo de 1697 - Leal vaçdo de VReaI 
Mag.de. Pedro Roiz Saawhes - 

Carta Regia sobre a Ceposição do capitáo-mór Gaspar Tei- 
xeira de Azevedo pelos Wuiistas - de 8 de novembro de 
1697 : 

(i%-) 

Artur de Sâ e Menezes am.0 EV E1 Rev uos enuio m.to 
saudar. Gaspar Teixeira, de Azev&o Prouedor das Minas Ce 
Pernaguâ se me queirnu em carta de 20 de Abril deste anno 
Que por cauza de hua deuassa que tirara dos descaminhos que 
hâ nos quintos do puro das Minas nouam.te descubertas e m .  
S. Paulo, os regulos nella culpados, de asuada o depuzeraó do 
cargo de CapitBo mor de que lhe havia feito merce, tomanáo 
contra elles armas, e pondoo em serco correneo g m d e  risco 
a sua vida. E pareçeume ordenaruos informeis do que neste par- 
ticular houue para que sendo certo o que dis de o priuarem 
sem culpa se poder proceder contra os culpac!os. Ewritta em 
Lixa a 8 de Novembro de 1697 - 'IRey - Para o Gou.or g.1 Co 
Rio de Janeiro - Conde de Alvor 1.a via. 



Carta Regia maudando dm execução ao Alvará de 10 de De- 
zembro de 1685 sobre os descaminhos do quinh do ouro das 
Minas do Sul. - de 15 de novembro de l691: 

Artui ele Sa e Menezes -.o EV E1 Rey uos enuio m.to 
muciar. Vira6sse as uossas CaTtas de 12 de Junho teste anno, 
em que dais coMa de remluiiaó que toxwstes, em ordem a se 
euitarem os desc-0s que tendes p o ~  noticia ha no quinfFru 
da orno que se tira das minas do Sul, e banco que para este 
effeito manchstes 1-@r com ae pená6 neUe incorporadas: E 
porqae twlo quanto apontaes nas refferidas Dafi&s esta prouldo 
w Aluam em forma de Ley que sobre esta materia manüei prts- 
s a ~  em 10 de DeSembro te r696: Me pareçeo ordenaruos e fapaes 
dw a execução inteiramente como neUe se conteÍm. Escritta em 
Lixa a 15 de Novembm de 1697 - IEey - Para o C)ou.or Cap.aIp 
g.1 do Rio de Jaaeim - Conde Be Alvor - 1.a V i a .  - 

AlvarB de Arthur de 5á, e Menezes danlo poder a Manuel de 
Pavia para visitar as embarcaçóes surtas em Santos, afim 
de se evitarem conmios de doenças e descaminhos doir 
quintas do ouro. - de 18 de novembro de 1697: 

(Da colbecçáo uGovernadoras do Bio de Janeiro", 1 VU, fls. % 
v.0). 

Artur de Saa Menezes &.a Faço saber aos que este meo 
Alvaxâ virem que havendo respeito ao m.to que convem ao 
Serv.0 de sua ivíag.de que De= $.de e ao bem comum ceste 
povo haver pessoa capax, e vigiiiante p.a hir a bordo de todas 
as embarcações que vierem de barra enfora a carregar a esta 
villa de Sanctos p.a se saber se tras doenças contagiozas das 
quais tem padecito notavel detrim.to os moradores da terra 
no gentio, e juntam.te ser m.to necessario p.a a boa arecadaçaó 
dos quintos reais explorar as d.as embarcações se trazem ouro 
por quintar. E como reconheço na pessoa do Ajudante m.el 
de Pavia que bem pode& exercer esta occupaçaõ e esperar 
delle se haja nestas deligencias m.to conforme ao serv.0 de 
S. Mag.Ze que Deos g.de, Hey por bem de lhe dar poder como 
por- esta o faço p.a hir em c0mp.a do Provedor da fazda reaI 
a bordo de todas as embarcaçóes que vierem de barra enfora e 
enq to as d.as embarcações naó forem vezitadas p.la Saude, e 
faz.& nfio pod- ninguem saltar em terra nem de terra hirem 
a bordo dellas, p.a o que terâ de cada pataxo quinze tostões, 
e de cada Sumaca seizcentos, e quarenta reis, de caí& lancha 
estroncada trez.tos e vinte, e de cada canoa-Sento, e sesenta 
reis. com declaraçaó que as c a n a s  das moradores que vierem 
das suas rosas (roças) destas naõ'lavarâ nada nem as vizitarâ, 
e terâ a d.a occupaçáo emq.to S. Mag.de O ouver asim por bem, 
ou eu na6 mandar o contrario, e gozar8 de todos os privilegias 
que en rasa6 da d.a omupaçáo lhe pertencerem, p.10 que mando 



as Jiwstiçaa a que tocar ihe Geixem emkitar a q:a.,pc~@q80 
flor bem do que ihe m d e y  passar a prez.te por mirp asgrísda, 
e sellada com o sello de minhas arma. Dada nesta villa, de 
Sanctos aos dezoito de Novembro de mil e seizcentos, e noventa, 
e sete. o Sedetario Jozeph Rebeiio Perd&aó o escrevy. - Artm 
de Saa e Menaes. 

Provisão de procurador da F t w ~ d q  Real em Santos a Raphael 
de Carvalho, dada por Arthur de Sâ e Menezes, - de 18 
de novembro de 1697: 

3 ,.--# 

( ~ ~ c o l h & o  "Govern&rea do Rict'de ~aneih", L I&, f k  1) 

Artur de Saá e ivíenezes &.a Baço saber aos que ests 
minha proviaaó- virem. Por ser taó noto* os descaminhos 
que tem os re& quintos do ouro de Sua ivlag.de q Ds g.de e 
ser perciao buacarseihe os remedias p.a impedir taó detesta- 
vel &e p.a O q tenho passado variss oxiem, e por me pared 
cer ser conveniente p.a a boa arrecadaçaõ dos quintos haver, 
pessoas capas e benemerita q sirva o officio de Procurador 
da faz.& Real p.a q com seu resp.to e activicbde faça recear 
âqueiies q quizerem dezencaminhar os reals quintos, ajudanco 
para este effeito ao Provedor das Minas p.a q mais facilm.te 
sg possaó prender os delliaquentes, e fazer requerim-to -& G8- 
qara a q@ tenho maqdado ordens sobre este mesmo negocio, 
e JuntaJn.te a t&&s os officiaes de guerra e justiça e fw.a; 
e a tolas os homens nobres da Republica p.a q se pos@ mn- 
ceguir as prizóes dos rebeldes q por tais concidero âqueiies q 
qweregl simeihantes dewaminhos e no cazo q houver alguem 
q 'Gpare aos delinquentes se reputaraó por incurços no igesmo 
crime. e havendo pessoas a q s i  se faça o d.a requerim.to que 
naó queira6 dar ajuda e favor poc?er8 proceder contra elies, e 
como p.a semeihante cam poCerS careser de escriv&Ú asistirh no 
se0 Juizo o da faz.da e como ;ns pessoa de Raphael de Car- 
valho concorrem os sobred.os requezitons p.a bem poder exer- 
citar esse officio pella sua intelligencia. e por ser h h  das prin- 
cipees pesoas e s t e  povo. e digno desta occupaçaó e esperar 
delle se haja Ce sorte q s w  ivíag.de lhe poder& fazer m.e Hey 
por bem de o nomear como por esta o faço por Procurardor da 
faz.da real de sua ivíag.de q Ds g.de desta vills e poder8 ter + 
judisCiçaó em outras quaizquer villas desta Capitania, onde na6 
ouver o mesmo officio, o qual servir8 emquanto Sua Mag.de q 
Deos g.de o ouver assim por bem ou eu na6 mandar o contra- 
rio, e com elle gozar8 c?e Mos os Privilegias, Liberdades, Yzen- 
çóes, Proes e percalsos q en rezaó delle lhe pertencerem dando 
lhe posse e juram.to Ce bem e verdadeiram.te cumprir com as 
obrigaçaes do d.o officia p.a firmeza do q ihe mandey passar 
a prezente sob meo signal e sello de minhas armas, q se com- 
prir8 taó inteyram.te como nella se contem, e se registarh nos 
L i m  Oonde tocar. Dada na Villa de Santos aos dezoito dias 
c'o mes de Novembro. Anno do nascim.to de nosso Senhor Jesus 
Christ de mil e seiszcentos e noventa e sete aIinos. o St?Cr&riO 
Jozeph RebelIo Perdigaó o escrevy. - Artm de Saa e Menezes 



- Lwar  do Sello - Provbaõ por q V. S.a faz m,e a Raphael 
de Carvalho do officio de procurador da fazda real da Villa C% 
ganctos - Para V. S . a  ver. 

Carta Regia mandando prover Garcia Rodriguas B e s  na  ad- 
ministração te minas de esmeraldas ou de ouro de lavagem, - de 19 de novembro de 1697: 

Artur de Sã e Menezes Am.0 EV ElRey uos emuio m.to 
saudar. Attendendo ao seruiço de Garçia, Rob Paez, e ao zeUo 
cQm que se houue na delligençia e aueriguaçaó das minas das 
esmeralcas que ihe recomendei, e por ensinuar foi o primeiro 
que descobri0 o ouro de lauagem dos Ribeiros q carrem para a 
Serra de Serababaisu (aic). Me pareçeo ordenaruos o occupeis 
em algua dessas administrações na concideraçáo de ser das 
Wincipaes pessoas de S. Paulo, e se entenier q de tudo dar8 , mui boa conta. escrita em Wx.a a 19 de Xovembro de 1697 - 
Rey - Para o Gow. Capitão generaJ do Rio de Janeiro - Conde 
de Aivor - 1.a via. 

patente de mestre de campo dos Auxiliares da Capitania Ce 
.- S. Vicente e S. Paulo e mais Villas da Serra para cima 
: a Domingos da Silva Bueno, dada por Arthur de Sá e Me- 

nezes, - de 29 de novembro te 1697: 

(Da co2lecção "Governaüores do Rio de Janeiro", I. VI1 fls. 3 
7.0) 

Artur de Saa e Menezes &.a Faço saber aos que esta 
minha carta patente virem que havendo respe~to a D.os da 
Sylva Bueno ter servido a Sua Mag.de no Cargo de Prove- 
Cor, e guarda mor das minas de Pernagoâ com gr.de zeilo 
do Serv.0 de Sua Mag.de, indolhe varias hordens p.a el'ecu- 
tar nas minas, digo nas ditas m i w ,  por vezes p.a a boa 
cobrança dos reais quintos, e com notoria satisfaçaó se quve 
en tudo o que lhe ordenou o Provedor das Citas minas. e 
depois foi provido p.10 Cap.am mor Pedro Taques de Almeyda 
no posto de Cap.am de a cava110 nesta villa de Saó Paulo 
por tempo te tres annos. e no ae.scurso de tal tempo servio 
com gr.de satisfaçaó e despeza de sua fa6.da r por ser hua 
das pessoas mais nobres e principaes desta vilia, e ser muyto 
importante ao Serv.0 do d.o Senhor haver hum Mestre de 
Campo dos Auxiliares p.a melhor direça6 desta Republics, 
e juntam.te p.a ajudzz ao provedor das minas e mais minis- 
tros que requererem a recadaçaó dos quintos reais, e reqriercr 
p.a este posto pessoa de gr.tie zello, vallor, e dispoziçaó, e 
mais requezitos necessarios. e todos estes se acharem na pes- 
roa ce Dos da Eylvti, Baeno, e esperar delle se liaja no c1.o 
posto m.to conforme as ordens que lhe forem engarregsdo Co 



Serva de Sua Iviag.de que Deos gde Hey por bem de o provef, 
e elleger aomo por esta, o faço, nomeyo elejo no d.0 posto 
de Mestre de Campo dw auxiliares de toda Capitania de -8, 
Vicente, Baó Paulo e mais viilas da, Serra p.a Sima, o qliál' 
exercitarâ havendo Sua Mag.de qué Deos g.de asim por bem 
ou eu naó mandar o contrario, e com elle haver& o soldo se o 
tiver, e mais proes, e precalsos que en rezaó delle ihe perten- 
cerem, e gozarâ de t&s as honras, privuegios liberdades, e 
ysençóes que direytam.te lhe tocarem en rezão do d.o posto. 
Pello que mando a todos os officims, e soldados desta repar- 
tição do Sul (o) reconheça6 por mestre de campo deila, e como 
tal (o) honrem e estimem obedecenColhe en tudo, e guardando 
suas ordens por esmipto, e de palavra como saó obrigados; por 
firmeza @e twlo ihe mandey passar a prezente por m!m 
aaignada, e sellada com o sello de minhas annas, a qual sé 
registarh nos livros dcmde tocar, e haveril posse e juram.to 
nas  minhas maós Ce bem e verdadeiram.te comprir com aa 
obrigaçóes do d.0 posto. Dado nesta villa de Saó Paul10 aos 
vinte e nove dias do mes de Novembro de mil e seiscentos e 
noventa e sete amos. o Secretario Jozeph Rebello Perdigaó o 
esurevg - Brkir 3e 8as e Me- - Lugar do se110 - Patente 
por que V. 6.a ha por bem prover a D.w da Sylva Bueno no 
posto te mestre de Campo dos amiiiares da Capitania de 
Saó Vicente, e Saó Paullo, e mais villas da Serra p.8 Sima. 
P a  V. S.a ver- - . 
F T o ~  de procurador geral dos indios a Isidro Tinoco, da& 

por Arth13p de Sá e Menezes, - de 2 cie janeiro c!e 1698: 

(Da coliee* UCtovernadores do Rio de Janeko", 1. M fls. 5) 

Artur de Sa6 e Menezes &.a faço saber aos q. esta mf- 
nha provhó-virem q. por achar as Aldeas. das indios de Sua 
ikíag.de q Deus g.c!e do distrito de Saó Paulo total m.te des- 
trukias pe- granles avexaçóes que tem experimentado os 
sobre d.os indios, levandoos das Aldeas os de hum e outm 
sexo, violenta m.te, e cazandoos com os seus escravos. e com 
a gente das suas ac?ministraçóes, pella qual cauaa tem expe- 
rimentado a ultima ruyna, pello q. he precizo acudir com o 
remecio a esta mizerrtvel gente p.a q. na6 experimentem pel- 
10 tempo adiante ficarem escravos fazendoos Deus livres, e 
p.a atalhar taó perniciozo dano he m.to conveniente ao sem- 
ço de Sua Mag.de, e ao bem cimum deste Povo q haja hum 
Ministro de toda a concequencia, inteyreza, e chistandade p.a 
procurar pellos sobre d.os indios e p.a q tbnhaó quietaçaó e 
domicilio, e junta m.te p.a q as suas liberdades na6 corra6 
risco, pello q nomeio ao Cap.am Hyzidro Tinoco por Procu- 
rador g.l dos indios de totas estas Cap.nias p.a q possa fazer, 
e mandar fazer requerim.tos em qualquer p.te e passar ordens 
p.a o q conduzir a bem do requerirn.to dos tais indibs, p.a o 
q todos os officiais de justiça e guerra Csraó toda a ajuda e 
favor a todas as camas, e pleitos q mover o &.o Procurador 
g.1 sobre os d . ~  indios, porq do contrario se dará Sua Mag.de 
q Ds. g.de por m.to mal servido, e manCar& proceder severa 



m.te contra os culpados no tal crime, e por concorrerem na 
$wa 'de 3Ipidro as p.tes e requeqtitas necessarios, 
t-cf, pei,f? sw'%soa, como pela sua nobreza; gey por bem 
de'% prover no d.o ofJJcio, como por esta o faço, o qual ser- 
&&'-emq.10 eu o'houver por b%m, e Sua iviag.de na6 mandar 
o oòntkakio, e com" *e havera tod& os proes, e precalços q 
di&? rate lhe pertencerem, guardanlo em tudo o serviço de 
I$e? e o d:o S e r  e haver6 posse e juram.to na  forma 
c!p, estillo de bem e verdadeira m.te comprir com as obriga- 
çóes do d.o officio por bem do q @e mandei passar a pra.te 
asignada e sella* eom o sello de minhas armas, (e) se re- 
g i s k â  nos livros onde tooar. Daüa nesta villa de Saó Paulo 
aos 2 de Jan.ro de mll seis centos noventa e outo o Secre- 
tario Jozeph Rebeqo P-õ a escrevy - Artnr de Saá e 
lWt?ncys - Ca* sigo Provizaó por q V. S. fas m.ce ao 
ç p p . a ~  Hyzidro Tinoco de o prover no officio de ProciraCor 
$da dos- indios como nei& se contem. - P.a V. S.a ver. 

Provizão de procurador da Fhzenda Real em S. Paulo a Peõro 
Taques de Alnteita, dada por Arthur de S& e Menezes, - 
de 3 de janeiro t?e 1698: 

* r 

(Da colEecçáo " G o v e r n a ~ e s  do Rio de Janeiro", 1. ViI, fls. 6v.) 

Artur de SBa e Menezes &.a faço saber aos q. esta minha 
provizaõ virem por ser ta6 notorio os descaminhos q. tem os 
reais quintos do ouro 13 Sua Mag.de q. Deus g.Ce e ser percizo 
buscarlhe os remeaps p.a empidir taõ detestavel crime p.a o q. 
tenho passado varias ordens, e por me parecer ser conveniente 
p.a a boa arrecada+õ dos quintos, haver pessoa capas, e be- 
nemerita q. sfrva o officio c2e Procurador Ia faz.a R.1 p.a q. 
com seu resp.to e activiãade faça recear âquelles q. quizerem 
dezemcaminhar as reais quintos, ajudando para-este effeito 
ao Provedor das M,inas p.a q. mais facilm.te se possa6 pren- 
der os Celinqrientes, e fazer requerim.to aos officiais de guerra 
e justiça q. daraõ toda a ajuda e favor e o mesmo requerim.to 
farâ â todos os homens nobres da republica p.a que se possa6 
conceguir as prizões dos rebeldes, q. por tais considero âquel- 
les q. quizerem fazer similhantes descaminhos; e no cazo q. 
houver alguem q. ampare aos Celinquentes se reputarão por 
incurços no mesmo crime, e havendo pessoas a q.m se faça o 
d.o requerim.to q. na6 queira6 dar aju& e favor, poderâ pro- 
ceder contra elles, e como p.a similhante cazo poderâ carecer 
de escrivaõ asistir8 no seu Juizo o da Camara desta villa; e 
como na pessoa 60 Cap.am Pedro Taques de Almeyea con- 
corre os sobred.os requezitos p.a bem poder exercer este officio 
pella sua intelligencia, e actividade, e zello do serviço de Sua 
Mag.de q. Deus g.de com q. em todos os postos de guerra, e 
officios Ce justiça o tem servido, e por ser hua, das principais e 
mais nobres pessoas deste povo, e ser digno desta occupaçaõ 
e esperar delle que se haja de sorte q. Sua Mag.de lhe poderâ 
fazer m.e Hey por bem de o nomear, como por esta o faço 
por Procurador da faa.a R.i te sua Mag.de que Deus g.de 
nesta villa de Saõ Paulo, -e poderâ ter jurisdição em outras 



qvaisq.r villas dessa Capitania, e as mais da Serra p.a Sima 
qpde wó houver o mesmo officio, o qual servirâ emq.to eu 
o houver por bem e Sua Iviag.de q. Deus g.de na6 mancar o 
coDtrario, e gozar$ de W o s  os privillegios, liberdades, yzençh,  
prcres e precalçoõi que em rezaó deUe lhe pertencerem dando- 
lhe posse e juram.to de bem e Verdadeiram.te comprir com 
obigaçóes do seu officio por firmeza do que lhe mandei passar 
a prez.te sob meu signal e sello a qual se comprirâ e registaa 
nas p.tes donde tocar. Dado nesta villa de Saó Paulo aos 3 
dias do mes le 3aneiro de mil seicentos e noventa e outo. o 
Secretario Joseph Rebello Perdigaó. - Artm & S h  e Mene- 
zes - Lugar do seilo - Provizaó por que V. B s  ha pm bem 
de prover o officio de procurador da faz.a R.l destas villas 6e 
SBió Paulo, e das mais onde naó houver o d.o officio a Pedro 
Taques de AlmeyC9 wlas rezóes asima ditas. P. V. S.a ver. 

Patente de coronel da ordenança da Capitania de S. Vfcente 
e S. Paulo e todo o seu districto a Domingos de Amores, 
daCa por Arthur de Sá e Menezes, - de 7 de janeiro de 
1698: 

(Da collecção “Governadores do R i  de Janeiro*, I, VII, fls. S), 

Artur de SaB e Menezes &.a Faço saber aos que esta 
minha carta patente virem que- havendo respto a Domingo 
de Amores ter servido a Sua Mag.de que Ds. g.de no posto 
6e Csp.am da ordenança desta villa de 5aÓ Paulo e se6 des- 
trito por patente c!o Cap.am Mor M.el Peixoto da Motta, e 
continuar no Serviço do d.a Senhor com gr.de satisfaçaó em 
tpdas as occaSi& que se lhe offereceraó como o mostrou, 
que mandando o Governador g.1 do EstaY.0 por especial or- 
dem de Sua h-Iag.de baxar o dr.0 impugnando o povo a da 
orce movido do zello com que servia ao d.o Senhor por pro- 
curador do Conc.0 protestou como fiel vaçallo obedecia as 
ordens c'e Sua Mag.Ce e que na0 queria ser participante do 
abzminavel crime de 'rebeldia. e requere0 lhe mandassem pas- 
sar quarteis, e ce r t i ld  deste requerim.to e protesto, e logo 
os officiaes da Camara mandaraó passar os d.os quarteis, e a 
seu requerim.to foram os d.os officiaes encorpora.r'.os mandar 
fixi3l0~ nas p.tes costumadas de que rezultou. quererem em- 
vestirlhe a caxa, e com evidente perigo de sua vida sustentou 
a eixcuçáo da d.a ordê, e por ser hua das principaes pessoas 
desta villa, e estar vago O posto de Coronel da ge:ite dz. orde- 
nança desta Capitania de SaÓ V.te e Saõ Paul10 e este se hade 
prover em pessoa de valor e boa dispoziçaõ, e juntam.te p.a 
ajudar ao Provelor das Minas, p.a a boa arrecadaça6 dos 
reais quintos, ou outros quaisquer Ministros que requererem 
a bem do serviça de Sua Mag.de que Deus g.de e juntam.te 
dar ajuda ao proc~irac?or g.1 dos Indios quan,Co a pessa p.a 
castigar alguns delinquentes transgressores da ley, e porque 
estes iequezitos e os mais necessarios se achaó no pessoa de 
Domingo de Amores e esperar delle se haja no d.a posto m.to 
conforme âs ordens que lhe forem encarregadas do semlço do 
d.o Senhor. Hpy por bem de o nomear, e elleger, como por 



esta o faço no d.0 posto de Coronel Czl gente da  ordenança 
desta Cap.nia de Se6 V.te e Saó Paulo, e todo seu destrito, 
o qual exercitara ernq.to o donatario na6 prover, e Sw Mag.de 
que As. guarde na6 mandar o contrario, e com e& gozara de 
todas as honras, prehyminencias, privilegios, liberdades, yzen- 
çóes proes e precalços que direitam.te lhe tocarem em rezaó do 
d.o posto pello que manco a todos os officiais de guerra, e Sol- 
dados o honrem e estimem, obedecendolhe em tudo, e guar- 
dando suas ordens por escripto, e de palavra, como a seu Coro- 
nel, e por firmeza de tudo ihe mantei passar a prez.te sob meu 
sinal e sello, a qual se registarh nos livros onde tocar e haver8 
posse e juram.to em minhas maós de bem e verdarleiramente 
cumprir com as suas obrigações do d.o posto. Dada nesta villa 
de Saó Paulo aos sette dias do mez te Jan,r de mil seiscentos 
noventa e outo annos, o Semetario Jozeph Rebello Perdigab o 
escrevi. - Artur de Sa6 e Menaes. - Carta patente por que 
V. S.a ha por bem de prover o posto de Coronel da gente da 
ordenança de Cap.nia de Saó V.te e SaÓ Paulo e seo testrito 
na pessoa de Domingo de Amores. Como nella se contem - 
P.a V. S.a ver. 

Patente de sargento-mór dar, auxiliares da Capitania de S. 
Vicente e S. Paulo e mais villas da Serra para cima a 
Manuel Lopes de Medeiros, Cada por Arthur de Sá e Me- 
nezes, - de 12 de janeiro de 1698: 

(Da collecção ."Governadores do Rio de Janeiron, i. M, 
fls. 9 v.0) 

Artur de Sah e Menezes &.a faço saber aos que esta* patente 
virem que havendo respeito ao mt.0 que convem ao serviço 
de Sua Mag.de que Ds g.le e ao bem comum deste povo p.a 
melhor direcçáo delle haver soldados auxiliares e p.a o que hade 
haver pessoa que sirva o posto de Sargt.0 Mor delles nesta 
Cap.nia, de Sai5 V.te e Saó Pado  e mais villas da Serra p.a 
sima, e este se hale  prover em pessoa benemerita de sufficien- 
cia e valor: respeitando eu o bem que estes reauizitos concor- 
rem na de Manoel Lopes de M e d e m ,  e o bem que tem ser- 
vido a sua Mag.de no posto de Cap.nia da orrlenança desta 
villa de Saó Paulo e seo testrito por provizaó do Cap.am Mor 
Pedro Taqws de Almeyda, e continuando o serviço foi provic!o 
pello governo g.1 da Bahya no cargo de Provedor das faz.daa 
tos defuntos e auz.tes o qual servio hum anno com taó boa 
satisfaça6 que segunda vez foi provido no mesmo cargo, e jun- 
tam.te de Provedor dos Reziduos, e Capellas das Cap.nias de 
Saó V.te e Nossa Senhora, da Conceiçãx, de Tinhaem, e mos- 
trando sempre o qwnto observava as oreens de sua Mag.õe que 
Ds (g.de). Sendo juis ordinario nesta villa de Saó Paulo, ihe 
aprezentou em Camera o Cap.am Mor M.el Peixoto da, Mota, 
hua ordê enpressa de Sua Mag.de remetida pello governo 8.1 
da Bahya em q mancava comece o dr.0 a pezo ao que o sobre d.0 
M.el Lopes de Medeyms obedece0 sendo contra todo o con- 
centim.to do Povo, e durante o anno do seu juizado padece0 
notaveis dissabores p.a fazer respeitar as ordens da justiça, 



e por esperar delie se haja da mesma sorte na continuaçW 
do Real serviço dando ajuda ar, Provedor g.1 das Minas p a  
mewor se krrecadarem os reais quintos. e da mesma sorte a 
quaisquer ministros que requererem a bem da fa2.a Real, e q.Co 
pelfo Procwador g.1 dos Indios for pedido o seu favor, o ajudst3 

castigar aos dellinquentes que quieerem transgressar a Ley. 
wey por bem de o nomear, e prover no posto de sarg.to ddor 
c&s-auxiliares <+a Cap.nia de Saó V.te e.Saó Paulo, e mais villas 
da Serra p.a sima o qual servir8 emq.to eu o houver por bem 
e Sua Mag.de que Ds g.de na6 mandar o contrario, e com elle . 
gozar8 de todas as honras, previlegios, liberdades, izençóes, 
proes, e precalços que dir.ta m.te lhe pertencerem em rezáo do 
d.g posto pello que mando a todos os oficiaes Qe guerra e sol- 
dados o honre e estimem obedecendolhe em tudo e guardando 
suas ordês por escripto e de palavra como a seu Sarg-to. Mayor 
e por firmeza lhe mandei passar a prezete sob meu signal e 
se110 a qual se registarâ nas p.tes onde tocar havenlo posse e 
juram.to em minhas mãos de bem e verdadeiraiate mmprir 
com as obrigações do d.o posto. Dada nesta villa de Saó Paulq- 
aos doze dias de Janr.0 Ce mil seis centos noventa e outo a v o s  
o Secretario Jozeph Rebello Wrdigaó o escrevi. - Carta patente 
por qne V. S.a ha por bem de prover a Manuel Lopes de Me- 
deiros no posto de Sarg.to Mor dos auxi1iaxes &a Cajihia de 
Saó. V.te è Saó Paulo e mais vfllas Ca Serra p.a sima. Como 
neUa se contem. p.a V. S.a ver. 

Provisão de guarda-m6r das Minas dos Cataguases, dada por 
Artur de Saa e Meneza a Garcia Rodrigues Velho, e, 
na ausencia deste, a Antonio da Rocha Pimentel, e na  de 
ambas, a Diogo Gonçalves Moreira. - l e  13 de janeiro 
de 1698: 

(Da CoUwçáo uGoveniadores do Rio de Janeiro", 1. Vn fk 11.) 

Arthur de Sá e Menaes &.a Faço saber aos que esta pravi- 
I zaó virem que por ter noticias da ma forma que ha  nas Minas 

de Cathagwes na repartição das dattas faltandosse a boa arre- 
cadação Caquellas que tocaó a S. Magest.de que Ds gurde como 
tambem fazendosse violencias âquellas pessoas d6 menos poder 
porQue no mesmo tempo em que estaó lavrando as dattas que 
se lhe repartiraó, mostrandolhe as vezes a sua furtuna mais 
ouro, do que os outros achaó, he taó poderosa a ambiçaó nos 
homens, que esquecidas cias suas obrigações, e principalmente 
c% de catholicos, sem temor de Deus, nem das Justiças violen- 
tamente expulaçó aos donos das dattas, ou vão minerar junta- 
mente com elies contra sua vontade, o que tudo hé contra os 
regimentos de S. lIagestaíe que Deus guarde o -'w. Berenis- 
simos Senhores Reis de Portugal seus antecess repa- 
rar estas violenefas, porque dellas podem nas, e 
mortes, me parece0 m to conveniente tanto pa& 9 mIrAço de1 
Rey nmso Senhor, como para a boa direcção, que haja. hum 
guarda Mor das d.tas Minas, e das mais que se descobrirem por 
aquelle õistrito; e como para este officio se requere pessoa de 
rwpeito, christandade e zello do serviço de S. Magestade que 



Ds guarde e na de garcia Roiz Velho concorrem todos estes 
requezitos e muitas mais virtudes, o nomeo e elejo, como por 
esta e faço por gitarda Mor t a s  Minas dos Cathaguazes, e em 
súa anisencia a Antonio da Roxa P ien te l ,  e na de ambos a 
Diogo glz Moreyra pare qlle faça6 observar com justiça o que- 
E1 Rey nosso Senhor dlspoem (&c) no seu Regimento e espero* 
@d nestes I)artfcUkí'es obrem de sorte que o d.o Senhor tenha 
que Ihes fazer m.e e & m.to que lhes louvar; e encarrego a 
todas as péssoas que minerarem que Ihes obedecaó, no que to- 

. car a reparti@%b'drís cüttas dattas, e juntamente lhes Iaraó toda 
ajuda, e favor O que conduzir a bem do serviço de S. Ma- 
&t8;dé que D&@aide, e principaimente a todos os officiaes de 
guerra que se acharem naquelles Cestritos e poi' firmeza de tucfo 
Ihes mandei" p-ar a prezente sob meu signal e sello. Dada 
nesta Villa de Saõ Paulo aos treze dias de Janeiro de mil seis- 
centos noventa e outo* o secretario Jomph Rebello PeI'diga.6 o 
escrevi - &ur de Ska e Me- - Provizaó de guarça Mor 
W a i n a s '  2tj#&titfia&h& a garcla Roinl Velho auzente a An- 
tbnio da Roxa ~ i m e n t e ~  e na de ambos a Diogo glz Moreira 
pellas rezóes asima' d.as - 6.a V. S.& Ver. 

Aviso do Secretario de Estado ao Governador do Rio de Jar 
neiro em resposta a um p-edito deste de pessoas habiii- 
tadas para o exame das minas do Brazil - de 13 de ia- 
neiro de 1698: 

Recebi a carta de V M  de 13 de Junho sobre Mineiros, 
mandanrlo SMag.e que Ds g.de fazer exactissimas delligencias 
por algum qne passasse a essa Capitania na6 foi possiuel des- 
cobrirse ateagora e da sciencia de D. Lourenço Soaras da Veiga 
hauemos tido ta6 justa desconfiança, que naõ conuem remete10 
a essa capitania, e agora o mandamos examinar por D. Pedro 
de Inistroza hum dos maiores mineiros que ouue no Pení q w  
aqui ueio por acazo porque uinto das Indias para Cadis o cati- 
uaram as Francezes, e este passou a uer as minas de Villa 
Viçoza para, nos dezenganar, como tambem da sciencia de todos 
os que lá assisfem. Este D. P. nos promete ensinar algus Por- 
tuguezes, e fazelos ta6 capazes que se possam mandar algw a 
VM e dizendome hum dia que quando uiera por mar a r a a  as 
serras de cascais, e que da cor dellas conhecia tinham metais, 
o mandei ou elas, e entre Outras achou huál beta q w  me dis 
elle, que ainda.. . . . . seria estimada; como uoltar de Villa 
Viçoza passar8 a abrila: eu  lhe mostrei as pedras que uieram 
dessa capitania, algumas lhe pareçeram bem, e h& me m e -  
gurou tinh? muita prata. Agora se achou em Monomopata 
huá mir 
m a n e i r d  

ras aturdiram a D. P.o porque tem prata de 
esma pedra se pode fazer hum prato ou qual- 

quer obra. Ao nosso Consul de Cadis tinha pedicto huan Mi- 
neiro para remeter a VM, e me escreueo ha  dous correm tinha 
achato hum fragmengo (sk) que havia estado no Pení por 
feito Mineiro, o qual tinha passado ao porto de Santa Maria 
a hus negocios seus, e que dentro em vinte Dias estaria aqui; 



se vier a tempo l e  hir na frota da Bahya remeterey a VM. 
por dia, e Estapleton, e Melendes se estáo em Madrid fama 
satiras sobre as mentiras gue ambos disseram em Portugal. i3.s 
&de a a. rp.8 a.s I;ixa 13 de Janr.0, de 698 - Mendo de Atayde 
Sa - P.a Artur de 98 e meneses. - 

RvibR, clb. seWeí&o de Èstatlo ao governador Co Rio de Ja- 
neiro acmsando o recebimento de dois caimtes de esme- 
i;rrtçt&s* 4% submettidas a exame, náto foram julgadas ver- 
datleíras, - de 13 de janeiro de 1698: 

f@&%fa*c&k€&-h. de 19 de Junho do anno passado com 
e m e r a h  qtie VM, me remete0 e a m b s  os dous caixotes 

&bi; e m&t!o as esmeralda$ a Mineiros das Indlas que 
de& E& c&%&&e&, Me disseram que não eram esmeraldas 
nem as cwtumaua hauer adonde nasceram estes seischos verdes 
que efa si@ de chumbo. D.s g.de a VM. -.a 13 de Janr.0 
de 69% - Mendo de Atayde S.a - P.a Artur Ce SS&, e mene- 
&- 

Patente de sargento-mor da  Capitania de N. S. da Conceiçáo 
de Itanhaem a João Martins Claro, dada por Arthur de S B  
e Menezes, - 7 c!e fevereiro de 1698: 

(Da cdlecçh "Governadores do Rio de JmZoH, I. W, f i s  i2) 

Artur de Saá e Menezes &.a faço saber aos que esta minha 
carta patente virem que havendo respeito a joaó martins claro, 
ter servido c m  prasa de soldado anno e meyo na C0mp.a do 
Capp.am M.el de Souza que veio em companhia do aminis-  
trador D. Rodrigo Castel branco acompanhando0 as Minas de 
D. Jayme e a outras mias: e sustentou sete amos  a hum reli- 
g i m  Mercenario em sua caza que veio ao descobr1m.h de Mi- 
&, e o kvou ao sertão a sua custa, naó faltando as ocazions ao 
real serviço, com sua pessoa e faz.a dando adejutorio aos Minis- 
tros de justiça que vinhaó a estas Capitanias com negros e 
despezas comsiderav'eis, e em outra ocazia6 teve em sua caza a 
um Mineiro sinco mezes, chamado joaó alveres coutinho que 
&r horaem de Sua Mag.de que Ds g.de veio a explorar Minas, 
andando com elle por todas as p.tw onde havia noticia de 
Minerais com negros e bastim.%os e no anm te noventa, e 
quatro, e noventa e sinco, consta por hua sertidaó dos oficiaes 
da Camera, tirou do seu serviço des negros, mandandoos em 
c0mp.a de M.el de aguiar e Mendonça mandando aos atos, e 
seus negros, a exploraz os Morros de Bathé p.a efeito do saDerçe, 
se havia ouro de Betta, e juntam.te por ter servido, de juis 
ordinario, e (de) orfaós com gr.le satisfaça6 e limpeza, e por 
esperar delle comtinue no Cito serviço, zelando a fas.a do dito 
S.or dando adejutorio á justiça p.a haver de obrigar, e prender 



aos remiços tos reais quintos do ouro, e juntam.te aquelles que 
tiverem ( t irem?) os Indios das Aldêas de Sua Mag.de q w  Ds 
g.de e naó os  quizerem repor nellas, no que tera particular 
cuidado, e vindo alguãs hordens, do pyociiraãor GIL faza real da 
villa de Saó &ullo, ou do Procurador geral dos Indios p.a pren- 
der alguns Celinquentes nos reais, quintos, ou indios os pren- 
dera, e porque espero se havera m.to conforme ao serviço do 
dito S.or; e me reprezentar estar vago o posto de Sarg.to Mor, 
desta capitania da Conceipçaó de Itanhaen. Hey por bem de o 
nomear e prover, do posto de Sarg.to Mor desta a t a  Capitania, 
mmo por esta o faço o qual servira emq.to eu  o houver por bem, 
e Sua Mag.de que Ds .@;.de naó mandar o contrario, e com elle 
gozar& de todas as honras, previlegios, liberdades, yzençoens, 
Soldos, proes e precalços, prehymlnencias que direitam.te lhe 
tocarem, em rezaó l o  dito posto; pello que mando a todos os 
oficias de Guerra e soldados da sua Capitania o honrrem e 
estimem, como a seu Sarg.to Mor, obedecendolhe em tudo, e 
guardando suas hordens, por escrito, e de palavra, e por firmeza 
de tu20 lhe mandei passar a prez.te sob meu signal e seno, a 
qual se registrara n@s p.tes onde tocar, havendo posse e jurain.to 
nas minhas mãos, de bem e verdadeiram.te comprir com as 
abrigaçóes do dito posto. Dado aos sete dias do Mes de Feve- 
reiro mil e seis sentos e noventa e outo nesta villa de Nossa 
s.ra da Fonte de Sorocaba o Secretario Jozeph Rebello Perdigaó 
o fis escrever. Carta patente por que V. S.a ha por bem de 
prover a Joaó Martins Claro no posto de Sasg.to Mor desta 
Cap.nia da Conceiçaõ e Itanhaem pellas rezóens asima dittas. 
- P.a V. S. a ver. 

Prosiváo de Juiz de orfams da Villa l e  Ytti e seu districto a o  
sargento-mór João Falcão de Souza, dada por Arthur de Sh 
e Menezes, - de 11 de fevereiro de 1698: 

(Da collecçáo "Gomadores do Rio de Janeiro", I. VII, fls. 14) 

Artur de Saa e Menezes &.a fasso saber aos q. esta mi- 
nha Provizaó virem q. havendo respeito as rezoins q. me alegou 
M.el Antunes de Carvalho, proprietario do officio de Juis dos 
orfaós desta villa de Otú, reprezentandome em hua petição, Ihe 
hera necessario fazer hua jornada p.a as Minas Ce ttaverauá 
(Ifaverava) a descobrir Minas e ribeiros novos p.a minerar e 
q. lhe fizece m.ce prover o dito seu officio por tempo de hu 
anno em pessoa idonea, capas, e suficiente p.a bem servir o 
dito officio, e porq. âsta deligencia he de vtilidade a faz.a real 
nos seus reais quintos, e por parte do sargento Mor Joaõ Falcaõ 
í!e Souza, se me aprezentow huá sertidáo dos oficiais da Camera 
1a dita villa, em q. mostra, a capacidade p.a a boa ezpidiçaó, e 
zello, com q. ha de obrar, c por esperar delle se haja. m.to 
comforme ao Serviço de Deus, e de Sua Mag.de q. Ds. g.de Key 
por bem de o prover e nomiar como por esta o faco no officio 
te Juls dos orffaós da villa de Otú, e Eeu districto por tempo 
de hu anno, se tanto durar a auzencia, do dito proprietario, e 
emq.to eu o ouver por bem, e Sua Mag.de q. Ds g.de na6 man- 
dar o Contrario, e com elle avera os selarios, proes e precalços 



q., direita m.te lhe pertencerem, pello q. mando a todos os offi- 
ciais de justiça o honrrem e estimem e aos seus subc?itas, ihe 
obedeça21 e p r d e m  em suas ordens como devem e saõ Ob-a- 
dos, e avera posse e juram.to de bem e verdadeir am.te wm- 
prir com as obrigações do seu oficio, por bem do g ihe mandei 
pwar  a prez.te a s igma  e seiiada com o sello de minhas amas  
registandoce nos l i b s  onde tocar, Cada nesta villa de Otú aos 
onze dias de fevereiro de mil e seis sentos e noventa e outo. o 

' 

Secretario Jozeph Rebello (Perdi&) o fis escrever &.a - Pro- 
vizaó por q. V. B.a ha por bem de prover ao sargento Mor Joaó 
Fala6 de Souza, p.r Juis dos orfaós, da villa de Otíi e seu 

-distrito, p.8 V. S.a ver. 

Provfsáo Ce escrWBo do Juizo de Orphams da villa de Ytü e 
seu d i a *  a JoBo Paes de Almeida, dafia por Arthur de 
S& e Menezes, - de 13 de fevereiro de 1698: 

(Da collepõa "Ciovernadores do Rio de Janeiro", 4. VII, tls. 16) 

Artm t e  S6a.e Menezes &.a faço saber aos que esta minha 
carta de provizáo virem que haveneo respeito ao que por sua 
petiçáo me @viou a dizer Joaõ Pais de Almeyda morador nesta 
villa de 0 th  sobre effeito de o prover na serventia do officio 
de er;c~$váo dos orfaons desta villa, e seu Cestricto por deichrtça6 
que feb deiie Ant.0 Bicudo Furtado, e por me constar por infor- 
maça  dos officiais da Camera a sufficiencia, e Capacidade que 
concorrem na pessoa do sup.te e esperar eelle que obre com bom 
prece<-irn.to e mllo em tudo o que lhe for encarregado do ser- 
viço de Sua Mag.de que D.s g.de Hey por bem de o prover como 
por esta o faço na serventia do officio de escrivaó dos orfaons, o 
qual servira por tempo de hum amo, e emq.to o Donatario na6 
prover, e Sua lifag.de que D. g.de náo mandar o contrario, e 
com elle haver& os ordenalos, proes e precalças, que direitam.te 
lhe tocarem: pello que mando ao Juis dos Orfaons, e mais jas- 
tiças, a que o conhecimento pertencer o deixem servir e exer- 
citar, havendo parse e juram.to de bem e verdaeeiram comprir 
com as obrigwóes do ditto officio, por firmeza do que lhe 
mandei passar a prezente sob meu signal e d o .  Daca aas treze 
dias do mes de fevr. de mil seis centos noventa e outo, o 
Secretario Jozeph Rebello Perdigaó o escrevi nesta villa de 
Otú - Artur de e M-es - Carta patente digo de provi- 
m6 por que V. S.a ha por bem de prover na serventia do 
officio l e  escrivaõ dos orfaons desta vilia de Otú e seu des- 
tricto como nella se conthem a Joaõ Pais de AImeyòa - P.a 
V. S.a ver. 

Renovação da. provisáo do officio de notario publico da villa 
de Ytú a Antonio Bicudo Furtado, feita por Arthur de 
S& e Menezes, - de 14 de fevereiro Ce 1698: 



(Da colecçáo "Governadores do Rio de Janeirow 1. WI, fls. 17) 

Artur de Saa e Menezes &.a faço saber aos que esta minha 
provizaõ virem que havendo respeito ao que me aiegou em sua. 
$etiçaó Antonio Bicudo Furtado morador na villa de Otii sobre 
se Iife ter acabado o tempo do provm.to do pfficio de Tabaliaó 
publico, e constandome pella iniormaçaõ dos officiaes da Ca- 
mera tem servido com fedellidade e satisfaça6 ha seis, ou sette 
annos, e por esperar delle continue da mesma sorte em tudo o 
que lhe encarregar do serviço Ce Sua Mag.de que D.s g.de Hey 
por bem de o prover de novo, como por esta o faço na serventia 
do U.o officio de Tabbaliaó do publico por tempo de hum amo,  
e emq.to o Donatario na6 prover, e Sua Magestade naó mandar 
o contrario, e com elle haverâ os ordenados, proes, e precalços 
que Zireitam.te lhe tocarem, pello que mando as justiças a que 
tocar o conhecimento delle o deixem servir, e exercitax, e o 
servirã debam do mesmo juram.to que tem tomado de bem e 
verdadeiramente mmprir com as obrigwóes do d.o officio por 
firmeza do que ihe mandei passar a prezente sob meu signal 
e seiio. Daca aos Catorze de fevr.0 de mil seis centos noventa e 
outo nesta villa de Qtú. o Secretario Jozeph Rebello Perdigaõ 
o escrevi - Artur de Saa e Meneees - Provizaó por que V. S.a 
ha por bem de (dar) novo provimento do officio de Taballiaó 
@o ~ublico a Antonio Bicudo Furtado por tempo de hum anno, 
como nella se contem. - P.a V. S.a ver. 

provisaó dos. officios le escrivão das execuçóes, inquiridor, ava- 
liador, medidor e escrivão da Almotaçaria da villa de ItÚ 
a Joaó de Bnto Meirelles, dada por Arthur de Sá e Mene- 
zes, - de 14 le fevereiro de 1698: 

(Da collecção "Governadores do Rio de Janeiro", 
1. MI, fls. 17 v.0) 

Artur de Saa e Menezes &.a Faço saber aos que esta minha 
carta de provizaó virem q havendo respeito ao q por sua peti- 
çaó me emviou a dizer Joaõ de Britto ~Meirelles morador nesta 
yiila de Otú sobre se lhe acabar o provimento da serventia Cos 
officios de ãr;crivaÓ das execuções, Emqueredor, Avaliador, Me- 
rlidor, e escrivaó da Almotaçaria, o por me constar da infor- 
maçaõ dos officiaes da Camera por hua sua inormaçaõ a lim- 
peza, inteireza, e capacidade com q tem servido ha m.tos annos 
os d.os offlcios, e por esperar delle continue com o mesmo zello 
em tudo o q lhe for encarregado do serviço de sue, Magestade q 
Ds g.de Hey por bem de o prover, como por esta o faço na 
serventia dos d.os officios, par tempo de hum anno, e emqtc. 
o Donatario não prover e sua MagestaCe q Ds. g.de naó mandar 
o contrario, e com elle haverá os ordenados, proes e precalços 
q direitamente lhe tocarê, pello q mando as justiças, a q o 
c0nh.b delles pertencer o deixem servir, e exercitar, e o Sirvirâ 
debaxo do mesmo juram.to q tem tomado de bem, e verda- 
deira.te comprir com as obrigações Cos d . 0 ~  officios por firmeza 
do que lhe maandei passar a prezente sobre meu signal e sello. 
Dado aos catorze dias do mez de fevereiro de mil seis centos 
noventa. e outo annos nesta villa de Otú o Secretario Jozeph 



Rebello Perdigáo o escrevi &.a - Artur de Saa e Menrsee &.a 
- PTovizaó por q V. S.a ha por bem de (dar) novo provim.to 
dos officios de escrivaó das execuções, hnqueredor, Avaliador, 
Medidor, e escrivaó da  Almotaçaria como nella se conthem por 
tempo de hum anno a Joaó de Britto Meyrelles &.a - P.a V. 
B.a ver. 

Patente de sargento-mór l a  Villa de Ytii e seu districto a 
Antonio Pedroso de Oliveira, dada por Arthur de Sá e 
Menezes, - de 14 de fevereiro de 1698: 

(Da coUecCgi, ''GoveRiadQres do Rio üe Janeiro", L ViI, tis. 14) 

Artur de Saa e Menezes &a Faço saber aos q esta minha 
carta patente virem q havendo resp.to ao m.to que convem ao 
serviço de Sua Ma.g.de q Ds g.de e ao bem cumum deste povo 
p.a melhor direcçaó delle haver hum Sarg.to Mayor, e este se 
hade prover em pessoa benemerita, de sufficiencia, e valor, e 
conhecendo eu o bem que estes requezitos conwrrem na de 
Antonio Pedrom de Oliveira, e junta m.te ter semido, a flua 
Mag.de q Ds g.de nos cargos nobres destaa republica com gran- 
t e  zello, e limpeza, e pello dezejo q mostra de continuar no 
real serviço, e por esperar delle se haja da mesmo sorte dando 
ajuda aos Ministros CB, faz.% real p.a melhor arrecadaqaó dos 
reais quintos do o~sro, e q.do pellos Procuradores da fa2.a Real, 
e Procurador g.1 dos Indios forem remetidas alguás ordens p.0 
os rebeldes dos quintos e os q naó entregarem os Infiios, ou 
gente pertencente as Aldeas do d.o Senhor, prendendo aos de- 
Ilinquentes no q terâ grande cuidado. Hey por bem de o prover 
nomear, e elleger, como por esta o faço no posto de Sarg.to Mor 
desta villa de Otii e seu destrito, e o servirâ emq.to o Donatario 
naó prover, ou Sua Mag.de q Ds g.de na6 mandar o contrario, 
e com elle gozar$ de todas as honras, previlegios, liberdades, 
yzençóes, proes, e precalços que direitam.te lhe pertencerem em 
rezaó do 8.0 posto, pello q mando a todos os oficiaes de guerra 
e soldados seus subditos o honrem e estimem, obedecendolhe em 
tudo, guardando suas ordens por escripto e de palavra, como 
saó obrigados, por firmeza Co q lhe mandei passar a prez.te 
sob meu signal e sello, e se registarâ nas p.tes onde tocar ha- 
vendo posse e juram.to de bem e verdadeiram.te comprir com 
as obrigaçów do d.o posto. Dada nesta viila Ce Otú aos 14 dias 
do mes de fev.0 de mil seis centos e noventa e outo amos, o . 
Secretario Jozeph Rebello Perdigaó o escrevi. - Artnr de Saa 
e Menezes - Carta patente do Sarg.to Mor desta vilia. de Otú, 
e seu destricto a An.te P&rozo de Oliveira da gente da orde- 
nança emq.te o Donatario na6 prover e Sua Mag.le q Ds g.de 
naó mandar o contrario pellas rezóes asima d.as - p.a V. S.a 
ver. 

Carta de Arthur de Sá e Menezes ao Rei sobre as minas de 
Taubate ou dos Gataguazes e sobre o mau procedimento 
do m a - m ó r  José de Camargo Pimentel, - de 29 de abrll 
2e 1698: 



(Da collecçáo "Governadores do Rio de Janeiro", I, VI, fls. 109) 

S.or - A conta q. sebastiaó de castro caldas deu a vossa 
Mag.de das minas de Taubate saó as chamadas dos Catha- 
guazes. q dista6 te  Taubate mais de sem legoas continuam.te 
se vaó descobrindo nouos ribeiros de grandissimo valim.to, como 
ja tenho dado conta a V. Mag.de em carta de.. . de Mayo; 
o ouro he excellentissimo e dizem os ourium q[. . . e tres quilates; 
as dilligencias q achei q o sobre Qtto sebastiaó de castro tinha 
feito p.a a, boa a recadaçaó foi ter criado um Prouedor em Tau- 
bate, e hua officina sem officiais e agora fico cuidando so 
conuem ao seru.ço de V. Mag.de o conceruar aquella officina, 
pellas duuidas q se me offerecem prejuliciais á boa arecadaçrtó, 
Zos quintos, porem sobre este particular na6 tenho disposto 
nada, contra o que sebastiaó de castro deixou ordenado, porq 
quero ver prim.0, o q a experiencia me emsina ez.xminando 
estes negocios maduram.te, e nestas mesmas minas tinha proui- 
do sebastiaó de castro a hu Gbarda mor q he o ~ e n i s t r ó  q 
reparte as ~ a t t a a  aos Mineiros, e tem cuidato de cobrar O 
dinheiro q se da por aquella que toca a V. Mag.de a qual se 
poem em praça; e como este prouirn.to foi sem conhecer o su- 
jeito; o q~wl  era incapas de tal cargo, pello seu mau procedún.to 
e tiran'ias q uzaua; e de mais na6 dando contas nehua do q 
tocaua a V. Mag.de; roubanto tudo, para sy, o mandei depor 
do officio, e provi nelle a pessoa benemerita, que entendo hade, 
servir bem a V. Mag.de, e mandei orde ao Antigo guarda mor, 
a q.m chama6 Jozeph de Camargo Pimentel, q logo viesse dar 
contas das dattas q pertenciaõ a V. Mag.de; como me na6 tem 
chegado respostas destas ordes, na6 posso dar conta a V. Mag.de 
em aquella indiuidualidade, q he justo; V. Mag.de neste parti- 
cular, como em W o s  mandara o que mais conuier a seu real 
seruico. G.de Deus a, V. Mag.de m.tos annos como ar; seus Va- 
çallos hauemos mister. Rio de Janr.0 29 de Abril de 1698. (Sem 
assignatura) . 

Carta de Arthur de Sá e Menezes aos provedores das officinas 
dos quintos reaes, sobre providencias a tomarem nas mes- 
mas, - de 6 Ze maio de 1698: 

(Da coliecçáo "Governadores do Rio de Janeiro", 
. . I, VI, m. 111 v.0) 

Como muitas vezes pode suçeder adoeçerem os Provedores 
das officinas, ou fazerem alyuma auzencia, por. cujo respeito fica 
a offiçina entregue aos off.es menores, o que he muito preju- 
dicial p.a a boa arecadaçaó dos quintos, tenho ordenado a Ca- 
mara dessa villa que o Juis que asistir nella o seu rnes asista a 
quintar o ouro asinandoçe no Livro da mesma sorte que o Pro- 
vedor o fas, tendo mais hi-13 chave daquellas que custuma a ter 
o cofre, e se na6 poderâ fazer delligencia nenhuma em quintar 
sem asistencia. do sobre fi.0 Juis, de que farâ seu asento tam- 
bem particular do ouro que se quintou p.a me dar conta; e V. 
M.cB dé inviolavel execução a esta minha ardem e se registarã 
nos L.os dessa officina, G.de Deus a V. M.cê m.tos annos. Rio 
de Janeiro, 6 de Mayo de 1698. - Artur de Saa e Menezes. 



Carta de Arthur Sie S& e Menezes ao Rei sobre o estado das 
mirrsóes religiosas em S. Paulo e sobre as enviadas de San- 

. tos para Santa Ca,tharina, - de 20 de maio de 1698: 

(Da CoUecçáo "Governadores da Rio de Janeiro", 
I, Vi, fls. 139 v.0) 

S.or - Enformandome em Saó Paulo do estado em que 
se achauaó as missois gerais naquellas Capitanias, achey hauia 
algus omissaó excepto os Padres da  C0mp.a porque esses na6 
faltsó nunca em taó sancta obra, mandei logo Carta aos Pa- 

.drss em que lhes rogaua mandassem micionarios por todos 
aquelles distritos, pello grande prejuizo que se seguia âquellas 

,Almas de hauer esta falta.. . . . a minha carta aos rei&iozw 
.de Nossa Senhora do Carmo já o seu Prouincial tinha Cape -  
dido'do Conuenito dous Micionarios, os de S. Bento, e sancto 
Antonio me auizaraó faziaó logo o mesmo, porem como aquelles 
distritos saó muito dillatados perecem muitas almas na falta 
daquelle remedio, por rezaó Ce na6 chegarem os M i c i o ~ i o s  as 
partas mais remotas; e preuendo esta falta o Padre Prouincial 
da  C0mp.a Francisco de Mattos, Varaó por todos os titullos 
insigne, todo cheyo de zello Catholico, e ambiciom de isaluar as 
alnias, ajustou comigo de mandar lous Micionarios da Villa de 
Sanctos athe o rio l e  Saó Francisco, e Ilha de Sancta Ca- 
therina que saó mais de outenta e seis iegoas, e que estes na6 
tiuessem outro exercicio mais que andarem micionando por 
aquelles Pouos, e este he hurn dos seruiços mayores que se pode 
fazer a Deus, porq. naquella parte athe agora naó houue nehua 
missaó, do que se segue hum grauissimo dano, porem como estes 
Misionarios haóde ser i n u i a h  do Collegio de ~ a n c b s ;  e este 
estâ taó pobre que naó pode sustentar os poucos relligiozos que 
tem, entendo que naó poder% o Prouinçial comçeguir o que 
dezeja por essa falta. Sendo V. lvíag.de seruido d ~ l h e  mandas 
dar algua esmolla se conciguira ta6 sancto intento. V. Mag.de 
neste particular; Como em tolos mandar% o que mais conuier 
a seu real seruiço. G.de Deus V. Mag.de m.tos annos Como os 
seus Vaçallos hauemos mister. Rio de Janeiro, 20 de Mayo de 
1698. - (Sem assígnatura). 

Carta de Arthw de Sá e Menezes ao Rei dando-lhe conta da 
prohibiçáo da venda t o  ouro em pó, e tratando da, fome 
nas minas e da riqueza destas, - de 20 de maio de 1698: 

Da callecç& "Governadores do Rio de Janeiro", I, Vi, fls. 117) 

S.or - Tenho dado conta a V. Mag.c'e o grande desca- 
minho que achei nos reais quintos do ouro; porem mó posso' 
deixar de fazer prezente a V. Mag.de da mesma sorte a suma 
obediencia, q~ acheo nos moradores &e Saó Paulo, e nas mais 
villas, porque logo que lhe quis por o remedio âquelles desca- 
minhos, prohibindolhes por num bando, cuja copia faço pre- 
zente a V. Mag.de, a venda do ouro em p6, porque de o ven- 
derem dessa sorte rezulta grande dano, como a experiencia mo 
tem mostrado e juntamt.e ordenando-lhes viessem quintar em 
tempo determinado, fora6 taó pontuais na obseruancia do d.o 
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bando, que achando a officina com dois arrateis, e tantas ou- 
tauas de ouro, em breues dias fora6 todos a quintar, e constou 
pella entrega, do Prouedor da officina outo arrateis menos 
tantas outauas, e he sem duuida que rendera muy grande quan- 
tia se os mineyros tiueraó minerado este amo,  o que lhes na6 foi 
possivel pella grande fome que experimentara6 que chegou a 
necessidade a tal extremo que se aproueitaraó dos mais im- 
mundos animais, e faltandolhes estes p.a poderem alimentar a 
vida, largáraó as m a s ,  e fugira6 p.a os mattos com os seus 
escravos a sustentaremçe com as frutas agrestes que nelles 
achauaó; porem aste a m o  ha esperanças, pella abuntanaia de 
nouidade prezente, de que recuperem o que perdaraó, e pellas 
noticias que tenho das sobre d.as minas sa6 de grande rendim.to, 
e quanto mais eritraó p.a o sertaõ dizem que saó mais ricas, 
e que a duraçaó tellas será pera muitos annos porque em 
todos aquelles ribeyros e serras, dizem se acha ouro; esti- 
mára eu muito que as minhas diiligencias produzissem gran- 
des aumentos real fazenda de V. Mag.de Guarde Deus a 
V. ivlag.de muitos annos como os seus Vaçallos lhe Ceze- 
jamos e hauemos mister. Rio de Janr.0 20 de Mayo de 1698 - 
(Sem assignatura) . 

Carta de Arthur de Sá e Menezes ao soberano dando-lhe conta 
da falta de missionarios nas aldeias reaes, - Ce 22 de maio 
de 1698: 

(Da collecqáo "Gwernadores do Rio de Janeiro", 1. VI, fls. 134) 

Sr. - Inda q as ordens que V. Mag.de foy seruido man- 
darme por via da Bahya de noue de Março de seis centos 
nouenta e sete a recebi em guinze de Feuereiro de nouenta e 
outo, as quais me acharaó em Saó Paulo me encarrega V. 
Mag.de o cuidado das miçóes das Aldeas dwuellas Capitanias, 
e logo q cheguei a ellas vendo o dezemparo em q estauaõ tratei 
te lhe precurar o remedio'q me foi possivel e agora faço desta 
dilligencia mayor estimaça6 por V. Mag.de me ordenar nestes 
particulares muita parte do q eu já tinha obrado - chegado q 
fui a saó Paulo emminei o estado em que estauaó as Aldeas, e 
pode motiuas a lastima o sumo cTezemparo, e ruina em q a s  
achey por estarem distituidas, tantos do Gouerno temporal, como 
do bem Spintual, porq mouido de zello do seruiço de Deus e de 
V. Mag.de fuy a Aldea de Maroery, sendo hua fias mayores q 
ha naquelle distrito porq ha muito pouco tempo se alistara6 
ma& de noue centas Almas, e sómente achey nella des Indios, 
com muy poucos rapazes, e estes ta6 mal doutrinados q sendo 
jh aCsultm na6 \sabia6 benzer-se, e som.te tinháo o nome de 
christáos, e posso certificar a V. Mag.de foi pera mim o motiuo 
da mayor lastima; as outras Aldeas achey da  mesma sorte; e 
informandome por conta de quem corria aqmlla administração, ' 
achey que os officiais da Camera eraõ os q administrauaó aquel- 
las Aldeas, do q 'se segue huá ruina total com comçequençias 
escanlalozas, porq como todos os annos ha nouos ofiçiaes da 
Camera, cada um delles vpy as Aldeas e tira as Indias e Indios 
q lhes paresse, tanto pera sy, como p.a os seus parentes, e os q 
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p seguem fazem o mesmo, ficando os Indios escrauos os quais 
Deus fes liures, e fimó em heranças de hnns p.a os outros, como 
o podem testemunhar muitos q tirei de caza dos moralores que 
j & , p ~ u a ó  a bisnetos, e suposto q esta dilligencia custou tra- 
hakbo, como a cauza he de Deus, e de V. Bíag.de, os mayores 
lamuenientes se . . . e inda estes particulares passaraó a 
mais porque hmue homem q w  jugou hum Indio da Aldea Ze 
Bbaroery, por presso de quarenta, mil réis, o qual msndey logo 
.tirar daquelle que o tinha ganhado, e o mandey repor na sua 
&*a; outro -dor oQue que esquecendosse õas obrigaçóes de 
Cathalico peàindolhe hurn Indio lhe pagasse huns tostóes, elle 
ihe responde0 que o que lhe deuia, era muito pouco, e se se 
quizeçe vender eUe, digo, e se se quizeçe vender que eile o com- 
praria, o i n a o  aseitm o contrato e se vendeo por trinta mil 
eis ao mesmo homem, e estaua com tanta mntumacia na posse 
q foi necessario buscar todos os caminhoc suaueis p.a lho Cauer 
de tirar, e com efeito o entregou, e o mandei repor na sua Alde8, 
de muitas mais violenciras e absurdas pudera dar conta a V. 
Mag.de sobre este particular, porem como trato de remec!iailos, 
.%toc?as, acpmodandatne com o estado em que acho aqueiles Pouos 
com t a  midoutrina, e pouca obediencia, como athe agora se 
experimentou porque ainda que eu entenda e como deuo obrar 
em serneihantks negoçios, os quais se executaó com poder, e 
como Se me impossibilita valerme deste; estudo so em conse- 
m a r  o repeito p.a que com bom modo conçiga tudo o que V. 
Mag.de me manda, e obrando desta sorte conçegui quererem 
todos repor os Indios nas sws Aldeas, e c!epois de ter mandado 
deitar um banda sobre este particular, fuy vizitar 2.a Ves a 
sobre dita Alce% de Maroery, e tendo achado nella a pouca 
quantia de Inciios de Ambos os Sexos, de que tenho dado conta 
g. V. Mag.de, jB passauaó os que estauaó na Aldea de trezentas 
Almas, e todos estariaó ja restituidos se nas Aldeas houuera 
mantim.tas que como stauaó despouoadas, naó houue q.m fizesse 
plantas; determiney por esta cama que os Indios se deixassem 
estar nas Cazas dos Moradores aonde habitauaó para que no8 
Mezes de Junho, e Julho fossem plantar, e se retirassem outra 
vw p.a a caza dos sobre &.os moradores, p.a se recolherem as 
suas Aldeas, em feuereiro que he o tempo adequado em que os 
mantimentos estaó sazonados p.a os recolherem, e sustentarem- 
çe, porem todas estas diligencias ficara6 frustadas se V. Mag.de 
naó for seruido de mancar micionarios as sobre d . ~  Aldeas, e 
tirar totalm.te a jurisdiçaó dellas a.s Cameras, e suposto que eu 
podia powr de micionarios as Aldeas, rogando aos Prelados das 
Religions mandassem asistir aquelles mizeraneb o naó fis por 
entender que so conuem nas Aldeas P'adres da C0mp.a; tanto 
p.a a conceruaçáo dos Indios como p.a o bem das suas Almas 
comunicando este negocio com o Wdre Prouinçial Fran.co de 
Matos ficou sumam.te (?I de na6 ter por hora subgeitor; que 
mandar p.a as sobre d . d  Aldeas, porem que hauia de fazer 
tola a diiligençia pellos procurar, pois via a urgente neces- 
sidade em que estac+%Ó aquelIas Almas, e emq.to na6 se acha- 
uaó mandaria dous micionarios que andassem fazendo doutrina 
pellas Aldeas, e bauptizando aos recen nascidos, e suposto que 
este naó- he o remedio eficas, polerçe ha tolerar emq.to na6 
vaó os miçionarios determinadam.te p.a asistirem nas Aldeas, 
porem offeresceme huá duuida, que a meu entender he a de 



Mayor concequençia p.a este ponto; porque bem reconheço 
que p.a a mnceruapaó dos Indios he m.to preçizo que os padres 
ta C0mp.a tenha6 a jurisdiçaó temporal, e espiritual delles, mas 
como nestes primeiros tempos eu o tenho por impossiuel, por- 
que como os Indíos inda na6 esta6 reduzidos as Aldeas, e fis 

,seu hocurador Geral a Izidoro Tinoco homem dos Principais 
daquella terra, e respeitado nella, com boa consciençia a q.m 
rasscg Priulzai3 e drl reg.to, o qual faço prezente a, V. Mag.Ce, 
p.a que oom o seu respeito na minha auzençia lhe forçe façil a 
reconduçaõ dos Indios: e tendo os Padres o Governo temporal, 
sera impossivel tirallos de caza dos morados; e depois de est& 
rem juntos poderaó uzar da sobre d.a juiisdiçaó, que como 
aquelles Pouos saó barbaros, e naó abraça6 muito a . . . 
doutrina dos Padres da Comp.,; sobre estes particulares, vendo 
que se L:a a jurisdiçaõ temporal aos d.os Padres poderaó fazer 
algum absurdo que custe m.to a remediar, o que se podera com- 
ceguir pello tempo adiante tomando melhor forma os negocios 
de Saó Paulo - As Aldeas que encontrei naquelle distrito sáo 
seis todas de V. 1Vlag.de athe agora administradas pellas Ca- 
meras, todas sem miçionarios, quando V. Mag.de seja seruido 
mandar determinar na falta de misçionarios da C0mp.a se hey 
de mandar prouellas dos moçionarios de outras religions, Iarey 
Iwo todo o deuiIo comprim.to a que V. Mag.de me mandar: 

I G.de Deus a V. iviag.de m.tm annos como os seus Vaçãllos 
hauemos mister. Rio de Janeiro 22 de Mayo de 1698. (Sem 
assignaturss) . 

Carta de Arthur de S& e Menezes ao Rei, dando-lhe conta dos 
descaminhos dos quintos do ouro nas minas de S. Paulo 
assim como das proviCencias que alli tomou. vedando as 
quitas e cuidando de punir a Fr. Roberto e Domingos Dias 
de Torres, fabricantes de cunhos falsos, - de 22 de maio 
de 1698: 

(Da collecqáo ''Governadores do Rio de Janeiro", 1. VI, fk. 126) 

S.r - foi V. Mag.fe seruido mandarme âs Capitamas do 
Sui p.a se examinarem as Minas de Saó Paulo, e se faze- 
rem descubrim.tos que pudessem fazer patente o que ha tan- 
tos annos se deficulta. Logo que cheguey a esta Praça e despedi 
a prim.a frota entrei na concideração de passar logo âquellas 
Capitanias e supôsto na6 tinha mineiro, sendo o mais essencial 
p.a este negocio me rezolui a partir, e chegado que fui a Villa 
de Saõ Paulo aly tiue varias noticias dos granfes descaminhos 
q. tinha o ouro dos reais quintos de V. Mag.de porq. tudo o 
q a mallinidade das homens pode inuentar p.a se roubarem os 
sobre d.os quintos na6 deixaraõ de excogitar, porq. achey a ma 
forma na arrecadaçaõ, e tanta contumacia nos q. hauiaõ de 
pagar, q. por hum e outro caminho padecia a R.l faz.a de V. 
Mag.de de grande detrim.to, porq. os Proqzdores das officinas, 
incla no ouro q. recebiaõ ficaua som.te no seu arbitrio remette- 
rem ao Administrador o q. lhe parecesse, porq. de nenhum 
modo podia constar o ouro, q. se tinha quintado; e na6 so 
tinha este descaminho como tambem o de fazerem quitas a 



q m  l h a  parecia, leuando de des e de vinte e hum; e wnlo  
estas achydades dos Prouedores culpa grave, porq. achydades 
da R1 faz.a só pertencem a Real Regalia de V. Mag.le, como 

, Ihes mandey prohybir por huã Orde. q. faço prezente a V. 
Mag.de; porem sendo este crime grande p.a os descaminhos, 
achey outro taó exacrando do q. (si?) tota1m.k se lhe na6 
acudira com o iemedio, seria impossiuel q. a R.l faz.a le V. 
ibZag.de lucrase a utilidade dos quintos, porq. achey q. algumas 
pessoas se valiaó de cunhos falços .pondoos no ouro daquellas 
pessoas q. lhes pafeciaó e na6 contentes com similhante exceço, 
inda passou a, mais a sua ouzadia, porq. o Padre frey Roberto 
Religiozo ta Orde. de Saó Bento dasattendendo âs obrigações 
de seu habito e a ser Vaçalio de V. Mag.de na6 so fazia os 
cunhos p.a p6r no ouro, como tambem os vendia as pessoas q. 
lhe queria6 comprar, como me certifiquei da innormidade deste 
crime tratei logo de buscarlhe todo o remedio possiuel p.a 
atalhar ta6 grande dano, escreuendo ao Provincial de SaÓ Paulo, 
digo, ao Prouincial de Saó Bento frey Christouaõ de Burgos 
q. mandasse retirar de Saõ Paulo ao sobre d.o Padre frey 
Roberto, tendm seguro emquanto eu daua conta a V. Ma!z.de, 
p.a dispor sobre, este particular, o q. mais conuiesse a seu real 
semiço, e juntom.te mandei deuaçar na villa de Taubae, e 
achouçe culpado a Domingos dias de Torres na deuaça de cu- 
nhos falços, o qual mandei prender, porem emportou pouco esta 
dilligençia, porq. minando a cadea, limando os gradis, fugio, 
pella qual cauza manlei logo orde. a& justiças de todas as Villas 
p.a q. o prendessem em qualquer parte q. o achassem porq. se 
na6 fizer hum exemplar castigo nos delinquentes deste Crime, 
ser& m.to perniciozo exemplo paraq. possa6 continuar em come- 
teilo V. Mag.de neste particular mandarâ o que mais conuier a 
seu R.l seruiço. G.de Deus a V M.de m.tos annos como os seus 
Vaçallos hauemos mister. Rio de Janeiro 22 de Mayo de 1698. 
(Sem assignatma) . 

Carta de Arthur de S& e Menezes ao Rei sobre a necessitade e 
importancia de um caminho novo entre o Rio de Janeiro 
e as Minas dos Cataguases e sobre as propostas de Amador 
Bueno e Garcia Rodrigues Paes para a abertura de seme- 
lhante communicaçáo, - de 24 de maio de 1698: 

(Da collecção "Governadores do Rio de Janeiro", 
1. VI, fls. 142 v.0) 

S r  - Depois de ter adquirião algum noticias de pesas 
q. podem prometter metais e emminando em todas aquellas 
Vilias as antigas tradiçóens deste negocio, q. na6 poder ser 
aueriguaueis sem Mineyro q. o entendaó (sic) emq.to este na6 
vem, pareceume conueniente ao seruiço t e  V. Mag.Be buscar 
todos os caminhos p a q. GS quintos do owo de lauage se naó 
extrauiem, como tambem o augmento das Minas, e conio as dos 
Cathaguazes sab taó ricas, conforme dizem, pareceume precizo 
facilitar aqueile camlnho de forma q. conuidasse a facilidade 
delle aos mora0ores t e  todas as villas, e aos do Rio de Janeiro 
à hirem minerar, e poderem ser os mineiros mais prouidos d e  
mantim.tos, o q. tudo redundar& em grande uti1id.e da fazenda 



Ce V. Mag.de, o q. me obrigou a fazer diliigencia. em Saó Paulo 
por pesoa q. abrisse o caminho do Ryo de Janr.0 p.a as d.as 
minas, e tendosseme offerecido p.a esta dilligencia Amador 
Bueno era6 ta6 grandes os interesses q. me pedia, q. o escuzei 
da sobre d.a dilligencia: Sabiclo este negocio por Garcia Rodrl- 
gws Pais o descobridor das. chamadas Esmeraldas se me veyo 
offerecer com todo o zello e dezemteresse p.a 'fazer este (d- 
r i ra?) ,  porem, q. se naõ podia expor elie, digo, se naó polia 
expor a elle, sem eu vir ao Rio de Janr.0 p.a o auxiliar; e he 
sem ciiiulda q. se o d.o Garcia Rodrigues F%ls conçegue o q. 
intenta, fas grande seruiço a V. hXag.de, e a este Pouo grande 
obra; porq. Cepende o intereçe t e  se augmentarem os quintos 
pella breuidade do caminho, porq. por aste donde agora se vaõ 
aos Cathaguazes se pôra do Rio de Janeiro mais de tres mezes. e 
de Saá Paulo he sincoenta dias, e pello caminho q. se intenta 
abrir conceguindoçe seporaó pouco mais de quinze lias; agora 
seguesse a utilidade dos Campos Gerais, os quais saó ta6 ferteis 
p.a a gados q. dizem estes homens viraõ a ser outro Buenos Ay- 
res porq. p.a a parte do Sul comfinaõ com os caminhos da Noua 
Collonia, e p.a s parte do Norte com os currais da Bahya, com- 
formandome com a opiniaõ dos praticas, e do Ryo fie Janeiro 
a estes Campos, aberto o caminho, se poraõ seis, athe sete &ias, 
e dahi as Minas pouco mais de outo, e vir& a render huã con- 
ciderauel fazenda p.a os dizimos, pella qual reza6 crecerá m.to 
o contrato, e hoje se faz mais preciza esta diligencia ao Rio de 
Janeiro, porq. no tempo em q. os Campos dos Oitacazes abun- 
dauaõ esta terra de gados hauia homens q. eauaõ outo mil 
cruzados, a. quem abrisse este caminho p.a os Campos gerais, e 
hoje se acha6 os Campos dos Oitacazes quazi perdidos, cuja 
perda ameaça esta terra com grande esterellidade, a. qual ficarâ 
remediada se se abrir este caminho, e tambem fica m.to fa- 
cilitado o descobrim.to do SabarB-bussú pella grande vizinhança 
em q. fica desta Praça, e se das noticias q. ha daquelle serro 
rezultar, o q. se espera, inda na6 seraó m.to mayores as utilli- 
dades; muitas estimara q. tiuera a real Coroa de V. Mag.&e, a 
troco do trabalho, e zello com q w  me exporei sempre (sic) em 
me empregar w m  aquelle cuidado q. deuo no seruiço de V. 
Mag.de p.a satisfazer as minhas obrigaçóes V. Mag.de mandar8 
o q. mais conuier a. seu real seruíço. G.de Deus a V. Mag.de 
muitos annos como os seus Vaçallos hauemos mister. Rio de 
Janeiro 24 de Mayo de 1698. (Sem assignatura). 

Carta te Arthur de Sá e ~ è n e z e s  ao Rei sobre o pedido de 
ministros da justiça, feito pelos moradores de S. Paulo, 
- de 24 de maio de 1698 (1): 

(Da collecção 6'Gwemadorw do Rio de Janeiro", 1. VI, fls. 141) 

S.or - Em Carta de vinte e huon de Mayo dou conta a 
V. Mag.Ce q os moradores de Saó Paulo me fizera6 requerimio 
em q me pediaó Menistros de Justiça, e como aquellas Ca- 
pitanias carecem mais q de hum Menistro sendo V. Mag.de 
seruido de permitirihos pellas grandes distancias q ha de huas 
a outras pouoaçóes, me parece precizo dar conta a V. Mag.cle 



- 419 - 
Ias  sobre d.as distancias p.a mostrar na6 pode o Menistro q 
kbit&..èm.r&iY' PaÙi'd>r*'a&hxi%tkk 'j$ti{d a o s  dutieA Po~.: 
W. ' f fckb a's pf$h&@as-$i.ks cWtarites' de 6tL6 *auld,' C 
p'iliiH.r4'Ms~*l&tlas,% Sedndst' ddzrec;?~; B a terc&ika-vin@ $ 
dd&, k dbandd phre~sa hkifa, 'os sobrei'dhs Me$$ 
tP'623.' &ir+ '#'h@ ãelles ha'i[e ssistii'na waa"de fttl tani% 
PPkeri majior q passate se& sehW\fc3&w,'e juntam.te por ficajr 
&r&iid 2as outf.ãS'duas ~ ~ & ~ ~ % g u ~ ~ 8 1 ò ~ o  as villas dd MW, 
ParBWba, Z'a.b~$& GUaratfngu'ta as -&aí& distaó ãe Sa6 ~áüitj, 
?'$rún.i.a obto'legoak a ségùndá d&a&iiig &&eira vinte e W, 

$3 CUC' qestgs. padè ássistir o M ~ ~ t r o t ~  naqúélla phrte ofi& 
eker máis comotfa p.a. admini&ràii a jiistiça: 'das o111a&' 

%a %&.?!?r$ h Babo na6 posson&& indhtiCua1 m,n'taaB $ 
fnda'hab fily a Wad *r ser pandt  1 d@iíçig, 

tek dado lugas, &kkm aquelIas a q 'm lie a 
a $e' $a6 Vicente, e a da ~on&iça~'podedi" fii 

car gdmifífstradbs pego Menistro q asiatir, em 'Sai3 Paulo, Coiiro 
d'a' mesma s&@jypdihhj! da &ri& p.a sima; e pélIas hoticlas 
q @hÓ' dap o u t ~ & S  d d e  naó tenho hyto deue aDfstir Inim 
Menistro ém Pathnagoa porq fica adrnfnistfando a villa de 
Cananea, a de Iguape, e o rio de Sab Francisco, e suposto q 
reconheço q não hauer estes Menistros he grande prejuizo no 
seruiço de V. M%.de; duuidey a estes moradores quando fhe- 
raó o requerim.to q no cam em q V. Mag.de osse seruido 
eonçederlhes as justiça, na6 hauia na R.l faz.da q respeita as 
sobre d.as Capitanias, emulum.tos p.a pagarem aos Menistros, 
q auiáo elles arbjtrar meyos p.a se lhe hauerem de pagar Os 
seus Ordenados, responleraóme q queiraó lançar entre sy hum 
tributo nas bebidas da agoa Ardente da terra, e vinho p.a 
serem pagos os sobre dittos Ordenados, e creyo daó conta a V. 
Mag.d deste negocio. V. Mag.d mandar6 o q mais conuier a 
seu real seruiço. G.le Deus a V. Mag.de m.tos annos Como os 
seits Vaçallos hauemos mister. Rio de Janeiro 24 de Mayo de 
1698. YSem assinatua%). . * . ,  

Carta de Arthur de Sá e Menezes ao Rei sobre a jornada que 
Jez a S. Peyp, - de 25 deP'maio de 1698): 

@.or - Foi i?. %%.de seruido mandarme â6 Capitanias do 
Sul 'Bo desdbt,r@.m das yinas, e exame de contas, e como 
$# Wnha fe?b &ta ornada por caminhos m q  'dillatados en- 
trandz e ayistfnq~ i .ml tocas as Vilias @quelIes dqstritos com 
& uelle LuZimento q hcumbia ao meu posto, gmfando mais 
d"\eii l$&<s %e tps jornadas nas quais por urpanidade mé 
g60inpanljaua to& a nobreza d?quelles Pouos, leuando do 
Kio de 3anMrp e@ minha Companhia, mais t e  setenta pes- 
suas, de q me r ~ h l t b u  fazer h-' mnçiderauel despeza, e co- 
mo pi-echaq.te qe$ de continnzr as sobre d.as jornadas, e 
passar a oqkas p:~es mais remottas, donde se me haó de 
a e q t a i .  as. $tezas; e como TS. +g.Qe em sirnlfban- 
;tes Cznos dk ser$c%d dar;' ajuaa'de cmtó como b r i m e n h u  
9 g o ~ m a &  'e ~ ~ ' ~ a g  g.i qo gragq pom ;TO> be Lancas- - '. 6 3  j . . .  



tro, mandandolhe V. Mag.de darlhe coatro mil cm&os de 
ajuda de custo p.a a jornada q fes ao exame l o  saaitre com 
a circunstancia de q o d.o Gouernador fes hua jornada, e eu 
naó posso d&.w de fazer muitas, e me acresçe a rezaó de q 
o Gouernador tem doze mil cruzalos de ordenados, e propinas, 
e o meu ordenado he m.to inferior, sendo V. Mag.de seruido 
mandame, digo, Sendo V. Mag.de seruido mancbrme da& os 
mesmos Coatro mil cruzados de ajuda de custo ser& essa a 
occaziaó de ficar menos empenhado, pois a V. Mag.de he pre- 
zente o empenho q Ceixei em Portugal, feito no seu real seruiço, 
e precizam.te hey de aumentar m.to os meus empenhos nestas 
dilligençias, e Ti8 o q sinto he de naó me achar com grandes 
Cabedais, q todos foraó poucos p.a os dispenãer no seruiço de 
V. Mag.de, Como o fia prezente, porq s6 então ficaria satis- 
feito o meu dezejo; mas a minha impossibilidale me faz fazer 
prezente a V. Mag.de estas rezóes; V. Mag.c?e mandara o q 
mais conuier a seu Real seruiço. Guarde Deus a V. Mag.de 
muitos annos, como os seus Vaçallos lhe dezejamos, e hauemos 
mister. Rio de Janeiro 25 de Mayo de 1698. (Sem assignatwa). 

Carta de Arthur de S& e Menezes ao Rei sobre o empenho que, 
apesar da falta de mineiro, revelam os paulistas no des- 
cobrimento de minas, e sobre a expediçáo de Gaspar de 

' Godoy Collaço & Vaccasia, - de 26 le maio de 1698: 

(Da collecçáo "Governadores do Rio de Janeiro", 
1. Vi, fls. 118 V.) 

Sr. - Como o principal intento a que V. Mag.de me man- 
dou a estas capitanias foi no descobrim.to das minas, e aueri- 
guaça6 de outras de q. se tinha da20 noticia, logo q. cheguei 
a saó Poulo tratey de examinar este negocio, e fazer entender 
ilquelles moradores q. o fim de V. Mag.de naó era outro mais, 
q. de inriquecellos honrrarlhes as suas cazas, e familias pello 
meio dos descobrim.tos, e q. a elles so importaua empregaremçe 
nesse exercicio cuidatozam.te, porq. wnceguindoo seria a sua 
terra hua das mais opulentas do mundo; elles entenderaó 
msim, de sorte q. me admira o notauel empenho com q. se 
empregaó nos sobre d.os c!escobrim.tos, porem queixaóse de 
lhes faltar mineyro para a aueriguaçaó das pedra6 q. elles naó 
conhecem mais, q. por tracições, eu lhes tinha ditto q. o mi- 
neiro vinha nesta frotta, e o estada6 esperando com grandes 
aluoracos, e suposto aqui chegou hum Manoel Pereira vindo 
de Buenos Ayres, e dis elle q. he um grande fundidor, o q. eu 
duuido, porq. se der credito a muita pouca parte t o  q. elle dis 
he hum dos mayores homens q. tem Indias de Castella mas 
athe agora o naó tem mostrado no q. obrou, porq. de alguns 
ensayos de pedra de q. sv tiraua ouro, naó tirou elle nada 
suposto q. dis o sobre d.o q. de ouro na6 entende couza ne- 
nhuma, e persuadome q. o mesmo sera de prata, sem embargo 
disso o tenho mandado a hua Cilligencia p.a a parte da Va- 
caria, por me dizer q. som.te vinha a buscarme p.a hir aquella 
dilligencia pellas noticias q. lhe tinha dado o Corregedor de 
Potocy, dizendo q. os Portuguezes desprezando aquelles metais , 

q. eraó taó apetteciclos de todos, os q u a i ~  estauaó nas terras 



de V. Mag.de nas serras de Iguassaba,, como constaua pelo 
iiuro das memorias das minas; inda q. en totalmente naó 
creya, o q. elle c&, na6 o quis desprezar por outras inferen- 
Cias q. tinha daquellas partes; porq. S. lKrig.de Catholica de- 
fende com pena de morte q. ae na6 laurem minas, nem 
descubra6 nas terras pertencentes a real Coroa de V. Mag.de: 
como receyo, e medo dos saó Paulistas, porq. como nestas 
aon2e se vay fazer o descobrim.to naó pode hauer luuida, em 
q. pertencem a V. Mag.de por ficarem ao Norte da noua Co- 
lonia do Sacram.to mais de duzentas leguas, e com esta cer- 
teza justamen.te receyaó q. V. Mag.de as possa mandar pomar, 
e com o dito Manoel Pereyra mandey hum Castelhano por guia 
q. veyo fugilo por crime de primeira, cabeça da cidade do 
Paragoay e asiste na villa de ètú destrito de Sa6 Paulo ha 
mais de vinte annos cazado com mulher, e filhos o q. me faci- 
litou inda q. era estrangeiro, a fiafme delle, porem na6 foram 
bastantes estas circunmtancias p.a q. eu na6 mandasse hum 
Cabo de toda a satisfaçad com estes homens, e ellegi a Gas- 
par de Godoy Collaço hua l-as pessoas pri.cipais daquelles 
Pouos com muito valor e despoziçaó tendosse criado naqwlles 
Certóes, e teue varias ocazióes com os mesmos Castelhanos, 
procedendo sempre com grande dezempenho das suas obriga- 
ções, e lhe encarreguei a bem do descobrim.to a q. hia exami- 
nasse a vacaria, como V. Mag.le me tinha ordenado, e q. me 
desse conta m.to indiuidual de tudo p.a eu poder dar a V. 
Mag.de, e partira6 p.a esta jornada, nos primeiros de Junho 
q. he o tempo mais capas p.a hir p.a aquellas partes e Ihe 
tenho encarregado m.to q. me mande noticias I% sobre d.a 
jornada p.a q. na frota as possa fazer presentes a V. Nlaa;.de 
G.de Deus a V. Mag.de muitos annos como os seus VaçaUos 
hauemos mister. Rio de Janeiro, 26 de Mayo de 1638. (Sem 
assignatura) . 

Carta de Arthur de&& e Menezes ao Rei danlo-lhe conta das 
nomeações, que fizera, de homens notaweis para os prin- 
cipaes postos da  milicia e da fazenda real da  villa de S. 
Paulo, - de 27 de maio de 1698: 

(Da collecçh "Govemadmes do Rio de Janeiyo", 1. VI, fls. 128) 

Em todas as Villas das Capitanias do Sul na6 achey nenhua 
forma do exercicio militar, tanto por naõ estarem alistados, 
corho por na6 terem Capitáls nê os Terços Coroneis ou outros 
officiais, a q.m obedecesem, e respeitassem, extranhando muito 
aquella forma, digo, extradando muito aquella mâ forma, 
tanto em desseruiço de V. Mag.de, e ta6 perniciosa para a se- 
gurança clos mesmos Pouos, porq. ainda aquelles q. habita6 nos 
Portos do mar, sendo os mais arriscados esta6 na mesma forma, 
tratei logo de lhe dar a melhor q. o pouco tempo me permiti0 
e determino q. tenhaó aquella q. permitte a boa disciplina; Logo 
formei dous terços em Sa6 Paulo, e provi um de aw.dliar a 
Domingos da Silua Bueno, e o de Coronel em Domingos de 
Amores, Sougeitos ambos l e  q.m tenho cabal conceito p.a o fim 
da boa arecadaçaó dos quintos do ouro, prq. como saó homens 



Carta de hrthur de S& e Menezes ao Rei, dando-lhe conta do 
mallogro da Uiltgencia de Francisco Moreira da Cruz, en- 
via,Co a Buenos-Aires em procura de um mineiro, - de 27 
de maio de 1698: 

(Da collecçáo "Governadores do Rio de Janeiro", 1. VI, ils. 101) 

S r  - Depois q. passey ás Capitanias do sul, reconheci ser 
mais precizd d Pliièirb do q. entendia quando dey conta a V. 
hiag.de, por cuja r é t ó  mandey a Fr.co Moreira cia c rw homem 
de boa satisfaça6 è cuidado a Buenos Ayres com diferente pre- 
texto, para ver se achava hum mineiro q. por seus intereçes 
quizeçe passar a, esta Capitania, porem ficou frustada esta dilh- 
kencia, porq. o d.o Fran.co Moreira ficou doente de um estupor 
na Nova Colonia do Sacram.to, e naó pote passar a Buenos 
Ayres, e esta hera a unica esperimea q. tinha na6 podendo vir 
myneiro de Portugal e os homes de saó Pauio so sust>iraõ w r  
myneiro por lhes faltar o conhecim.to t a s  pedras o q. sembre 
ignoraó, V. Mag.de neste particular mandarâ o u. milhor con- 
vier a seu real serviço, guarde Dèus a V. Mag.de-muitos annos 
como as seus v a m o s  dezejamos e avemos mister. Rio te Ja- 
neiro 27 de Mayo de 1698. (Sem assigma&hra). 

Car€a Be ~ r t h t q  86 e wrikz& ao Rei, dando;lhe cqnta da 
iQna iib $iei3o,  +~~,iiist*qo, e& h. P ~ @ Q  e cia w p q o  
para tal ckko o ; ~  h r t e  tip &, Guilherme pompeu de 
Almelda, - de $ de rhaio de isgb: 



'* -. - 4 ,  - ., . 
(Da ihllecoáo adÒve&dbréà do i&iò de Janeiro", 

I. Vi, iis. 144 v.0) 
, s,&. - corno h$* notoriia &+ iiBi&dè ta6 .CNholica q. V. 

2&g.& uza com os seus  vaWqq-,FiQqw o testemwihaó as or- y. V. Mpe& foi seruidg qm@*qie sobre a s  mtaões, z 
fw m.te q. exatqinwe a4Uef las  p@wq q. careçeçem de Pa- 
p x ~ o 5 ~  estas caiiyas me pppiz@ fazer prezSe a V. Mag.de a 
grande falta q, S. Pqulo, e n$s xq@i &uoaç&e daquelle 
dwrita faa Q naÁ. w y ~  Prelado .qçl@astico q, acpda com o 
zello . Catfioljw, agg ç a w  q. ordinariaan.te sucedem naquellas 
Capitanias, gqrq. ,hoje náo asistepi .nellas, mah .q. :os Vigariogj 
da V@ra,.g. JX@ -em acuc.ir ao rqnedis ypiritual, carpa o 
pe lada  Mayor o pode f ~ e r ;  e quando V. M%.de fosse seruido 
a ~ C U Q  com =$e remqclio, muy digno sugeito era m r a  guauuer 
qcupaçaõ o mutqr  Ouiiberme Pompeo de Almeyda, porq. as 
sua$,virtuc+?s, e g-.to o inculcaó p.a q. V. M a d e  lhe faça 
a honra de, awer seruír delle; e suposto q. este sugeito 
ama m.to o seo socc$go, e quietaçaó, entendo q. sendo V. Mag.de 
seruido, encamgmLQe o accupaçaõ q. couber na sua pessaa na6 
poder8 esçwarçe deste emprego, V. Mag.de neste particular, 
como eiq.todos m-dar& o q. mais conuier a seu real semiço, 
G.de Deus o V, Magle m.tos amos como os seys Vaçallos ha- 
uemos mister. Rio de Janeiro 28 de Mayo de 1698. (Sem assig- 
natura.) 

Carta de Arthw de Sá e Menezes ao Rei, em resposta á de 
ordem deste para que se administrassem os sacramentos 
aos indios das aldeias de S. P;tulo, - de 28 de maio de 
1698: 

(Da coiiecçãio "Governadores do Rio de Janeiro", 1. VI, fls. 152) 

S.or - Pella Certidaó de Ouuidor geral Sebastiaó Fernan- 
de$ Correa passada em 30 de Janeiro de 696, leclara nella o 
dezemparo com q. achou as Aldeas de saó Wulo, tanto no 
gouemo espiritual, como no temporal, e q. os reiigicnos da orde 
de Saó Bento, por piadade Catholica lhes a.Ctninistrauaó os 
eacram.tos: esta mesma notiçia achey em saó Paulo, q. os Mon- 
ges de Saõ Bento algumas vezes lhe acudia6 com o pasto espi- 
ritual, e do mais q. contem a Certidaó do d.o Sebastiaó Fer- 
nandes Correia dou conta a V. Erlag.de em carta. Ce 22 de Mayo 
com toda aquella indiuíãuallidade q. me foi possiwl, e porei 
neste particular, todo aquelle cuidado q. pede esta materia, Ca- 
mo V. Mag.Ce hé Seruido encarregarme. G.de Deus a V. Mag.de 

i m.tos annos como os seus Vaçallos hauemus mister. Rio de Ja- 
neiro 28 de Mayo de 1698. (Sem assignatura). 

Carta de Arthur de Sâ e Menezes ao Rei, .dando-lhe conta da 
capacidade do porto de Santos e Ca, organizaçáo da defesa 
do mesmo, mediante acordo com a Camara da &ta Villa 
e com a de S. Paulo, - de 28 de maio 1e 1698. 



(Da collecção "Governadareei do Rio de Janeiro, 1. VI, fL 148) 

Sr. - Como o meu intento mwor he naó perder nenhua 
oceaziaó q se offereça para melhor empregarme no real seruiço 
de V. Magestade q he hua das mayores furtunae. q posso esperar 
pella qual rezaó logo q cheguei a Villa de Smctos, e vi a pro- 
porçaó daquelle porto capas Ce ancorarem muitos nauios ainda 
q sejaó os de mayor. . . . pello fundo ser bastante limpo de 
rattos e abrigado a todos os ventos, me obrigou a excellençia 
deste porto a hyr ver a barra a qual achey com todas aquellas 
~ircunstancias, q basta6 para ser a melhor das que aihe agora 
vi, mandeia sondar e vi q podiaó entrar por ella, os mayores 
nauios, e deitar fundo em qualquer parte que quizerem sem se- 
rem ofendidos de nenhuã fortdeza, porque aly as na6 ha, e 
sendo taó dezemparada aquella Villa pela falta de defenças, 
porque pella facilidade da barra, podem ser envaudos, e rou- 
bados, todas as vezes q os piratas quizerem fazer, como já suçe- 
deo ha annos na mesma villa, e hoje estâ exposta com mais 
rezaó a que lhe suceda o mesmo por estar muy rica, porque como 
he receptam110 de todas as fazendas q vem das Ca,pitanias. Co 
5~11 para o Rio de Janeiro, e das do Rlo de Janeiro q vai3 
para as mesmas CapitanÍas, creçe o negoçio, e aumentaóçe os 
cabedais, e wmo os sobre d.os Pirattas ha annos infestaó esta 
Casta, como o pode testemunhar a Ilha grande, e afirma110 
a de S. Sebastiaó que 'varias vezes tem sido roubadas, ha 
poucos annos, a esta parte, e hoje se vaó despouoando com 
receyo de outra ves experimeiítarem esta ruina, obrigado destes 
exemplos e do perigo q estâ ameaçando a sobre dita Villa de 
Sanctos; comvoquei a Camera e propuslhe o perigo em q 
estauaô, e que era milito necessario q trataçem da sua defenqa, 
e q esta depentia de guarniçaó, de e hua fortaleza naquella 
barra, uniformemente diçeraõ todos que queriaó infantarisl 
para os defender, e a fortaleza que lhes apontaua; e so unica- 
mente houue um voto que queria com poucos da sua parciali- 
dade, impedir hauer infantaria, para viuer absoluta e desulu- 
tamente como cust~jma, porem na6 pervaleceraó os seus com- 
panheiros, porque logo na mesma junta se retrataraó, e depois 
de se terem acwmorlado com o q eu ihe propuz; Ihes diçe 
para sustentar aquella infantaria quando V. Magestade lha 
premetiçe e fazerçe a fortaleza, que era preciso buscar meyos 
para o pagamento dos Soldados e ofiçiaes q se criassem, afus- 
taraó entre si q o meyo mais suaue para se pagar a infantaria, 
e fazerçe a fortaleza, era laaçarçelhe hum tributo no sal q fosse 
para aquellas Capitanias, pagando hum cruzado mais dos qua- 
tro sentos e outenta, porq. corre cada alqueire em q fizeraó 
termo; porem q era necessario ouuir eu a Camara de S. Pa,ullo 
e aquclles moracores q se compremítiaó no q elles fizeçem, 
depoh de ter chegado a villa de S. Paul10 fis tudo quanto 
foi possivel por conçiliar os animos daquelles homens, e in- 
siiiuarlhes q lhes convinha muito terem gaiwnecida a viila 
de Sanctos e fortificada pello risco q corria6 as suas fazendas 
e vendo q me acmitiaõ as minhas rezóes; particularmente 
comvoquei a Camara com a mais nobreza e lhes propus o 
mesmo q em Sanctos, e unanimemente se conformaraô todos 
sem hauer a menor controuerçia, querendo q se lançace o mes- 
mo cruzado em cada alqueyre de sal; e informandome do sal 



que gastariaó aquellas Capitanias me diçera6 q gastaria6 seis 
mii alqueyres de sal q fazem o computo de se& mil cruz&os; e 
dizendolhe eu q naó poderia bastar esta quantia para sustentar 
a infantaria de q carecia aquells villa, e fazerçe a fortaleza q 
seria necessario arbitrar o~3tro meyo que suaem.te pudeçe tirar 
o q faltaçe; responderaóme q mandauaó offerecer a V. Mages- 
tade por Carta sua a Dizima q pagauaó as fazendas q vinhaó 
daquellas Capitanias pera o Rio de Janeiro, sobre as quais hauia 
pleito se se deuia pagar, ou não, o ditto tributo e inda que elles 
vençeçem q de toda a sorte e quererlaõ pagar para efeito do 
ditto pagamento da Infantaria; desta oferta se na6 fes termo 
porque diçeraó q o termo era a confiçaó q na fazia6 na Carta 
a V. Magestade; e quanto (a) V. Magestade paressa conueniente 
ao seu real seruiço q haja a sobre d.a, Infant.a, entendo q he 
o mais util meyo porq. os morador& daqwllas Capitanias viuaó 
com sugeiçaó e obediencia, porq. faltando estas sircunstançias 
saó muito deficultozos de gouernar os pouos de Uutramar em 
reza6 e justiça principalmente os de S .  Paullo, porq. orfiinaria- 
mente naó obedeçem as mais da6 ordens q lhe vem da Bahya, 
porq. a alguas mahdey dar comprimento naquellas Villas e na 
de Paranagoa, e hua patente manda.3a passar por V. Mgestade, 
e as muitas distancias os anima6 a fazer similhantes absurdos, 
e se gora estaó prontos para, admitirem o q ha tantos annos 
deficultauaó, poderaõ facilmente arrependerce se se lhe na6 
aseitar o q voluntariamente querem fazer, e sendo admiciueis 
estes meyos q tenho proposto a V. Mágestade, ser% muito con- 
ueniente q se me manden ordem ar, Contratador do Sal q meta 
totos os annos, os seis mil alqueyres de Sal, na Villa de Sanctos 
dondoçe forma a boa arecadaçaó do tributo p a  q naó tenha 
nenhua fallibilidade, e no q respeita a promeça por tantos por 
cento, V. Magestade sendo seruido mandara ordenar o q hey 
Ce obrar sobre esse particular, em todos aquelles q respeitarem 
ao seruiço de V. Magestade tomara q igualaxaó os acertqs com 
o meu dezejo. V. Magestade mandara o q mais convier a seu 
real seruiço, Guarde Deus V Magestade m.tos annos como os 
seus vaçallos hauemos mister. Rio de Janeiro 28 de Mayo de 
1698. (Sem assignatnra) . 

Carta de Arthur t e  SSá e Menezes ao Rei, dando-lhe conta de 
que prohibira, por um bando, os cordóes de ouro não quin- 
tado, - de 28 de maio de' 1698: 

(Da cdlecção "Governadores do Rio de Janeiro", 
1. Vi, fls. 163, v.0) 

S.r - Excogitanlo varias formas p.a a boa arrecadaçaõ 
dos quintos reais, achey que a mais pernicioza p.a a impedir 
era a fabrica dos cordois de ouro por soldar, e como o me- 
lhor remedio, era euitar totalm.te que se não fabricassem nes- 
tas Capitanias, porque aoodest a sorte se podia0 remediar estes 
descaminhos naó me letriminey aplicarlhes este remedio aco- 
modandome com o tempo e com o estado em que achey aquel- 
les Pouos, muy pouco custumaCos a obedeçerem pella qual 
cauza uzey de remedio mais suave, por me paresçer conueniente 
ao seruiço de V. Mag.de, p.a q. depois se possa uzar Zos mais 



rigorozos, e por esta rezaó ordeney q. todos os cordões q. se 
achassem por 'soldar se *tomassem por perdidos, e q. som.te 
poderiad os ouriua fazer CoTddes solfados, como ccuistaua da 
Copi& do bando, q. faço prezente a V. Mag.de; porq. fazendolhe 

conta q. intereçlto mandando soldar os Cordóes p.a roubarem 
os Quintos helles muito mais util pagarem os quintos do q. 
roubsllos pello meyo i.% Cordões, porq. de hua outaua de ouro 
feita em cordaó soldado pagaó mais de seis tostões, e qdn-  
tando o sobre d.o ouro antes de fazer o cordaó pagaó so tres e 
emtendo q. nesta parte fica remediado este descaminho; e &e 
toda a boa forma q. o tempo e a experiençia me for mostrando 
darey conta a V. Mag.de; p a q. sendo admiçiuvel tanto esta, 
como as mais, se continue a sua obseruançia sendo V. Mag.de 
asirn seruilo. 

g.de Deus a V. Mag de m.tos anhos como Os seus Vaçallos 
dezejamos, e hauemos mister. Rio de Janeiro 28 de Mayo de 
1698. (Sem assignatura) . 

Carta de Arthur de SB, e Menezes ao Rei perguntando quaes 
as mercês que podiam ser concedidas aos descobridores de 
minas de cobre, estanho, salitre e calaim (kaolim?) - de 
28 de maio de 1698: 

(Da collecçáo "Governadores do Rio de Janeiro", 1. VI, fis. 147) 

S.or - Foi V. Mag.de seruido mancarme em Carta de treze 
de Janeiro de seis centos nouenta e seis, dizer q. a todas aquel- 
las pessoas q. se empregarem em descobrim.to de minas: de 
ouro, ou pratta, de betta, e achandoas com util rendim.to p.a 
a real fazenda de V. Mag.de, as despachaçe . . . . . . habitos 
o tenças: e como os moradores daquellas Villas me preguntaraó 
se hauiaó de ser despachados, c'escobrindo elles minas de cobre 
estanho salitre ou calahin, lhes disse que sem embargo de (que) 
V. Mag.de o naó mandara declarar, q. a real grandeza de V, 
Mag.de lhes hauia de remunerar aquelle seruiço, e q. se em- 
pregassem nelle com todo o zello, pellas utilidades q. podia6 
conceguir; porem entendo q. emquanto na6 estiuerem certefi- 
cados da merc.e q. V. Mag.de for seruido concederlhes, creyo q. 
na6 faraó , ~ 2 a  aquella dilligençia q. este negoçio requere, sendo 
V. Mag.de seruido mandarme declarar as merces q. poderey 
fazer a estes homens q. descobrirem os minerais Sobre d.os 
sendo conhecida utilidade sufficiente p.a a fazenfa real ficasaó 
elles satisfeitos porq. este he o remedio mais eficas para simi- 
lhantes empregos V. Mag.de mandar8 neste particular, o q. ma& 
conuier a seu real seruiço. G.de Deus a V. Mag.de m.tos annos 
como os seus Vaçallos hauemos mister. Rio de Janeiro 28 de 
Mayo f e  1698. (Sem assignatura). 

Tnformaçáo prestada ao rei por Arthur de S8 e Menezes sobre 
a deposição violenta do capitão-m6r Gaspar Tebxira de 
Azevedo, - de 28 de maio de 1698: 



iba collecÇ& "Governadores da Rio de J W ~ O ? ,  i. 49, &. iiij 
Antes de me khegar esta ordem: de V ,   de &e ti& 

gueixacio Gmpar Teixeira de Azevedo da deppziçáo Co se 
& o ,  e informancome do seu proocdlEi.tp, h h e i  q; pmopdjl 

conforme as suas obrigações, *to de bamm Mor 
de Provedor das minas, por cuja c a k  mandei aps o f f i w  
flp C a w a  o mettpsem ?e p o y f l q . p  p y j o . : c a ~ , p q r ? c  
pais  poder evitar& os descam as as re.Lg ,qui .tq $: 
>bag.<e, porq, ag ,mesmo tempo . e x w e  o off~clq $ ~ m ? e d  
da officina. e supkto me dera6 &umas r&es fhYoISO,& 
tendendo ms iy $yas conveniencias q. ao se5viça de V. W C d e  
mandei q. sem embargo de suas razões o me tbsem de ~ & e ;  
como a distancia he grande naó me tem chefjado avim 80 
rezultado da minha ordem: No q. respeita aos culpados na 
8evaça dos descaminhos do ouro se allegêra aquelle meyo em 
Rue V. niIag.de fique servito de sorte q. fiquem eom çastigos , 
os culpados, sam embargo q. nestes cazos, em parks &o rè- 
motas ha precizo toda a cautella e prirdencia, como eÚ de- 
termino passar aquellas partes elegerei 
niente q. o terqpo me insinar V. Mag.de 
ticular como em todos, o q. mais conveniente (for) a seu re# 
serviço. Guarde Deus a V. Mag.de mt.os amos como 0s seus 
Vaçailos havemos mister. Rio de Janeiro 18 Mayo de 1698. 
(Sem assignatura) . 

Carte de Arthur de Sá e Menezes ao Rei, dando-lhe conta 
do modo de vida dos religiosos das Ordens Reguiares e 
dos da Sociedade de Jesus, - ck 29 de maio de 1698: 

(Da colleeçáo '6Governadories do Rio de Janeiro", 1. Vi, fls. 153) 

S.r - Wlla Copia da carta de 26 de Mayo de 696 em q 
Sebastiaó c!e Castro fas prezente a V. Mag.de as rez0es q 
tinha p.a preferir as mais relligiões p.a emprego de micio- 
narios aos Padres da Comp.a, e nella declara a omiçaó dos 
mais relligiozos, e naó terem aquelle procedim.to q deue â, 
obrigaçaó de seu habito, e da mâ forma em q achaua a se- 
cretaria faltandosse aquelle cuidado q V. Mag.Ce foi serddo 
mandar aos Secretarios; no q respeita aos Padres da C0mp.a . 
he sem duuida q dignam.te mereçem preferirem a todos; pellas 
suas Virtudes, e procedim.to geral, e principalm.te no exercicio 
t a s  miçóes q. he este hum dos actm q elies fazem com mayor 
perfeiç&: Os mais religiozos se exercita6 nesta mesma obra 
de caridade, como se esentou na Junta, e no tempo em que 
eu estiue em Saó Paulo escreui a todos os Prelados, como 
tenho dado conta a V. Mag.de em carta áe 20 de Mayo p.a 
q. mandassem por todos afluelles <estritos micionarjos, o q. 
fizera6 pontualm.te Do seu modo de vida he certo q. algqns 
relligiozos do Carmo, e de Sancto Antonio, e de Saó Bento na6 
viuem taó. ajustados, como deuem, porem na6 deixaó de heuer 
nestas religiões homens de exemplar vida, e de muitas virtudes, 
e aos seus Prelados tenho louuado, e como se tem hauido n a  



obseruançia da .regra da sua religiaó, castigando aos religiozos 
de m&o eemplo, de q. eu sou boa testemunha porq. o Padre 
vigario Provinçial Frey Francisco Pais da Pwificaçaó relpgiozo 
de ~ o s s a  Senhora do Carmo, a m.tos relligioms q. na6 satis- 
fazia6 âs suas obrigacóes castigou mettencfoos em cwceres, e 
degradandoos, e danio-lhe8 aquelles castigos ocultos q. mere- 
çia a grauidade das suas Culpas, os mais Prelados tambem me 
consta, q. castiga6 aos seus religiozos, quando os seu8 desman- 
c h o ~  o pedem, e se nehte particular houer alguás omiçaó da 
parte dos sobre ditos Prelados farlhe hey as aduertencias q. V. 
Mag.de he seruito mandarme, e darei conta do q. dellas rezultax. 
G.de Deus a, V. Mag.de muitos annos Como os seus Vaçallos de- 
zejamos, e hauemos mister. Rio de Janeiro 29 de Mayo de 1698. 
(Sem assignatura). 

Carta de Arthur de Sh e Menezes ao Rei, dando-lhe conta da 
má arrecadação da Fazenda Real em Santos e do estaco 
deploravel das armas e munições existentes na dita villa, 
- de 30 de maio de 1698: * 

(Da collecçáo "Governadores do Rio de Janeíro", 1. VI, fls. 131) 

S.r - Depois de ter chegado a villa, de Santos informan- 
dome de alguns negocios tocantes a real fazenda de V. Mag.de 
achey aquella arecadaçaó fora daquelle caminho q. c'eue ter; 
porq. suposto q. o rendim.to naó he grande a ma forma q. tem 
o fas ser muito mata tenue; as rendas daauella Alfandega, saó 
som.te os Dizimos q. pagaó aquellas capitanias, os quais se poem 
na Praça a quem mais der; porem na6 se aremataó, senaõ 
aqMla pessoa q. tem mais poder, porq. os lançaçores q. aly se 
achaó de todas aquellas villas, aparecem armatos com suas 
escoltas; e em lançando o mais poderozo, na6 ha quem o tire do 
lanço; e se acazo o tiraó a rezultancia saó mortes e outros mais 
crimes q. deste cazo rezultaó, reconhecendo eu esta taó impra- 
ticauel forma, danoza ao seruiço de V. ~ a g d . e ,  determino man- 
dar hua ordem ao Prouedor q. naó arernate os DiWnos, pbrq. '4 

como se haó de por na praça, em Agosto de nouenta e outo, 
em q. se acaba o prezente arendam.to; pareceume muito preju- 
diçial q. a aremataçaó fosse por tres annos; emquanto V. Mag.de 
naó mandaua determinar a melhor forma; e a q. me parece 
mais conueniente he q. os sobre ditos Dizimos se rematem no 
Rio de Janeiro, mandandosse prim.ro por ec'itais por aquellas 
villas, em q. declarem o dia em q. se haó de arematar, p.a q. 
possaó mandar fazer a d.a aremataçaó pellos seus procuratores 
e desta sorte poderaó lançar os homens sem embaraço, nem 
receyo; e no cao q. eu nesse teinpo me ache naquella Capitania 
naó sera necessario hauer esta preuençaó, por entender naó 
fazaó similhantes exceços; Na mesma villa c'e Santos fuy ver 
o estado em q. estaua o armazem das armas; e achey sem 
aquella forma com q. deue estar, porq. as poucas armas q. tem 
estab perdidas, q. deuendo estar em cabides as achey a um 
canto do armazem, amontoadas, por cuja cauza actwlm.te 
(estaó) perdidas, tanto ferrugê dos danos q. os tem repasadbs, 
wmo pellas cronhw estarem podres comidas de carunxo e o 



mais q. ali achey esta da mesma sorte; excepto hua quantidade 
de azougue, o qual esta bem acondicionado por auer &alo 
dos vazos de cobre em q. estam, a garrafas de vidro grosso, porq. 
ja o cobre hia experimentando ruina, e o azougue se hya per- 
dendo. - A polvora achey na mesma forma postos os barris no 
chaó sem nenhum reparo p.a a hurnldaLe, e inda q. mandasse 
reparar al-s comas, conforme 'o tempo me deu lugar, nsó 
ficaó reparadas como he precizo porq. a fm.a de V. Mag.de 
naquel@ repet-Ó (repartição?) na5 tem meyos p.a se fazer 
nenhua despe* e posto q. achey hua caza p.a a polvora prin- 
çipiada oi com ta6 errada forma q. pella dibilidade della na6 
serue mais q. pera remeeio peiio risco q. bahy se pode originar 
quando V. Mi?bg.de seja. seruido q. estes particulares se ponha6 
na forma q. requerem $era m.to conueniente q. V. Mag.de me 
mande declarar os effeitos de q. se haó de fazer estas despezas; 
G.de Deus a V. Mag.de como os seus Vaçallos hauemos mister. 

Rio de Janeiro 30 te Mayo de 1698. (Sem assigmtnra) . 

Carta de Arthur de S& e Menezes ao Rei dandoilhe conta dos 
paulistas capaaes de empregar-se ao real serviço e enviando- 
ihe uma lista (*) daquelles a quem o soberano devia escre- 
ver, - de 30 de maio 1e 1698: 

(Da coiiecgáo "Governadores do Rio de Janeiro", 1. VI. fis. l33v) 

paraceume m.to precizo fazer prezente a V. IbIag.de os 
homens que achey em sa6 Paulo promptos p.a executarem 
tudo o que lhe emcarregarem do seruiço de V. Mag.de com 
inexplicavel zello, e dezejo de terem esse empregos, e como 
estas pessoas saó as principais daquellas Villas, e os mais 
aparentados, e podermos, e como p.a o fim dos descobrim.tos, 
e tudo o mais pertencente ao semiço de V. 1Vlag.de e pre- 
cizam.te me hey de valler delles, sendo V. Mag.de seruido 
mancar-lhes agradecer o bem que se tem hauido na execu- 
çaó das ordens que eu lhes mandei passar, e porque pon- 
'tualm.te as obedeceraó, e vendosse elles agora com a honra 
de que V. Mag.de lhes manca agradecer a forma em que 
obraraó, ficaraó animados p.a se empregarem com melhor 
vontade no que se l h a  encarregar, aos mais com a e1.vectaçab 
ciesta-honra quereraó ter os mesmos empregos: As pessoas a 
q.m V. Mag.Ce sendo seruido mandar escreuer saó as da. lista 
inclwa V. Magde neste particular, como em todos, mandar& 
o que mais conuier a seu real seruiço. Guarde Deus a V. 
Mag.de m.tos amos como os seus Vaçallos hauvemos mister. 
Rio de Janeiro de 30 de Mayo de 1698. (Sem assignatura). 

Carta de Arthur de Sá e Menezes ao Secretario ãe Estaco so- 
bre o valor da moeda de ouro no Brazil, - de 30 Be maio 
de 1698: 

(Da collecçáo" Governadores do Rio de Janeiro*, I. VI, fls. 171) 

Os officiais 2a Caza da Moeda inda na6 chegaraó a es- 
ta Capitania sendo ta6 necessarios, pella comfuzaó que h a  

(*I  Não consta do registro que acompanha esta carta. - Ba- 
sillio de Magalhães. 



com o dyireyro $imi~uto que se acha tanto pesta Praça, comg 
pas mais Rapipnihs, 9 qte anno entendo qdzv.3r cantidaqg 
c@ dinheyro d ~ * p e u ,  g p  eise keyno pello rqceyo que tem 4a 
&rda dos &ucry, e qsbzerak antes a @r& cede qe des po'r 
cenp, do que a du%cna br ente4erem's'yr a, mayor. y. 
M.ce me dis que o que escrevy sobre valer o ouro-menos qesta 
qapitania, na4 efa a@ic&~ -pelias- terriueis con~eqgen6as 
qye teria hauer #f eren$e preço no ouro nas GapitBnim deste 
y w o ,  eu na6 d eu@'& éxpqcar, porque o que queria dizer 
erk que a moeda Qe ouro que aqui se Jançace hauendo SernRq 
offiçina como e 9  'c~a"pau(lo ja bouuq, que tiuesse o @esmo 
preço tanto no u 4 ~  !ntr.lnseco, como no extrlnseco como pxd 
a do Reyno, porqbe aqhi se segufa pagarèm os quintos 
ninguem os cjezemcahinhar, porque todos hauiad de que$&* 
comuerter o seu óuro em qoeta ,  e v i tavme as mias  obras que 
se estaõ faze@do, de o*o por quintar, porque toda a dilligênç& 
na6 ha de ser &s$ante 12.È o impedir, e as d.as obras na6 s d  
de taó pouco momento que naó sejaó pratos jarras è t d a  a 
mais obra que se laura de pratta; e como este genero he 
imito da te*&, PB;recí&sne que Bendo a moeea de igual valor, 
coino em Portugal h& &h dtnüda que hauia de ter sahgda p.a 
esse Rêyno, po&'i~ 'emgdname hey ho que emtendo porqm o 
meu fim he so asertar com zeiio no semiço de Sua it5ag.de que 
Ds g.de'p6r cujá cauza pode ser- desculpavel a minha ignoran- 
cla, G.Ze Deus V. M.ce muitos annos. Rio de Janeiro 30 de 
Mbyo de 1698: (Sem assiptnrà). 

> . r  

Carta de Arthur de Sá e Menezes ao Rei dando-ihe conta da 
insuborclinaçh occorrida em S. Paulo (por causa da alte- 
ração do preço da moéda) e c!a morte violenta do regulo 
Pedro de Camargo, - de 1.0 de junho de 1698: 

Da coiiecçáo "Governadores do Rio de Janeiro", 
1. Vi, fis. 160 v.0) 

S.r - Na Viiia de Saõ Fado e nas mais daquellas Capita- 
nias achey que as Cameras das sobre dittas Villas. tinha6 alte- 
rado a moeda tanto contra as Reafs ordens de V. Mag.de, com 
muita violencis @e homens poderozos, porque quando auiaõ mis- 
ter dinheyro por emprestimo baixara6 as sobre C.as moedas, e 
quando lhes pareçeo fazer os seus pagamentos a leuanttlraõ, 
dando as patacas de quatro outauas e meya o presço de dous 
cruzados, e o principal motor deste crime foi pedro de Camargo, 

Parrochos g. vem prouilos nas Igrejas da Repartiçaõ do Sul 
na6 sabem lingoa geral dos Índios, porq. a mayor parte da- 
quella Gente se não explica em outro ydioma e principah.te 
o sexo femwino, e todos os seus servas, e desta falta se expe- 
rimenta irreparawl perda, como hoje se ve ern Saõ P'aullo com 
o nouo Vigario q. veyo provido naquella Igreja, o qual ha  mis- 
ter quem o emterprete, sendo V. Mrig.de seruido mandar. a. 



Carta de Arthur de SS e Menezes ao Rei, dando-lhe -conta 
dos serviços prestados pelo capitão João de Castro,, nr 
devassa tos' cunhos falsos e recomrnendando-o ao agraõe- , 
cimento do soberano, - de 6 de junho de 1698: 

/ 

(Da ~ ç á o  "Governaüores do Rio de JaneWo", I. VI, is. 202) 

Sr. - Pareceume precizo fazer prez.te a V.. Mag.Ce par- 
ticu1arm.t.e o bem q obrou o Cap.am João de.Crasto, excogi- 
tando aquellas pessoas q tinhaó cunho falço, delatanto o p.e 
frei Roberto, e outras pessoas. mais, em cuja dillkencia se 
anda p.a os prendere, e sendo hum homem extrangeiro na- 
quella terra se expos ao perigo q de delatar aquellas pessoas 
se lhe podia seguir, naó attendendo a concervaçaó da sua viCa 
no serviço de V. Mag.de; e em outrB occaziad coni toda a3 
liberalidade deu os seus negros, e embarcaçóes p.a o serviço 
de M. Mag.de; oferecendosse p.a esses empregos com toõo o 
zello, e vontade, quando V. Mag.de; o queira honrar mm 
niandarlhe agradecer este serviço ficara m.tO mais animado 
p.a naó faltar naqueilas occazióes q conduzirem p.a o serviço 
de V. Mag.de; Gde Deus a V. Mag.Ze m.tos annos, como os 
seus Vaçallos havemos mister Rio de Janeiro 6 de Junho de 
698. (Sem assignatm). 

Carta de Arthur de SS e Menezes ao Rei, dando-lhe conta do 
rendimento los quintos c?o ouro nas officinas e da re- 
messa do mesmo para o reino - de 6 de junho de 1698: 

(Da colleeçáo "Governadores do Rio de Janeiro", 1. VI, fls. 203) 

Sr. - O ouro q este anno houve nas officinas foraó: mil 
nove sentas trinta e sete outavas e meia, e vintoito graos, 
o qw1 mandei remetter ao FTov.dor da fazda p.8 q tomanco 
entregua delle o remetesse a V. Mag.de Como he estillo de 
q elle deve dar conta com toda a individualliCac!e. G.de Ds a 
V. Mag.de m . d  annos Como os seus Vaçallos havemos mister. 
Rio de Janeiro 6 de Junho de 1698. (Sem assígnatura). 

Carta Regia mandando agradecer a Jogo t e  Castro os serviços 
que este prestou na devassa dos cunhos falsos, - de 26 de 
setembro de 1698: 

Artur de Saa e Menezes Am.0 EV E1 Rey uos emuio m.to 
Saudar. Viosse a uossa carta de 5 de Junho teste anno em q 
dai6 conta do q tem obrado o Capitaó Joa6 de Castro no desco- 
brimento das pessoas que tinhaó &o falço sem reparar no 
risco de sua vida, dar120 para o meu Semiço seus escrauos e 
embarcações com zello, e boa vontade, e na conçideraçaó do 



nija r nr, .( + i <  * i-s i; - 
pe JeF,pe&i& .% ~"l;eç,e! pand i r  agrádarer a8 dito 3oaô 

,@.Qg;uue, em que por sua via sp,Cesco- 
k.~%~&!$!!@?$~~,4inh~ó o. cunhoi ialqos .de q rezqltaua 
tam conçiderauel perjuizo â fazenda Real, e tambem o que 

t q ~  fo&aij. qqcesspfios os seus escrquos 
e este me iica em lembrança &ra 

w q d o ,  t w r  .de se , ~equerim.!qs de que uos auizo ~ @ r a  o 
&fileti 15 t$~~d$c ib ,~&gtd  e Wsboa i de 8etr.o d~1698.  - p,, ~ ~ ~ & & m . o r  ca0 : i  g.1 80 hio de Jan.0 - onde Be 

vor - .a . 

* A . . , I  

Patente, Cada & Arthur de Sá e Menezes, a Manuel de ~ o r b a  
Gato, de "Tepente .general pa  jornada do descobrimento 
d a  prata de Sabarabuacssu", - de 15 1e outubro &e 1698: 

... . . 
(ba oollecçáo "Govermdores do Rio de Janeiro", 1. VIf, Ils. 19) - 

h&& C% Saa e kenezes etc, Faço saber aos q est i  4- 
h a  carta birèm à hauendo resp.to aa m.to q v o n v p  
ao Seruiço de Sua Mag.de q Ds g.de e ao bem c w u m  des- 
ta Cap.nia e das da repartiçaó do Sul q se descubraó Minas, 
a cujo negocio, me mandou o ditto senhor a estas partes, e 
pellas noticias q tenho q na para'je a q chamaó Sabarabuassu 
Havera minas de ~ r a t t a  a cujo Cescobrim.to mando a Manoel 
de Borba gato &a 4 com a sua actiuidade, e zello q mostra 
no Seruiço de1 Fky nosso Senhor explore os Morros, e Ser- 
ras, q houuer naquellas partes, e por esperar delle q neste 
psp$ticulaq ge ha@ +to cuidadOzo, fazendosse digno das hon- 
ras, e m.to q 8~ Mag.de q Ds. g.de liberal m.te pella minha 

liberdades, e yqençóes, p roa  e precalços q direita m.te Ihb 
pertencerem em rezaó do dito posto pello q mando a todos 
os officias de guerra, e justiça o honrem, e estimem, e todos 
os q o acompanharem ihe obedeceraó, e naó poCeraó intro- 
meterce nas suas despoziçóes q conduzirem aos tais desco- 
brim.tos antes o ajudasaó, e guardaraó suas ordens por escri- 
to, e de palavra, como saó obrigados; e pode suceder q o 
Cap.am Mor garcia Roiz Pais faça jornada p.a a mesma pa- 
raje ao seu Cescobrlm.to das esmeraldas encontrandosse com 
o d o  Tenente general se ajudaraó hum ao outro p.a mais 
prompta m.te se fazer o Real seruiço, o q tudo fio do zello 
de ambos, obrando com aquella pas e dilligencia q se reque 
re em empreza de, tanta wncideraçaó, e todos os officiais de 
guerra e homens nobres q se achasem por aquellas p.tes lhe 
daraó toda,a ajuda, e fauor q lhe tor necessario, p.a firmeza 
do q lhe mpndei passar a prez.te sob meu sinal e sello' de 
minhas (armas), ,e se registarâ nesta Secretaria sê o qual 
n,õ valerâ, e a donde mais tocar, havendo posse e juram to 
de bem e verdadeira m.te cumpfir w m  as obrigações do d.o 
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~%.,,b$q,;P.esb, b p d é  &- $aó Sebapti á do Rio e Jan.ro 
@p,p* da. mes pe 9utt*9 de rd! seis centos nouen- 
$5) p ,oqh armas o Secr&arlo,,Jo?&ph ,Bebe110 Perdigaõ o es- 
G@vi,e, s<&eemeVi etc. - Artur.,ftp. Saa e Menaes - (Lu- 
&+r 40, seu91 Carta patente por ioye VI S. faz m.e a Manoe? 

Forpq ,gatto do ,nos@ de enqnte general da jornçt2s & a? desc0brirn.h da pratta i e  Sabaiabuassl como nella se 
declara etc. - p.a V. S.a ver etc. 

&&a,  ia mandarido castigar os p w l i s h  buIpados da Ce- 
posiçh de Gaspar Teixeira dg Azevedo, Proyedor das 
minas de ParanaguB, - de 20 de outubro Ce 1698: 

,.. Artur de Sá e Menezes Am.0 EV El-Rey uos emuio m.to 
Saudar. Viosse a uossa Carta de 28 de Mayo deste amo,  
em resposta a que se us hauia escrito sobre os culpados na . 
deuassa que Gaspar Teir'eira de Azeuedo (como Prouecor das 
minas de PernaguB hauia, tirado dos descaminhos dos quintos 
co ouro das minas nouamente descobertas em Saõ P'aulo) o 
@ue,rem :deposto Co cargo de Cappitaõ mor em que estaua 
~rouicio, tomando contra elle armas, e pondoo em serco com 
~tlçwde rimo da sua vi&, e suposto ensinueis o tinheis man- 
&do resti tw asim ao posto de Capitaõ mor, como ao ditto 
Cargo de poueCor das minas por achardes ser bem proçedido, 
e,..$g-m r e m  exgulso; e que no tocante aos culpados na de- 
gaça cios descaminhos ellegereis meyo com que eu ficasse 

bem seruido quando passardes aquelias partes. Me pa- 
r e m  dizeruos que a ordem que se uos mandou naó respei- 
taua â culpa que cometera6 os Paulistas no descaminho 
Ç;Q ~ 0 . ;  pias tambem a que fizera6 em privarem do seu posto 
Ce Capitaõ mor a Gaspar Teixeira, e como esta seja. de ma- 
teria grave, e de mui grejudiciaes conçequencias o faltarçe 
wm o castigo em hum delito dessa qualidade, porque â sua 
~!p,taçaÕ poderaõ outros Vassalos romper em outros mais per- 
niciozos; neste cam deueis fazer toda a delligençia porque se 
castiguem os culpaCos conforme mereçerem suas culpas obran- 
do sempre neste particular com a~uella cautella, e prudençia 
que entcnderdes he conueniente. Escritta em Lisboa â 20 de 
0uttr.o de- 1698. - Rey - P.a o Gou.or Capam g.1 do Rio de 
Janxo - Conde de Alvor - 1.a via - 

Carta Régia sobre os paulistas promptos para o real serviço, - 
de 20 de outubro l e  1898: 

(Avulso) . 

Artur de Sáa e Menezes Am.0 EV El-Rey ucs emnio rn to 
saudar. Viosse a uossa carta de 30 de Mayo deste anno em 
~ u e  dais conta elae pesoas que achastes em Saó Paulo prom- 
tas para a execução de tudo o q. lhes emcarregastes do meu 



- 336 - 
Seru.ço com espeçial zelio e Cezejo de terem estes empregos, 
o que lhes deuia mandar agradeçer para com isso os animar 
a continuarem com melhor vontade no que se lhes emcarre- 
gar, e os mais com a esperança desta honra quererem ter os 
mesmos empregos. E pareçeume dieruos que a tudas as pes- 
soas de que trata a memoria que remetestes mando agrade- 
cer o zello com que se ouueraõ na execução das ordefis que 
lhe expeclistes tocantes ao meu Seruiço, e a grande vontade 
com q. se acharaó em tudo o que lhes recomenCastes, mos- 
trando nisto a boa lealdade de honrados vassallos como me 
informastes, e que tudo o qu? neste particular obraraó me fica 
em lembrança para folgar de ihes fazer b d a  a merçé quando 
tratem de seos Requerimentos, I% que uos auim para o ter- 
des asy antendido. Escritta em Lisboa a 20 de 0uttr.o de 
1698 - Rey - P.a o Q.or Cap.am g.1 do Rio de Jan.ro - Conde 
de Alvor - 1.a via - 
Carta Régia approvando as nom8ações de Domingos ca Silva 

Bueno-e Domingos de Amores para commandantes dos 
terços de S. Paulo, feitas por Arthur de SS e Menezes. 
- de 20 de outubro de 1698: 

Artur de Saâ e Menezes Amigo, EV ElRey vos enuio 
muyto Saudar. Viuse a uossa Carta de 27 de Mayo deste anno, 
em que daes conta da mâ forma que achastes nas Villas das 
Capitanias do Sul em ordem ao exerciçio miliitar por na6 
hauer Companhias alistadas nem Terços formados da  gente 
da ordenança; o que remediastes formanto dous Terços em 
São Paulo; e prouendo no de Auxiliares a Domingos da Silua 
Bueno, e em Coronel a Domingos de Amores, ambos pessoas 
de toda a satisfaçaó, assim para o emrcicio militar, como para 
a execução das minhas ordens e diligençias pertençentes a boa 
arrecadação dos meus quintos do ouro, e pareceume aprouar 
o que obrmtes nesta parte; conçiderandose que este poder& 
ser o meyo para que estes Vassallos com esta honra se animem 
e â sua imitwaõ outros a se empregarem no meu Seruiço com 
aquelle zello que conuem. escrita em' Lina a 20 de Outtubro 
de 1698 - Rey - P.a o gou.or e cap.am g.al do Rio de Jan.ro 
- Conde de Alvor - 1.a via. 

Carta Regia sobre a averiguação das minas q m  Sebastião de 
Castro Caldas tinha deticoberto no sitio de Taubaté, - de 
21 de outubro de 1698: 

(Avulso) 

Artur de Sâ e Menezes Am.0 EV ElRey uos emuio m.to 
Saudar. Viosse a uossa carta de 29 de Abril deste m o ,  em 
resposta a que se uos hauia escritto sobre a averiguaçaõ das 
minas que Sebastiam de Castro Caldas tinha descuberto no 
Citio de Taubaté, camo hauia auizado; que pella deliigençia 
que tendes feito achaueis serem as chamadas dos Cathagazes, 
e que o ditto Sebmtiam de Castro hauia nellas criado hum 



Prouedor sómente, e hua offeçina sem offeçiaes, e por guarda 
Mor a hum homem taó mal proçedido que uos parecera man- 
dallo depor to officio e ptouer nelle a outro que na6 hauia 
faltar as obrigaçois do ditto cargo, .e qiiR Bo deposto tinheis 
oreenado viesse dar contas pellas naó ter dado do que cobraua 
pertencente a minha fazenda das dattas que Me tooauaó de 
que vos naó tinha vindo resposta para me dares (sic) conta 
do que tinha resultado. E pareçeume ordenaruos obreis o que 
se uos tem recomendado nesta parte, e me deis conta do 4ue 
achardes na averiguaçaó destas minas. Escritta em L'isboa a 
21 le 0uftr.o de 1698 - Rey - P.a o Gou.ore Cap.am g.1 do 
Rio de Jan.ro - Conde de Alvor - 1.a via. 

Carta. Régia sobre a abertura do Caminho Novo, entre o Rio 
de Janeiro e as minas dos Catagwses, por Garcia Rodri- 
guea Paes, louvando o zelo de Arthur de Sá e Menezes e 
mandando continuar a mesma eiligencia, - de 22 de 
outubro de 1608: 

(Avulso) 

Artur de Sâ e Menezas Am.0 EV ElRey uos emuio m.to 
Saudaz. Viosse a uossa carta de 24 de Mayo deste anno, em q. 
dais conta do intento com q. ficauezs de abrir novo caminho 
para as minas dos Cataguazes, asim pella Riqueza CeUs, 
como pella conueniencia. que se podetâ seguir a meus vas- 
salos, com a fertilidade dos campos para os gados, e brevi- 
dade do caminho para continuarem a delligençia de desco- 
brirem o ouro, em q. minha fazenda vay ta6 emtereçada, of- 
fereçendosse para este negoçio Graçia Roiz Paes pellas no- 
tiçias que teue deste uosso intento; E por ser pessoa pratica 
nesses içertoes quando foi a descubrir as chamadw esme- 
raldas, e que conçeguido este Novo caminho, ficara Reme- 
diada a esterilidade que ameaça a essa terra a perda dos Cam- 
pos Cos oitacazes, e m.to façilitado o descobrimento de' Sera- 
bussú (sic) pella grande vezinhança em q. fica desça praça. 
E pareçeume agradeçeruos por esta o que tendes obrado neste 
partic~ilar de q. se podem seguir tantas conveniençias a meu 
sfru:ço, e a meus vassallos ãe se abrir aste caminho, e espero 
de uosso zello façaes que se continu~ de maneira nesta delli- 
gençia que se conçiga o fim q. se pertende della, de que se 
podem esperar tantas utilidaces como promete o atalharse as 
dist~nçias que uay da passagem para estas Serras com o novo 
c-i--~.r.!?o q. se intenta. esc~itta em Lixa a 22 de 0uttr.o de 
1698. - REY - Conde de Alvor. - P.a o Pou.or, e Cap.am 
g.1 do Rio de Jan.ro - 2.a via. - 

Carta Régia sobre QS factos occorridos em S. Paulo por causa 
dp. alteracaó c'a moeda e sobre a m'orte violenta de Pedro 
de Camargo, - de 22 de outubro de 1698: 
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devididas para se darem batalha mediareis o negoçio de ma- 
neira que ficara tudo so@ga&o reWanc!osse o matador para 
outra Villa; E pareçeume d i z e m  obrastes bem no particular 
de que dais cont8; ao que respeith 8. morte que se deu a 
Pedro de Camargo se m e e m  que s6 tir-a levaça na  forma 
da Ley, porq. 'ainda q. o deu praçêdimento fosse ta6 ineígno, 
é o matador resp4?lt&o poY'bohl home' lsso o na6 liurs do 
crime que cometeu neste delicto, e de ser castigadd conforme 
mereçer por elle. escritta em Lisboa a 22 de 0uttr.o de 698. - 
Bey. - Conde le Alvor - e r a  o Gou.or, e Cap.am g.1 do Rio 
de Janro  - 1.a via - 

Carta regia sobre o bando de Arthur de S& e Menezes con- 
tra os descamiinhos Ido ouro e modificando, em parte, as 
penas comminadas pelo dito acto, - de 29 de outubro d$ 
1698 : 

(Avulso) 

Arfur de Sâ. e Menezes Am.0 EV EiRey uos emao  m.to 
Saislar. Viosse a u m a  carta de 20 de Mayo deste anno, e 
copia que com ellá remetestes do bando que mandastes pu- 
blicar .em Saó PQa~lo, c6nWa os wmprehendilos nos des- 
caminhos dos quintos Reaes do ouro das minas daquella Ca- 
pitania, a que os moradores deila, e das mais villas obbede- 
cera6 promptamente, de que rezultara quintarçe muito ouro, 
e renderem os quintos em breue tempo grande quantia. E 
pareceme agraleçeruos o zello com que procuraes euitar os - 
descaminhos do ouro; e aprouar por esta o que tendes obrada 
(sic) neste particular; porem no que respeita s genas qm 
mandastes expreçar no bando de encorrerem no crime dos 
que fazem moeda falça, e que seria8 queimados; Me pareçeo 
dizeruos que estas penas se devem moderar, e sómente se deue 
eltpremir que teráo vigor nos que fizerem cunhos falços, e 
com ellaç cwharem o ouro; e que os que eezemcaminharem 
os quintos incorreraó nas penas de perderem a fazenda, e de 
pagarem o seu mllor em tres dobro os que naó forem offi- 
ciaes meos; porque os que o forem pagaraó o noueado; e se 
for a penna mais graue poderá na6 hauer denunçiantes que 
se animem a acuzareq os delinquentes, o que naó suçelerâ 
se entenderem que o castigo que podem ter por este crime for 



a quintarem. escritta em Lisboa a 29 de 0uttr.o de 1698 - 
Rey - Para o Gou.or e Cap.a.mg.1 ão Rio de Jan.ro - Cone@ 
Q e  Alvp - l.a via. 

1 

Carta Régia sccusando o recebimento do ouro dos quintos, - 
de 18 j n~v:ybro de 1698: 
4 

L p t ~  cfe Sâ e Menezes Am.0 EV ELRey uas e w i o  m.ta 
Sauds~, Viasse 'a uossa ca rb  de 6 de Junho deste anno, em 
que gais do oqm que mandastes entregar ao Prouedor 
dg r ~ n d a  pr~eGido dos quintos das minas, para o remeter 
como he de estalo a ordem do meu Conselho V1tr.o e pare- 
ç e m e  d;lzeruos que este ouro se reçebeu, e espero do uosso 
aello continue w o s  os annos nesja remessa, para com o seu 
prwedido se acudir ao prouimento que for neçessario para as 
defenças dessa Capitania escripta em Lisboa a 18 de Nouembro 
de 1@&3 - - ?ara o Gou.or e Capitaó g.i do Rio de Jan.ro - Conde de Mqor - l.a, via. 

Carta Regia declarando livres os indios que os moradores de 
S. PáuEo tirasam das respectivas aldeias para os desco- 
brimentos de minas, - de 23 de novembro de 1698:. 

(Avulso) 

Artur de Saa e Menezes =.o EV E1Rey v- invio muito 
saudar. sem embargo de que pena Conta, que me tendes dado, 
tenha entendida, que'os moradores de Saó Paaiio com verda- 
deiro zello de meus fieis vassalios, e com Q que devem a ver- 
dadeiros chrlstaós, tem reconhecido, que na6 podiam tirar 
das minhas Aldeas os Indios, e Indias que assista6 nellas para 
os reterem em suas cazas, e fazenlm, prejudicanc!~ por este 
modo a sua,' liberdade; e que foi injusto, e nullo o pacto de 
darem Indios que tinha6 por escravos, pelios que era6 livres 
das dittas Afdeas para birem em companhia do Tenente gene: 
ral Jmge Soares na deligencia que foi fazer sobre as minas. 
Sou sekvido ordenarvos, que na6 tendo elles reposto nas Aideas 
huns e outros fndios, os declarefs por livres, e os façais com 
effeito logo repor nas dittas Aideas, donde fora6 tirados, para 
que nelltas gozem inteiramente da sua liberdade, fazendo em 
tuto guardar as disposições das minhas leys, e provi6ionaim.te 
o vosso regimento, emquanto EU na6 mandar o contrario, 



segurando a todos os dittos moradores, que a minha tença6 
he de os favorecer, e ajudar em tudo que na6 encontrar a ley 
de Deus, e que puder ser para melhor ordem de seus justo8 
interesses, e bem <.e meu serviço. Escrita em 1ix.a a 23. de 
Novr o de 1698. - Rey - P.a, o Gov.or do Rio de Jan.ro - 

Patente de Sargento-Mor da Capitania de S. Vicente e mais 
villes do Sul a José Tavares d e  Siqueira, dada por D. Pe- 
dro 11, - de 24 Ge novembro de 1698: r 

(Da collecçáo "Governadores do Rio de Janeiro", 
1. v, fls. 201 v.0) 

Dom Pedro por graça de Deus Rey de Portugal e 60s 
Alg~~rves daquem e dallem mar em Africa senhor de Guine, 
e da conquista navegaçaó mmersio de Ethiopia Arabia, Per- 
cia e r i - ,  :n&a & Faço saber aos que esta minha carta patente 
VireLi q11e teneo respeito a Joseph Tavares de Siqueira estar 
exerc'tacio por provimento do Gov.or Geral' do Estado do 
Brb.: ' O posto de sargento mor da Capitania de Sam Vicente 
e das mais villas do sul, com zello, sendo muy obediente.. . . . . 
e hua, das princlpaes pessoas da Villa de Santos, donde tem 
servic'o, os cargos da republica, e da milicia, e no descobri- 
mento das minas da dita villa, o (a) que foi Amaro Frz se 
achar prompto p.a tudo por ser muito zellozo e bem procedido, 
e por esperar delle que da mesma maneira, se havera daqui 
em diante em tudo o de que for encarregacio do meu serviço 
conforme a confiança que faço de sua pessoa: Hey por bem 
fazer-lhe mce do posto de sarg.to mor da capitania de S. 
Vicente e das mais villas do sul que esta, vago pelo fallecimento 
de D.os de Arahujo com o qual posto havera o solCo que lhe 
tocar e levaraó seus antesessores, e gozara de todas as honras, 
previlegios, liberdades, izençks e íranquezas que em reza6 
delle lhe pertencerem. Pello que mando ao meu Gov or da 
capitania do Rio de Janeiro conheça ao dito Jozeph Tava- 
res ce Giqueira por sarg.to mor da dita capitania de S. Vi- 
cente, e das mais villas do sul e como tal (o) honre e esti- 
me e deixe servir e e>?ercitar o dito pmto debaixo da posse 
e juramento que se lhe deu q.do nella entrou, e por esta o 
hey por metido de posse e haver o dito soldo, e aos capi- 
taes e mais offlciais seus subortinados, ordeno tambem que 
ern tudo lhe obedeçaõ, e cvtmpraó síias ordens por escrito e 
de pa,lavra como devem e ~ a õ  obrigaílos, que por firmeza de 
tudo lhe mandei pasar esta carta patente por Cuas vias por 
mim asignpda, e sellada com o sello g r a n b  de minhas armas. 
Dada, na cid.e de Lx a aos vinte e quatro dias do mez de 
Novembro Manoel Barboza Branda6 a fez. Anno do nasci- 
meilto de nosso Senhor Jesus Xp.to de mil seis centos e no- 
venta e oito O Secretario AnCre Lopes de Latire a fes escrever. 
- El Bey - O Conde de Alvor. - Carta patente por que V. 
Made faz m.ce a Jozeph Tavases de Siq.ra do posto de sar- 
gento rnor da capitania de S. Vicente e das mais villas do sul 
que esta vago por falecimento de D.os de Arahujo como nella 
se teclzra que vay por duas vjas. Para Vmg e ver - 2.a via. - 
Por rezrluçaõ de Smg.e de 19 de Novembro de 698 em con- 



sulta do concelho u1tnn.o de 15 do dito mez e a m o  - Joaó 
de Roxas e Azevedo - PX rs por ser via. Lx.a 13 de Dezembro 
de 698 - Dom Fran.co Maldonado - Reg.@ a fls. 102 v.o em 
Liv.0 10 que serve t e  officios em zi Secretaria do Concelho 
ultram.0 Lixa. 15 de Dezembro de 1698. Andre Lopes de Laure 
- Cumprase e Registesse como Smg.e manda. Rio de Janeiro 
1 de Abril de 699. Artur de Saa e Menezes - Reg.ta na  
chancellwia mor da Corte e Reyno 1.0 dos officios e m.ces a f. 
8 v%o Lx.a 13 de Dezembro de 1698. 

Carta RBgia declarando quaes as recompemas honorificas que 
o Governador podia prometter aos paulistas descobriCore9 
de minas de cobre, salitre, estanho ou outro qualquer me- 
tal de utilidade, - de 26 de novembro de 1698: 

(De coiiecçáo "Governadores do Rio de Janeiro", 1. m. fls. 56) - 
Artur de Sáa e Menezes ,Amigo. Eu EiRey iuos enuio 

m.to saudar vendo a uossa carta de 28 de Mayo passado em 
que dais conta do como os moradores da villa de S. IEPaWo 
uos Preguntaraó se auiaó t e  ser despachados descobrindo el- 
les minas cle cobre salitre ou calaim o que se uos na6 auia 
declarado, porque só se uos auia dado ordem p.a as m.es que 
se auiaó de fazer ás pessoas que se empregarem no descobri- 
mento das minas do ouro ou pratta dé beta, sendo achata 
com util rendimento p.a a minha fazenda, e por entender que 
sera cmueniente que todos tenha6 proporcionado premio .a seo 
seru.0. Hey por bem que aquellas pessoas que descobrirem 
minas de estanho cobre ou salitre ou outro qual quer metal 
que possaó ser de utilidade p.a o meo seru.0, sendo as minas 
de sorte que se possaó beneficiar, e produzir effeito lhe possais 
prometter aquellas tenças que uos parecerem comuenientes 
sentadas no tendimento das mesmas minas, e aquellas que 
forem Capazes de terem habitos das ortens melitares dos 
habitos de Auiz ou Santiago, e auendo a l g h  pessoa de conhe- 
cida nobreza e que se trate com Luzimento em que possa as- 
sentar bem o mce do habito de Nosso Senhor IESVS Christo 
iha podereis prometter, e neste particular uos hauereis com 
tanta prudencia que fiquem todas estas m.es feitas de sorte 
que na6 perca6 a sua estimaçaó nem se teixe de fazer o meo 
seru.0 Escritta em Lx.a a 26 de Novembro de 1698 - Rey - 
O Conde de Alvor - 1.a via - P.a o G.or e Capam G a l  do 
Rio de Janeiro - 

Patente de capitão do terço dos auxiliares da villa de S. Paulo 
a Fernáo Wires de CmaPgo, Cada por Arthur de Sá e 
Menezes, - de 27 de novembro de 1698: 

(Da cdlecção "Governdores do Rio de Janeiro", 1. Vi1 fls. 23) 

Artur de Saa e menezes &.a Faço saber aos que esta 
minha carta patente virem que avendo respeito ao munto 



Que comvem a6 servisse de Siia Migestáãe Qye beus g.de 
@o bem c u m k  d pqvos de $aó.Payo haver um terpo ilij 
ppxiliares par@ eu: eleito fie b w a ,  da C . e p o  a domingoq 
da Silva Bueno e para o dito Jerçq se necessita de C ~ p i t a ? ~  
bue bem exercitarem (exercitem) qs ditos &&6s e vencjo - 
que f ernaó pires de . Çamprgo he h w  das, principais peso9 
daqwlle destrito comforme as ordek de SUL+ magestade, e 
porque estes e outros os mais r e g u i z h  neseSãrios concoresí 
na pesoa do dito fernaó Wres de Camargo, e esperar delir: 
que en tudo o 1e que for emcaregado do Serviso do dito 
Sinhor principalm.te p.a ã boa arrecadaçaó dos reais  quinto^ 
p que espero dara, inteira satisfaça6 e muy igal a confiangtc 
kue fasso do seu mericim.to Hey poy bem fazer mercê ao 
dito fernaó Pires de Camargo de o nomear e eleger, como 
por esta o fasso nomeo e @ejo por Capitaõ de huma das 
Companhias da gente dos auxiliares 1% villa de Saó Paullo 
o qual posto wrvira em caanto sua magestade que deus g,de 
o ouver asim por bem ou eu naó mandar o contrario e com 
elle gozarâ de todas as onras, gaFças. grivilegios e mais liber- 
dades que em rezaó do dito posto lha saó conceCidas, pelio 
que ordeno ao Mestre de Campo do ditq terço ou quem seh 
lugar substituir lhe dê a posse e fyamento na fórma custu- 
mada de q w  se fara atiento nas cost8s desta e aos ofeciais e 
soldados pertencentes a elb lhe obedesaó e gardaraó suas 
ordens por escrito e de palavra como devem e saõ obrigados 
e aos oficiais de justiça e milicia, o tenaõ, hgrem (honrem)? 
estimem como tal deixando0 exercitar o dito posto, e para 
fùmeza do que lhe mandey passar a prezente sob meu cinai 
e sello de minhas armas que se comprira taó inteiramte como 
nella se contem registandosse nesta secretaria sem o qual na6 
valera e aconde tocar dada nesta cidade de Saó Sebastiaó do 
Rio de Janeiro aos vinte e sete dias do mes de novembro de 
mil e seis sentos e noventa e oito annos, o Secretario Jozeph 
Rebello P'erdigaó &.a - Artur de Sw e menezes - Lugar do 
sello - Carta, patente por que V. $.a Ias m.e a Fernaó Pires 
de Camargo do .posto de Capitaó do terço ?os Auxiliares da 
villa de Saó Paullo como nella se contem. P.a V. S.a ver - 

Carta Régia sobre os descaminhos dos quintos e remettendo 
um parecer de praticos sobre os cordões de ouro por 
soldar (acompanhada desse documento), - de 28 de no- 
vembro de 1698: 

. (Avulso) 

Artur de Sâ e Menezes Am.0 EV ElRey w s  enuio m.to 
Saudar/ Viwse a uossa carta de 28 de Mayo deste anno, em 
q. dais conta do meyo que ellegestes para euitar com suaui- 
dade os descaminhos los quintos de ouro, que esses nigradores 
das capitanias do Sul costumaó fazer fundindo0 em cordoes 
sem se soldarem, e pareçeume dizeruos q. tomanciosse notlçias 
por homens muy praticos nesta materia fizera6 o papel que 
com esta se uos remete; para que se entenderdes que isto se 



pode acomodar comose pratica, e que he  mais conuegiente 
pónhaib n e d  'pahicf h b-que' tiuerdes por mais vtil pois se 
deir4 tudo a uossa dEspòzipà6. &ciitta em Lisboa a 28 t!b 
Noùembrd dff 1e98. - IÇFY - Fa+a o Gou.or, e Cap.am g.1 do 
W' de Jan.ro - ConãeFb Alvoí. - 1.a via - 
:I 

WCUMENTQ JUNTO 

Hê Ley de Vrnag.de q. os seus vassallos lhe pagem o 
quinto do ouro e prata q m  colhem nas suas terras sujeitas 
a sua coroa e q. por nehum pretexto se podem examir de o 
pagar - Reprez.ta a Viviag.de o Gouemador do Rio de Ja- 

- neyro, 4 r Jw de Saâ. e Menezes, que hum Cos meyos, com 
4. os h%.dlló~ dmuelles estados, tiraó parte notauel dos 
dittos quinfos hê com fabricarem cordoes por soldar; o qual 
meyo he mujr cauilozo, porq. os taes cordoes na6 seruem p.a 
vzo e ornato das pessoas, senaó p.a por este meyo uzurpa- 
rem os dittos quintos; tanto he assim que os q. vem a esta 
Corte se reputaó como ouro, e naó como pessas de q. resulta 
PiuidireRsse fddos, 6 assim he muy conueniente a prohfbiçaó 
deles, e Só Sé deue conceder possaó fabricar cordões solda- 
dos coni tal &ecTarhçaòque se na6 possaó fazer mais que de 
p&o de trinta e duas oitauas p.a baixo q. tenhaó de com- 
prido &es fmhos  em sihgello; e dobrado sinco, e das dittas 
32 oitawias,'~Ó~&mprimento mais q. quizerem exceder, e na- 
queIleskque os'qi%&&6 'de menos comprimento, se entender- 
que haó de 3er dergádnhos, conforme o pezo q. tiverem. '4 ' 

por este meyo reiiiêúea ~ ~ a g . & e '  o roubo d e  d i t s s  qtifnto~, 
e premite a& seos vassallos as p.ças p.a, seu vzo. Lix.a 26 
de Nouembro de 1698. - Manoel Leal - Roque Fran.co - 
Andre LO* de' laure. 

Car* qégia dando o prazo le um anno para o funcciona- 
mento da Casa da Moéda no Rio de Janeiro e sobre o 
valor do dinheiro dos Paulistas, - 28 de novembro de 
1698 : 

(Da collecçáo "Gwernadores do Rio de Janeiro" 1. III, fls. 65) 

Artur de Sáa e Menezes Amigo. Eu E1 Reú uos ennuio m.to . 
saudar. Segundo os ailizos da Bahia na primeyra monçaó passa- 
ria eù caza da moeda p. essa Capitanh e porque na  frotta pM- 
sada fui seruido ornedaruos que o lauor delia naó hauia de 
durar mais que de monção (a monçálo) e' porque ao depols 
se conciderou que na6 seria tempo bastante p.a a. reducçac 
da inoeda q. pode hauer nessa Capitania e suas anexas. Hey 
por bem que o lauor della dure por tempo de hurn anno, e que 
acabado elIe se feche logo ainda q. naó seja tempo de monçaõ 
p.a pBssár p:a Pernambuco o q. com effeito fareis executar 
tanto que se acabar o anno de lauor na primeyra monçaó que 
o h e r ,  e tentrb n&te prazo procurareis que os Paulistas remeta5 
a bua moéda e essa cid.e p.a se reduzir e quando na6 possais 
co&egiifr fhkeis -@e n&b subaó o seu d i ~ e y r o  do preço em 

>' 8 'í 8 



q.to estiuer e uindo algum dinheyro dos Paulistas a essa ca- 
pitania mó correra, e se pagar8 wmo pratta, ou ouro p.io 
mesmo ualor q. tiuer n e s a  cidade, e q.do os officiaes ta caza 
da moeda. passarem com os instrumentos della fkreis q. leuem 
a instruçaó q. lhe mandey dar plo Doutor Joaõ da Rocha, Pitta 
porq. por ella se hâ de gouernar a caza da moeda Ia Capitania 
de Pernambuco. O q. tudo fareis executas. Escritta em Lisboa 
a 28 de Novembro de 1698 - Rey - O Conde de Alvor - via 
1.a - P.a o Gouernador e Cap.am Geral do Rio de Janeiro - 

Carta Régia nomeando Izitoro Tínoco de Sá Procurador Gerai 
dos Indios das Aldeias e mandando agradecer-lhe o zelo j& 
revelado no serviço real, - de 29 de novembro de 1698: 

Artur de Saa e Menezes am.0 EV E1Rey vus invio m.to 
sauhr .  Tendo concideraçaó a q. me foi prezente pella vossa 
carta de 29, de Mayo deste amo, de q. serâ muito conveniente 
q. Izidoro Tinoco de Saa, seja procurador geral dos Indios Cas 
minhas Aldeas, pellas circunstancias q. concorrem na sua pes- 
soa; sou servido t e  o nomear para esta owupaçaó assim 
como pella vossa intervençaõ se quis encarregar della, e q. da 

. minha parte ihe agradeçais o zello, q. mostra ter para o meu 
Berviço, segurando0 que tudo o que obrar na  ditta occupaçaõ 
para maior bem delle, estará na minha real lembrança para 
lho agardecer, conforme ao seu merecimento. Escritta em 
Lina a 29 de Novr.0 de 1698 - REY - P.a o Gov.or do Rio 
c!e Jan.0 - N.o 170 - 2. a V. a - 

Patente de CapitBo do Terço dos Auxiliares da Villa de S. 
Paulo a João Carvalho da Silva, dada por Arthur de Sâ e 
Menezes, - de 29 de novembro de 1698: 

(Da collecção "Governaübres do Rib de Janeiro" I. VII, tls. 27) 

Artur de Saa e Menezes. Paço saber aos q. esta minha 
carta patente virem q. havendo respeito ao m.to q. comvem 
ao Serviço de Sua Magestade q. DS g.de, e ao bem comum 
dos povos de Saó Wullo, haver hú. terço de Auxiliares p.a 
cujo'efeito fis Mestre de Campo a D.os da Silva Bueno, e p.a 
o d.o terço se necessita de Capitâes q. bem exercitem os ditos 
postas e vendo eu q. Joaó Carvalho da Silva, servio a Sua Mag.de 
por tempo de sinco amos no descobrim.to das esmeraldas em 
C0mp.a do Capam Mor Fernaó dias Pais, e do mesmo servir 
algus annos t e  guarda Mor nas minas de Pernagoa com toda 
a satisfaça6 e ser hua das pessoas principais daquelle povo 
e conforme as orr!es de Sua Mag.de se haó de prover em pes- 
soas, capazes e benemeritas, e porq, estes e todos os mais re- 
quizitos necewarios comcorrem na pessoa do dito Joaó Car- 
valho da Silva e esperar delle q. em tudo o de q. for emcarre- 



gado do serviço do dito senhor principalm.te p.a a boa are- 
cadaçaó dos reais quintos, ao q. espero dara inteira satisfaçaó 
e mui igual a satisfaçaó q. do seu merecim.to confio; hey por 
bem fazer m.e ao dito Joab Carvalho Ia  Silva de o nomear e 
elleger como por esta o faço nomeio e ellego por Capitaó 
de hua das Conpanhias da gente dos Auxiliares da villa de 
Saó Pauflo, o qual pasto servirâ emq.to Sua Mag.de q. Ds 
g.de o ouver asim por bem, ou eu naõ mandar o contrario e 
com elie gozar& de todm as honrras graças previlegios e 
mais libereades q. em reza6 do dito posto lhe pertencerem 
pello q. ordeno ao Mestre de Campo do dito terço, ou quem 
seu lugar substituir, lhe dê a posse e juram.to na forma cos- 
tumada de q. se fara asento nas cmtas desta, e aos officiaes 
e soldadas plertemntes a elie lhe obedwaó4 e guardara6 
suas ordes por escritto e de palavra como devem e saó obri- 
gados e aos officiaes de justiça e milicia, o tenhaõ honrrem 
e estimem como tal, deixandoo servir e exercitar o d.o pos- 
to. e p.a firmeza do q. lhe mandei passar a prez.te sob meu 
signal e sello de minhas armas q. se cumprirâ ta6 inteiram.te 
como nella se contem, registandoce nesta Secretaria sem o 
qual na0 valerá e a donde mais tocar. Dada nesta Citade de 
Saó Sebastiaó c!o Rio de J a n m  aos vinte e nove dias do Mes 
de novembro de mil e seis centos e noventa e outo annos - 

- o Secretario Jozeph Rebello Rrdigaó - Artur de Saa e Me- 
n a e s  - Lugar do Sello - Carta patente por q. V. S.a fas m.ce 
a Joaó Carvalho c!% Silva do posto de Capitaó do terço dos 
auxiliares da villa de Saó Paullo Como nella se contem - 
P.a V. S.a ver. 
Provisão de Superintendente da mina de ibituruna a Bernardo 

Mendes da Silva, dada por Arthur de Sá e Menezes, - de 
29 de novembro de 1698: 

(Da coiiecçáo "Governadores do Rio de Janeiro, 1. Vil ,  fls. 21) 

Artur de Saa e Menezes &.a Faço saber aos q esta minha 
Provizaó virem q. por convir m.to ao Serviço de Sua Mag.de q. 
Ds. g.de e ao bem cumum destes Povos se aos de Portugal q. 
descubra6 Minas, e como o Padre frey Frutuozo Religiozo da 
orde de Saó Bento fes alguns exames e ensayos na Mina de 
Vituruna, e agora a vay por em lavor, para cujo effeito he ne- 
cessario pessoa de intelligencia e cuidado, e como na pessoa 
de Bernardo Mendes da Silva concorrem estes, e os mais re- 
quezitos necessarios. Hey por bem fazer m.e ao d.o Bernardo 
Mendes da Silva de Superintendente da Mina de Vituruna, o 
qual sirvira emquanto Sua Mag.de q. Ds. gd.e o ouver assim 
por bem, ou eu na6 mandar o contrario, e com o d.O cargo go- 
zara de todas as honras, graças, previlegios, yzenções, franque- 
zas, e mais liberdades q. gozaó aqueiles q. abrem Minas; pello 
q. ordeno ao Provedor Manoel Rodrigues de Oliveira o meta de 
posse demarcando-lhe as suas dattas, e confrontandolhas p.a 
q. em nenhum tempo haja duvidas, e lhe farâ guardar. seus 
previlegios, e assim o emcarrego a todas as Justiças e officiais 
de guerra cumpraõ e guardem esta minha Provizaó, honrando 
e estimando ao d.0 Bernardo Mendes da Silva, deixandoo ser- 
vir e excitar (exercitar) a d.a Superintendencia, para firmeza 



tenho passado varias ordens e por me parecer ser conveniente 
para a boa arrecadação das ditas dattas haver pessoa capaz e 
benemerita q. sirva o officio de Procurador da fm.a R.l p.a 
q. com o seu respeito, e atividade faça recear aquelles q. qui- 
a r e m  dezemcaminhar as d.ttas dattas, ajudando p.a este ef- 
feito ao Guarda Mor das Minas p.a q. mais facil m.te se possa 
proceder contra os delinquentes, e fazer requerimto aos offi- 
ciaes de Guerra que se acharem por aquellas partes e mais 
homens nobres daquelle Povo q. lhe darão toda a ajuda e fa- 
vor p.a q. melhor se possa conceguir o serviço de Sua Mag.de. 
e como na pessoa do Bestre de Campo Domingos da Siiva Bue- 
no concorrem todos os requizitos p.a bem servir o da cargo 
Auz.te ao Coronel Domingos de Amores. Hey por bem fazer 
m.ce digo nomear como por esta o faço nomeo, e elejo ao d.o 
Domingos da Siiva Bueno por Procurador da faz.a R.1 das mi- 
nas dos Cathaguazes e seu districto, e em sua auzenda a Do- 
mingos de Amores, fiando do zello de ambos com q. servem a 
Sua Mag.de q. Ds. g.@e obrará0 de sorte q. o d.o Senhor haja 
de Ihes fazer m.ces e gozarâ de todas as liberdades, previle- 
gios, yzençóes q. em rezaó do d.o officio lhe pertencerem, peUo 
q. o hey por metido de posse por firmeza do q. lhe mandei 
passar a prezente sobre meu sinal e se110 de minhas armas q. 
se comprirâ ta6 inteiram.te como nellas e conthem registan- 
dosse nesta Secretaria. Dada nesta Cidade de S. Sebastiáo do 
Rio de Janeiro Anno do nascim.to de nosso senhor Jezus Chris- 
to aos àezeseis dias do mes de Março de mil seiscentos e no- 
venta nove o Secretario Joseph Rebello Perdigaõ - Artur de 
Saa e Menezes - Lugar do Sello-Provizaó por q. V. S. fas 

I m.ce ao Mestre de Campo Domingos da Silva Bueno do officio 

I 
de Procurador da faz.a RI. nas Minas dos Cathaguazes e seu 
districto. Como nella se declara - P.a V. S.a ver. 

I 
; 

Bando de Arthur de Sâ e Menezes sobre o ouro por quintar, 
suspendendo por oito dias o de 16 de abril de 1697. - de 
27 de abril de 1699: 

(Da collecçáo "Governadores do Rio de Janeiro", 1. M 
fls. 7 v.0) 

Ai-tur de Saa e Menezes &.a Por me ter chegado a noticia 
i que alguas pessoas nesta cidade tem comprado ouro por quin- 
I tar ignorando o horrorozo crime que tem cometido e como des- 

ta ignorancia hade rezultar graue penna que mandey promul- 
gar em hum bando de dezaseis de Abril de mil seis centos e no- 
venta e sete e como aos vendedores e compradores lhes na6 
chegou a noticia do sobre dito crime (e) penas. Hey por bem, 
de suspender o bando referido por termo de oito dias p.a que 
possaó levar o ouro a quintar a caza da Alfandega perante os 

I 
officiaes della e toda a peçoa q. o naó buar  dentro no distrito 
como (no ditto termo) ficarâ incurso nas penas do d.o bando 

i assim e p.a que venha a noticia de todos este se lance a tom 
i de caixas registandose nesta secretaria, digo, cidade de Sam - .  - -  . . . . .  



tos e noventa e nove annos. O secretario Jozeph Rebello Perdi- 
gaó o escrevi. - Artur de Saa e Menezes. 

,Bando de Arthur de Sâ e Menezes sobre ninguem levar para 
o reino ouro por quintar, - de 22 de maio de 1699: 

(Da oollecção "Governadores do Rio de Janeiro), 
1 IX, fls. 12v.o) 

Artur de Saa e Menezes &.a Por me ter chegado a noticia 
que nesta occaziaõ vay algum ouro p.a o Reyno furtado aos 
reaes quintos de Sua Magestade que Deus g.de e como o ditto 
senhor para euitar estes descaminhos tem mandado publicar 
graues pennas contra os delinquentes. Ordeno e mando que 
nenhua pessoa de qualquer calidade ou condição que seja 
seja nesta oeaziaõ vaõ (sic) para o Reyno aseite ouro algum 
sem examinar se leua os cunhos maes e sendo em barra sem 
os dittos cunhos ou em pô virâ logo incontinente a dilata110 ao 
Provedar da Alfandega para se proceder contra o transgressor 
da ley e se darâ a metade para o acuzador e a outra ficar& 
perdida p.a a faz.a real com cuminaçaó de q. q.m o contrario 
fizer encorrerâ nas pennas seg.ies de pagar o ouro que tiver 
recebido de outrem em tres dobros e ser& degradado por seis 
annos para Benguella se for mestre de naub  ou outro qual- 
quer mandador delle encorrer& na mesma pena hindo prezo 
para Lisboa para S. Mag.de que Deus g.de mandar determinar 
o q. for servido e sendo official de Guerra encorrerâ na mesma 
pena e ficarâ inhabilitado p.a na6 entrar no seru.0 de Sua 
lvfag.de e p.a que venha a noticia de todos este se lance a to- 
que de Caixas registandose nesta secretaria e se fixar& na par- 
te costumada. Dado nesta cidade de São Sebastiõa do Rio de 
Janeiro em 22 de Mayo de 1699. O Secretario Jozeph Rebello 
Perdigaõ o fes escrever. - Artur de Saa e Menezes. 

Patente de capitão da Capitania de N. S. da Conceição de Ita- 
iihaem, dada a Carlos Pedroso da Silveira por Arthur de 
Sá e Menezes, - de 23 de maio de 1699: 

(Da eoiiecção "Governadores do Rio de Janeiro" 1. IV, fls. 312) 

Artur de Saa e Menezes &.a Faço saber aos que esta mi- 
nha carta patente virem que hauendo respeito estar vago o 
posto de Capitaó da Capitania de Nossa Senhora da Conceiçáo 
de Tynhaem de que ke donatario o Conde da ilha do Princi- 
pe; e por conuir ao seruiço de Sua Mag.de qu. Deos guarde 
que este se proua em pessoa capax e de merisimento para o 
ditto posto; e conciderando o que por parte de Carllos Pedrozo 
da Sylueira se me reprezentou ter seruido a Sua Magestade que 
Deos guarde no cargo de Ouuidor da ditta Capitania de Con- 
ceipsáo por tempo de seis mezes, e ao depois foi prouido no 
posto de sargento mor da ordenança de Tahybate por proui- 
mento do Capitão Mor Martim Garcia Lumbria, o qual posto 



exerce0 por tempo de dois annos com grande satisfaça6 e pro- 
cedimento, e estar &ctÚaiipt!nte seniihdb .os"h$d' de ~roueh1Jr 
da officina real da Villa de ' l .àh~at& -o'hual sbru~! 8E tres a&& 
com notauel zello e trabalho pondoçe varias vezes ao perigo de 
sua vida por obrigar âqueties-que liaó queiraó verdadeyramen- 
te quinta.. o ouro que pertencia aos reias quintos de Sua Ma- 
gestade q. Deos guarcle,' vindo daquella Villh a esh' Cidade * 
vr\?-s, duas com as amostras do ouro -das nouas mina$ dos Ca- 
taguazes, e este anno a conduzir tres arobas, e quatome arra- 
teis de ouro que pertenclaó a Sua Maestade q. Deos' guarde, 
sem nesta conduçaô e viagens faZer despem algua a fazenda 
real, e tendo notisia que hauia pessoa que fazia cunhos falços 
para os por no ouro, dandome conta deste maleficio, lhe man- 
dey tirar deuaça o que fes com todo o cuidado e dilligencia, e 
por esperar do ditto Carllos Pedrozo da Sylueira q. da mesma 
maneira se hauerâ daqui endiante conforme a confiança que 
faço de sua pessoa. Hey por bem de o prouer, e nomear como 
pella prezente o prouo, e nomeyo por Capitaõ da  ditta Capi- 
tania de nõssa Senhora da Conceipsaõ de Tynhaem Para que 
sirua o ditto posto por tempo de hum anno hauendo Sua bíh- 
gestade que Deos guarâe assim por bem, e o donatario o na6 
prouer, e com o ditto posto hauerâ o soldo que lhe tocar, e gi- 
zarâ, de todas as honras, priuilegios, Liberdades, yzençóes, e 
franquezas que em reza6 delle lhe tocarem, pello que mando a 
todos os officiaes de guerra, e justiça da ditta Capitania lhe 
obedeça6 como a seo Capitaõ; pello .que o hey por metido de 
posse do d i t b  posto. e elle jurar$ nesta Secretaria na forma 
costumada, de que se farâ acento nas costas desta Carta pa- 
tente, e farâ preito, e homenagem nas minhas maõs como he 
uzo, e costume do Reyno, e para firmeza-lhe mandey passar a 
prezente sob meo sighal, e se110 de minhas armas que se cum- 
prirâ ta6 inteyramente como nella se conthem, registandose nes- 
ta Secretaria sem o qual naó valera, e na Camara da ditta Ca- 
pitania e pagou de nohos direytos oito mil reis que fica6 car- 
regados ao recebedor delles Marcos da Costa Foncequa em o 
livro de sua receyta; e por esta dita carta patente o hey por 
leuantado o preyto e homenagem que da dita Capitania hauia 
feito Thome Monteyro de Faria. Joaó Thomas Brum a fes nes- 
ta cidade de Saõ Sebastiaó do rio de Janeyro aos vinte, e tres 
dias do mes de Mayo. Anno do nascimento de nosso Senhor 
Jezus christo de mil, e seis centos, e nouenta, e noue annos. o 
Secretario Jozeph Rebello o fes escrever - Artur de SBa e Me- 
nezes - Lugar do se110 - Carta patente por que V. S.a hâ por 
b'ém prouer a Carllos Pedrozo da Sylueira no posto de CapiW 
da capitania de nossa Senhora da Conceipsaó de  ~ y n h a e m  por 
tempo de hum anno leuantando a homenagem a Thome Mon- 
teyro de Faria que athe agora o foi da. dita Capitania pellos 
respeitos asima declarados: p.a V. S.a ver. 

Termo de  reit to e homenagem de Carlos Pedroso da Silveira 
como capitáo da Capitania de N. S. da Conceição de Ita: 
nhaem - de 24 de maio de 1699: 



(Da coile!cçáo "Governadores do Rio de Janelron, 1. IV, fis. 316) 

Aos uinte, e quatro aias do mes de Mayo de mil e seis cen- 
tas nouenta e noue annos nesta Cidade de Saó Sebastiaó do 
rio de Janeyro nos paços do Gouernador e Capitaó geral desta 
praça Artur de Saa e memzes ahy perante elle parece0 o Ca- 
pitaó Cariios Pedrozo da Sylueira e lhe aprezentou a patente, 
por que o dito senhor lhe tinha feito merce do posto de Capi- 
táo da Capitania de nossa Senhora da Conceipsaó de Tynhaem, 
e que lhe tomou preyto, e homenagem para debaixo della po- 
der hir seruir seo cargo; e uisto seo dizer e pedir: pello dito 
G.or perante mim, e das testemunhas ao deante nomeadas lha 
tomou, posto o dito Capitáo de juelhos com as maõs juntas 
hua com outra entre as maós do dito Gouernador sobre o mi- 
sal dos santos Evangelhos dizendo o dito prouiao. 

Eu Carllos Pedrozo da Sylueiraaque ora estou eleito e proui- 
do no posto de Capitaõ da Capitania de Nossa Senhora da 
ConceipsBo de Tynhâem pello Gouernador, e Capitão general 
desta praça Artur de Saa e Menezes juro aos Santissimos Evan- 
gelhos em que tenho postas minhas maõs que emquanto for (?) 
e terey sempre prestes a dita Capitania, fortalezas e gente della 
para o seruico de Sua Magestade q. Deos g.de em sua defença, 
e serey obediente aos mandados e ordens do dito Seniior ou a 
quem seo especial mandado tiuer como bom fiel, e leal vaçpllo, 
e com a dita gente em defensõ da dita Capitania e praça della 
farey guerra aos inimigos do dito Senhor, e manterey outrosy 
tregua. e pax na maneira que por elle me for mandado, e naó 
entregarey a dita Capitania, e praça a nenhuma pessoa de qual- 
quer grbo, dignidade, e priminencia que seia, senaó a Sua Ma- 
gestade, ou a seo certo recacio logo que o tenha sem aelonga 
arte n& cautella em qualquer tempo q. me for dado (sic) carta 
sua por elle asignada, por que conste haueqne leuantado, e 
dezobrigado deste preyto, e homenagem, que ora faço s sua Real 
Magestade, hua, duas e tres vezes conforme o uzo, e costume 
do seo Reyno: e assim lho prometto. e me obrigo a cumprir, e 
guardar enteyramente emquanto a vida me durar no dito posto. 

E o dito Gouernador lhe aceytou o dito preyto, e nomena- 
gem, e o ouue por feito, e tomado em nome de Sua Magestade 
de que mandou fazer este termo sendo prezentes como teste- 
munhas o Mestre de Campo Martim Correa Vasques, e o Ca- 
pitão M.el da Costa Cabra1 que aqui assignaraó com o proui- 
do, o Gouernador e eu Jozeph Rebello Perdiqaõ o sobrescrevi 
e assinei o ditto df&. 

Carta de Arthur de 58 e Menezes ao governador ãa Colonla 
do Sacramento, na qual se rerere 13 exploração do sertáo da 
Vaccaria e a entradas na campanha, estas feitas pelos Bri- 
tas, da Laguna, - de 13 de junho de 1699: 

(Da coiiecção "Governador do Rio de Janeiro, I, iX, fis. 20 v.0) 

Vy' a carta em que VM.ce me protesta a8 perdas e danos 
da Fazenda real e perda dessa Praça, Ao primeir6 ponto res- 
pondo que a sumaca que eu dey licença p.a hir g.a os portos 



dessa costa sem chegar aquelies donde costuma6 cassar Cas- 
telhanos ou Portuguezes por naõ terem discençóes com os pri- 

Patente de capitao da fortaleza de Itapema, em Santos, a Do- 
mingos da Silva Monteiro, dada por Arthur de S& e lbíe- 

nezes, - de 6 de julho de 1699: 

(Da collecgáo "Governadores do Rio de Janeiro", 1. Vn, fls. 31) 

Artur de Saa e Menezes &.a Faço saber aos q. esta minha 
carta patente virem q. Havendo respeito a Domingos da Sylva 
Monteyro estar servindo o posto de Cap.am da fortaleza Ve- 
ra-Crux da barra q. chamaó de Itapema da villa de Sanctos 
por patente do Cap.am Geral cio estado pella qual d.o fortaleza 
fez preito e homenagem nas maóos do Capitaó mor daquella 
Capitania; e tendo em concideraçáo as calidades, partes, e val- 
lor, pratica da deciplina myllitar que concorrem na  pessoa do 
d.o Domingos-da Sylva Montr. morador na mesma villa e a boa 
informaça6 q. tenho de sua capacidade, e honrado procedim.to 
esperando delle se havera muy conforme as obrigações do d.o 
posto. Hey por bem de o elleger, e nomear como pella prezente 
nomeyo, o ellejo Cap.am da d.a fortaleza p.a q. o seia, uze e 
exerça com todas as honras, graças, franquezas, prehiminencias, 
faculdades, previlegios, e mais liberdades q. lhe tocaó, e saó 
concedidas aos mais Ca~i táes  das fortalezas desta praça; e com 
o d.o posto haverâ o sóldo se o tiver, e todos os proes, e pre- 
calços q. direita m.te lhe tocarem, e levaram seus antecessores. 
Pello q. o hey por metido de posse, havendo primeyro feito 
preyto e omenagem, e dado jurain.to p.la d.a fortaleza segundo 
uzo e costume do Reyno de Portugal nas maóos do Capam mor 
daquella Capitania de q. se farâ o asento q. he estillo nas cos- 
tas desta. E ao d.o Capam mor ordeno q. deixe servir o d.o 
posto; e aos officiaes mayores e menores de guerra, e millicia 
da d a  Capitania o hajam, honrem, e estimem e reputem por 
tal Cap.am da d.a fortaleza, e aos officiaes, e soldados, e ar- 
tilheyros q. nella estiverem e entrarem para sua defença, fa- 
çaó o mesmo guardando cumprindo e executando todas as suas 
ordens de palavra, ou por escripto, ta6 pontual, e inteira m.te 
como devem, e saó obrigados. Para firmeza do q. mandei pas- 
sar a prezente Sob mto signal e sello de minhas (armas), a 
qual se registarâ nesta Secretaria, e nos livros da fazenda, e 
nos da Camera da d.a Capitania. Joaó Thomaz Brum a fez nes- 
ta Cidade de Saõ SeB.am do Rio de Janeyro aos seis dias do 
mes de Julho. Anno do nascimento de nosso Senhor JESUS 
Christo de mil e seis centos e noventa e nove annos, o Secre- 
tario Jozeph Rebello Perdigaó o fiz escrever. - Artur de Saa e 
Menezes. - Lugar do sello - Carta patente do posto de Cap.am 
da fortaleza Vera Crus da barra, q. chamaó da Itapema da 
Villa de Santos q. V. S.a teve por bem prover na pessoa de Do- 
mingos da Sylva Monteyro p.los respeitos asima declarados - ... .- - ---- 



(Da collecoão "Governsdorea do Rio de Janeiro", 1. W, fls. 316) 

Aos uinte, e quatro dias do mes de Mayo de mil e seis cen- 
tos nauenta e noue annos nesta Cidade de Saó Sebastiaã do 
rio de Janeyro nos paços do Gouernadm e Capitaó geral desta 
praça Artur de Saa e menezes ahy perante eUe parece0 o Ca- 
pitaó Cariios Pedmw da Sylueim e lhe apreeentou a patente, 
por que o dito senhor Ihe tinha feito merce do posto de Capi- 
tão da Capitania de no- Se-ora da Conceipsaó de Tynhaem. 
e que lhe tomou preyto, e homenagem para debaixo della po- 
der hir seruir seo cargo: e uisto seo dizer e pedir: pello dito 
G.or perante mim, e das testemunhas ao deante nomeadas lha 
tomou, pasto o dito Capitão de juelhos com as maõs juntas 
hua com outra entre as maós do dito Gouernador sobre o mi- 
sal dos santos Evangelhos dizendo o dito prouiao- 

Eu CarUos Pedrow da Sylueira'que ora estou eleito e proui- 
do no posto de Capitaó da Capitania, de Nossa Senhora da 
Conceipsáo de Tplh&em pello Gouemador, e Capitão general 
desta praça Artur de Saa e Meneees juro aos Santissimos Evan- 
gelhos em que tenho postas minhas ma& que emquanto for ( 1 )  
e terey sempre prestes a dita Capitania, fortalezas e gente delia 
para o seniico de Sua Magestade q. Deos g.de em sua defença, 
e serey obediente aos mandados e ordens do dito Senhor ou a 
quem seo especial mandado tiuer como bom fiel, e leal vaç\:lo, 
e com a dita gente em defensó da dita Capitania e praça deiia 
farey guerra aos inimigos do dito Senhor, e manterey uutmsy 
tregua. e pax na maneira que por eUe me for mandado, e naã 
entregarey a ditacapitania, e praça a nenhuma pessoa de qual- 
quer grSa. dignidade, e priminencia que seia, senaõ a Sua Ma- 
gestade, ou a se0 certo recado logo que o tenha sem deiunga 
arte n(! cauteiia em qualquer tempo q. me for dado isic) carta 
sua por elle asignada, por que conste hauerme leuantado, e 
dezabrigado deste preyto, e homenagem. que ora faço a sua Real 
Magestade, hua, duas e tres veees conforme o um, e costume 
do sm Reyno: e assim Iho prometto, e me obrigo a cumprir,e 
guardar enteyramente emquanto a vida me durar no dito pasto. 

E o dito Gouemador lhe aceytou o dito preyto. e nomena- 
gem, e o ouue por feito, e tomado em nome de Sua eges tade  
de que mandou faser este termo sendo prezentes como teste- 
munhas o -e de Campo Martim Corres Vasques, e o Ca- 
pitão M.el da Costa Cabra1 que aqui assignaraó com o proui- 
do. o Gouernador e eu Jomph Rebello Perdigaã o sobresirevi 
e assinei o ditia diã. 

D a i a  de Arthur de Si e Menews ao governador da Colonla 
do sacramento. na qual se rerere s exploram do s&50 da 
Vamria e a entradas na campitnha, estas feicas pelos Eri- 
tos, da Laguna, - de 13 de junho de 1699: 

(Da coUe& "Gorrnisdor do Rio de Janeiro, I, IX, ila. ZO v.0) 

Vy a carta em que VM.ce me protesta. as perdas e danos 
da Fazenda reai e perda dessa Prw, Ao primeirá ponto res- 
pondo que a sumaca que eu dey iicença p.a hir p.a os porta8 



dessa costa sem chegar aquelles donde costumaõ CaBssr Css- 
telhanos ou Portuguezes por na6 terem discençóes com os pri- 
meyros nem impedirem em a s  conueniencias dos seg.dos por 
esta cauza leuou ordem a d.a sumaca para pr incim a sua jor- 
nada desde o rio de Saõ manciseo que he pouoaçáo nossa, Rio 
g.de athe Castillios e sondar os mais portos desta costa e ta6 
longe estou eu de cuidar que essa casada (caçada) pode occa- 
zionar perda p. a faz.a real porque cuido que deiia porlem re- 
au1ta.r mil utillidades e nretender tambem que sua Magestads 
na6 hade perder a renda que rendem os Couros da noua CO- 
lonia por caum taó pequena, porque ha5 quebraó lanças co- 
roas tão fa«lmen.te sem p.rohauer satisfwáo de hua a Outra 
parte; e de mais que t,em a noua Collonia. w m  a sumaca que 
ao rio de Janeiro foi a Castilhos?; se he crime hade ser do 
G.or do rio de Janr.0, porque quebrouse esse capitulo do tra- 
tado prouizional, como V. M.ce diz, e nunca o da noua Colo- 
n a ,  porque he porto m.to longe da sua jurisdição, e nunca 
VM.ce pode ter culpa donde na6 pode castigar, por cuja cauza 
náo pode pagar a ignocencia de V. M.ce este delito q.do eu for 
culpado. No que respeita ao segundo ponto faço prouacom o 
prhneym que - 6  podem os Castelhanos romwr oom VMie 
p.a hauer de perder essa fortaleza p.la culpa que VM.ce na6 
tem; e como me diz em outra que o G.or se queixa de mim a 
El R E ~  Csuilico mais se comproua que naó haõ de pedir a 
VM.ce a satisfação; e como o G.or .de Buenos Ayres diz que 
naqiiellas terras naó tem mais dominio que no Espiritual dos 
Indios, os quais se poderaó satisfazer das nossas insolencias e 
elle o náo poder8 remediar, por essa caum se não faz ofença 
mais que aos sobred.os Indiw e poderaó satisfamce matando 
aos Casadores (e-adores) a cuja duello na6 esta VM.ce obri- 
gado porque nem saõ subditos seos nem da sua jurisdiçaó e 
grande trabalho the concidero se os Castelhanos h86 de rom- 
per com \'M.ce todas as vezes que portuguezes forem por essas 
Campanhas a que elles chama6 suas porque o anno passada 
mandey huas tropas a Vacaria a examinar o mais oculto da- 
quellas Campanhas, tambem por essa razaó se os Castelhanos 
os soseberem digo soberem corre risco essa praça; e inda da 
Laguna, terra mais vezinha a W.ce e apouoaçaõ nossa, tenho 
mandado penetrar a campanha por essa parte p.los Brittas 
assistentes na mesma terra pa certa deligencia do seru.0 de 
sua Mag.de que Deos g.e e estes fora6 com tençaó de fazerem 
caçadas; sabendoo, os Castelhanos tambem por esta cauza, po- 
dera6 romper com VM.ce. 

Hua grd.e admiração me cauza este negocio, e he que em 
continente soube o Gou.or de Buenos Ayres que hia a sumaca 
a fazer casada a Castilho o. que de taó poucos era sabido naó 
me posso persuadir senaõ que algum curiom dessa Praça o 
deuia de muar:  e bem poderaó os Casteihanos na6 ser -6 
ambiciozos que p a  todos ha gado. 

No que respeita ao que VM.ce me pergunta se alem da or- 
dem que S. i!dag.de que Deos g.e mandou p.a hirem nauios a 
noua Collonia tenho outra em q.to o d.o Sr. permitta que pos- 
saõ hir com gente e fabrica p.a fazerem couros respondo que 
nem tenho ordem que a permitte nem que o encontre com que 
tenho respondido ao protesto de W.ce pedindo-lhe m.tas oc- 
caziões de o seruir que me hade achar com prompta vontade. 



Q.e Deus a VM.ce m.tos m a s .  Rio de Janeim I3 de J W o  de 
1899. - (Sem -k). 

Carta de Arthur de SB e Menezes aos officiaes das camaras 
de S. Paulo e Taubaté determinando que o juiz ordinario 
assiste a todo pagamento dos quintos e mah formalidades, 
- de 16 de junho de 1699: 

(Da eoiia:@o "Governadores do Rio de Janeiro". I, IX, 
ik. 19 r.O)  

Tempos ha que tenho ordenado a m . e s  que na officina 
do ouro asista o juiz Ordinario que ashtir nessa villa nas oca- 
eiões que se ouuerem de pagar os quintos e que tenha. hua 
chaue do wfre no q l  hade estar o cunho p a  melhor arreca- 
daçaõ e que faça o d. Juiz asento do ouro que se qurnta e 
qm o quinta no qual liuro hade escreuer o escriuãa da offi- 
cina na prezença do mesmo Juiz e prouedor e como sua Mag.e 
que D s  gde haja digo hoje me encarrega este negocio com 
mayor aperto, ordeno a VM.ces tenha5 nelle o mayor negocio 
digo cuidado e faltandasse a obseruancia deste pariicular me 
dar& wnta p a  eu mandar deusçar. G.de Deus a VM.ces m.tos 
annos. Rio de Jsnr.0 16 de JunhO de 1699. - (Sem assignatura). 

Ordem de Arthur de Sá e iiaenezes 8s officinas dos quintos do 
m o  prohibmdo aos officiaes das mesmas a compra do ouro 
em pb, - de 16 de junho de 1699: 

(Da coiieooáo "Governadmes do Rio de Janeiro, I, M, 
fls 18 v.*) 

Artur de Saa e Meneees & L  Por wnuir m.to ao seru.0 de 
Sua Magde que Deas gr.e e a boa arrecadaçaã dos quintos que 
por nehua via se m a  comprar ouro em p6 como tenho man- 
dado em hum bando de onze de Dezembro de 1897. Ordeno e 
mando que nenhum official das officmas onde se quinta o ouro 
tamto os prouedores wmo as mau possa6 comprar ouro em p6 
na offichm maã depois da quintado e marcado e o que o 
contrario fizer enwIrer8 na penna de pagar o nouiado do ouro 
que ouuer comprado e ser8 partido, digo perdido para a fazen- 
da real e se foi denuneisdo metade para o acuzaüor e encor- 
reni nas mais penas que dispoem a ordenaçaó contra os offi- 
ciaes da fazenda real que a dezencaminhaõ ou consentem que 
se deeencamfnhem e o uendedor enwrrerú nas penas que te- 
nho diswato sobre este particular e esta minha ordem estará 
sempre fixada nas portas das officinas e depois de o tempo a 
wnsumir se tirará do Uuro da officina o treslado deUa de let- 
trs clara e mtelligiuel p a  que sempre possa ser vista e lida e 
em nenhum tempo se possa alegar ignorancis. e esta mmha or- 
dem se registarú ms liuros da Camera e officinas. Rio de J a n a  
16 de Junho .de 1699. 



Patente de capitáo da fortaleza de Itapema, em Santos. a Do- 
mingos da Silva Monteiro, dada por Arthur de S& e Me- 

nezes, - de 6 de julho de 1699: 

(Da collecçáo "Governadores do Rio de Janeiro", 1. VII, fls. 31) 

Artur de Saa e Menezes &.a Façu saber aos q. esta minha 
carta patente v w  q. Havendo respeito a Domingos da Sylva 
Monteyro estar servindo o posto de Cap.am da fortaleza Ve- 
ra-Crux da barra q. chama6 de Itapema da vilia de Sanctos 
por patente do Cap.am Geral ao estado pella qual d.0 fortaleza 
fez preito e homenagem nas maõos do Capitaó mor dwuella 
Capitania; e tendo em concideraçáo as calidades, partes, e val- 
lor, pratica da deciplina Wllitar que concorrem na pessoa do 
d.o Domingcda Sylva heontr. morador na mesma vala e a boa 

,. i n f o r m ~ a 8  q. tenho de sua capacidade, e honrado procedim.to 
esperando delle se havera muy conforme as obrigações do d o  
posto. Hey por bem de o elleger, e nomear como PeUa prezente 
nomeyo, o ellejo Cap.am da d.a fortaleza p a  q. o seia, uze e 
exerça ccm todas as honras, graçss, franquezas, prehiminencias, 
faculdades, previlegios. e mais liberdades q. lhe tocaó, e saõ 
concedidas aos mais Capitães das fortalezas desta prílça; e com 
o d.o posto haverã o soldo se o tiver, e todos os proes, e pre- 
calços q. direita m.te lhe tocarem, e levaram seus antecessores. 
Pello q. o hey por metido de posse, havendo prlmeyro feito 
preyto e omenagem, e dado juram.to p.la d.a fortalem segundo 
uzo e costume do Reyno de Portugal nas mabos do Capam mor 
daquella Capitania de q. se farã o asento q. he estillo nas cos- 
tas desta. E ao d.o Cap.am mor ordeno q. deixe servir o d a  
pasto; e aos officiaes mayores e menores de guerra, e millicia 
da d.a Capitania o hajam, honrem, e estimem e reputem Por 
tal Cap.am da d.a fortaleza, e aos officiaes, e soldadas, e ar- 
tillieyros q. nella estiverem e entrarem para sua defença, fa- 
$a6 o mesmo guardando cumprindo e executando todas as suas 
ordens de palavra, ou por escripto, taó pontual, e inteira mie  
como devem, e ssó obrigados. Para firmeza do q.  mandei pas- 
sar a prezente Sob me0 signal e sello de minhas (armas), a 
qual se registarâ nesta Secretaria, e nos livros da fazenda, e 
nas da Camera da d.a Capitania. Joaó Thomaz Brum a fez nes- 
ta Cidade de SaA SeB.am do Rio de Janeyro aos seis dias do 
mes de Julho. Anno do nascimento de nosso Senhor JESUS 
Chrisio de mil e seis centos e noventa e nove amos, o Secre- 
tario Jozeph Rebello Perdigaã o fiz escrever. - Artur de Saa e 
Menezes. - Lugar do sello - Carta patente do posto de Cap.am 
da fortaleza Vera Crus da barra, q. chama6 da Itapems. da 
VUla de Santos q. V. S.a teve por bem prover na pessoa de Do- 
mingos da Sylva Monteyro p.los respeitos asinla declarados - 
P.a V. S.a ver. 

Provisão de escriváo da camara e da almotaçaria da ViUa de 
Santos a JoBo Loptis Ciarcez, dada por Artliirt de SS e Me- 
nezes, - de 10 de julho de 1899: 



(Da oolkcgão '(;ovrrnsdores do Bio de Janeim", 1. M, n* 32) 

A r b  de SaB. e Menezes &.a Faço saber aos q. esta minha 
provim6 virem q. havendo respeita a Joaü IUpw Garces estar 
servindo os officios de escriváa da Damera, e aimotasaria da 
m a  ,de Sanctos por pr0vim.b do G.or e Cap.am geral da Ba-' 
hia q. se lhe tem acabado, e peüa boa enformaçaõ digo satis- 
f%aó e notario proeedim.ta e esperar deUe continue da mes- 
ma sorte. Hey por bem fazer m.ce ao do J d o  Impea Garces 
da serventia dos d.os officios de escrivão da Camera e aimo- 
tssaria da vüia de Sanctos por tempo de hum anno se no eu- 
tanto sua Mag.de que Ds g.de o ouver assim por bem ou eu 
náo mandar o contrario, e ter$ principio em oito de Julho pre- 
zente, e com os d.os oificios haverá os hordenados se os tiver, e 
os mais proes e percalsos q. direyta m.te ihe pertencerem, e 
servira debaixo da mesma wse, e juram.ta q. ja tem p.a fir- 
meza do q. lüe mandey passar a prez.te provizaõ Sob me0 si- 
gnal e sello de minhas armas q. se comprir0 taõ Inteyra m.te 
com neila se wnthem, registandoce nesta secretaria, sem o qJ  
na6 valerá, e adonde mais h a r ,  e pagou de nova9 direytos dois 
mil reis q. fieáo carregados ao thezorero delles Marws da. Cos- 
ta da Fona em o L.0 2.0 de sua receyta a fl. 12. Joaó Thomaz 
Brum a fez nesta Ci.de de Sáa SeB.am do Rio de Janeyro aos 
dez dias do mes de Julho. Anuo do nascimento de nosso Senhor 
JEZUS Christn de mil e seis centos, e noventa e nove m o s .  
O secretario Jozeph Rabello Perdigaó o fiz escrever. - Arhu 
de Saá e Menem. - Lugar do seUo - Provieaó por q. V. S.a 
fas mxe a Joaõ Lopez Garces da serventia dos officios de es- 
criva6 da Camera e almotasaria da viüa de Ssnctos por Wmpo 
de hum anno como nella se declara. - P.a V. 6.a ver. 

Proposta do juiz da Casa da Moeda do Rio de Janeiro sobre o 
lavor do ouro e termo da junta que se reuniu para resol- 
ve-la, - de 13-14 de julho de 1690: 

(Da ooiieo@n "Govemadoms do Rio de Janeiro", L IX. fls. 34) 

Para esta caza da moeda, entre as mais wuz9s alacentes 
ao Iauor della, veyo de sulimaó que hauia sobejado de mil e 
tantos marcas de ouro que se laurou na Bahia secenta arates 
e parecendome bastasse p a o ouro q. viesse a reduzir par,ser 
fino na6 o pedy p a  ulr na frota m a d a .  

A experiencia que se fez no pr.0 ouro foi tanta a custa de 
sulimáo para se aüuu (reduzir?) por ser demaaiada mte. agro 
por sua nascença que em breue tempo se gastou o que hauia 
e fazendo deligemia pla terra achey na maã do eontractador 
deUe e de outras vanas pessoas quarenta e dois arateis que se 
compraraã quasy todo a preço de quatro mil rei8 e em pouca 
cantidade de ouro se consumnaó. 

Aendo a impossibilidade de poder ter este ingradiente 01- 
deney aos Juizes da Bailança na6 wykssem mais ouro as par- 
tes por naõ. ser raza6 receberiim sem iho poder reduzir a mce- 
da e como p a o que nesta caza se scha por fundir se ne- 
cessite de aullmáo pareceume por (pôr) este negocio p.a se de- 



terminar a reamluiçaó delle por V. S a  e o S.or superinten- 
dente. 

He certo sem sullirnaó se na6 pode fundlr o ouro p.a se 
obrar em moeda. 

He tambem sem duuida que o coniratador o na6 tem P a  
vender e ainda que as partes fizessem deligencia o na6 hauiaõ 
de achar. Isto suposto, o mais conueniente ~emedio he mau- 
daüo fazer a pessoa particular que se tenha noticia * distii- 
laç6es chimicas porque ser8 facii obrarce em rezáo de hauer 
na terra os ewiadientes mas como he contracto real na6 seria 
Justo que se fizesse sem que V. S.a com os mais ministros que 
lhe parecer o detreminasse. 

A despeza do Milirnão hade ser grande nesta caza, Pmq. 
como nella se manda fundir as partes o ouro para se lhe pazar 
por emsayo se multlplicaó as fundicais, o que se podia euitar. 
poupandoce mais de duas partes desta despeza, fundindose o 
ouro fora da Gaza da moeda pellos ouriues de tal sorte que a 
pessoa, que tiuesse ouro em diferentas Barrinhas e gr8os 
(gráos) como custuma ser, o mandasse fundir em huma barra 
aonde parecesse e esta a leuasse 8 moeda p.a se lhe mandar 
emsajar e pagar, pmq. assim naó sd se euitaua a considerauel 
Despem de sulimaó salitre caruam cadinhos e trabalho brassal 
mas ainda se abreuiaua a demora que as partes tem, tudo a 
fim das fundições deuas. e suposto eu na6 ignorasse no prin- 
cipio esta despem e demora que em parte prejudica a fée pu- 
blica da cara aiendy ao descaminho que poderia hauer nos 
quintos se nella naó fosse feita a ptimeira fomdiçaó, mas con- 
feço que me naÓ persuady a que o gasto fosse tanto e como 
pode hauer meyo de o remediar sempre ser8 com acerta o que 
V. S.a rezoluer neste negocio tanto afim de se mandar fsEer O 
sullim&o que he preciw como ao que respeita a acceitaçáa do 
ouro as partes de hum ou de outro modo. V. S.a mandar& o 
que for mais do seru.0 de sua Mag.e que Deos g.e Rio de Ja- 
neyro 13 de Julho de 1699. - Joseph Ribeiro Rangel. 

Anno do nascimento de nosso senhor Jesus Christo de mil 
e seis centos nouenta e noue annos aos catorze dias do mez de 
Julho do mesmo amo. Nas cams e moraüa do Gouemdor e 
Capitão geral desta Praça A r t u  de Saa e Menezes ahy estando 
prezenie em junta o ditto gouemador e capitaó geral, o De- 
zembargador sindicante superintendente da caza da moeda Mi- 
guel de Siqueira Castel Branco e o juiz da ditta caza Joseph 
Ribeiro Rangel e o Prouedor da fazenda real Administrador do 
contracto do sulimaó i a i z  Lopes Pegado digo wnceruador, foi 
vista pelos dittos a proposta assima do JuiI da ditta caza da 
moeda. Joseph Ribeiro Rangel sobre na6 hauer suiima6 p. se 
poder continuar as fundições do ouro e lauor delle rezoluerab 
em que se mandasse f a m  O que fosse necessario para o que 
foi chamado o wntratador do dito sulimaó Miguel gonçalues 
Portella e lhe propuzeraó se tinha algum sulimaó para vender 
e se o queria mandar fazer wr sua conta ou do contrario para 
o vender a caza da moeda peUo preço que se ajustasse ou se o 
esperaua de algua parte com promptidso a que responde0 que 
na6 tinha solimaó algum nem o esperam sena6 na iroia iu- 



tura porque o que lhe tinha vindo na praente o tinha ven- 
dido á mesma caza da moeda e quanto ao fazello por sua conta 
se naó queria obrigar e que na6 punha duuida a que se man- 
dasse fazer peUa pessoa que parecesse, com dedaraçaó se fi- 
zesse aquelia quantia q. fosse necwario para a dita cam da 
moeda, no que conveo o Prouedor da fazenda Real como con- 
ceruaaor do ditto contracto, porque de outra sorte na6 era pos- 
siuel que se laurasse ouro, e quanto ao que respeita á acceita- 
çaó do ouro ás partes assentaraó e rezolueraó iambem se acel- 
tasse como athe agora se hauia feito sem embargo das despe- 
ms serem muitas por se hauer feito assim na caaa da moeda 
da Bahya e nesta se mandar obseruar o mesmo conforme as 
ordens de sua Magesiade que Deus guarde porque do contra- 
rio pe poderia seguir aiem do descaminho dos quintos Reais a 
queixa das partes diuertindoo Por outro caminho e de como 
assim o determinara6 se fez este termo em que todos asigna- 
raó e o contractador comigo secretario Joseph Rebello Per- 
dig só que o escrevi - Artur de Saa e Menezes - M i e l  de 
Siqueira Castel Branco - Luiz Lopes Pegado - Joseph Ribeira 
Range1 - ~ozeph Rebello Perdigaó - Miguel Glz. Portella. 

hortisio de ouvidor da Capitania de S. Vicente e S. Paulo ao 
Capitáo Joáo Dias da Silva, dada por Arthur de SB e Me- 
nezes, - de 10 de agosto de 169B: 

(Da eoü- "Governadores do Rio de Janeiro", 1. VIL, fls. 33) 

Arhx de Saa e Menezes &.a Faw saber aos q. esta minha 
prnvisaá virem q. havendo respeito ao Capliaó Joaó Dias mo- 
rador na villa de Saó Paullo me representar por sua petiçáo 
estar vago o officio de Ouvidor da Capitania de 8á0 Vicente, 
e Saó Paullo, e attendendo eu q. %te se dwe prover em pessoas 
das principaes daquelle povo q. tenha actividade sufficiencia e 
capacidade para a dita mupaçi%o: e porq. estes e os mais re- 
queatos q. se requerem p.a bem servir o d.o offieio concorrem 
na pessoa do d.o Cap.am Joaó Dias da Sylva e por esperar 
deUe obrara en +o mnforme a confiança q. delle faço, obrando 
com aqueUa reetidaó, (e) Zello q. se requere em semelhante of- 
ficio. Hey por bem fazer m.e ao -d.o Joáo dia2 Da Sylva da Ser- 
ventia do Officio de Ouviiior da Capitania de Saó Vicente e 
Saó Paullo por tempo de hum anno se no entanto Sua I%Xag.de 
q. Ds. g.de o ouver assim por bem, o u  em na6 mandar o wn- 
trario q. terA principio em quinze de Septembro deste p-te 
anno, e com o dito Officio vencera o hordenado se o tiver e os 
mais proes e precalsos q. direitamie lhe tocarem e haver& ju- 
ram.to na Camera da dita Capitania, e posse na forma do es- 
tillo p a  firmeza do q. Ihe mandey passar a prezente sob mm 
m a l  e selo de minbas armas q. se wmprir4 ta6 inieyram.te 
como nella se conthem registandoce nesta Secretaria sem o 
qual na6 valerá, e a donde mais tocar, e pgou  de mvos di- 
reyius quatro mil reis q. ficaraó carregados ao recebedor deues 
Marw da Cosia em o livro 8egundo de sua receyta a folhas 
treze. Josó Thomaz Bnun a fez nesta cidade de São Sebasthó 
do Rio de Janeyro aos des dias do mes de Agosto. Anno do 



nascimento de nosso senhor Jesus Chriato de mil e seiscentos 
noventa e nove annos. o Searetario Jozeph RebeUo Perdigaó o 
fiz escrever. - Artur de Saa e Menems - Pmvizáo por q. V. 
S a  faz m.6 ao Capitao Joaó Dias da Sylva da Serventia do 
officio de Ouvidor da Capitanià de Sa6 Vicente e Saõ Pauüo 
como neUa se declara. - P.a V. S.a ver. 

Carta RBgia de nomeaçáo do dr. Antonio Luti Peieia Para Ou- 
vidor-Geral da Capitania de S. Paulo, - de 13 de agosto de 
1699 (1) : 

(Da coliee~ão "Govemedores do ith de Janeiro", 1, X 
fl5. 11 V.) 

W m  Pedm por graça de Deus Rey de Portugal e dos AI- 
ganes, daquem e dalem mar em Africã, Senhor de Guiné e da 
conquisia navegaçaó comercio de Ethyopia Arabia Persia e da. 
India &.a Pwo saber aos que esta minhà carta Vbem que 
hauendo respeito a boa informação que tenho das letrss e mais 
partes que concorrem no Wutor Antonio Luiz Peleia, e q. no 
de que o encarregar me seruirâ como.cumpre a meu seruiço e 
boa administraçaó de justiça como fes nos logares que oocupou 
e ultimamente no de Prouedor de Pmtalegre que semio e de 
que deo boa rezidencia. Hey por bem fazerlhe meme do cargo 
de Ouuidor geral da Capitania de Saó Pauio que fui seruido 
orear de nouo por tempo de tres annos, e alem deUes os mais 
que houuer por bem emquanto lhe na6 inandsr tomar red- 
dencia, o qual cargo seruirâ conforme o regimento de& e de 
minhas ordenações,. e hauerâ com o dito cargo o mantimenin 
a elle ordenado .e iodos os woes e precalços (que) lhe direita- 
mente pertencerem e portanto mando ao Gouemador Capitaó 
geral do Rio de Janeim, officlaes da Camara, pessoas da gouer- 
nação, digo gouemança della e suas anexas lhe deixem seniir 
e delle umr, e hauer os ditos mantimentos prces e percalços 
como dito he sem a.isso lhe (ser) posto duuida ou embargo 
algu, porqueassim he minha mercê, e na Camara da dita (villa) 
se lhe dar& posse do dito cargo mUos officiaes delia, e jurar& 
na Chancellana aos Santos Evangelhos que bem e verdadeira- 
mente sirua o dito 0-0 guardando em tudo meu seruiço e as 
partes seu m i t o  de que se rara assento nas costas desta carta 
que por firmeza disto lhe mandei passar por mim assignada e 
sellada do meu sello pendente, q; se lhe eumprirâ inteiramente 
como se nella contem, e mostrou por certidão dos Offioiaes da 
Chancellaria ter dado fiança a pagar em termo de hu anno os 
dteitos q. deuer do dito lugar por q creado de nouo e na6 ter 
nvaliaçó, como se vi0 de hu conhecimento em forma registado 
no l i m  1.0 das ditas fianças a folha 10. Antonio Vahya a fes 
em Lisboa a treze de Agosto do anno do nascimento de Nosso 
Senhor Jem Christo de mil seis centos nouenta e noue. Fran- 
*o Galvaó a Ies escrener. - B1&eg - Carta do cargo de 
Ouuidor geral da Capitania de Saõ Paulo q. Vossa Magestade 
foi seruido crear de nouo e fazer deile merce ao Doutor Anto- 
nio LIAS Peleia que rtcabon (o) de Prouedor de Portalegke pelio 
tempo de tres amos  e o mais que for seruido emquauto lhe na6 



mandar tirar rezidencia, Para Sua Magestade ver. Manoel M- 
pes de Oliueira, Manoei da Costa de Almei.da. Jurou. Lisboa 10 
de Janeiro de mil e sete centos. O ChanceUer Mor Joaõ da 
Rocha e &vedo. Pagou cinco mil e seis centos reis, aos offi- 
&es duzentos e oitenta e oito. Lisboa desano.ue de Ftembm 
de seis centos nouenta e noue. Dom Francisco Maldonado. Plca 
registada esta carta na Chancellaria mor da Corte e Reino em 
o livro de officios e merces a folhas duzentss e tres. Dezauoue 
de etembro de seis centos e nouenta e noue. Antonio de Men- 
donw, - Cumprase como Sua Magestade que Deus Guarde 
manda, e registese pesta Secreiaria. Rio de Janeiro treze de 
Abril de mil e sete centos. - Artw de Saa e Menezes. - 

Cana iUgia pedindo informações sobre o rendimento annual 
das officios de Ouvidor-geral e provedor dosdefuntos e au- 
sentes, capem e residuos da Capitania de S. Paulo, - de 
31 de agosto de 1899: 

(A-) 

Artur de &% e Meueees Am.0 EV ElRey uos emulo m.to 
saudar. Para se poder dembrigar o fiador, que aqui deu Anto- 
nio Luis Peleja a pagar os novos direitos que deveçe Bo Lugar 
de Ouuidor geral da Capiianh de Saó Paulo, e Provedor das 
faxenaas dos defuntos. e absentes, capellas, e reziduas da mes- 
ma Capitania em que estâ prouido por serem orçados de novo, 
e n%o hauer delles até o prezente avaliaçaó na Cbancellaria. 
ãie weçeo  ordenamos informeis do q. rendem estes offiFtos 
asim de ordenado, como de emolumentos despois de pa4sado 
hum anno que o ditia Antonio Luis Peleia os se& para peUa 
fiança que tem dado se dezobrigar o seu fiador a pagar os no- 
vos direitos q. deuer. eseritta em Lix. a 31 de Agosto de 699. - 
R N  - Pare o Pou.or e Cap.am g l  do Rio de Janr.0 - Conde 
de Alvor - 1s via. - 

Carta Regia autorizando a Camara da Villa de 8. Paulo e 
das mais da mesma comarca a impor um tributo sobre a 
sguardenie e o vinho, para pagamento da Ouvidoria-Qeral, 
entáo c r d ,  - de 1.0 de setembro de 1W: 

4 A d W  

Arhu de Sli e Meneres Am.0 EV El-Rey uos emulo m.to 
Saudar. Hauendo ulsto o que me escreuestes. e os officiais da 
Camera da ViJia de Saó Paulo a s m a  da grande miuenienda 
q. aqueües v m o s  recebera6 de se Ihes nomear Menistro de 
Letras, que mee admentstre Justiça, p r  ser o meyo de se eui- 
tarem os repetidos insultas que ordinariamente aconteçem na- 
que& partes. por falta de quem ~UOzBmente atenda a esta 
obriga@ offerecend089e os mesmos officiais da Camara a ss- 
tisiagaó do seu ordenado, por hum leve imposto, P. se pode 
lançar nas bebidas de moas ardentes da terra. e de Icra. e no 



vinho que se vende naquellas villas. mii seruido haver por bem 
se creasse o lugar de Ouuidor Geral para a Capitania de Saõ 
Paulo e suas anexas (como uos constar& da Carta. e Mvarás. 
q. uos hade apreeentar o Ministro que nem está prouido An- 
tonio Luis Peleja) ao qual se hade dar de seu ordenado du- 
zentos mil rs. cada anno, e para que este ordenado. seja certo, 
e inialiuel. Hey por bem conceder que as Camaras da Villa de 
Sáo Paulo, e das mais villas da sua Repartiçáo, e comarca pos- 
saó impor o trebuto que referem nas bebidas de agoas arden- 
tes da terra. e de fora, e vinho, que uella se venderem: De que 
me pareçeo auizaruos para o terdes asy entendido. escritta em 

' Lisboa a 1.0 de Settr.0 de 699. - REY - p.a o Gou.or e Capam 
g l  do Rio de Jan.ro Conde de Alvor - 1.a via. - 

Patente de Sargento-Mór da Capitania de S. Vicente e S. Paulo 
a Manuel Lopes de Medeiros, dada por Arthur de SB e Me- 
nems, - de 22 de setembro de 1699: 

(Da eolleeçáo "Governadores do Rio de Janeiro", 1. W I ,  fls. 34) 

Artur de Sáa e Menezes &.a Faço saber aos que esta pa- 
tente virem que tendo respeito a M.el Lopes de M e d e m  mo- 
rador na villa de Saó Paulo estar exercitando o posto de sar- 
gento mor dos auxiliares daquella Capitania, e mais villas da 
serra p.a sima do terso de que he mestre de Campo mmingos 
da Sylva Bueno, sendo m.to obediente as Justiias e hua das 
principais pessoas daqueiia villa donde servi0 por espacio de ca- 
torze annos o posto de Cap.m da ordenança, e pena boa en- 
formaçaó que delle teve o G.or geral do estado Auto Luis Mia 
(Martins) Castro, e Coutinho o prove0 no cargo de Provedor 
das fazdas dos defuntos e abzenttes, e p l a  enformaçaó com 
que servio o d.o cargo, foi W n d a  ves provido nelle, e junta- 
m.k na de Provedor dos reziduos e capellas das capitanias de 
saó V.k e nossa Senhora da Conceipçaó de Tynhaem por pro- 
V I Z ~ O  do G.oi geral Dom Joaó de Alencasko e servindo o cargo 
de Juis ordinario naquella villa, aprezentando em Camera o 
Capm mor M.el Peixoto da Mota huá ordem expressa de sua 
Magde que Deos g.de ramettida p.10 G.o geral da Bahya em 
que mandava corresse o dinhegro a pezo foi elle o sup.te o pri- 
megro que obedece0 a ordem, sendo contra a vontade de todo 
a povo, expondo a vida a evidente perigo, só parque tivesse s 
d.a ordem se0 devido comprim.to e juntam-te me constar ter 
servido OS cargos nobres daquella Tepublica com zello, e sem- 
pre se mostrar prompto p.a executar todas as homens que lhe 
foraó encarregadas tocantes ao sersico de sua Mag.de que Deos 
g.de, pelo que o provy no posto de Sarg.to mor dos auxiliares 
da Capitania de Saó Viwnte e saó Paulo e mais vilias da serra 
p.a Sima, encarregandolhe ajudaria ao Provedor das Minas 
p.a melhor exaeçaó e cobranca dos reais quintos, e da mesma 
sorte devia favor e ajuda ao Procurador g.1 dos Indias para se 
casr!garem os delinquentes, e transgressores das Leis, no que 
tudo se tem mostrado com o eelio que esperava de sua pessoa., 
e por constar a sua Mag.de que Deos g.de o dez.0 que mostra 
na execuçaó de suas reais ordens lhe mandou o d.0 Senhor por 



Carta sua agradecer a sua Lealdade segurandolhe a 1embr.ça 
deste Serv.0 p.a lhe fazer m.e q.do tratase dos seus requeri- 
m.tos, e representandome por sua petiçaó estar vago o posto de 
Sargento rnor da Capitania de Sa6 Vicente Wr falecimento de 
Joseph Tavares de Siq.ra que exercitava o d.0 posto Pedindo- 
me lhe fizesse m.e provello nelle, e par esperar delle se haveré 
en tudo o de que for encarregado do Serv.0 de sua Mag.de que 
Deos gde da mesma man.ra que ath6 aqui tem mostrado. Heg 
por bem fazer-lhe m.e do posto de Sargento rnor da Capitania 
de Saó Vivente que esta vago por falecim.to do d. Joseph Ta- 
vares de Siqra, com o qual posto havera o soldo que lhe tocar. 
e lavaraó seos antecessores, e gorara de todas as honras, pre- 
vilegias, liberdades, yzençóes, e franquezas que em re& delle 
lhe peencerem. Pelo que mando ao Capitaõ rnor da Capita- 
nia conheça ao d a  =.e1 Lopes de Medeyros por S a m o  mor 
da Capitania de Saó Vicente e Saó Paullo e como tal (o) honrre. 
e estime, e deixe servir, e exercitar. o d.o posto, e havera m, 
e jmm.to da mesma sorte que o ouve o seo antecemr, e P a  
esta o hey por metido de possk, e haver8 o d a  soldo, e ordeno 
aos Crtpitáis e mai sofficiais seos subordinados que o honrre e 
em tudo lhe obedeçaó, e cumpraó suas ordem por eseripto, e 
de palavra como devem e saó obrigados, que por firmeza de 
tudo ihe mandey passar esta Carta patente por mim assignada 
e sellada com o sello de minhas armas. Joaó Thomaz Brum a' 
fez nesh cidade de Saã Sebastiaó do Rio de Janxo aos vinte 
e dois dias do mes de Septembm. Anuo do nascimento de 
n o w  Senhor JEZUS Christo.de mi! e seis centos e noventa e 
nove annos, o Secretario Joseph Rebello Perdigaó a fia escrever 
- Artw de Ssa e Menaes - Lugar do sello - Carta patente 
por que V. S.a faz m.e a Manoel Lopes de Medeyros do posto de 
Sargento rnor da Capitania @e Saó Vicente e Saó Pamo que 
est8 vago por falmimto de Joçeph Tavares de Syqra Como nella 
ae declara - P.a V. S.a ver. 

Carta Rbgia dispondo sobre a defesa militar do Rio de Janeiro 
e de Smtos, - de 29 de setembro de 1698: 

Artur de S8 e Menaes. Am.0 EV EiRey vos envio muito Sau- 
dar. Mandando conferir os particulares dessa Capnia segundo 
o estado p remte  em que se acha com o descobrim.to das novas 
Minas de S. Paulo, e as repetidas Esquadras de Fragatas da Eu- 
ropa que vaã a esses mares e portas FUY servido reaolver se fa- 
çací obras neoessr.as nas Fortalezas da B m ,  e as mais de- 
fenssas que forem convenientes p.a a maior'segurança dessa 
Capaia e que em cada hua das taes Forialeme da B m a  esteja 
de guarnição hua C0mp.a de Infantra as quaes se haó de R- 
vejar (sic) e os mezes p.a que nelias assista6 os Soldados, p.a 
que m ser o Preeldio certo, vivem como os Paiamos e ordina- 
riam.te fora delie. E por se entender ser pouca a gente paga de 
quatro Compas que ha nessa Praça, e necessitar de mais 
1nfsntr.a p.a se guarnecerem as Fortalezas da Barra. Me pareoeo 



mandar (como com effeito~vaõ na monçaõ pre2.e) quatro cen- 
tos homens formados em quatro Comp.as tirados dos Terços pa- 
gos que ha na Provincia de entre Douro. e Minho, cam seos Offi- 
eiaes e hum Sargento Mór; e porque se entende que com a Di- 
zima quea Camara offerece nas faz.as q' entra6 de foraj e com 
a maioria q' ha nas rendas das Fa2.a Real. se poder4 sustentar 
esta gente. Hey por bem que por huns, e outros effeitossejaõ 
pagos dos seos Soldos, e fardas, como o he a mais 1nfantr.a de 
Prezidio dessa Praça. Tambem me he pre2.e que nessa Cap.nia 
h a  duas Tropas de Cavallos, hua da p.te do Rio de Jan.ro; e ou- 
tra da de S. Gonçalo; e que o numero de cada Tropa saõ secenta 
ate setenta cavallos, os quaes estaõ sem mais forma que hua 
mostra que fazem cada amo;  E p.8 que esta gente tenha me- 
lhor forma, e estejaõ alistados e matriculados: Me parecw man- 
dar declarar que os 0ff.s e Soldados das duas Tropas vença6 ser- 
viço, e possam ser despachados por eiies, tendo Cavallo e Armas 
capazes de poderem servir em toda a occaziaõ e estarem prom- 
ptos p.a todas as vezes que forem chamados, e q.do cresça6 em 
numero se poderaõ formar mais Companhias; e porque as actuaes 
tem poucas C1-inas, e se achaó sem Pistolas, se vos remetem 
as que constaõ da relaçaó que leva o M.e de Navio em que vão, 
p.a se venderem a os So1d.o~ quando as queiraó comprar; e as 
outras daremselhe com segurança. E porque a villa de Santas 
he o porto de mar que tem communicaçaõ com S. Paulo, e ne- 
cessita que se mande logo fortificar. Fui servldo rezolver se re- 
formem as duas Fort.8.s que já houve na Barra do dito porto, 
ou se faça6 de novo, segundo o Engenhro tiver por mais con- 
veniente; e p.a que as taes Fort.as estejaõ guarnecidas, mando 
que dos Terços da Provimia da Beira, e tras os Montes, vaõ 
quatro Comp.as de Inianteria de secenta homens cada hua se 
volumtariam.te quieerem hir com seos 0ff.s em Comp.as for- 
madas, e que no caw que naó queira6 hir por sua vonte, os 
obriguem a hir por tempo de dous annos. porque se entende 
que em lá estando todos ficaráo; e sem embargo da Cap.nia de 
Santos ser do Marquez de Cascaes. Me pareceo nomear-lhe G.or 
conl Patente e Soldo de M.e de Campo e dous Ajud.es p.a lhe 
assistirem as Ordeils; E p.a o Donatario conservar o se0 di- 
reito Poderá nomear Capitaó Mor, e as despezas das fortifi- 
caçoens, paga da gente das suas guarniçoens 0ff.s e G.or sa- 
hir4 do direita do Sal que os Moradores de Santos e Saó Paulo 
offerecem voluntariamente, e naõ bastando: Hey por bem se 
supra com os sobejos da Fa2.a Real, e suposto se tem manda- 
do ao Sargento Mor Engenh.ro Jozé Velho de Azevedo que do 
Maranhaõ va a essa Cap.nia e neUa haja outro Engenh.0 que 
se acha culpado e pendente a sua apelaçaó. Me pareceo con- 
veniente mandar deste Remo hum Engenhro capaz de man- 
dar fazer com acerto e Sciencia as Fortificações que forem 
necess.as assim n w a  Capnia como na VUa de Santos, e aca- 
badas estas passar6 a nha  G r e  haver (a ver) O que se m e  
fazer nelia, por se entender se deve taóbem fortificar; o d.o 
Engenh.0 com as advertencias do papei que se lhe hade en- 
tregar sobre o que se deve fazer nas novas defenssar; e fortiii- 
caçóens, far4 o que entender com a vossa aprovaçaõ. E nesta 
forma vos encomendo muiia façaes dar a execuça-3 tudo o que 
pm Bsta Ordeno. Emita  em Lixa a 29 de SeWnbm dé 1699 - 



Rey - Conde de Aivor - Para o C k l v d o r  e Cap.m G.1 do 
Rio de Jan.ro- 

Provisáo-de Arthur de Sá e Menezes concedendo a García Ro- 
drigues Paes o uso exclusivo, por dois annos, do caminho 
par este a W t o  entre o Rio de Janeiro e os campos ge- 
mes, - de 2 de outubro de 1699: 

(Da Eollecçáo "Governadores do Rio de Janeiro", 
1. VIII, fLa 33) 

Artur de S&a e Meneues &.a Fwo saber a m  que esta mi- 
nha pmvizaú uirem que tendo respeito ao m.to que conuêm ao 
s e a o  de S. Mag.e que Deos gr.de e ao bem comum deste 
pouo cultiuarense os campos gerais nouam.te deseubertos em 
cuja deligemia se anda a mais de nouenta amas  dezejando 
por en execuçaó este deseubrim.to mandei ao Capp.am Garcia 
Roia Paes morador na villa de Saõ Paullo entendendo da sua 
actiuidade deüiencia zello com que se emprega no seruiço de 
S. Mag.de que Deas guarde sem impenhar-se uir a esta Cidade 
dar principio a abertura do dito caminho o que eUe fez com 
toùa a deligencia trazendo para este effeito em sua Compa al- 
gum homens brancos pagos a sua custa e mais c3e qUarents 
negros no que fez considerauelissimo gasto e pedindo eUe que 
para =te seruiço na6 queria mais premio que os moradores des- 
ta Cidade e sesmeiros que hauiáo de ter datas nos ditos cam- 
pos se comprometessem entre sim (sie) e lhe fiaessem dez mil 
c m d o s  para o sustento da gente e escrauos que leuaua em sua 
C0mp.a náo respeitando o expor-se naó som& a m.tos peri- 
gos, mas ainda perdendo as concideraueis conueniencias que 
podia ter como os mais seus paizanos hindo as minas dos 
cuuataguazes a tirar a quantidade de ouro que apanharem digo 
que aquellas minas produzem m á  & como descobridor dellas 
mas ainda sendo hum dos mais poderozos homens das viila9 
de Saó Paulo e respeitando eu o grande s d ç o  que o dito 
Capp.am Garcia Roiz Paes emprendia mandei eonuocar os ho- 
mens nobres e mercadores desta praça dizendolhes as grandes 
conneniencias que todos-podia0 lograr abrindoie o d.0 corninho 
e que entre os sfsmeiros que hauiáa de ter datas nos ditos Cam- 
pos e homens de negocio se fiassem os dez mil cruzados que o 
d.0 Crtpp.am Garcia Roiz pedia para mantimento das seus es- 
crauos e mais gente que leuaua uniforme m.te disseia8 que se 
fizesse O caminho q; cada hum dafia de que ibe &toca athe 
se fazer a d.a quantia e hindo o d.0 Capp.am Garcia Roia Paes 
ao tal descubrimento na qual diligencia gsstõu snno e meio 
e tomou a esta Cidade com a noua @-que estaua feita a picada 
e que em breues dias se podia hir as mlnas dos categuazes peno 
d.o caminho e que os moradores de $&o Pauiio ihe ficawb 
conuiniente de h h m  quintsr o seu ouro ao Rio de Janr.0 o que 
redunda em grande utilidade aos Reses quintos de S. W . e  que 
Deus guarde mandandoce segunda uez conuocsr os homens de 
negocio e memadores desta Praça, dlaendoihes estaua feita a 
picada e ,cada h q  podia contribuiP com o que lhe kxxws de- 



elarandoihes as conueniencias qlie tocios podia lograr recuza- 
raó todos o dar cumprimento ao que tinhaõ premitido e pe- 
dindo o d o  Cappam Garcia Roi2 Paes que uisto os homens 
d e  negocio faltarem a compdmiçaó (em) que tinha6 ficado eu 
fizssse m.ee uisto as grandes perdas que teue na6 som.te nos 
gastos qiie fe2 romo digo mss tambem nn morte de sinco es- 
crauos que na dita diiliq.eia andauaõ conceder o caminho liure 
por espaço de dous annos para so elle poder meter o negocio 
que lhe parecer pello dito caminho para as minas dos catagua- 
zes, ou lh- profízerem os dez mil cruzados que tinhaó ficados 
com elle e ouuindo os ditos homens de negocio os requerimen- 
tos do dito Cgppitam Garcia Roiz Paes responderaó todos que 
achauaõ ser mais conueniente Ibgrarse todos os interesses e 
cmueniencias que podia in%re;ar no espaço de dous annos do 
que lhe darem os dez mil cruzados que pedia e conciderando 
eu do que deste seruiço se ssgue tanto nos seus reaes quintos 
cio ouro como do contracto dos ouros ncunm.te ergido i?) nes- 
ta Praça; Hey por bem fazer m.ce em nome de S. Mag.de que 
Deos gr.de conceder ao dito Cappitam Garcia Roiz Paes que 
sO elle possa meter o neg.cio que !he parecer pello dito cami- 
nho por espaço de dous nnnos que teraó principio em o p ra  
de Junho vindouro, de mil e sete centos e durante o d.o tempo 
nenhua outra pessoa possa uuir o d.o caminho sem concenti- 
mento do dito Capp.am Garcia Roiz Paes para o que nenhua 
pessoa de qualquer qualidade que seja lhe possa por duuida al- 
gua e so podera uir per o d.o Caminho toda a pessoa que uier 
per o d.0' Caminho dos Cataguam p.a esta Cidade ao que o 
d.0 Capp.am Garcia Roiz naó Pora impedimio algum e da 
mesma sorte poderA hir por o d.0 Caminho toda a pessoa que 
quizer hir as ditas minas mas na6 podera nenhua pessoa leuar 
nem mandar hir genero algum destes o que mais que hum 
negro que lhe leue a sua patrona ou espingarda nem poderâ 
leuar escravos alguns ou Indios Porque tudo o hey proivido e 
p a firmeza de tudo lhe mandey paçar a prezente prouimó por 
mim assinada e selladh com o sello de minhas armas que se 
CUmPI1Iã ta6 inteyramente como. nella se coutem registandoçe 
nesta secretaria e a o n d e  mais tocar dada nesta Cidade e Saó 
Sebastiaó do Rio de Janevo. João Thomaz Brum a fez aos 
dous dias do me2 de outubro de mil e seis centos e nouenta e 
noue annos. o Secretario Jozeph Rebello Perdigaó o fez es- 
creuer. - Artnr de Saa e Menezes - (lugar do cello) - Proui- 
zaá por que V. S.a ha  por bem fazer m.m em nome de Sua 
Mag de que Deus guarde conceder ao Cappm Gsrcia Roiz Paes 
so elle possa uzar do caminho n0uam.k descuberto, para os 
campos gerais por espacio de dous annos penas razões nellas 
( n e k  declaradas). - Para V. S.a ver- 

Patente Regia de confinnsçáo do posto mestre de campo dos 
auxiliares da repartifio de S. Paulo e todo o seu districto 
a Domingos da Silva Bueno, - de 6 de outuhro de 1699: 

(Ds COl?ecçáo ''Governadores do Rio de Janeiro", 
i. v, fls. 244 v.) 

Drm red'o por Graça de m n s  Rey de Wrtugal e dos Al- 



garves daquem e dalem mar em Africa senhor de Guine e da 
conquists navegaçaõ comercio de Ethiopia arabia percia e da 
India &.a fasso saber aos que esta minha carta patente virem 
que tendo resp.to a Domingos da Silva Bueno estar provido 
pello Gov.or e capm geral' do Rio de Janeiro Artur. de Saa e 
Meneees no posto de mestre de Campo doa auxiiiares da repar- 
tiçaõ de Saõ Paulo e de todo seu distrito atandendo ao dito 
Wmlngos da Silva Bueno me haver servido no cargo de Pm- 
vedor e guarda mor das minas de Prenagua com g.de zello exe- 
cutando varias ordens que se lhe foraó encarregadas para a co- 
brança dos quintos reais, havendoce com o mesmo procedim.to 
no posto de capitaõ de cavailos em que procede0 com grana 
satisfagaó e despem de sua fazenda e ser hOa das pessoas .mais 
nobres e prineipaes da viUa de Saõ Paulo e por esperar deile 
que da mesma maneira se havera daqui em diante em tudo0  
que for emcmgado de meu smico comforme a comfiança que 
fasw> de sua pessoa hey por bem fazerlhe mer& de o confir-, 
mar como por esta o csnfirmo no dito posto de mestre de cam- 
po de auxiliares da repartição de Saó Paulo e tado seu distrito 
em que esta provido pello ditto Governador da Capitania do 
Rio de Janeiro com o qual posto na6 havera soldo algum de 
minha fazenda mas gozar& de todas as onras privilegias, liber- 
dades e izençóes e iranqm5eas que em rezaõ delle lhe tocarem 
pello qrle mando ao meu Gov.or da dita capitania do Rio de 
Janeiro conheça ao dito Domingos da Silva Bueno por mestre 
de campo de auxiliares da Repartição de Saõ Paulo e todo seu 
distrito e como tal o honre e estime e lho deixe servir e exer- 
citar debaixo da passe e Juramento que se lhe deu ao tempo 
que nelle entrou e ao sargento mor capitaens oficiaes e solda- 
dos seus subordinados ordeno tambem que em tudo lhe obe- 
deçaõ e cumpra6 suas ordens por eseripto e de palavra como 
devem e saó obrigados. e por firmeza de tudo lhe mar~dei pas- 
sar esta carta patente de confirrnsçaõ por duas vias por mim 
assinada e sellada com o sello grande de minhas armas. dada 
na cidade de Lisboa aos seis dias do mez de outubro Manoel 
Felipe da Silva a fiz ano do nasimento de nosso senhor Jesui 
Cbristo de mil e seiscentos e noventa e nove Andre E o w  de 
Laure a fez escrever. - E1 &ey - Conde de Alvor - Patente 
de confirmaçsõ por que Vmg-de faz m.ce a Domingos da Silva 
Bueno de o confirmar no posto de mestre de Campo dos auxi- 
liares da Repartiçam de S. Paulo e todo o seu distrito em que 
esta provido peno Governador do Rio de Janeiro Artur de Sáa 
e Menezes como nella se declara que vai por duas vias-para 
l7rng.de ver-por despacho do cons.0 u1tram.o de tres de ou- 
tubro de mil e seis centos e noventa e nove Pagou dous mil 
réis - eu João Roxas e Azevedo. Registada na chan0.a da 
Corte e Reino a fls. dozentas e oitenta e seis - Lx.a vinte e 
tres de Outubro de mil e seiscentos e noventa e nove. Igno- 
cencio Corea de MoraisP.  simo mil e seiscentos reis aos offi- 
ciitis quinhentos e vinte e quatro rs. Lx.a vinte e dois de ou- 
tubro de seiscentos e noventa e nove. Dom Fra.co Maldonado 
- Artm de Saa e Menezes - Cumprasse como sua hrlag.de que 
Ds. G.de manda e regisksçe nesta Secretaria. Rio de Janeiro 
trinta de março de mil e sete centos. 



Carta Régia sobre frei Roberta ter ido para o reino e sobre 
meios de se evitarem os descaminhos dos quintos, - de 7 
de outuhro de 1698: 

Artur de E& e Menezes Am. N ELRey uos emuio m.to 
=&uflar. Viosse a uossa Carta de 4 de Mayo deste anno, em 
que r,sprezentais, que nesse estado se naó pudera descobrir o 
Rellegiozo que se achou culpado no crime dos cunhos falços, e 
que po: esta cauz? lhe na6 dera o seu Perllado o castigo que 
merecia como tinheis detreminado, e que asim se entendia ter 
passado pata este Reyno: e que no particular das uouas ofe- 
çinas que o Prouedor tinha apontalo seria6 newssarias para 
se cvi:arem eascaminhos. vos pareçia ccuza ouçioza porque com 
e!izs na6 se remedeando o dano se acreçentaua a despem de 
'milha fazenda, e supposta a auzencia do Padre Frey Ruberto 
para este Reyno; Me pareçeo ordenaruos, remetais a Copia do 
que remltou da devaça que se tirou para com eiia se dar parte 
ao seu Perllado, para que vee com elle daquelia demonstraçaó 
de castigo que pede hum delicto &ó grave, como este seu Rel- 
legiozo cometeu: e no que respeita as offeçinas que se deuem 
obrar para sr quintar o Ouro: se-deixa tudo a vossa'despozi- 
çaó, prr se entender de uosso zello, e intelligençia que neste 
particulsr executareis o que tiuerdes por mais conveniente a6 
m ~ u  Seru.ço, e em beneficio de minha Real Paaenda. escrita 
em Lix.a a I de 0uttr.o de 1699. - Bey - Conde de Alvor - 
Para o Gou.or e Capam g.a do Rio de Janro - la via - 

Carta Régia sobre a prompta defesa da viiia de Santos, appro- 
vando o amordo feito por Arthur de 68 e Menezes com os 
paulista quanto ao imposto do sal e ás dizimas das fazen- 
das. e participando a vinda de quatro companhias de in- 
fantaria e de um governador para aqueUa praça. - de 8 
de outubro de 1698: 

Artur de Sâ e Menezes Ama EV ELRey uos emulo m.to 
Saudar. Viosçe a uossa. Carta de 2 de Mayo deste anno, em 
que dais conta (como se uos ordenou) do estado em que se 
acha a defença da barra da Villa de Santos, guarniçaó de in- 
fantaria, de que necessita, trebuto que os moradores daquelh 
ViUa ademitem de hum cruzado -em cada alqueire de Sal, e 
os de Saó PaiiUo. demais, pagarem dlzimas das fazendas que 
viessem a essa Capitania, que vos mandei se cobrasse logo, 
para se fazer a fortaleza: e uos aslm o executastes. E pare- 
ceonis dizemos me dou por muy bem seruido de tudo o que ten- 
des obrado neste particular; e que na6 s6 se deue fazer a for- 
ta!eza que apontais. mas de mais a mais se hade fazer outra 
na parte em que ia a houue, como asy o entendereis pella carta 
que vos vay da Secretaria de estado, e para a edificaçaó e de- 
zenho dellas fareis com que logo va para Santos hum dos dou6 



engenheiros que se mandaõ, para que se na6 perca tempo nes- 
ta obra. e aplicareis para elia na6 só o rendimento que da de 
sy as impoziç0es que.offerecerão aquelles moradores, mas tam- 
bem quando na6 chegue vos valereis de quaisquer effeitas Que 
houuer na fazenda real mais promptos: e para que aquda 
praça se ache com . todos os meyos para a sua defença se 
em-6 deste Reyno quatro companhias fornadas com hum 
Gouernador para Santos com Patente de M.e de Campocomo 
em outra carta se uos auim. escritta em Lix.8 a 8 de 0uttr.o 
de 1699. - Rey - Para o Gou.or e Cap.am g.a do Rio de 
Jan.ro - Conde de Alvor - 1.a v i s i  

Carta Wgia desapprovando o ter Arthur de SB e Meneees 
mandado Wm sumaca ate Castilhos a fazer caçada de ga- 
dos, - de 16 de outubro de 1699: 

(''Wista de cartas r&gias", I. 63-1, Ig. 134 v.) 

Artur de SB e Menezes. +.o EV El-Rey vos envio m.to 
Saudar. Havendo visto a Conta q' me destes da Licença q' 
concedestes a Antonio M0r.a da Cruz, para mandar hua Su- 
maca pela Costa abaixo ate Castilhos a examinar se por eila 
havia gados p a  fazer Cassada, sem embargo do Portesto que 
vos fker o Gov.or da Nova Colonia. Me parece0 ordenarvos 
suspendaes o hkem Embarcaçoens, e os nossos Portuguezes a 
Castilhos pelas Consequencias q' dista podem remiItar, e prin- 
cipalm.te por se dever atender a o estado em q' se achaó hoje 
as co-s na Europa, assim naó obrastes bem a mandar por 
em pratica este Negocio sem primr.0 dares (si4 conta delie e 
esperardes a minha Rezoluçaõ. Escrita em Lx.a a 16 de Outu- 
bro de 1699 - Rey - Conde de Alvor - Para o Vov.or e Cap.m 
G.i do R.o de Janr.c- 

Carta F2+gia mandando susphder a caçada de gados féitas por 
uma sumaca pela costa abaixo ate Castilhos, - de 16 de 
outubro de 1ôâ9: 

Artur de Sg e Menezes Am.0 N E1Rey vos envio m.to 
saudar. Havendo vtsto a Conta. q' me destes na Carta q escre- 
vestes a cerca do q' o Gov.or da Nova Cola w u  com a gen- 
te da Sumaca que mandou Antonio M0r.a da Cnia, com Licen- 
ea vosra. a CasWlhos fazer hua Cassada de gado Vacum repre- 
Zantandome q' as violencias q' Sebastia6 da Veiga Cabral fi- 
m a  a esta gente, intimidaria6 os exploradores q' tlnheis man- 
Bado p.a a p.te da Vacaria a examinar Minas de prata, e da 
mesma manr.a os da Laguna. Me parece0 M o s  suspendaes 
esta diligencia, de q' se pode tirar maior risco, do q' proveito, 
porq' como se entenda q' estas Minas esta6 nas terras da 
Contenda q' temos wm a Coroa de Carteiia, ta6 fora está di? 6er 
Interesse nosso, q' sobre as consequencias q' podem reaultar se 
nos empenharmos nesta averiguaçaõ e exame ser8 descobrir- 



mos as wnveniencias p a  outrem. Egcrita em Lxa a 16 de Ou- 
tubro de 1699 - Rey - Conde de Alvor - Para o Gov.or e 
Capm G.1 do R.0 de Janr.0. 

Carta Regia concedendo licença a Carios Pedras0 da Silveira, 
proiedor dos quintos reaes da viUa de Taubai.6, na6 ha- 
vendo inconveniencia, para ir ao reino, afim de lá assistir 
a requerimentos seus, - de 8 de novembro de 1699: 

Artur de ~ a á  e Menezes, Amo N ElRey vos emvio m.to 
saudar. Carlos Pedrozo da Sylueyra me representou aquy estar 
servindo w m  bom procedimento o officio de Provedor dos quin- 
tos Reaes da vala de Taubaié, e ter requerimentos nesta Cor- 
te que dependem da sua assisiencia, e pareceome ordenarvos 
twmo por esta o faço) que ~õ havendo inmnveniente Conce- 
daes a Carlos Pedrozo da Si1ur.a Licença para poder vir para 
este Reyno, escrita em 1ix.a a 8 de Nour.0 de 1699. - Rey - 
P.a o Gou.or e Cap.am gl do Rio de Jan.0 - Conde de Alvor 
- 1.a via. 

Patente de capitão mais velho da companhia dos homens ca- 
sados da ordenança da vilia de Iguapa e seu üistricto a Se- 
bastiãa Rodrigues Bueno, dada por Arthur de Sá e Me- 
nezes, - de 9 de novembro de 1699: 

(Da oollecçáo "Governadores do Rio de Janeiro", 
I. W, fls. 38) 

Artui de Saa e Menezes &. Faço saber aos q. esta minha 
carta patente virem q. tendo respeito ao m.to q. convem ao 
serviço de sua Mag.de q. D s  g.de e ao bem comum do Povo' 
de Iguape q. haja dous Capitães q. rejão a ordenança q. ha 
no districto daqueUa vilia, e tendo eoncideração ao q. me re- 
prezentou o Capam Sebastiaó Roiz Bueno, estar servindo com 
boa Saiis:nçaó o posto de Capitam da C0mp.a dos homens ca- 
zados daquelle diitrito, e por esperar delle se haverá daqui em 
deante da mesma sorte, e de tudo de q. for encarregado per- 
tencente ao Real serviço. Hey por bem fazer m.e ao d.o Se- 
bastiaó Rodrigues Bueno do posto de Cap.am da C0mp.a dos 
homens cazados da villa de Iguape, e seu districto, com a 
prehiminencia de Cap.am mais velho, attendendo ser dos ho- 
mens melliores daqueiie Povo. e primeiros Povoadores e gozará 
do d.0 posto havendo0 Sua Mag.de q. D.8 g.de assim por bem, 
ou eu naó mandar o contrario, e com elle gozará de todas as 
honras, previlegios, liberdades, yzençóes, (e) graças q. em reza6 
do d.o posta lhe'saó concedidss, pello q. ordeno a todos os of- 
ficiaes de justiça e guerra, o tenhaõ, honrem e estimem como 
tal e ao Capiti~m Mor da d.a Capnia o deixe servir e exercitar 
O d.0 posto, e aos soldados seus subordinados Ihe oberieçaó, e 
guardem suas ordens por escrito e de palavra, como devem e 



saó obrigados, para firmeza do q. lhe mandei passar a preeente 
sob meu sinal e seu0 de minhas armas q. 6s cumprir& ta6 in- 
teiram.teçomo nella se contem, e servira debaixo da mesma 
pwse e juramento q. j& tem, e se registar& nesta secretaria e 
nos livros da Camera da Cap.nia. Dada nesta villa de Saó 
Paulo aos nove dias do mes de Novembro. Anno do nascimento 
de nosso senhor Jesus Christo de mil e seis centos noventa e 
nove annw o Secretario Jozeph Rebello Perdigaó o escrevi. - 
Artm de 8ss e Meaezes - Lugar do se110 - Carta patente 
por q. V. S s  faz m.e a Sebastiaõ Roiz Bueno de o nomear no 
posto de Cap.am mais velho da C0mp.a dos homens -cazadw 
da ordenanw da villa de Iguape como neUa se declara. - P.a 
V. S.a ver. 

Carta Régia ordenando que o mestre de campo Francisco de 
Castro Momes governasse a capitania do Rio de Janeiro, 
durante a ausencia de Arthur de S6 e Menezes, - de 10 
de novembro de 1699: 

(Da coUecFáo " G o v e d o r e s  do Rio de Janeiro", 
L VIil ,  fis. 261) 

Franoisco de Castro Morais. Eu E1 Reg vos envio m.to Sau- 
dar. Por ter rezoluto q. os m r s  de Campo pagos governem nas 
auzencias, ou faltas dos Governadores das Conquistas Ultra- 
marinas. Me pareeeo dizemos q. nas auuzencias de Artur de 
SiLa e M e n e s  haveis de ficar governando essa Cappnia e q. 
no cazo q. o d.o G.or Se ache ja auzente, q.do ahi e se gardez 
(ohegardes) Sem embargo de outra pessoa estar governando 
na Sua falta haveis de entrar logo a governar; e assim o man- 
do declararvos, digo, e assim o mando declarar por outra or- 
dem minha ao d a  Gov.or, Ou a q.m o tal Cargo estiver oc- 
cupando escripta em Lx.a a 10 de Novo de 1899. - Eey - O 
Conde de ... .. ......... Pre2id.e - Para o m.e de Campo do 
Rio de Janeiro. 

Carta Mgia ordenando a ~ r W i u r  de SB e Menem que, em 8uas 
ausencias, encarregasse do governo da capitania do Rio de 
Janeiro ao mestre de campo Francisco de Castro Moraes e 
resolvendo que, de enião em deante, fossem os mestres de 
campo os substitutas dos governadores, nas ausenclss ou 

?altas destes, - de 5 de dezembro de 1699: 

(Da mileopáo " G o v e d o r e s  do Rio de Janeiro". 
1. ViU, fls. 261 v.0) 

Amir de SBa e Menezes Am.0 H Reg vos emvio m to 
Saudar. A Franco de Castro Morais miy Senido nomear no 
posto de M.e de Campo da 1nfantar.a paga q' serve nessa pra- 
ça: e porq' poder& Ser necessara q' continuels as jornadas as 
Capitanias do Sul na averimçáa das Minas de q' vos tenho 
encarregado, e se ache Martim Coma Vasq' pelas 8eos m.tos 



annos impossibilitado p.a o trabalha de Substituir nesse Gover- 
no na Vwsa au.cia. e na p e s o s  do d. Franca de Castro Morais 
concorrem todas as p . t e  necess.aí be q' Se possa esperar dê 
muy boa conta de Sy M dezempenho desta obrigaçab. Me wre- 
ceo ordenarvos (como por esta o faço) q' no cazo q' vos auzen- 
teis ihe encarreeueis o d.o Governo o nua1 servirâ Sem mais 
Soldo o' 10 anel-tem com o -to de M.e d e  Camw. e lhe dareis ~ ~, ~ ~.~ ~~-~~~ ~~ ~-~~ . . ~ ~ 

posse na forma costumada conl as Seremonias q' em Semeihante 
acfo Se chsrurnaó tomadolhe prim.0 preito, e homenagem, e 
juram.to cosIumado Seg.do w, e costume destes Reynos de q. 
tudo se fará asento em q. ambos asinareis, e havendolhe toma- 
da a homenagem e dado posse do d.o Govno ihe comunicsreis 
todas aquellas noticias q' julgardes por convenientes a me0 
serviço; e Se vos declara q' asim o d.o M.e de Campo como 
todas as mais pessoas q' daqui em diante sucederem neste mes- 
mo posto hande ficar servindo assim nas auzencias como nas 
faltas dos Gov.res e esta ordem mandareis reg.tr. na Secret. 
dessa Capnia e nas mais p.tes necessarias p.a q' a todo o bm-  
po consta do (o) q' neste p.ar tenho remluto escripta em Lx.a 
a 5 de Da-bro üe 1699. - Rey - O  Conde de.. . . . . . . . . Prez.te 
- P.a o G.or e Cappam g.1 ..... ... .... 

Provisão de slcaide-mór da capitania de S. Vicente e S. Paulo 
a José de Camargo Pimentel, dada por Arthur de SB e Me- 
nems, - de 9 de dezembro & 1699: 

(Da collec$5o "Governadores do Rio de Janeiro", 
1. YII. m. 39 V.') 

Artur de Saa e Menezes &.a Faço saber aos que esta mi- 
nha Provlzâa virem que tendo respeifm ao merecimento, partes, 
e nobreza que concorrem na pessoa do Coronel Jozeph de Ca- 
margo Pimeniel, sendo pessoa das mais nobres, e principaes 
familias destas Capitanias, deujando occazióes de empregarce 
no Serviço de sua Magestade que Deus guarde, como alguas 
vezes O tem mostrado; e por esperar delle que en tudo o de 
que for encarregado, pertencente ao Real Serviço, se haver& 
my confoimo â confiança que faço de sua pessoa, dando favor 
ao Proveeor da officina dos reais quintos para melhor se pa- 
garem, fazendo respeitar as Justiças, e fazer dar a execuçaó 
âs reais ordens. Hey por bem fazer merce nomezu e prover, 
como pella prmnte  nomeo, e prdvo ao ditto Coronel Jowph 
de Camargo Pimentel no cargo de 'Aicayde Mor desta Capita- 
nia de Saó Vicente e Saó Paulo, o qual cargo sirvirâ havendo0 
Sus Mag.de q' Deus g.de assim por bem, e o Donatario na6 
prover. e com o ditto cargo go& de todas as honras, previ- 
legios. liberdades, yzençóes, e franquezas, proesr e precalços 
que em rezaá do ditto cargo lhe pertencerem, e guardar& bem 
e fie1m.k os Capitulas de seu regimento, conforme dlspóe cs 
ordenações deste Reyno: Pello q' o hey por metido de posse, 
havendo primeiro feito preito e omenagem, e dado juram.to 
pela ditta alcaydaria Mw. segundo ma, e coatume do Reyno 
de Portugal naí niiahes niaós de q' se far8 o asento q' he es- 
til10 nas costas dests; e ordeno a todas as Justiças e ofiiciais 





(Da coUecÊáo ''Gorrrnadores do Rio de Janeiro", 1. Vn. Ils. 44) 

Artur de Saa e Menezes &.a Faço ssber aos que esta minha 
carta patente virem que havendo respto. (a) estar vago o posto 
de Sarg.to mor dos Auxiliares, de que he mestre e Campo Do- 
mingos da Silva Bueno, peUa ... ....... que fez do d.0 posto 
Mame1 iapes de M e d e m ,  e convir ao 8av.o de Sua Mag.de 
que D.s g.de, e ao bem cumum deste Povo Para melhor direçáo 
delle proverce em pessoa benemerita, (de) callidade, valor e 
sufficiencia conforme as ordens de Sua Mag.de que Ds. g.de; e 
atiendendo eu o bem que estes requeritos e os mais necessarios 
concorrem na pessoa de Antonio da Rocha Pimentel, por ser 
hu& das pessoas principais deste Povo, fiando delle dará inteira 
satisfaça6 a tudo o de que for encarregado, principalm.te na 
arrecadaçaõ dos reais quintas, e fazendo respeitar as Justiças 
no que terá particuiar cuidado. Hey por bem fazer m.e ao d.o 
Antonio da Rocha Pimentel de o prover e eleger, como pena 
prezente nomeo, elejo e provo no posto de Sar8.h mar do terço 
dos Auxiliares da Capitania de Saõ Vicente e Saõ Paulo, e mais 
villas da Serra p.a Sima assim, e da maneira que o era seu 
aniecessor, o qual posto sirvirá hauendo Sua Mag.dc! q7ie Ds. 
g.de assim por bem ou em naó mandar o contrario, e com el" 
gozar8 de todas as honras, previlegios, liberdades, m w ó e s  - 
franquezas, proes e precarços que em rezaõ delle lhe toearem. 
pello que mando a todos os officiaes de guerra e soldados o te- 
nhaõ, honrem e estimem, obedecendolhe, e guardando suas or- 
dens por escripto, e de palawa, como saó obrigados, pello que 
o hey por metido de posse dando pr.0 juram.to de bem e ver- 
dadeiram.te comprir com as obrigações do seu posto, p.a fir- 
meza do que lhe mandei passar a prezente sob meu signal e 
sello de minhas armas que se comprirá como neUa se con- 
them, registandose nesta Secretaria. e atlonde mais tocar. Dada 
nesta villa de Saó Paulo aos vinte e outo dias do me2 de De- 
zembro. Anno do nascim.to de nosso Senhor Zems Christo de 
mil seis centos noventa e nove annos. o Secretario Joeeph Re- 
bello Perdigaõ o escrevi. - Artm de Saa e Menezes. - Lugar 
do sello - Carta patente por q' V. S.a ha  por bem nomear a 
Ant. da Rocha Pimentel no posto de Sarg.to mor dos Auxilia- 
res da Capitania de Sa6 Vicente e Saõ Paulo e m& villas da 
Serra p.a S i a  cem0 nella se declara - P a  V. S.a ver. 

Carta Régia sobre a restituiç8o dos indios de S. Paulo ás al- 
deias de que foram atirados, - de 22 de janeiro de 1700: 

Artur de S6a e Menezes gov.or e CapitBo g.al do Rio de 
Janta,  Eu El-Reg vos invio m.to saudar. Foime prezente a 
vossa carta de 29 de Mayo do ano passado em que me dais 
conta da observancia que procurais dar ao ~egim.to dos in- 
dios, e dos Missionr.os q. tinheis destinado para as tres aldeias 
de S. Paulo, dividindoas entre os Religiosos do Carmo, S. Ant.0, 
e de S. Bento. e supposto que do vosso zelo wufio que a tudo 
tereis dado a providencia que he neeessa paraq. huá e outra 



COUSB tenha execuaçaó, vos tomo a recomendar m.to espe- 
cia1m.b a restiluição dos ditos Indios nas aldeas donde foraa 
tirados quanto couber na boa ordem desse governo, e permitir 
o est.0 delle, escrita em Lixa a 22 de Janr.0 de 1700 - &ey - 
P.a o Gov.or da Capitania do Rio de Janr.0 - 2.a via. - 

Patente de sargento-mór da ordenança da villa de S. Paulo a 
Antonio Raposn da Silveira, dada por Arthur de S É  e Me- 
nezes. - de 22 de janeiro de 1700: 

(Da callecçáo "Governadores do Rio de Janeiro", 
L W, ils. 46 v.-) 

Artur de Saá e Menezes &.a faço saber aos q. esta minha 
carta patente virem q. havendo respeito (a) estar vago o posto 
de Sarg.to Mor da ordenança digo do terço da ordenança de 
q. he Coronel Domingos de Amores, e este se hade prover em 
pessoa benemerita. de sufficiencia, e valor, nobreza, wniorme 
as ordens de Sua Magestade, q. D.s &de, e rewnhecendo'eu o 
bem q. estes e os mais requizitos necessitrlos concorrem na pes- 
soa de Auto Rapou> da Silveyra, e ter servido o posto de Ca- 
pitaó de Infanteria da ordenança, por patente do Capitaó Mor 
Manoel Pereyra, e pelio dezejo q. mostra de continuar no Real 
serviço, e esperar deJie, se haverá em tu@o o de q. for encar- 
regado muito conforme á confiança q. faço de sua pessoa;' Hey 
por bem de O nomiar, prover, e eleger como pella prez.te o 
faço, nomeo, e eiejo por Sarg.to Mor do terço da ordenança, o 
qual posta seniir8 havendo Sua Mag.de q. Ds. g.de assim por 
bem, ou eu não mandar o contrario, e com elle gozará de to- 
dos os previlegios, liberdades, honras e yzençáes q. direyia m.te 
ihe pertencerem, em rezaõ do ditto posto, pello q. mando a 
todos os officiaes de guerra, e soldados seus subditos o conhe- 
ÇaO por seu Garg.to Mor obedecendolhe em tudo e guardando 
suas ordens por escrito e de palavra como saó obrigados; e a 
todos os officiais mayores de milicia, e justiça, o honrrem e 
estimem, por firmeza do q. lhe mandey passar a prezente, sob 
meu signal, e sello de minhas armas q. se comprirÉ taó inteira 
mt.e, como neUa se contem, registandose nesta secretaria, e a 
onde mais toear, havendo primeiro juram.to em minhas d o s  
de bem e vzrdadeiram.te comprir com as obrigaçóes do seu pos- 
to pello q. o hey por metido de posse. Dada nesta Vilia de Saó 
Paulo aos vinte e dous dias de Janeyro. Amo do nacim.to de 
nosso Senhor Jezus Christo de mil e sete centos. O Secretario 
Jozeph Rebello Perdigaó o eserevy. - Artw de Saa eMenezes 
- Lugar do se110 - Carta patente por q. V. S.8 frts m.ce a 
An.to Rapozo da Silveyra de o nomear no posto de Sarg.to 
Mayor do terço da ordenança de q. he Coronel Domingos de 
Amores, como neiia se declara. - P.a V. S.a Ver- 

Patente de capitão-már dos indios das. aldeias de S. Paulo, 
tanto da serra para cima como da serra para baixo. A Isi- 
dro Tinoco de Sá, dada por Arthur de Sá e Menezes, - de 
22 de janeiro de.1700: 



(Da coUec&o ' ' G o ~ o r a i  do Rio de Jmeiro", 1. VIi, tis. 45) 

Artur de Saa e Menezes &.a Fago saber aos q. esta minha 
Carh patente virem q. tendo respeito ao m.to q. convem ao ser- 
viço de Sua Mag.de q. D.s g.de e ao bem comum destas Ca- 
pitanias p.a melhor guarda, e deffençaó dellas, estarem os In- 
dios das Aldeas de Sua ?,íag.de promptos 9.8 qualquer inci- 
dente q. pode acontecer, e para o regimeia destes hade haver 
pessoa de talento, valor, e dispozição q. as governe, e tendo 
concideraçaõ aos serviços do Capam Izidro TYnoco de SaA, 
sendo Procurador g.1 dos d.os Indios, havendosse com satisfa- 
çaó e zello excessivo no aumento das d a s  Aldeas, pelia qual 
cauza lho mandou agradeoer sua Magestade q. D.s g.de por 
Carta sua, confh'mandoo por ella no d.0 Cargo de Procurada 
gl, em que eu o tinha provido e pellas p.ks e mais circuns. 
tancias q. nelle concorrem, e esperar delle, q. com o mesmo 
zello continuar8 daqui em diante, ajudando as Justiças, e dan- 
do favor p.a melhor se administrarem. faaendoas respeitar, no 
q. ter8 particular cuidado. Hey por bem fazerlhe m.ce. de o 
nomear, prover e eleger no posto de Capitaó Mor dos Indios 
das Aldeas de sua iviag.de q. D.s g.de tanto da serra p.a slma, 
wmo da serra p.a baixo pertencentes ao d.o senhor, o qual 
posto s W M  havendo0 sua Magestade q. D.s g.de assim por 
bem e eu naó mandar o contrario, e por esta Carta patente 
o hey por metido de posse, e lhe encarrego m.ta far4 ter a to- 
dos os Indios as suas armas preparadas p a  o q. quer q. aconte- 
cer, ,e com o d a  posto gozar4 de tadas as honras, previiegios, 
Liberdades, yaenç6es, como gom qualquer Capitaó Mor de q. 
haver& juram.ta em minhas maóos de bem e verdadeira m.te 
comprir com as suas obrigaçóes. pello q. mando a todos os of- 
ficiais de guerra e justiça conheçaó ao d.0 Izidro Tinoco por 
Capitaõ Mor das d a s  Aldeas, e como tal (o) honrem, e esti- 
mem p.a firmeza do q. lhe mandei passar esta Carta patente, 
asinada e selada com o sello de minhas armas q. se wml>rirá 
como neUa se conthem registandosse nesta Secretaria ,e nos 
livros da Camera da Capitania. Dada nesta vilia de Saó Paul10 
aas vinte e dous dias do mes de Janeiro Anno do nascimento 
de nosso Senhor J e m  Cbristo-de mil e sette centos. o Secre- 
tario Jozeph RebeUo Gerdigaó o escrevi - Artm de Saá e Me- 
nem - Lugar do sello - Carta patente por q. V. sa ha por 
bem nomear ao Capita6 Izidro Tinom de Saa. no pasto de 
CaP.am Mor das Aldeas dos Indios de sua Mag.de q. Ds g.de 
como nella se dedara - P.a V. S.a ver. 

Carta Régia communicando a vinda de Antonio Borges, por 
mineiro, - de 26 de Janeiro de 1700: 

A r k  de S& e Menem Am.0 EV ELRw uos emuio m.to 
Saudar. Nesta prezente occaziaó vay para essa Capltanla An- 
tonio ~ o r g e s  por mineiro, e me pareçeo dizeruos que no que 
toca ao se0 Sellario se deicha uossa despoziçaó; isto se en- 
tende emquanto se occupar no mm Seruiw das minas e se 
naõ entereçar wm os particulares que queira6 as dittas minas 



de que uos aulzo para que assim o tenhaes entendido. escritta 
em Lix.a a 26 de Janeiro de 1lQQ. - Rey - Para o Gouor, e 
Cap.am gl do Rio de Janeiro - -de de Aivor - 2a via. - 

Caria Régia sobre a vintena dos q m t o s  do ouro para a casa 
da Rainha, - de 27 de janeiro de 1700: 

Artur de SB e Menezes. Am.o EV EIRep vos envio m.to 
saudar. Tende entendido q. a Ventena dos quintos do oum q. E 
pagava &a anno do renüimento das Minas a Caza da Ray- 
nha Minha sobre twas m.to amada e prezada Mulher q. Ds. 
tem no Gloria se hade continuar na me- forma. Eseriia em 
Lx.a a 21 de Janeiro de 1100. - Rey - Conde de Alvor - Para 
O Gov.01 e Oap.am Gl do R.0 de Janr.0 - 

Patente de capitão do terço da ordenanca do bhTo de R e -  
membé a Antonio Bicudo de Brim, dada por Arthur de S. 
e Menezes, - de 3 & fevereiro de 1100: 

(Da oolieeçáo 'Governadores do Elo de Janeiro", 1. Vii,  fls. 50) 

Artur de Saa e ~ e n e e e s  &.a Paço saber aos q. esta minha 
Carta patente virem q. havendo respeito ao m.ia q. convem ao 
s e ~ p  de Suh Mag.de q. D.s %de, e ao bem comum destes Po- 
vos de Saã Paulo alistareme os homens q. ha  capazes de pe- 
garem em. armas, para qualquer incidente, q. suceda, e estes 
divido em do- terw. para cujo effeito fis Coronel a Wmin- 
gos de Amores de hum terço da ordenança, e para este se ne- 
cessita de Cap im,  q. bem exercitem os dittas postos, e vendo 
eu q. Antonio Bicudo de Britto he hus da+ principais pessoas 
desta Vilia de Saõ Paulo fiiho de pais nobres, em quem con- 
correm as partes e requiziias necessarios para bem poder simir 
o posto de Capitaõ da ordenança. conimme as ordens de Sua 
?,¶ag.de q. D.s g.de, e por esperar deile, q. en tudo o de q. for 
encarregado do serrlço do d.0 Senhor dar inteira satisiapaó, e 
muy ygual & d i a n w  9. faço de seu merecimento. Hey por 
bem fazer m.ce ao 0.0 Antonio Bicudo de Britto, de o nomear, 
e eleger, como pela prezente faço nomm, e elejo por Capitaó 
de hua das Companhias do t e ~ o  da ordenança. de q. he Coro- 
nel Domingos e Amores de Almeyda, do bairro de Tremembé, 
o quai parto 8irvirA enquanto Sua i!&ag.de q. D s  g.de o ouver 
assim por bem, ou eu nau5 mandar o contrario, e com o d.0 
posto gaziuâ de todas as honras, graças, priviiegios. e mais li- 
berdades q. em ra- deüe lhe perieI?cerem; pelio q. ordeno ao 
Sarg.0 Mor do d.o tem ou quem seu lugar substituir lhe d& a 
posse e juram.to na forma costumada de q. se farâ acento na5 
costss desta, e ordeno a todos os officiais mayores de guerra 
ou justiça o tenhaõ honrem e estimem, como trd, e aos offl- 
ciais e soldados da sua Companhia lhe obedeçaó e guarde - 
ordens por escilptto e de palavra, como saó obrigados: Para fir- 



meaa do q. lhe mandei passar a prezente sob meu signal e 
sello de minhas armas q. se comprirb como neUa se conthem. 
registandosre nesta Secretaria, e adonde mais tocar. Dada nes- 
ta villa de Saõ Paulo aos tres dias do mes de Fevr.0 Anno do 
nascimento de nosso Senhor Jems Christo de mil e sette cen- 
tos. o Secretario Jozeph Rebello Perdigaó o escrevi - Ariw de 
Saa e M e ~ e z e s  - Lugar do sello - Carta patente por q. V. S. 
fas m.ce e Ant.0 Bicudo de Britto do posto de Capitab de hua 
das Companhias do terço da ordenança do bairro de Tremem- 
b6 Como nella se declara. - P a  V. S.a ver. 

Patente de capitão da fortaleza de N. S. do Monserrate, em 
Santos, a Manuel de Queirós, dada por Arthur de S& e Me- 
nezes, - de 5 de fevereiro de 17W: 

(Da eollceçáo "Governadores do Rio de Janeiro", 
1. W. iis. 47 7.9 

~ r t &  de Saa e Menezes &.a Faço saber aos que esta mi- 
nha carta patente virem, que avendo respeito o estar vago o 
posto de Capiiáo da Fortaleza Nossa Senhora do Mouçanate 
da villa de Santas, e este se'hade prover em pessoa de satis- 
façáo, vallor, pratica da deciplina militar; e porque estes e os 
mais requisitos necessarios c0ncorrem todos na pessoa de Ma- 
noel de Queiras, por ser hua das pessoas principais daquella 
vilia occupando os cargos nobres daquella villa, e esperar delle 
se haverá muy conforme & confiança que delle faço; Hey por 
bem fazer merce ao ditto Manoel de quemos do posto de Ca- 
pitaó da Fortaleza de Monçarrate da m a  de Santas por tem- 
po de hum anno, o coa1 p i a  servirá havendo0 sua Magestade 
que Deus guarde assim por bem, ou eu na6 mandar o contra- 
rio e com elle vencerá o soldo, se o tiuer, e os mais proes e 
precalços que direita mente ihe toearem, e gozar& de toda6 89 
onras, graças, franquezas, faculdades, e mais preirilegios que 
em rezáo delle lhe sam wucedidos. Peilo que o he7 por metido 
de posse, havendo primeiro feito preito e omenagem, e dado 
juramento pella ita fortaleza, segundo uu, e costume do Reyno 
de Portugal nas ma& do Capitaó Mor desta Capitania, de que 
se fará asento nas costas desta; e ao dito Capitaó Mor hor- 
deno o deixe servir o dito posto; e aos offieiaes mayores e me- 
nores de guerra desta Capitania o hajam, honrem e reputem 
por tal, e aos officiaes, soldados e artilheiros que nella estive- 
rem, e entrarem para sua deffença lhe obedeçaó e guardem 
suas ordens por escripto, e de palavra, como saó obrigados para 
firmeza de que lhe mandei passar esta carta patente por mim 
assignada e seiiada wm o sello de minhas armas, que se com- 
prirá tão inteyra mte. mmo neüa se mnthem, repiitandosse 
nos (livros) da Camera da Capitania,, e onde mais pertencer. 
Dada nesta viüa de Sa6 Paulo aos cinco dia¶ do mes de feve- 
reiro. Amo do nascim.to de narso Senhor Jezus-Christo de mil 
e sette centos. o Secretano Joeeph Rebello Perdi* o emrevi. 
- Artw de Ses e Meneaes - Lugar do sello - Carta patente 
por q. V. S.a ias m.ce a Manoel de queiros de o prover no 
posto de Capim da Fortaleza de nossa Senhora do Monçar- 



raie da d a  de Sanctas por tempo de hum anuo como nella 
se declam. - P.a V. S.a ver. 

Patente de tenente-general dos terw e aauxiliares e ordenança 
da capitania de S. Vicente e S. Paulo a Thomás da Costa 
Barbosa, dada por Arthur de Sá e Menezes, - de 16 de 
fevereiro de 1700: 

(Da ooIlec&o "Governadores o Rio de Janeirom, 1. W, fls. 58) 

Artur de Saa e Menezes &.a Faço saber aos que esta mlnha 
Carta patente virem que havendo respeito ao muito que con- 
vem ao serviço de sua Magestade que D.s %.de, e ao bem ca 
mum destes Povos das Capitanias do sul, para melhor regimen 
delles haver a gente que ha nelias alistada para o que fis dom 
terços hum de Auxiliares, de que he Mestre de Campo Domin- 
gos da SUva Bueno, e outro da Ordenanw, de que he Coro- 
nel Domingos e Amores de Almeyda, e para melhor direcçaõ 
destes dom terços se necessita de pessoa pratica na diciplina 
militar, de respèito valor e calidades, e iendo concideração (a) 
que Thomas da Costa Barbom he filho do mestre de Campa 
Luis da Costa Barbaa, que faleceo governando CasteUo de . .. 
.. . .. . .. alem de ser pessoa ta6 nobre que com o seu respeito 
se rejaõ estes terços com melhor forma, e juntamente ter ser- 
vido a sua Magestade que Ds. gde seis annos coatro de sol- 
dado de cavalo na provincia o Alemtejo, e d o ~  com praça de 
soldado na cidade de Lisboa no terço da armada e vino P m  
esta Capitania de saó Vicente e Saó Pauia foi promovido no 
posto de Capitaõ de Ordenança, o qual servi0 nove annos com 
tanta satisfaçaó, como he notorio. hino varias v e m  B Viua de 
Sanctos e chamado dos Capitais Mores desta Capitania para 
deffender quella Praça dos inimigos levantadas que infestava6 
aquella Costa, e asistia na ditta vma de Sanctas com a sua 
Companhia, e gentio que levava em sua Companhia da sua 
administra~áo, sem que para isso dependesse a fazenda Real 
coma algua antes se mostrou sempre com tanta liberalidade, 
que para tudo o que wndus para o serviço Real he as vaçaos 
mais promptos que nestas Capitanias vivem, e dezejando con- 
tinuar no serviço de sua Magestade que Deus guarde, vendo 
eu pellas rezbes dittas, que para estes dous terços se necessi- 
ta de hum Tenente general, ficando deUe darâ satisfaça6 a 
todas as ord& e ocea7ióes que tiver de grandes empregos, e 
muy ygual 6 confiança que faço do seu merecimento. Hey por 
bem famrlhe merce de o nomear, prover e eleger, como PeUa 
prezente nome0 e elejo por Tenente general dos dom terços 
da infantaria de Auxiliares, e ordenança desta Capitania de saõ 
Vicente e sãa Paulo, e sirvira o d a  posto haveno Sua Mag.de 
que Deus guarde assim por bem e eu naó mandar o C o n b -  
rio, e com o ditto posto gorar& de todas as honras, maças. pre- 
vilegioa, e mais liberdades, que em rezáa delle lhe tocarem, pel- 
10 que ordeno a todas os officiaes mayores de guerra. o. hon- 
rem e estimem e k o  tal, e aas Capitais, officiais e €oidadOs 
dos dos terços lhe obedeisó e guardem suas ordens por es- 
cripto, e de palavra como saó obrlgsdos. Para firmeza do que 



lhe mandei passar a preaente sob meu signal e se110 de mf- 
nhas armas que se comprirâ, como neila se conthem, regis- 
tanosse nesta secretaria. e nos livros da Camera desta Capi- 
tania. Dada nesta villa de Saõ Paulo aos dezaseis dias do mes 
de Fevr.0 de mil e sette centos;. o secretario Jozeph Rebello 
Perdigaõ o escrevi. Declaro que haverá posse e juramento em 
minhas maõs de bem comprir com as obrigações do d.o posto 
- Artur de Saá e Me% - Lugar do seilo - Carta patente por 
q. V. S.a fas m.ce a Thomas da Costa Barboza do posto de Te- 
nente general dos terços da infantaria de Auxilisres e Orde- 
nança desta Capitania, como nella se declara - P.a V. Sa ver. 

Patente de ajudante do numero do teqo dos auxilares de S. 
Paulo a Mathias Barbosa da Silva, dada por Arthur de Sá 
e Menezes, - de 18 de fevereim de 17W: 

(Da calec$io "Governadores do Rio de Janeiro", 
1. ViI, fls. 61 v.9 

Artur de Saa e Menezes &.a Faço saber aos que esta mi- 
nha Carta patente virem que tendo respeito ao muito que con- 
vem ao s&viço de Sua Magestade que Deus guarde e ao bem 
wmum dos Povos de Saó Paulo haver um terço de Auxiliares 
para cujo effeito fis mestre de Campo a Domingos da Silva 
Bueno, e p.a o d.0 terço se necessita de Ajudantes p.a bem 
exercitar os soldados do d.o terço, e vendo que Mathias Bar- 
bosa tem servido a Sua Magestade que D.s g.de na nova Ca- 
lonia do Sacramento com praça de soldado iniante sinco amos 
dous mezes, e sette das e a praça do Rio de Janeiro hum anno 
e hum mes e iresdias, e dezejando continuar no Real Ser- 
viço, e ter suffieiencia, e capacidade para exercer o pasto de 
Ajudante do numero do terço dos Auxilliares, fiando delle se 
haverá daqui em diante muy conforme á confiança que faço du 
seu merecimento, en tudo o de que for encarregado perten- 
cente ao serviço do d.o Senhor. Hey por bem fazer merce ao 
ditto Mathias Barbosa da Silva de o nomear e eleger, como 
wila- prezente o faço, nomeo, e e'ajo por Ajudante do numero 
do terço dos Auxiliares de que he mestre de Campo Domingos 
da Silva Bueno, o qual posto servira enquanto Sua. Magestade 
q. D.s g.de o ouver assim por bem. ou eu não mandar o con- 
trario, e com elle goza& de todas as honras, gritças, previlegios. 
e mais liberdades que em remó delle lhe saõ concedidas: Pello 
9. ordeno ao Sarg.to Mor do d.0 terço lhe de a posse e juram.to 
na forma do estillo, de que se farh acento nas costas desta, 
e aos oficiais mayores de Milicia e de justiça o honrem e esti- 
mem wmo tal, e o deixara6 servir, e exerctar o ditto pasto. 
Para firmem do que lhe mandei passar a p remte  sob meu si- 
mal e sello de minhas armas que se cumprirá como neila se 
conthem registandosse nesta Seoretaria sem o qual naó vaie&, 
e adonde mais tocar. Dada nesta ViUa de Srtó Paulo aos de- 
zouto dias do mes de Fea.0 de mil e sette centos. O Secretario 
Jozeph Rebello Perdigsó o escrevi, -Artnr de Saa e Me- 
-Lugar do sello-Carta patente por q. V. S.a fas m.ce a Ma- 
thias Barbosa da Silva do posto de Ajudante do numero do 



terço dos Auxiliares de que he mestre de Campo Wmingos da 
Silva Bueno Como neüa se deelara. - P.a V. S.a ver. 

Provisão de guarda-m6r das Mùias d.os Catagusses ao sargen- 
to-mor Manuel Lopes de Medeirw, e, na ausencia deste, 
ao tenente-general ThomBs da Costa Barbosa, dada por 
Arthur de SB e Menezes, - de 23 de fevereiro de 17W: 

(Da wiieegáo "Governadores do Rio de Janeiro" 
1. -1, fls. 80) 

Artur de Saa e Menezes &.a Faço saber aos 9. esta minha 
Provisaó virem pue tendo concidera@o nas noticias q. me vie- 
raó da mã forma q. ha nas Minas dos Cataguazes na repar- 
tiça6 das dattas, faltandosse a boa arrecadação daquellas q. to- 
caó a Sua. Mag.de q. D.s %de, tendo mandado varias ordens so- 
bre este particular, nas quais houue algua omiçaó, como tam- 
bem fazendosse violencias aquellas psssoas de menos poder; 
porq. no mesmo tempo em q. esta6 lavrando as dattas q. se 
lhes repartiraó, mostrando!he as vezes a sua furtuna mais 
ouro de q. os outros achaó, de ta6 poderosa a ambiçaó que es- 
quecidos das suas obrigações principalmente da de catholicos, 
sem temor de Deus e das justiças, violentam.te expulçsb aos 
donos das dattas ou vaó minerar juntam.te com elles, contra 
sua vontade o q. tudo he contra os regim.tos de Sua Mag.de 
q. D.s g.de,'e dos Serenissimos Senhores Reys de Portugal seus 
antecessores. e p.a reparar estas violencias, porq. dellas pode 
r e d t a r  riiinas e mortes, me parece0 munto -conveniente tanto 
para o serviço Del Rey nosso Senhor como p.a a boa direçaó 
mandar hum guarda Mor p a  as dittas Minas descubertas, e as 
mais q. se descubrirem, excepto o limite onde ehamaü sumi- 
douro, no qual asiste o Tenente General Manoel de Borba a q m  
tenho encarregado o ser guarda Mor daquelle Limite: e como 
p.a este officio se requer pessoa de respeita, poder, Christanda- 
de, zello do serviço de Deus e do de Sua Magestade q. Ds. g.e e 
q. com a sua pnidencia alham (aihane) todas as perturbações q. 
athe agora ouveraó naquellas Minas, e na do sargento Mor Ma- 
noel Lopes de Medeiros wncorrem todos estes requizitos e 
muitas mais virtudes, fiando delle as empreaas da mayor con- 
cideraçaó: o nome0 e elejo, e provo wmo por esta o faço por 
guarda Mor das Minas dos Cathaguazes, e em sus auzencia ao 
Tenente general Thomas da Costa Barboea, e na de ambos no- 
mear% o d.0 guarda Mor a p w a  que achar mais capas e be- 
nemerfta que se achar naquellas partes psia q. faça observar 
oom jusiça e inteireza o q. El Rey nmso senhor manda, e 
guardará e far& guardar tudo o q. dispõe o Regimento q. lhe 
dou p.a se governar e espero q. nestes particulares obrem os 
d.m aslma de sorte q. o d.0 senhor. tenha q. lhes fazer merces, 
e eu m.to q. lhes louvar, e emcarrego a todas as pessoas tanto 
officiais de guerra como de justiça lhe dem tode a ajuda, e 
favor que lhe for necesario para tudo o q. w n d w  ao serviço 
de sua Magestade q. D.8 ge. e por firmeza de tudo mandei 
passar a prezente sob meu signal e seIlo de minhas armas q. 
se comprirâ como nella se wnthem, e haverâ posse e jura- 



mento nesta Secretaria de bem e verdadeiramente còmprir com 
as obrigações de seu Cargo, e se regbtari nesta Secretaria. 
Dada nesta vUla de Sah Paulo aos vinte e tres dias do me2 de 
Bevexeiro de mil e sette centos. O Secretario Joaeph Rebeilo 
Perdigaõ o escrevi. - Artnr de Saa e Meneaes - Lugar do sel- 
10 - Provisaõ por q. V. s.a ha por bem nomear ao Sargento Mor 
Manoel Loges de Medeym no Cargo de guarda Mor das Mi- 
nas dos Cathaguazes auzente ao Tenente general Thomas da 
Casta Barboza, como nella se declara - P.a V. S. ver. 

Regimento para as minas de ouro, feito em S. Paulo por Ar- 
thur de S& e Menezes, - de 3 de março de 1700: 

(Da eollecçáa "Governadores do Rio de Janeiro", 
1. VII, fl& 64) 

Regim.to q. se ha de guardar nas ,Minas de Cataguazes, e 
em outras quaisquer do destricto destas Capitanias de ouro de 
Lavaje. 

1.0 Em prhneyro lugar o Guarda Mor deve ser m.to te- 
mente a Deus nosso senhor, porq. sÔ dessa sorte poded con- 
ceguir mtos. bens espirituais, e temporais. 

2.0 No caw em .q. souber. q. entre os Mineyros ha alguas 
discordias, de q. 0rdinariam.k se origina6 mortes, e perturba- 
çaó entre todos, farã M o  o possivei para t a a r  semiihantes 
demrdens, prendendo aos motores em suas caeas,. ou ranchos, 
e os náo soltará sem primeyro os fazer amigos, fazendo cada 
hum delles, termo de na6 entender ísic) hum com outro. 

3P Como Guarda Mar chegando ãs Minas deve logo exa: 
minar os Ribeyros a. es& descuberths. e a riqueza delles, e se 
a pinta he geral, depois de ter feito este exame, saber& se es- 
taó m.to distantes' huns dos outros, e no caw q. as distancias 
seja6 de sorte q. elle possa repartir a todos, nomear& 
guardas menores p.a haverem de fazer a repartiçao naquella 
parte, q. lhe for consignada pelo Guarda Mor. 

4? No caw em q. ouver algua duvida entre os Pdineyros 
sobre as mediçoim das suas dattas, entendo q. Ibe pertence 
mais terra. entrando pela datta do vizinho, não desidiraõ en- 
tre sy a questaó, porq. ordinnriam.te de as quererem desidir 
riassem discordias, rewrreraó ao Guarda Mor, ou Minor, para 
que lhe mande medir novam.te as dattas q. ihe foraõdadas, 
p.a q. cada hum fique com o q. lhe toca. 

5? E como muitas vezes tem sucedido q. algum homem 
pobre achou na sua datta pinta rica ihe fizraó violencia os 
poderozos, expulçando della com ta6 pouco temor de D.s, e da. 
justiça, e M cara q. isto suceda o q. naó he de prenunir re- 
correr8 aoGuarda Mor, porq. o desiorce, e no cam q. eUe o 
naó possa conceguir, justificar$ perante o dito guarda Mor com 
testimunhas, o quanto lhe rendeo a terra q. tiilha lavrado, e 
quantas braças, era6 as lavradas, para q. conforme o ouro q. 
tirou da ditta lavoura, lhe pagar igualm.te aqueiia pessoa q. 
lhe fes a violencia, a16m das mais pennas, q. & justiça pare- 
cerem conveniente. 

6? Assim q. o Guarda Mor tomar conhecim.ia dos ribey- 



ros. mandarâ medir o seu comprim.to para saber as braças q. 
tem, e depois de feita esta deligencia, saberã as pessoas q. es- 
ta6 presentes, e os negros q. cada hum tem, naó se fiando de 
informaçoins de seus donos. sena6 dos q. vir perante sy farA a 
repartiçaó das dattas na maneyra seguinte: em primeyro lu- 
gar darâ a datta â pessoa q. descobri o ribeyro, a qual lhe to- 
ca por descobridor, na parte onde elle apontar, e logo se seguira 
a de Sua &iag.de; sendo a pinta igual wm a do descobridor; e 
q m d o  o na6 seja tomàrâ a dita datta no mais bem parado 
do Ribeiro e seguirçeha logo a q. se dâ ao descobridor como 
lavrador ou em qual quer parte q. eUe quiser, porq. sem- 
pre os descobridores devem ser favorecidos em tudo, para q. 
este favor anime a m.tos o fazerem descobrim.tos, e no razo 
q. hum descobridor, descubra coatro ribeyros, no ultimo se lhe 
daraó duas dattas como descobridor, e dgas como lavrador, 
atendendo porem q. as duas da*s wmo descobridor, e lavra- 
dor, seraó onde o dito descobridor apontar, e as outras duas q. 
n0vam.t~ lhe concedo, seraó tiradas por sorte, como no capi- 
tulo septimo seguinte determino, se dem nos mais lavradores, e 
repartia as mais dattas regulandoce pellos escravos q. cada 
hum tem; em chegando a dose escravos, ou dahi p a  sima, se 
farã repartiçaó de hua datta de trinta braças wnforme o estil- 
10, e aquellas pessoas q. naó chegarem a dose escravos lhe sersó 
repartidas duas braças e meya por cada negro, p.a q. igualm.te 
todos logrem da merce q. sua Mag.de q. D.s g.de lhe faz. 

1 .O  E p.a q. naó haja queixa, nem dos pobres, nem dos ri- 
cos por dizerem quando sucede, q. a datta na6 dâ cabedal, e 
q. ouve dolo na repartiçaó do si~tio por amizade, ou por respei- 
to, o Guarda Mor mandara fazer tantas escritos, quantas forem 
as pessoas, com quem se ouver de repartir, e se escreverâ em 
cada escrito o nome de cada hum, na mesma manera como 
quando se tiraó sortes, e deitandoos em hum vaso, mandari 
o Guarda Mor, tirar os ditos escritos por hurn menino de me- 
nor idade q. se achar, e logo abriraó o dito escrito, repartira6 
a data q. se seguir na mesma forma, q. no Capitulo sexto te- 
nho determinado. e da mesma forma se hiraó seguindo ahs 
mais, e logo mandarâ por marcos, nas dattas de cada hum, p.a 
q. na6 hajáa duvidas, e na datta q. tocar a Sua Mag.de se poraó 
logo marcos com R. em cada marco. 

8P Como muitas vezes sucede levarem os deswbridores 
em sua Companhya alguas pessoas q. o ajudaó a descobrir os 
ribeyros, e logo q. saó deseubertas acode toda a gente, p.a que 
lhe dem datas, e muitas vezes fica6 de fora os q. ajudara6 a 
descobrir, e se reparte wm os q. vieraó de novo, ou por res- 
peito, ou por lizonja; ordeno q. os sobreditas q. acompanha- 
ra6 ao descobridor entrem na repartição do Ribeyro, ou Ri- 
beyros, em primeyro lugar. 

9: Nas Minas se observa hum abum muito prejudicial 
p.a os quh~tos pertencentes a Sua &ia&?.de q. Deus gde wmo 
tambem p a  OS vaçaiios, porq. Se ao mesmo tempo se descobrem 
m.tos Ribeyros, querem todos os poderoms q. em cada Ribeyro 
se lhe dê datta, ficando (muitos) muitas vezes sem terra p.a 
lavrarem. por cujo respeito he preju,izo p.a <s vaçaüas m o  
asima digo, e suqde 0rdinariam.k naó poderem os poderoaos 
lavrarem tantas ditas, de q. nasse pagaremse aM% sem as 
lavrarem, e he grande prejuizo aos quintos reah, porq. poden- 



do a real fazda lucrar logo grandes interesses, os vem a lu- 
crar paçados m.hs tempos; e quando asim naó suceda, como 
se vem com m.tas datas. as vendem aos pobres q. ficara6 sem 
ellas, quando Sua Mag.de q. Ds. g.de dâ ,terra gratuytam.te 
aos seus vaçallos, e p.a evitar esta injustiça se naõ dara se- 
gunda data a nenhuma pessoa sem ter lavrado a primeira; e 
estando. todas os Mineyros acomodados havendo mais terra 
p.a repartir, entaó se atender?. aos q. tiverem mais negros, 
porq. sobrandolhe dos doze pretendentes a primera datta, se 
fara repartiçaõ com eile, ou com elles na forma do Capituüo 
seiXto deste regim.to dandosse duas brwas e meya por negro, 
e logo q. canstar ao Guarda Mor q. cada hum dos Mineyros 
tem lavrado a sua datta, havendo mais terra se repartirâ no- 
vam.te com elles. 

10. E no eaeo q. os Mineyros com quem se repartir dattas, 
dentro em wrenta dias na6 as principiarem a lavrar, se pode- 
ra6 repartir com outra qualquer pessoa q. delate as ditas dat- 
tas na6 saó lavradas, e o gaurda Mor as m e r a  repartir com 
quem lhe paresser, porq. desta sorte vem a lucrar a fazda de 
Sua Mag.de q. Ds. gde o piqueno interesse q. lhe toca das so- 
breditas Minas, advertindo porem q. poderâ m.tas vezes su- 
ceder pararem com a lavoura das minas, ou náa principiarem 
a lavrar,-por estarem distantes da dita Mina, wmo m.tas ve- 
zes sucede, em tal cam na6 poder$ o ditto guarda Mor tirar 
as ditas dattas por .devolutas, e o mesmo se emtende por se 
meter invernada, falta de Mantim.tos, os saude. 

11. O Guarda Mor pello gr.de trabalho q. tem sem ter or- 
denado al-, e peiias despezas q. fas ter& em cada Ribeyro 
hua datta, a qual ser& conforme aos negros q. tiver na forma 
da Capitulo seixto deste Regimko. 

12. Como sucede m.tss pessoas venderem (as dattas) q. 
lhe da6 p.a se lhe repartirem outras, aes tes  tais se lhe na6 
repartiri segunda ver, sem estarem primeyro todos acomo, 
dados. 

13. Como as Minas em toda a parte do Mundo tivera6 o 
privilegio de Couto, pello util q. se segue de haver m.tos Mi- 
neyros, e descobridores, naó se poder?. prender nenhum omi- 
ziado nas dittas Minas, excepto os Criminoms de lesa Mages- 
tade Divina e humana, porem sendo qualquer crime cometido 
nas Minas, ou seu destricto, se procedera contra os culpados na 
mesma forma wmo em outra quaiquer parte. 

14. Como nas Minas tem sucedido haverem guardas Mo- 
res intrusos, como proximam.te sucedeo, repartindo temas e 
fazendo todos os actas de Guarda mor sem p.a isso ter juris- 
diçaó, nem poder, o q. tudo dou por nullo; o guarda Mor em 
emtrando nas M i  podera repartir as terras q. achar repar- 
tidas peilos sobre ditos intrusos rezemando porem as dattas do 
descobridor, porq. de quaiquer sorte lhe toca, e quando ao 
Guarda Mor lhe pareser dar as ditas datas, mal repartidas sas 
mesmos o fará, na6 sendo daquelles q. quizeraõ f a m  força e 
violencia ao Guarda mor Gracia Raiz Velho, p.a que na6 face 
repartir aos ditos Ribeyros, e o mais q. neste Capitulo podem 
declarar, deixo a sua prudencia. 

15. E como pode suceder fmremce alguns deswbrim.tos 
em partes ta6 remotas, q. se na6 possa dar conta ao Guarda 
Mor, em tal cazo poderaó entre sy os descobridores, e a mais 



gente q. se achar nas ribeyros elegerem hum ouarda menor 
q. seja pessoa do miihor procedim.to, e boa nota, q. entre eUes 
ouver, p.a q. haja de fazer repartiçaó das datas, na forma q. 
tenho disposto neste regim.to, porem se a distancia.em q. se 
fizer o descobrim.to for menos de trinta legoas, onde asistir o 
da Menor, como tenho dito, mas nem por isso deixaraó de 
dar logo conta, ao Guarda Mor do sucedido, dandolhe parte de 
quantos Ribeyros, e as braças q. tem de comprimto, e de 
rao dar conta ao Guarda Mor; mas se o tal desc0brim.b for 
mais distante das trinta legoas, poderaõ fawr o dito Guar- 
guarda Mor, em tal caw se na6 fara guarda menor, e logo hi- 
quanto he a p.inta porq. quando lhe pareça hir ver esse des- 
cobrim.to, ahinda q. distante o possa fazer. 

16. Wrq. sucede muitas vezes deswbr.mce alguns Ri- 
beyros, sem se dar partes delles, o q. he prejudicial aos quin- 
tos de Sua Mag.de q. D.s g.de, e aos VaçaUos toda I. pessoe q. 
vier delatar o ditto descobrimto. oculto lograrâ a merce q. se 
avia de fazer ao verdadeiro descobridor. 

17. E porq. na6 haja confuzaó, nem engano. pedindo os 
mineyras datta, tendo-lhe já repartido a q. lhe toeava, o Gum- 
da Mor terá hum livro em q. lançar& as pessoas com quem 
repartirsó as dattas. declarando as braças, q. lhe daraõ, -e os 
n e m  q. cinha o dito Mineyro. 

18. Como me tem chegado a noticia q. da Bahya man- 
da6 alguns pessoas gado, e negros p.a se venderem nas Minas. 
e como qualquer contrato feito por aquellas partes he prejudi- 
cial B boa arrecadaçaã dos quintas Reias, porq. como o q. se 
compra he a troco de ouro em p8, toda aquella quantia q. 
emportar o procedido dos ditos negros, e gado, se hade de- 
zemcaminhar sem pagar os sobre ditos quintos, e porq. esta 
materia he de ta6 danozas cansequemias. he meci!za q. neste 
partinilar h a j a  toda a cautella; pello q. ordeno m Guarâa 
Mor q. tendo noticia q. tem chegado o dito gado, oú negros, 
encontinents mandas logo notificar a pessoa, ou pessoas q. 
os trouxerem, p.a q. venhaó dar entrada de quantas cabeças 
de gado, e negro8 tra7.em. e se ihes declarará q. ocultando al- 
guas pagarã o noviado das q. ocultar. e ser& preso e castiga- 
do na mesmo for- q. saó aquelles q. dezemcaminhaó a faz.& 
Real e depois de terem dado a dita entrada sabera o Guarda 
Mor por quanto vende o sobredito gitdo, e negros, de q. paga- 
rsá os quintos como he estillo; e esta cobrança farâ o Guar- 
da Mor pree.te o seu escrivaó, q. lançara6 em hsm livro, o ou- 
ro 4. se entregar dos sobreditos quintos, do gado, ou negra% 
no qual livro assignaraó ambos. e a pesara p. pagar os quintos. 
e se ihe darâ a ler o termo q. sobre este particular se fizer, e o 
Livm ser& primeiro rubricado, e numerado pelo administrador 
geral das Minas, e em sua awencia o Provedor desta offiçina 
de 886 Paulo Manoel Roi2 de Oliveira. 

19. E no caio q. os ditos vendedores do gado. ou negros 
dlgsó q. querem vir pagar os quintos as offiççinas de Saó Pau- 
lo, ou TahybaM, em tal cazo os deixaraó vir, advertindo po- 
rem q. haó de dar hua fiança segura e abonada, de m o  ha6 
de pagar as quintos nas offiçinas, e o Guarda Mor ihe to- 
marâ peUa ma6 de seu escrivaó a dita fiança daquelia quan- 
tia q. pertençer a Sua Magestade q. Da g.de, e não ficarâ d e  
-brigado o fiador. sem constar do Provedor da offiçina em 



como se tem pago a quantia q. pertençe a Sua Mag.de q. 
D.s &de. 

ao. E como poue suceder huem alguas pessoas por scu 
neaocio particular buscar gado ou negros aos currais da Bahya, 
levando ouro em pô, pera fazerem o dito emprego, os manda- 
r& notificar logo o Guarda Mor, pera q. na6 levem ouro em 
po, elles mostrara6 o dinheiro-q. leva6 pera fazer 3 dita com- 
era do gado, ou negros, o qual dliihevo se registará no livro 
0.a q. a todo tempo se venha no conhecim.to, se Ievara6 me- 
nos dinheyro do q. o emprego. q. trazem, e achandosse q. le- 
varaõ algum ouro em pó, os prenderá o Guarda MOr e os re- 
meterâ'ao Ryo de Janeyro, confiscandolhe os seus bens, e darâ 
conta p.a se haver de castigar o delinquente como Dareçer 
justica. 

21. E porq. podem vir varia generos da Bahya as Minai 
a vender, dos ~ u a i s  se na6 pode fazer aquella averiguaçaõ do 
seu procedido, como se faz d~ gado e negros: o Guarda Mor 
mandar logo despejar aos q. os trouxerem, porq. na6 fique 
prejudicada a faa.da Real, no ouro em pó, q. haõ de levar p.a 
a Bahva. e se acazo quizerem trazer fazendas as naveeuem 
pela Barra do Ryo de Janeyro, e as poderaõ conduzir Por Tahy- 
baE, ou Saá Paulo, pera as Mihas como fazem os mais porq. 
desta sorte fica com mais sigurança a faz.da Real e se Ihes 
naó empede o seu negocio, q. como vaialas o uodem tambem 
fazer. e fica6 sUbgeitos as offiçinas. 

22. Como suçede descobrindoçe Ribeyros pedirem os des- 
cobridores dias p.a o exame delles, com tanto dolo e maldade 
q. os dias q. precuraõ p.a o exame servem p.a e rca lays  ditos 
Ribeyros e mineralos e quando da6 conta ao Guarda MOI. he 
depois de terem tirado todo o preçiozo do Rtbeyro, em q. a 
Iaz.da de Sua Mag.de q. D.s g.de e os vaçalos fica6 prejudica- 
dos: e por evitar este descaminho o Guarda Mor lhe darâ ouia 
dias pera exame e no cazo q. o descobridor exçeda o tempo 
conçedido perder6 as dattas q. lhe haviaó de dar naquclle 
Ribeyro, como descobridor e iavrsõor, porem como pode su 
wder 4. o Ribeyro seja m.to dilatado, e as dattas m.to fundas 
e serem poucos os dias consignados para o exame, deixo a 
eleiçaõ do Guarda Mor darlhe aquelies dias q. lhe pareçerem 
convenientes 

23. E como suçeoe q. os Ribeyros saó taá ricos, q. entra. 
sua riqueza muitas braças pella terri  dentro, havendo pessoas 
q. tenham ficado sem data; pedindoa nas sobre quadras se 
ihe repartirá na mesma iorma q. tenho disposto no Capitolo 
Sexto da repartiçaó dos Ribems; porem no eaao q. todos es- 
tejaó acomodados, no Ribeiyro ou Ribeyros, e acabano de la- 
vrar a data q. lhe tocou. pode ter notiçia de algua data de 
pinta rica e querer q. se lhe de a sobre quadra da ditta datta; 
em tal cam se lhe na6 darâ; porq. essa pertence ao Primeiro 
q. a lavrou. ou estd lavrando a sua quadra. 

24. Como pode suçeder q. se descubra algum Ribeyro e 
ser agente muita, e ser a terra para lavrar muito pouca, em 
tal cara o Guarda Mor respeitando os negros de cada hum, 
repartirá com ygualdade inda q. seja a palmos, de sorte q. os 
pobres e poderoeas, fiquem satisfeitos, mas sempre na forma 
de  repartiçaó por wrtes. 

25. E porq. as Minas acode todo o genero de gente e al- 



,- 
%us ta6 pobres q. na6 levaó negro nenhum p s  mlnerarem, a 
estes Sendq homens brancos se ihes da& sinco braças de terra 
a cada hum, onde lhe cahir a sua sorte., como aos mais, porq. 
naó he reza6 q. por serem pobres perca6 a merce q. Sua Ma- 
gestade faz a todos seus wçalos, concedendolhe taó liberal- 
mente a riqueza q. hoje estaõ adquirindo. 

26. E como ordinariamente suçede hirem ourives asistir 
nas Minas donde fazem varias obras, o q. he prejudicialissimo 
P a  os quintos reais, porq. todo o ouro q. se *z em obra na6 
tem Pago os sobre ditos quintos, os guardas Mores, ou Meno- 
res teraó particular cuidado de examinarem se os ditos ourives 
maó do seu offiçio, e uzando os mandaraó notificar p.a q. logo 
despejem o sitio e venhaó p.a povoado, e reinçidmdo incorrer& 
nas pennas do bando q. mandey iançar nesta vilia, em quinze 
de outubro de noventa e sete, q. estâ registado na Camera, as 
quais s& q. toüo o ourives q. fizer cordões de ouro por sol- 
dar pagara6 da eadeya duzentos mil réis, as duas partes p.a o 
aoue&dor e a outrs p.a as obras publicas desta villa, e serâ 
açoutado pelias mas publicas, e degradado p.a Angola por toda 
a vida, e pera mayor segurança em os guardas Mores ou me- 
nores sabendo q. os ourives asistem nas sobre ditas Minas, inda 
q. naó tenhaó notiçia de q. uzaó do seu offiiio os mandaraó 10- 
go notificar p a  q. na6 uzem delle debaixo das mesmas pennas: 

I porq., alem delias perdera6 todo o ouro q. se lhe achar, e este 
se conffsoarâ p.8 a fazenda Real: e constando de algua pessoa 
q. lhe tenha dado o sobre dito ouro, p.a famr obra serã casti- 
gado como aquelles q. deaencaminhaó a fazenda Real, e como 
tambem suçede q. alguns moradores tem ourives escravos en- 
correraó os ditos escravos na penna vil dos asoutes e sendo o 
senhor macanico (mecanieo) encorrerá na' mesma pena, e sen- 
do nobre constando q. mandou fazer a dita obra ao seu escra- 
vo, na6 encorrerA na pena dos açoutes, mas encorrerá em to- 
das as m& sobreditas. 

27. Porq.to as datas pertencentes a sua ~ag.d& q. D.s gde. 
se deve ter na boa arecadaçaõ do proçedido delias o mayor 
cuidado, m e  tem mostrado a experiencia os descaminhos que 
tem havido neste particular, por cuja cauza he preeizo buscar- 
pe o Remedio p a  evitar ta6 grande danno, e suposto q. seja o 
mayor aserto porençe em praça todas as rendas reais, a quem 
mais lança, esta forma se naó deve uear nas Minas pella dis- 
tançia, porq. nunca se obsenraó aquelles termos q. pedem se- 
melhantes arematapões nas quais sempre ha subornas, e con- 
luyos, e quando na6 haja estes o prlmelro q. abrio o lanço 
sendo poderom, naó ouve ninguem q. lançaçe sobre o seu lanço 
e se lhe rematou a datta pilo q. elle quis, como o testemunaó 
sete Ribeyms em o tempo em q. foi GuBrda Mor Gracia Raiz 
Velho. (de) q. se podia esperar hua grande quantia de ouro, e 
rendera6 tremntas e setenta e nove outavas, por @a caum 
ordeno ao Guarda Mot, ou a quem o seu cargo se& q. po- 
nha na praga as  datas reais a quem mais der e andara6 em 
prega6 nove dias, tomando o e&v& os h ç a s  de eada hum, 
como he estillo, e ao mesmo tempo manda& por todas as W- 
ies çircumvizinhas par onde se minerar (pôr) as ditas dattas 
iambem em prsça! e se arematamó a quem der m& por ellas, 
sendo o preço equ~valente a sua pinta, e no c m  q. o p r w  naó 
seja sobrelevante, o dito Guarda Mor mandar6 lavrar as ditas 



datas Reais, para o q. lhe concigno os Indios q. lhe forem ne- 
cessarios, e nomiarâ pessoa q. assista a dita Lavoura q. seja 
da melhor nota e proçedimenta, e lhe asistirá hum escrivaó que 
nomiarâ o Guarda Mor q. seja pessoa de toda a inteireza e ver- 
dade e poderaú servir a sua Mag.de de sorte q. a sua Real gran- 
deza lhe remunere o zlio com q. tratarem a boa arecadaça6 
da sua Real fazenda, e este negoçio o hei por m.to encarregado 
ao Guarda Mor, por esperar q. elie obre com tanta yzençaó q. 
nua Mag.de q. D.s g.de tenha q. lhe agradeçer; Declaro q. o 
escrivaó q. assistir a lãvoura das datas Reais terá hum livro 
rubricado e numerado pl lo  adeministrador geral das Minas, e 
em sua auaencia pelo Provedor da officina de Saõ Paulo M.el 
Roia de Oliveira, no qual Livro lançará todos os dias o ouro 
q. se tirar da dita datta declarando a quantos do mes, (e em 
que dia) e declarará a pinta da datta com suas relanciadas, e 
quantos Indios batiaraó. 

28. E como tem suçedido haver alguas duvidas entre os 
descobridores, huns q. descobrem o rio principal e outros q. des- 
cobrem alguns riachos q. vem dar no primeiro q. se descobrio, 
em tal cazo sendo os riachos pequenos pertencera6 estes des- 
cobrim.tns ao primeiro descobridor; porem se os rios forem 
grandes posto q. venha6 a dar no rio principal estes entaó per- 
tençeraó ao descobridor q. descobrir os ditas Rios. 

29. E porq. me tem vindo a notiçia q. nos Ribeyros q. se 
repartem, estes tem alguas anciadas (enseadas) e pontos (i) 
e que se repartiraó athegora Relias voltas q. fazem os ditos Ri- 
beyros, o q. he prejudiçialissimo aos q. se repartem, peUo q. 
ordeno ao Guarda Mor q. repartirá os ditas Ribeyros pella 
terra firme e n&o pellas voltas dos Ribeyros, lan~anda 
hua linha r e ~ t a  p.a'a repartiçaó, e este se guardará inviola- 
velm.te como Ley, emq.to Sua ivíag.de q. D.s g.de na6 mandar 
o contrario e este se registará nos livros das Cameras desta 
Villa de Saó Paulio, e na de Tahybate. Saó Paulo, 3 de Março 
de 1700. o Secr.0 Joseph Rebello Perdigaó o escrevi - Artur 
de Saa e Menezes. 

Provisão de escrivão do guarda-mor das minas dos Catagua- 
ses, dada a Manuel Antunes de Carvalho por Arthur de 
Sá e Menezes,-de 3 de março de 1700: 

(Da eollecçáo "Governadores do Rio de Janeiro", 
i. -1, ris. 91 V.*) 

Artur de Saá. e idenezes &.a Faço saber aos que esta mi- 
nha Provizaó que tendo Respeito ao muni0 que Convem 
ao serviço de Sua -.de que D.s g.de p.a melhor direcçaó das 
minas e arrecadaçaó das Suas Reais Datas FaEr hum guarda 
mor que bem e ve1dadeiram.k exerça o d.o Cargo p.a o que fsis 
eieiçaó no Sarg.ta Mor Manoel Lopes de Medeyros, e seg.do o 
Capam (Cap.0) do seu Regim.ia hade ter hum escrivaó p.a 
fazer o que no d.0 Regim.ta lhe encarrego e p.a exercer o d.0 
officio se neceata de pessoa benemerita de fidelidade e e x p -  
riencia, e o mais que se requere p.a o d.0 officio e porque na 
pessoa de Manoel Antunes de Carvalho Concorrem todas as 



partes e requizitos necessarios. e por esperar delfe obre com 
toda a yzençaõ e inteireza. Hey por bem fazerlhe m.ce de o 
nomear, e prover no officio de escrivaõ do Guarda Mor das 
Minas dos Catahguaees o 8arg.b Mor Manoel Lopes de Me- 
deyros, e com o d.o officio goz9. de todas as honras, prehimi- 
nencias qu? en Rezaõ do d a  officio lhe saõ concedidas. Pello 
que ordeno ao Guarda Mor o deixe servir o d.o officio, e Uie 
de a passe e juFam.to na forma costumada: para firmeza do 
que ihe mandei passar a prez.te sob meu signal e se110 de mi- 
nhas armas que se Comprirâ Como nella se contem Registan- 
dosse nesta Secretaria. Dada nesta Villa de Saõ Paulo aos 3 
dias do mes de Março de mil e sette Centos. O Secretario Jo- 
eeph Rebelio Perdigaõ o escrevi.-Artur de Saa e Menezes- 
Lugar doselo - Pmviueõ por q. V. S.a fas m.ce a Manoel e- 
tunes de Carvaiho da serrentia do officio de Eserivaõ do guar- 
da Mor.das minas dos Cathaguazes, Como nelia se declara - 
P.a V. S a  Ver. 

Provisão de escrivHo da camara e orfams da viila de S. Paulo 
a Jeronymo Pedrosa de Oliveira, dada por Arthur de SB e 
Menezes,-de 3 de março de 1700: 

(Da coiiecpio "Governadores do Rio de Jsneim", 
L VII, ils. 87) 

Artur de Saa e '~enezes  &.a Paço saber aos que esta mi- 
nha prwizaõ virem que tendo respeito a Jemnimo Pedrow de 
Oliveira estar servindo os officios de eserivaó da Camera e or- 
faons, e se lhe ter acabado os seus provimentos, e me constar 
m v e  wm boa satisfaçaõ, verdade e limpem, e por esperar del- 
le continuar da mesma sorte. Hey por bem faeer m.ce aa ditto 
Jemnúno P e d r m  de Oliveira da serventia dos officios de es- 
criva6 da Camera e orfaons por tempo de hum anno o qual 
terâ principio em coatro de Mario prezente, e o servir6 haven- 
do Sua Magestade que D.s g.de assim por bem ou eu naó man- 
dar o contrario, e com os d.os officios haver& os ordenados se os 
tiver, e ax mais proes, e pre+ws que direitam.te lhe tocarem, 
e servlrâ debaixo da mesma posse e juramento que ja tem para 
firmeza de que lhe mandei passar a prezente sob meu signal e 
selio de minhas armas que se comprirá como nelia se contem, 
registíuidosse nesta secretaria e adonde mais tomr, e deu fian- 
ça a pagar os novas direitos. Dada nesta Viiia de Saó Paulo 
aos tres dias do mes de Março de mil e sette centos. O Secre- 
tario Jozeph R e m o  Perdigaõ o escrevi. - Artnr de Saa e Me- 
nezes - Lugar o sella) - h&aÕ por q. V. S.a fas m.ce a 
Jeronimo Pedrow de Oliveira da serventia dos officios de es- 
criva6 da Camera, e oriaons desta Villa de Saõ Paulo, como 
neua se declsra. - P.a V. S.& ver- 

Patente de sargento m6r da vüia de N. S. cio Desterro de Jun- 
diahy a Antonio Moraes de Siqueira. dada por Arthur de 
SB e M e n e m , 4 e  3 de março de 1700: 



(Da ooUecçáa "Govemdores da Rio de Janeiro", 
I. M, &. 84) 

Artur de Saá e Menezes &.a Faço saber aos que esta mi- 
nha Carta parente virem que havendo Respeito ao que me re- 
Prezentou por sua petiçaó An.0 de Morais de Siq.ra, dizendo 
que elle era morador da Villa de nossa Senhora do desterro 
de Jundiahy filho das principais familias della, e que estava 
Vago o Posto de Sarg.to Mor daquella Vilia, e que tinha ser- 
vido o Posto de Capitaó da ordenança da mesma Viila, e lhe 
fizesse m.ee provello no d.0 posto de Sarg.ta Mor, e respeitan- 
do eu ser capas do d a  posto, e ter Servido a Sua Mag.de que 
D.s g.de com boa satisfaçaó, e esperar delie se Haverâ da qui 
em diante da mesma maneyra e concorrem nelle as partes e 
Requisitos necessarios conforme as ordens de sua Mag.de que 
D.s g.de iiey por bem fazer meroe ao d o  An.0 de Morais de 
SiqUeira de o nomear, prover e eieger, Como peila prezente O 
faço nomeo e elejo por Sarg.ta Mor da Villa de nossa Sr.a do 
Desterro de Jundiahy, o qual posto servirá Havendoo sua 
Mag.de que D.s g.de assim por bem ou eu nâa manda o con- 
traria, e com o d.o posto gozar6 de todas as honras, graças, 
previlegios prehyminencins e mais Liberdades que em rezaó 
delle lhe saó concedidas; pello que ordeno a todos os officiais 
de guerra mayores e justiça o tenhaó, honrem e estimem como 
tal e aos officiais menores da d.a Vüia Ihe obedeçaó, e guarde 
suas ordens por Escripto e de palavra, Como saõ obrigados. 
Para firmeza de que lhe mandei passar a prezente sob meu 
&na1 e sello.de minhas armas que se wmprfrâ Como nelia se 
contem, e haver8 posse e juramento na Camera da d.a Vffla, 
de bem e verdadeiram.te Cumprir com as suas obrigações e se 
registarâ nesta Seemtaria e nos Livros da Camera desta Da- 
pitania. Dada nesta Vilia de Saó Paulo aos ires dias do mes 
de Março de mil e sette centos. O Secretario Jozeph Rebelio 
Perdigaó o escrevi-Artur de -8 e MenezesLugar do selio- 
Carta patente do posto de Sarg.to Mor da Villa de Jundiahy de 
nossa Sr.a do Desterro e An.0 de Morais de Siqueira Como nei- 
Ia se dec1areP.a V. S.8 Ver- 

Patente de capitáo de uma asil companhias do terça de auxf- 
liares da villa de N. S. da Candelaria fYtú) a Ankmio Pe- 
droso de Campos, dada por Arthur de SB e Menexs, - de 
3 de março de 1700: 

(Da colleeçáo "Governadores do Rio de Janeiro", 
I a ria ss 9.9 

Artur de Saa e Menezes, &.a Faço saber aos q. esta mi- 
nha carta patente virem q. tendo respeito m m.to 4. convem 
ao Serviço de Sua Mag.de q. Deus g.de. e ao bem comum des- 
tes Povos, alistaremçe os homens q. ha  capazes de pegarem em 
armas nestas capitanias para qualquer incidente q. suçeda, p.a 
cujo efeito formei dous terços hum de Auxiliares de q. he Mes- 
ire de Campo Domingos da Silva Bueno, e p.a este se neçes- 
sita de Capitaens q. seja6 capazes p.a tudo q. se ofereçer do 



SerUiÇO de Sua Mag.de q. Deus g.de e vendo eu q. na pessoa 
de An.0 Pedroso de Campos concorrem todas as partes e re- 
queritos necessarios para bem servir o w t o  de Capitaá de Au- 
xiliares, conforme as ordens de Sua Mag.de q. Da g.de, e ser 
Pessoa das mais Nobres familias da villa. de nossa Sr.a da Can- 
delaria e por esperar delle q. em tudo o de q. for emcarregado 
dwâ, inteira satisfação e muy igual a confiança que delle faço. 
e todas as vezes q. for chamado peUo seu Mestre de Campo ou 
Sargento Mor p.a marchar p.a qualquer parte que for chama- 
do, do serviço de Sua Mag.de q. D.s g.de marchará. com a sua 
Companhia Hey por bem fazer m.ce ao dito An.0 Pedrow de 
Campos, de o nomear prover e eleger, Como peUa prezente o 
faço nomeo e elejo por Capitaõ do terço de Auxiliares de hua 
das Companhias q. mando alista; na villa de Nossa Sr.a da 
Candelaria, q. se repartir8 os h0mens q. na dita villa ouuer 
ygua1m.k wm o Capitaó Jozeph de Godoy do Passo, e o tal 
posto servirá Havendo Sua Mag.de q. D.s g.de asim por bem, 
e eu na6 mandar o Contrario, o com o dito posto go& de ta- 
das as honras graças e previlegios e mais Prehyminencias q. 
em rezaõ do dito posto Ihe tocarem, pello q. ordeno aos offi- 
ciais mayores de Guerra e justiça tenha6 ao dito An.0 Pedmw 
de C h p o s  por Capitaõ do terço dos auxiliares, e aos officiais 
e Soldados da sua Companhia, Ihe obedeçaá, e guardem suas 
ordens por escrito e de palavra como saõ obrigados, a haverh 
pose e jur?m.to na Camera da dita Vilia da Candelaria de 
bem e verdadeimm.ie Comprir com as obrigaçóes do seu posto. 
Para firmem do q. lhe mandei passar a prez.te sob meu signai 
e sello de minhas armas q. se comprirá Como nella se wn- 
tem, Registandosse nesta Secretaria e adonde mais tocar. Dada 
nesta vilia de Saõ Paulo, aos tres dias do mes de Março de mil 
e sete centos, o Secretario Jozeph RebeUo Perdigaó o escrevy.- 
Artm de Saa e Menezes - Lugar do sello - Carta patente 
por q. V. S.a ha  por bem nomear a An.0 Pedrow de Campos 
no posto de Capitaó de hua das Companhias da Villa de nos- 
sa Sra. da Candellana do terço dos Auxiliares de q. he mes- 
tre de Campo Domingos da Silva Bueno, Como neila se de- 
clara. - P.a V. S.a ver. 

P m v i .  de guarda-mor das M i m  do rio das Veihas ao te- 
nente-general Manuel de Borba Gatto, dada por Arthur 
de SB e M e n e s ,  - de 6 de março de 1100: 

(Da collecsáo "Governadores do Rio de Janeiro". 
I. II, tls. 112) 

Artur de Saa e Meneees &.a Faca saber nus q. esta minha 
Provizaó uirem q. tendo consideraçaõ ao munia q convem ao 
seruiço de Sua Mugestade q. D.s guarde por em boa arrecada- 
çaõ as dattas q. lhe pertencem juntamente a melhor forma 
para a repartiÇ86 dos nbeiros de cula debaqáo se seguiaó 
mortes e per twbwó dos minepos flcando os pobres wm ri- 
queza e as pobres com necessidade (sic), sendo o &ai anfmo 
de Sua Magestade q. Da gde de q. todas se aproveitem das 
rulueeas q. os mattos em si tem e porq as distancias das mi- 



nas saó m.to grandes e o guarda Mor das minas geraes dos 
Cathaguss na6 pode acudir a todos os Ribems, e para o dis- 
tricto do Rio das Velhas se necessita de inun guarda Mor, Ven- 
do eu q. o Ten. general Manoel de Borba gatto alem dos gran- 
des merecimentos q. tem por sua pessoa, prudencis e 'EU0 do 
Real serviço; he pratico no d.o Certao, e peUa munta expe- 
riencia, e do q. delle fio dar& inteiro comprimento ao q. lhe 
for ordenado e ao Regimento que mandei dar aos guardas mo- 
res das minas. Hey por bem de o nomear no cargo de guarda 
Mor do districto do Rio das Velhas, principiando do Citio do 
Capitaó Sebastiaó Lemepara o nascente, o qual Cargo servirã 
havendoo Sua Mag.de q. D.s g.e asim por bem ou enq.to eu na6 
mandar o contrario, e con elle gozar8 de todas as honras, gra- 
ças, e previlegios q. em rezaó delie lhe saó concedidas, e man- 
do a todos os officiaes de guerra, justiça ou fazenda q. nas dit- 
tas minas asistir- o respeitem como tal, e lhe dem toda a 
ajuda e favor que lhe for necesiario para a execução do Refü 
Serviço, por firmem do q. ihe mandei passar a prez.te sob meu 
signal e seilo de minhas armas q. se comprirâ como nella. se 
conthem, registandosse nesta Secretaria (e) haverâ posse e 
juram.to nas maós do secretario deste governo de q. se farâ 
acento nas costas desta. O Secretario Jozeph Rebello Perdigaó 
a escrevi nesta VUla de Saó Paulo aos seis dias do mes de 
Março de 1700. - Artor de Saa e Bienews - Lugar do sello. 
- Provizaó por q. V. S.a fas mce ao Tenente gn. M.el de Bor- 
ba gatto de o nomear no officio de guarda Mor do Rio das 
Velhas cbmo nella se declara. - P.a V. S. Ver. 

Provisaó de escrivão das a a a s  das mlnas da Repartição do rio 
das Velhas ao eapititáo Garcia Rodrigues Paes o moço, dada 
por Arthur de S& e Menezes, - de 8 de março de 1700: 

(Da W U W o  "Governadores do Rio de Janeiro", 
L Vir, fls 142 v?) 

Artur de SaB e Menezes &.a Faço mber aos q. esta minha 
Provimó virem q. tendo respeito o ter feito um guarda Mor das 
mlnas da Repartição do Rio das Velhas p.a melhor duecçaó e 
arecadaçaó das dattas Reais, e Seg.do o Cap.0 do regimento 
das minas hade ter hum escrivaó, o qual hade ser pessoa de 
respeito e intelligencia p.a ajudar ao d.o guarda mor dar a exe- 
cução o q. no d.0 Regim.to se lhe encarrega. e porq. na pessoa 
do Capam Garcia Roiz Pais o moço concorrem os requizitos 
neçessarios p.a bem servir o d o  officio. Hei por bem fazerlhe 
m.ce da serventia do officio de esxivaó das dattas das minas' 
da RepartiçBó do Rio das Velhas, e com eUe gozar8 de todas 
as honras graças e previlegios q. em rem6 delle Ihe saó con- 
cedidas, pello q. ordeno ao d a  guarda Mor o deixe servir e exer- 
citar, e servir& o d.o officio havendoo Sua Mag.de q. D s  gB 
asim por bem ou eu na6 mandar o contrario, e haverã. juram.to 
na forma custumada registandobse neste Secretaria para firme- 
za do q. Ihemandei passar a prez.te sob meu signal e selio de 
minhas armas q. se comprirh como n& se conthem. o Smre- 
tario Jozeph. Rebello Perdigaõ o escrevi nesta Vila de Saó Pau- 



10 aos outo dias do mes de Março de 1700. Jozeph Rebello Per- 
digaó - Artw de Saa e Menem - Lugar do seUo - hovteaó 
por q. V. S.% fas m.ce ao Capam Garcia Roiz Pais moço da 
serveutia do officio de escrivaã das dattas da Repartiçaó do 
Rio das Velhas, Como nella se declara. - P.a V. S.a ver. 

PmviGo de escrivão da oficina rem de S. Paulo a J d o  Soare5 
qibeibeiio, dada por Arthur de Sá e Menezes, - de 19 de 
março de 17W: 

(Da dm$% "fiOsemaaores do Rio de JaneiroB, 
L Vii ,  fis. 96) 

Artiir de Saá e Menezes &.a Faço saber aos que esta mi- 
nha Provimó virem q. tendo Respeito as Justas Cauzas q. me 
reprezentou Manoel de Caminha p.a lhe aseitar a deixaçao da 
Serventia do offiçio de Escrivaó da ofecina Real de Saõ Paulo, 
peilas wais cauzas lha aseytei, e ser conveniente na Serv.0 de 
Sua Mag.de q. D.s g.de Provella em pessoa Capas e de sufi- 
ciencia q. haia de bem Servir o d.o offiçio e porq. na peswa 
de Joaõ Soares Ribeyro Concorrem estes e os mais Requeritos 
necessarios e esperar delle naó faltar& a couza algua q. toquq 
a sua obrigaçaõ. Hey lmr bem fazerlhe m.ce da Sementia do 
officio de Escrivaó da offeçina Real de Saó Paulo por tempo 
de hum anno que te19 principio do dia q. tomar posse Se nn 
entanto Sua Mag.de q. D.s g.de o ouver assim por bem ou en 
na6 mandar o contrario e com o d.0 offiçio vencer& o ordenado 
de quarenta mil reis por cada hum anno e os mais pmis e per- 
calços q. direytam.te lhe tocarem e haver8 posse e juram.ia nas 
maós do Provedor da d.a officina Manoel Roiz de Oliveira de 
bem e verdadeiram.te Comprir com as obrigações do d. ofiicio; 
p.a firmeza de q. Ihe mandey (passar) a prezente sob meu si- 
gnal e sello de minhas armas q. se compNá 'ta6 inieiram.te 
como nella se contem Rwistandosse nesta Secretaria e adonde 
mais tocar. Joaõ Thomas Brum a fez nesta Cidade de Saó Se- 
bastiaó do Rio de Janeym aos dezanove dias do mes de Mayo. 
Anuo do nascimento de nosso Senhor JESUS CMsia de &ii e 
setecentos. O Secretario Jozeph RebeUo Perdigaó o fiz escre- 
ver - Aitiu de 8aa e Menezes - Provimó por que V. 8.a faz 
m.ce a Jmó &ares Ribeyro da Serventia do officio de Escri- 
v& da officina Real de Saó Paulo por tempo de hum anno 
como nem se declara. - P.a V. S.a Ver. - 

Bando de Arthur de Sá e Menezes prohibindo a ida para as 
minas aos mestres e outros officiaes dos engenhos de as- 

sucar, - de 24 de março de 1700: 

(Da coiieodio de "Governadores do &io de Janeiro*, 
L IX, fls. 48 ) 

Artur de 8aa e Meneaes &.a Por me hauer chegado a 
noticia que desta cidade e seu r m c a v o  vay m.ta gente p.a 
ss minas dos cathaguams entre a qual vaó m.bs mestres de 
sssugres Oaldereyras e outros officiaes pertencentes aos en- 



genhos por cuja cauza fica6 os ditos engenhos prejudicados e 
como desta falta r e d t a  irreparauel damno aos moradores e 
a real fazda de sua Mag.e que Deus g.e o que me precha dar 
prompto remedio a perda que destas couwts nsscem. Ordeno 
e mando que nenhua pessoa de qualquer calidade ou Wndi- 
qaó que seja p.a fazer jornada p.a as sobre dihtas minas sem 
expressa licença minha declayaraó em sua petições os officios 
que tem p.a lhe hauer de dar a dita licença e no cazo que 
ocultarem os d.os officios s e r a  prezos e hiraó seruir a noua 
Collonia do Sacramento do rio da Prata e os que forem sem li- 
cença p.a as d.as minas perdera6 as faz.as e negros que ouue- 
rem leuado em sua C0mp.a o que tudo se aplica& p.a as obras 
dos quarteis da Infantaria desta praça e da mesma sorte hi- 
ra6 p a  a noua Collonia a seruir a S. Mag.e que Deus g.e e p.a 
que venha a noticia de todos este se lance a tom de caixas re- 
gistandose nesta Secretaria. e nos L.os (&I Ouuidoria e se fi- 
xar$ na parte custumada. Dado nesta cidade Saó Sebastiaó aos 
vinte e quatro dias do mez de Março de mil e sete centos. O 
Secretario JoEeph Rebelio Perdigaó o Mcrevy - Artur de Saa 
e Menezes. -- 
Bando de Arthur de SB e Menezes prohibindo a ida para as 

minas aos escravos dos lavradores de cama e mandioca, 
- de 26 de março de 1700: 

(Da coiieoçáo "Governadores do Rio de Janeiro", 
1. IX, fis. 49 v.9 

Artur de ~ á a  e Menezes &.a Pelos 'grandes inconuenientes 
que seguem em se desmoniellarem alguns engenhos e parti- 
dos de escravos p a  hirem p.a as minas do que rezultarh na6 
s6 o prejuizo na falta dos assugres wmo tambem a fazenda 
real: por cuia cama ordeno e mando que nenhum senhor de 
eri~.o nem de partidos de canas e Lauradores de mandiocas 
possaó mandar os negros pertencentes as d.as Lauouras p.a as 
minas (com) cominaçaó de que q.m o contrario fizer perder6 
os d.os negros e as fae.as que leuarem a t a s &  parte p.a o a c w -  
dor e as duas p.a as obras dos quarteis de infantaria e te& 
dois m a s  de prizaó e p.a que venha a noticia de todos este 
se lance a tom de Caixas registandose nesta secretaria e nos 
liuros da Camara e ouuidoria e se fixar& na parte custumada. 
Dado nesia (cidade) de Saó Sebantiaó do Rio de Janeiio aos 
vinte e seis dias do mes de Março de mil e sette centos. O Se- 
cretario Jozeph Rebelio Perdia6 o fes escrever. - M m '  de 
Saa e Meneeea 

Plovisáo de escrivão da fazenda real em Santos a Manwl Mas 
Vareiro, dada por Arthur de 88 e w e z a s ,  - de 22 de 
&bril de 1700: 

(Da coIlea9áo "Governsdores do Ria de Janeiro", 
L Vi& Rn 75 7.9 - 

Artur de Sab e Menezes &.a Paço saber sos m e  esta mi- 
nha Provizaõ *em que havendo Respeito a W n w l  Dias Va- 



reyro estar servindo o officio de escrivaó da fazenda Reai da 
viiia de santos por Provimento do Governador e Capitaó Ge- 
ral da Bahia que se lhe tem acabado e pelia baa emformaçáa 
que tem todo seu procedimento e limpeza com que &me o dito 
officio e esperar dele contlnue da mesma mie. Hey por bem 
faeer merçe ao dito Manoel Dias Vareyro da serrentia do offi- 
cio de escrivaó da fazenda da Vüia de Sanctos por tempo de 
hum anno e se no emtanto sua Magestade que Dws g.de o ou- 
ver assim por bem ou eu naó mandar o contrario e ter4 prin- 
eipio do dia que se lhe acabou o outro provimento e com o d.0 - 
officio havera o ordenado se o tiver e os mais prois e precal- 
ços que direitamente lhe pertencerem e servira debaixo da 
mesma passe e juram.to que jB tem. Pello que ordeno ao pm- 
vedor da fazenda Real da dita Viila o deixe servir e exercitar 
pera firmeza de que lhe mandey passar a prezente Sob meu 
Sinai e seilo de minhas Armas que se comprirs t8ó inteiram.te 
como neiia se contem Registandosse nesta Secretaria sem o 
qual naó valerâ e adonde mais tocar e pagou de novos direi- 
tos mil e seis centos Reis que ficaá carregados ao recebedor 
del!es Marcos da Costa da foncequa em (o) livm de sua Re- 
ceita a f. 34, v.o Joaó da Silva Guim.s a fes nesta cidaüe do 
Rio de Janeiro aos vinte e dois de abril de mil e sete centos. 
O Secretario Joeeph Rebeilo Perdigaó a fi escrever. - Artur 
de Saa e Menaes .  - Provizaó por que V. S.a fas merce a Ma- 
noel Dias Vareyro da serventia do off.0 de escriváo da faz.da 
R.1 da Villa de Sanetos por tempo de hum anno. - Para V. 
8.8 ver. - 

Patente de mestre de campo dos auxiliares da capitania de Ita- 
nhaem a JoBo da Veiga da Costa, dada por Arthur de S i  
e Meneaes, - de 10 de junho de 17CQ: 

(Da ooIIe&o 'Governadores do Rio de Janeiro", 
I. Viu, Els. 98 v?) , 

Faça saber aos q. esta minha Carta Patente virem que 
havendo Respeito ao Coronel Joaá da Veiga da Costa estar 
Servindo o posto de Coronel da Ordenança da vüia de Ta- 
hybate, e juntam.te ter servido o i  cargos nobres na Cama- 
r? i*auella vil:%. e no anno em aue foi Juis assistir ao quintar 
do ouro na. 0ffic.a Real. Por hordem q. pa  eese effeito lha 
mandey, e em M a s  as ocazions do Serv.ço de sua Mag.de 4. 
Deos Goarde, se iem mostrado c m  grande eelio e satlsfaçaõ, 
e despeut de sua fazenda, e Por ser hua das pegoas mais no- 
bre& e prineipa.es daquella Villa, e ser munia importante ao 
Serv.ça de Sua Itfag.de que h o s  Guarde haver hú Mestre de 
Campo de axiliares, e juntam.ti p a  ajudar ao provedor da 
0ffic.a Reai dos quintos e mals ministros q. requerere a rem- 
daçad delles, e para este posto se nesswita de -.de eeUo va- 
lor, e despodçaõ e mais Reqwtas  N e c e d o s  que todos €s- 
tes se d a 6  na peçoa do d.0 Coronel Joaõ da V e h  da Cata, 
e esperar delie se havera muy coniorme as ordens que lhe 
fd encsrregadas, do Serv.ço de Sua Mag.de Que Dms Guar- 
de. Hey, por bem de o Prover nomess, e eleser. como peila 



prez.te provo e elejo no posta de Mestre de Campo da Capita- 
nia de N. S. da Conceiçaõ de Itanhaem o que exercitarâ ha- 
vendo Sua Magestade asim por bem ou eu na6 mandar o con- 
trario, e com d e  gorar& de todas as honras, Liberd.es previ- 
legios (e) yzençóes que em rem6 delie ihe tocarem. Pello q 
mando a todos os officiaes de guerra e de Justiça mayores e 
menores, o rewnheçaõ por Mestre de Campo dos axilares, e 
aos soldados e officiaes menores ordeno lhe obedeçaó e guar- 
dem Suas hordens por escrito e de paiama como sa6 obriga- 
das pa firmeza de tudo, lhe mandey passar a pre2.e Sob meu 
sigual e sello de minhas armas e se comprirâ como nella se 
conthem registandosse nesta Secretaria e donde tocar, e ha- 
ver& posse e juram.to nas maõs do Capitaó Mor da d.a Capi- 
tania, de bem e verdadeiram.te Cumprir com as obrigações do 
seu posto Nuno Alvres de Mir.da a fes na cid.e de Saõ Seb.am 
do Rio de Jar.m aos dea dias do me?, de Junho; Anno do 
naçim.to de nosso Ss JEsus Christ? de mil e sette Centos. - 
Carta p.te por q. V. S a  ha por bem prover a Joaó da Veiga da 
Costa no Posto de Mestre de Campo dos axiliiares da Capit.a 
de N. S. da Conceipaõ de Itanhaem como ndla se declara. - 
P.a V. s.a Ver. 

Provisão de ouvidor da capitania7de Itnnhaem a Francisco de 
Caldas Tello, dada por Carlos Pedmso da Silveira, como 
capitão-mór da mesma, e confirmada pm Arthur de SB e 
Menezes, - de 1.0 de julho de 17W: 

(Da coUecçáo "Governadores do Rio de Janeiro", 
L W, fls. 104) 

Faço saber aos q. esta minha provhó virem e o conheci- 
mento della com direyto pertencer q. confiando eu da calidade 
zeilo e suficiencia e mais partes q. concorrem na pessoa do 
Capam Franc.0 de Caldas Tello q. tudo o q. lhe for encarre- 
gado do Serviço de Sua nfa.g.de o fara como convem. Hey por 
bem proverllo em o cargo de Ouvidor desta Capitania de N. 
Senhora da Canceiwüo de Itsnhaem, e sua repartiçaõ, e em 
6ua pesca sedo e trespaso todos os poderes a mim concedidas 
por sua Mag.de e 11.10 Donatario pertenpente ao d.o Cargo de 
Ouvidor: com o qual haver* todos os prois e precalços q. de 
direyto lhe tocarem e a dita prebenda serã por hum anno, se 
Sua Mag.de na6 mandar o contraria, conformandome em tudo 
mm os Aivaras da d.0 s.01, PeUo q. manda a todos os oificiaes 
da Camera e justiças da d.a Capitania lhe dem posse do d.o 
cargo, e lhe se* dado juram.to em m e r a  p.a que bem e 
verdadeiram.te o sirva, guardando em tudo o Serv.ço de Sua 
Mag.de e as partes se0 direyio: de que se iam6 os autos custu- 
mados: e por 8Fta derogo qualquer outsa. provizaó q. do d.o 
Cargo se haja passado a outra qualquer pessoa, a qual na6 va- 
lerã, desta sâ se wará pr& assim o haver por bem, e Serv.ço de 
Sua Mu.g.de, ? se registará nos Limos da Camera a que tocar 
da d a  Capitania, e se c!nnprh'á como nem se conthem, sem 
duvida, nem embargo algum. Dada neste Villa de Angra dos 
 eis da Ilhagrande 60b meo Signal e sello de minhas armas 



em o pro dia do mes de Juho  de mil e setecentos annos. - 
Carlos Pedroeo da Sylvella - Lugar do sello - Provizaó por q. 
ha por bem prover no Cargo do Ouvidor desta Capitania de 
n- &nhm da Conceipçaó de Tinhaem na pessoa do 
Capam Franm de Caldas TeUo pJos Respeitos asirna decla- 
rados. - P a  V. S.a Ver. - Com a seguinte declaraçaó no ti- 
tulo do respectivo registro: -- "Confirmada peio G.or desta 
Praça O Sor Artm de Sáa e Menezes." 

Provisáo de escrivão do publi?, judicial e execuçóes da viüa 
de Santos a. Augustinho Soares, dada por Arthur de 86 
e Menezes, - de 15 de Junho de 1700: 

(Da colleeçáo " G m a d o r e s  do Rio de Janeiro", 
I. YII, fls. 100) 

Arhu de SaB e Menwes &.a Faço saber aos q. esta minha 
Provhó  virem q. tendo Respeito e (a) haverem vagos (sic) 
os officios de ascriva6 do publico Judicial e execuçóes da Vüia 
de Sandoa, e estes se devem prover em pessoa capaz que te- 
nha inteuigencia e suffidencia necessaria p.a bem servir os 
ditos officios, e os ter largado@ serventuario q. os servia, por 
P r o M  minha, e reconheçendo na pesos de Augustinho Soa- 
res Concorrerem os Requezitos neeessarios. Hey por bemfa-  
eerlhe m.ce da Serventia dos officios de Escrimá publico do 
Judiqial e esecuçóes da Villa de Sanctos por tempo de hum 
anno o qual ierâ principio do dia em q. tomar posse deUes, 
avendoo Sua Mag.de q. Deos g.de asim por bem ou eu na6 
mandar o contrario e com os ditos offiçios haverâ os ordena- 
dos se 'os tiver e os mais pross e percaisos q. direytam.te lhe 
pertencerem e haverâ posse e juramto nas maós do menistro 
a q. toear de bèm e verdadey1am.k comprir com as obriga- 
çóes delle, p a  firmeza do q. Ihe medey  passar a prez.te Sob 
meu signal e. sello de minhas armas q. se c0rnprh-â ta6 intey- 
ram.te wrno nella se contem, Registandosse nesta Secretaria 
e adonde mais tocar e pagou de novos direyias ires mil e oito 
Cento reis q. ficara6 carregados ao Recebedor deiies Marcos da 
Casta da Fonur em o Livro de sua Receyta. Joa6 T h o m  
Bnun a,fee nesta cid.e de Sa6 Sebastiaó do Rio de Janeyro acs 
quinze dias do mes de Juiho. Anno do nascim.to de nosso 
Senhor JEZUS Christo de mil e sette Centos, o M e t a r i o  Jo- 
zeph Rabello Perdigaó a fiz escrever - Miir de Saa e Mene- 
xes - Lugar do Seüo - Provizaó por q. V. 8.a isx m.ce a Au- 
gustinho Soares da Serventia dos officios de escrivaó do pu- 
blico Judicial e execuções da Viila de Sanotos por tempo de 
hum anno Como neUa se declara - Pa S.8 Ver. - 

Patente de capitáo-m6r da capitania de S. Vicente e S. Paulo 
a Thomá*, da Costa Barbosa, dada por M i m  de SB e Me- 
nezes, - de 20 de agosto de 1TW: 



(Da collei~iio "Governadores do Rio de Janeiro", 
1. YII, ils. 195) 

Artur de S a i  e Menezes &.a Faço saber aos q. esta minha 
carta patente vireni q. tonio Respeito a Thomaz da Costa 
Barboza estar servindo o posto do Tenente General na Ca- 
pitania de Ssõ Vicente, e 'a6 Paulo na  direçaõ dos dois ter-. 
ços q. levantey na d.o Capitania por achar nelle ser pratico 
na disciplina miliiar, e ser pessoa de Respeito, Valor, e jun- 
tam.te ter servi60 a Sua hEzag.de q. D.s g.de seis annos na 
(como) Praça de soldado na  Provincia do Alemtejo, e no terço 
da Armada em Lisboa, e ter servido na Capitania de Saõ.Vi- 
vente por espaço de nove annos o pusto do Cap.ain da Orde- 
nanca, e en todas as occaziões q. o occuparaõ do Serv.ço de 
Sua ?vTag.de q. D.s g.de deo de sy boa conta, e nas ordens q. 
por mim lhe foraõ mandadas depois de exercitar o posto de 
Tenente Genl  deo m.to comprimento a todas, e tendo conçi- 
deraçaõ aos seus serv.ços e juntam.te ser filho do Mestre de 
Campo Luis di. Costa Barboza, e estar vago o posto de Cap.am 
Mor da Capitania de Saõ Vicente e Saõ Paulo e esperar deiie 
q. dará ygual satlsfaçnõ a confiança q. faço de seu mereci- 
mento. Hey por bem de o prover e nomear como pella prezente 
provo, e nomeyo no posto de Capitão da Capitania de S. Vi- 
cente e Saó Paulo, o qual servirá por tempo de hum anno, 
havendo Sua Mtig.de q. Deos g.de asim por bem ou eu naó, di- 
go: e o donatario na6 mandar o contrario, digo, e o donata- 
rio na6 nomear e coni o d.0 posto haverá o hordenado q. lhe 
tocar e gozará de todas as honras previlegios liberdades yren- 
ções, e franquezas q. em reza6 delle lhe pertencerem, e fará 
preito, e bomenagi!m nas maõç do Mestre de Campo G.or da 
praca de Sanetos Seg.do o eustume, e ordenanca do Reyna, e 
mando a todos os officiais de Guerra e Justiça conhqaõ 80 

dito-Thomas da Costa Barboza por Cap.am da dita Capitania 
de Saõ Vicente e SUO Paulo, e como tal lhe obedeçaõ, e guar- 
dem suas ordens por escrito e de palavra como devem e saõ 
obrigados; p.ra firmeza do q. lhe mandey pasar a prezente sob 
meu signul e sello de minhas armas q. se comprirá como nella 
se conthem, e se registarã nesta Secretaria, e nos livros da Ca- 
mera da Capitania, e pagou de novos direitos oito mil Reis q. 
fica6 carregados ao Recebedor delles Marcos da Costa da 
Fon.ca em o !ia0 da sua Receyta. Joaõ Thamaz Brum Official 
desta Secretaria a fez nesta cidade de Saá Sebastiaó do Rio 
de Jan.ro aos vinte dias do mes de Agosto Anno do nascimen- 
to de nosso Senhor JEZUS Christo (de) mil e sete centos. o 
Secretario Jozeph Rabello Perdigaõ a fiz escrever. - Artur de 
Saa e Menezes - Lwar do sello - hovizaó por q. V. S.a ha 
por bem prover a Thamaz da Costa Barboza no posto de 
Capam Mor da <:apitanla de Saó Vicente, e Saó Paulo por 
tempo de hum anno como nella se declara - P.a V. S.a ver. 

Provisáo e aivara de Artliur de Sá  e Menezes, concedendo a 
José Moreira de Castilhos, Ignacio Moreira e Gaspar Mar- 
tins uma sesmarla de terras no sertáo do rio Verde, a w- 
meçar do ribeirão da Ponta do Pinheiro para as Minas, - 
de 20 de setembro de 1700i 



(Da eoUeeqAo "Goveniadores do Rio de Janeiro", 
I. VII, os. 107) 

Artur de Sua e Menezes &.a F a p  saber aos q. esta mi- 
nha Provim6 e Alvara de Sesmaria Virem q. tendo Respeito 
ao q. por parte de Jozeph Mora de Castilhos, Ignacio Mora, 
Gaspar Martins me foi reprezentado por sua w t i ã o ;  dizendo- 
me q. o dilatado do Certaó q. se experimenta de Povoado Bs 
Minas fas amedrontar as animos dos Mirieiros por falta de 
mantim.tos Cujo temor he motivo de naó haver mayores 
descobrim.tos e frequentados aquelles Certóes-se poder& des- 
cobrir pratta e alem de Se lavrarem aquelias terras p a  Suas 
Comodidades fazem serviço a Sua PütVg.de q. D.6 8.de P.a o q. 
ajustara6 h t r e  Si p.a com cantidade de jenie hirem ao Rio 
Verde fazerem dilatadas R q a s  em cujo lugar tem ja citio Jo- 
zeph M0r.a: e por ser de tanta utilidade ao passageiros que- 
rem pedir a V. S.a terras p.a Lavrarem as quaes haó de co- 
e outra banda fazendo testada % mesma estrada q. Seraó tres 
Legoas de Comprido e hua de Certaó por estarem devolutas; 
e porq. a incerteza de q m  seja o verdadeiro Senhor, se ignora 
por na6 estarem demarcadas se toca6 ao Donatario se á Coroa, 
portanto, pedindome ihes fizesse m.ce atendendo âs m.tas con- 
venienoiss da Coroa e povos acharem remedio & Sua nesces- 
sidade e p a  aumento de novos descobrim.tos ihes concedesse 
de Sesmaria a d a  terra p.a os tres Camis sem empedim.to al- 
gum, O q. visto por mim seu Requerim.to e (o) mais q. aiega- 
rem (aü-amm) e ser util ao Serv.ço de Sua Mag.de que Ds 
mwar do Ribefraó da ponta do Pinheiro p.a as minas de hua 
g.de e aumento de seus Reais quinim wlla frequentaçaó das 
Mineims. Hey por bem fazer-lhes m.ce das trez Legoas de tes- 
tada de terra E hua de certsm principiando do ribeiram da 
ponta do Pinhejro para as Minas Em nome de Sua i-dag.de que 
Deos g.de por naó se ç a k r  se pertencem ao donatario por na0 
estarem as d.as terras medidas. E lhas eonçedo asim e da ma- 
n e m  q. Relatam em sua petiçam naó Sendo em prejuieo de 
terceiro; Pello que mando a todos os Offiçiais de Justiça q. 
nesta Comformidade ihe conservem a pose que lhe mando dar 
das ditas t e m ,  e de wmo tomaraõ pose delas se fará acento 
nas w t a s  desta que faram (fará) Comprir como nela se wn- 
tem, p.a firmeza de q. lhe mandey pasar a prezente Sob meu 
Signal e sello de minhas armas (e) Se registd nesta Cecre- . 
taria e adonde mais tocar Tahybate vinte de Septembro de 
mii e sette centos o Cecretario Jaeph  R e m o  Perdiga6 o es- 
crevi e subesuevi. - Artur de h e Mene- - LugaI do sel- 
10. - Aluara de Seamaria e data de terras por q. V. S. fEa m m  
a Joseph Moreyra de Cast.0, Ignacio Morem e GasPar b%iz. 
Domo nela se declara. - P.a V. S.a Ver. 

Csrta Regia mandando agradecer a Manuel R ~ d r l g ~ e a  de OU- 
vefra o aelo wm que s3via o cargo de provedor da otílci- 
ns de 8. Paulo, - de 17 de outubro de 11W: 

(A&) 

Artur de SB e Menezes. Ama !&V EIR.53 uos iatO 
Saudar. Vtosse a ucsa oarts de 19 de MaYo deste asno, em 



que me dais conta do eello com que Manoel Roiz de  oliueira 
se há no officio de Prou.or da offeçina de Saõ Paulo. e pare- 
çeome dizeruos q. Ihe marido agradecer este zeilo, e que me 
fica em lembrança o seu seruiço para folgar de ihe fazer mer- 
çe quando tratar dos seos acreçentamentos escritta em Lisboa 
a 17 de 0uttr.o de 1700. - Eey. - Para o Gou.or, e Cap.am 
g.1 do Rio de Janeiro - 1.a via - Jozeph de F.a Semõ - 
Manoel Nunes de Mesq.h. -- 

Carta Régia approvando a organizaçio dada por Arthur de SB 
e Menezes 8s ordenangas das viilas do Sul, - 19 de ou- 
tubro de 1707: 

(Avulsa) 

Artur de Sá e Menezes Am.0 EV ELRey uos emuio m.to 
Saudar. Viosse a uossa Carta de 14 de Mayo deste amo,  em 
que dais conta da forma que dltstes as Ordenanças das- Vil- 
las do Sul, modo com que repartistes as companhias p u a  a 
oceaziaó quando se offereça e pareçmme dizeruos, que 
tudo o que obrastes nesta materia est8 muy bem feito e uos 
agradeço o zello com que uos houuestes na forma que destes a 
estas ordenanças, e asy espero de vos continueis com a mesma 
nas niais criações que detreininaes fazer, reconhecendosse que 
estas inelicias podem servir de grande defeuça naquellas ter- 
ras. escritta em Lisboa a 19 de Cuttr.0 de 1700. - Rey - Para 
o Goii.or, e Cap.am g.1 do Rio de Janeiro - Conde Alvor 
1.a via. 

-- . .. -. .- .. - . 
Carta Régia negando ao ouvi<lor-geral de S. Paulo a mesma al- 

çada do Rio de Janeiro, - de 20 de outubro de 1700. 

Artur de E& e Menezes Am.0 EV ElRey. uos enuio m.to 
Saudar. Viosse a uossa Carta de 18  de Mayo deste anno. em 
que reprezentais o m.to q. conuem, se w n v d a  ao Ouidor ge- 
ral de Saó Paulo 8 memia alçada que tem o dessa Capitania 
para poder sentençear os culpados com adjuntos, por ser o 
mais wtiuo remedio para aquelles povos mudarem de vida, e 
wstumes, o verem justiçados dous homeüs em Saõ Paulo me- 
recendw por suas culpas; e parweome dizeruos que o Ouui- 
dor geral antes que fosse seruir o se0 lugar fes esta reprezen- 
taçaó, pedindo que se lhe desse o mesmo regimento de que vza- 
va o dessa Capitania a que lhe na6 diferi por alguris inconve- 
nientes que nesta parte se comideraraõ, e estes mesmos sub- 
sistem ainda pirn se lhe naõ conceder esta jurisdiçaõ, escritta 
eiii Lisboa a 20 de 0utix.o de 1700. - Bey - Conde de Alvor 
- Pnra o Gouor, e Capam gl do Rio de Janeiro - 1.a via. 



Carta Regia aprovando a ordem de Arthur de 68 e Menezes 
para que o ouvidor-geral de S. Pauio tirasse cada anno 
duas devassas dos desearninhos do ouro, - de 20 de outu- 
bro de 1100: 

Artur de SB e Meiezes Am.0 N E1 Rey uas emvlo m.to 
Saudar. Viosse a uossa Carta de 18 de Mayo deste anno, em 
que dais conta da duuida que se offereçeo ao Ouuldor gera  
de Saõ Paulo a tirar cada anno duas devassas naqudla Vilia 
dos descaminhos do ouro, assim dos que o trazem das minas, 
e o naó quintaõ, como dos que o uendem em p8, e dos ourivez, 
que fazem cordoez por soldar, e quando fosse em correiçaã huá 
devassa em cada Vilia do mesmo, como lhe ordenasia por en- 
tender ser asy conveniente a melhor a r e c a d w  dos dittos 
quintos, e naõ mandaUas tirar peUo Ouuidor da Capitania. por 
serem naturaes da terra, e as testemunhas recearem jurar a 
uerd.e wm o receyo de ser contra os parentes ao mesmo Ouii- 
dor, e escriuaó, e se fazer logo publico o seu Juramento, e pa- 
receome dizemos que como uos tenho concedido amplissima 
jurisdiçaõ para obrar tudo o que entenderes (sic) he conve- 
niente para melhor adeministrawõ e rendimento dos quintos 
do ouro, se aproua o meyo que tomastes, de que o ouuidor ge- 
ral de Saó Pauio tire devassa duas vezes cada anno; e ao 
0uu.or se a u h  que a w  o execute, escritta em Lisboa a 20 de 
0uttr.o de 1700. - ifey - a n d e  de Avor - Para o Gou.or, e 
Capam gl do Rio de Jan.ro - IA via. 

Carta Régia aprovando e pelo qual Artur de Sá e Mene- 
zes augmentsra os ordenados dos officiaes das officinas 
dos quintas do ouro, - de 21 de outubro de 17W: 

Artur de Sga e Menezes Am.0 EV EiRey vos envio m.to 
miidar. Viasse a vossa carta de 30 de Maio deste amo, em 
que dais conta de wmo px vos parecerem muita tenueis os 
Ordenados que Mnhaó os Offm da Ofifcina dos Quintas de 
Ouro, e ser conveniente a Faz.& Real o acrecentalhos por naã 
dar occaziaã a fazerem alguns descaminhos, mandareis Bar ao 
Terna que tinha vinte oitavas de oum fun6ido ao escrivaõ que 
tinha doze oitavas outros quarenta mil reis; ao Fundidor que 
tinha seis'oitavas, lhe deates de cada aroba de ouro que fun- 
disse pa. m.a'F.a; e quatro p.a as partes oito mil 61s. por ser 
officio de grande trabalho e maior sciencia. Ao ,Provedor na6 
screscentareis o Ordenado por lhe eu ter.mandado declarar na 
sua Proulzaã que teria quarenta mil reis por amo, porem que 
vos parecia que emq.to as Minas produzissem da smte .que de 
pre2.k produzem, seria justo que tivessem maiores ordenados 
dos que tem os 0ff.s d& duas officinas de S. Paulo e Tahibaié. 
E pareceorne ordenarvos informeis do aoresc&tani.to. que se 
deve dar a o Roam e mais 0ff.s da Ofiiclna do Oum, decla- 



rando se convira dar-se-ihes Ordenado certo, ou que este seja 
conforme o 1endim.b do ouro, e que Ordenadas vencem os de 
Tahibate, e das Officinas de S. Paulo: e se vas prm (appro- 
va) o que flzestes dar de mais aos ditos Offa do que tinbaã an- 
tigam.te visto ser muito maior hoje o trabalho que tem no 
exercicio dos seos officios e se deixa ao vosso arbitrio estas, e 
outras se.es despezas, tendose por sem duvida que procureis em 
tudo acomodar o me0 serviço, e a conveniencia das meos vas- 
sallos; e assim ordeno se continue o pagam.to destes 0 f f . e ~  na 
forma que dispozerdes, emq.to me na6 dai5 conta, e se na6 io- 
mar resoluçaó neste particular. Escrita em Lx.a a 21 de Ou- 
tubro de 1700 - Bey - Conde de Alvor -.Para o G0v.m e 
Cap.am G.1 do Rio de Janr.0 - 

Carta Régia sobre a estrada livre entre o Rio de Janeiro e as 
Minas, aprovando o acto pelo qual o governador lhe um- 
cedera o uso exclusivo por dois annos a Garcia Rodrigues 
Paes, com a condiÇso de concluil-a este d sua custa, - 
de 26 de outubro de 1700: 

' Artur de S& e Menezes Ama N ElRey uos emulo m.b 
Saudar. Viose a conta que destes por carta de 22 de Junho 
deste anno (como se nos hauia ordenado) da delligencia que 
tem feito Graçia Roiz Paez no descobrimento da estrada Uure 
dessa. Capitania para as Minas, estado em que a tem posta, 
proposta que uos fes para que os moradores concorressem pa- 
ra a despem do vltimo trabalho, com hua ajuda de cusb, c 
que por na6 conuirem nesse desernbol(0 se offcrecera o dlrto 
Garpia Rola a acabar de todo a estrada a sua cusra com de- 
clareçaó que lhe hauia de ficar o dltta Caminho Uure por dous 
aiinos para seruir nómente para elle. no que conuieram as mo- 
radores, e s& Iho pmmetestes, assim com s eondiçaõ de eUe 
na6 impedir a nenhuma pessoa que das minas qulmse vir com 
o ouro a essa Capitania, ou outro qualquer negoçio por conuir 
asy aos quintos rem ao que naó p w r a  duiida, e tratara logo 
de se preparar de escrauos, c a ~ l o s ,  e boyadas Para continuar 
esta dillgencia; e p w e o m e  dilenios se tem entendido o que 
despozesies neste particular, e como insinuais haueis de passar 
as minas, espero me deis wnta do resultado da abertura deste 
caminho de que se encarregou Graçia Rniz Paez, escrita em 
Lisboa a 26 de Ouiubm de 1700 - Rw - Conde de Alvor - 
Para o Gu.or. e Capm gJ do Rio de Janeim - 1.a via - 

Carta do rei a arthur de 88 e Meneaes agradecendo-lhe o Elo 
desenvolvido em relaçúa ás de oum, - de 27 de ou- 
tubm de 1100: 

(Ad80) 

m u r  de Sü e Meneíes Ama N E3rw uos emulo m.to 
Saudar. Viosae a uossll Carta de 21 de Junho desta anno. em 



em que dais wnta da quantia do oura que se ahi remete0 das 
minas pertençentes aos quintas Reaez, e mandastes entregar 
ao administrador destas Luh Lopes Pegado para o remeter 
para O Reynno. E pareçeome dizemos se reçebeo o ouro de que 
faeeis mençaõ com a quebra de que se faz auiw ao Prouar da 
Fazenda, e a uos uos agradeço o zelio wm que uos tendes haul- 
do nesta materia, conheçendosse que tudo este rendimento se 
deue a delligençia wm que tendes procurado adiantar o des- 
tas minas (sie). Escriptta em Lixa a 27 de Outtra de 1100 - 
Rey - Para o Gou.or e Cap.m gl. do Rio de Janr.0 - Conde 
de Alvor - 

Carta Régia mandando informar o pedido das offieiaes da ca- 
msra da villa de S. Paulo para que as terras das minas dos 
Catsguases s6 fossem dadas de sesmaria aos Pauiistas, por 
serem estes os seus conquistadores e descobridores, - de 
10 de novembro de 1700 (acompanhada do respectivo re- 
querimento) : 

Artur de Sa e Menezes Amo EV ELRey uos emuio m.tu 
saudar, os offeciaes da Camara da Vilia de Saó Pauio, me es- 
creuersõ a carta ícuja copia wrn esta se uos emula) sobre se 
dar aos Paulistas, e na6 a outros de sesmariw as terras das 
minas dos Cataguas, e seu destricto por serem elies os con- 
quistadores, e descubridores: E pareçeome ordenamos infor- 
meis sobre o que pertendem os offeçiaes da Camara de Saõ 
Pauilo, e que entre hnta na6 deis datts alga% de terras de 
sesmaria, se naõ as talhas que athegora se dauáo na forma do 
Regimento que fizestes. escritta em Lix.a a 10. de Nouembro 
de 1700. - Rey - Para o Gou.or e Cap.arn gl do Rio de 
Jan.ro - Conde de Alvor - 1.a via. 

DOCUMENTO ANNEXO ('1 

(Copia Senhor. - Trmoi noticia. q. os moradores da cid.e 
do rio de Janr.0 pedem uu qi?e:rm pedir datias das terras das 
minas dos CatapiiBs e sec destricto. assim campos, como ma- 
tos Lavadlos, s& sereri conlluistadores nem descobridores das 
&as minas. porq. lic natorio a VMag.e q. os moradores das Vil-. 
Ias de S. Pau!o. e das villas annexas foraõ conquistadores e 
descobridores da% das rnitiis a custa de suas vidas e gasto de 
sEa fazenda sem dispendio da fazenda real. e por este titulo 
pedimos n VE4ag.e seja servido mandar passitr huma ardê, p a  
que as ditias terras aisi campos, como matas seja6 dados aar . . 

. . 

(e) Na 1: via faltavam palavras constantes da 2:. em tudo 
-1 4 outra quarilo ai. resto. Limitámo-nos, por isso, a 
preancher a lacuna verificada. - Basiiio de Maãalháoc 



Paulistas por carta de datas passadas por pessoa a quem VMR- 
gestade for servido ordenar. O q. fazemos por requerim.to das 
principaes e bás do povo desta vilia de S. Paulo q. nos reque- 
rem6 em Camara: e nella nos representsraõ todo o referido 
- Da real pessoa e benignidade de Mbagestade esperamos que 
liberalmente nos conceda esta m.ce - A Real pessoa de VMa- 
gestade guarde Deos por dilatados annos p.a amparo de seos 
vassallos - S. Paulo 7 de Abril de 1700 - Franço da Sylva - Franc.0 de Camargo Pimentel - Wmingos Femandes Por- 
to - Antonio Bieudo de Brito - Joaõ Paes Domingues - Pe- 
dro Vieire tassignado) Andre Lopes de hure. 

Carta Régia advertmdo ao Governador que, lhe não competia 
o provimento de postos de eoncurso, com soldo da fazenda 
real, e participando-lhe que, por isso, se expedira, não pa- 
tente de confirmação, mas mercê nova, a Manuel Lopes de 
Medeiros, que Arthur de Sá e Menezes nomeara sargento. 
m6r da capitania de S. Vicenie e S. Paulo, - de 13 de no- 
vembro de 1700: 

(Avnlso) 

Artur de SS e Menezes Am.0 N uos emuio m.to 
Saudar. Hauendo visto o que repreeentastes sobre o proui- 
mento que fizestes em Manoel Lopes de Medeiros do posto de 
uargento mor da Capitania de Sa6 Vicente, e Saõ Paullo por 
falecimento de Jozeph Tavares de Siqueira, respeitando ser huH 
das pessoas principaes de Saó Paullo, e zellozo do meu Serui- 
ço. Fui seruido fazerlhe merçe do ditto posto naó par coniir- 
lnaçaõ, senaõ por merçe nova, como vos constar8 da Patente 
que delle se Ihe passou: e porque este posto tem soldo da Fa- 
zenda Real. Me pareçeo mandamos adnertir que o prouimen- 
to de simiihantes postos mmo saõ de mncurço vos na6 tocaõ, 
s deueis dar conta da sua vacatura asim como o fazem os mais 
Gouernadores das outras Conquistas nos que na6 saõ proui- 
nienuis do seu Regimento. escritta em Lixa a 13 de ou.ro de 
1700. - Eey - Para o Gou.or, e Capam g l  do Rio de Janei- 
ro - 1.9 via. 

ProvlsFzo e alvarh de Arthur de SB e Meneees concedendo a 
. Raphael de Carvalho a sesmaria dos campos de Mogy (das 

Cnizes), - de 15 de novembro de 1700: 

(Da coUec@e "Governadom do Rio de Janeiro", 
1 mr, oa ias) 

Artur de SBa e Menezes &.a Faço saber aos q. esta minha 
pmvlsaõ e a l v d  virem q. tendo respeito ao q. por p.te do 
Capam Raphael de Carvalho me foi reprezentado por sua pe- 
tiça6 dizendo-me q. he morador da Vflla de Sanctos com sua 
mulher e filhos e se acha impoasibiiitado de terras mayomen- 
te de pastos para criar gado para smknto de sua famiiia e 



pagar dizimas a D a ,  sendo a ditta criaçaó a mais necessaria 
p.a as Villas do Sul; principalm.te a. de Santos q. sobre todas 
lamenta esta falta e q.' no districto da Vüia de Mogl estâ hua 
sorte de campos por devolutos começando do fio da Villa e de 
hua paragem chamada tayapebusu e corando rumo dir.to pello 
Rio de Jundiahy duas leguas e meia pouco vis ou menos athe 
os matos de.. . . de cumprido e desta comesando da banda de 
Mogi do mato de ... . vi.ndo hua l e o a  pouw mais ou menas 
para.. . . do mar athe a borda do mato pedindome lhe fizesse 
meme comederlhe em nome de Sua Mag.de q. Ds. g.e de ses- 
maria a ditta Sorte de Campos q. relata com Logradouros. Ca- 
poes, Charcos, aguadas para elle e seus filhos e herdeiros, o q. 
vista por mim seu Requerimento. Hey por bem fazer .m.ce em 
nome de Sua Mag.de q. D.s g.de aa d.0 Raphael Carvalho dar 
de sesmaria a d.a sorte de Campos asima declarados e para 
seus filhos e herdeiros, asim e da manema q. relata em sua pe- 
tiiaõ na6 sendo em prejuho de terceiro, peilo q. mando a m  of- 
ficiais de justiça a q. tocar q. nesta conformidade ihe dem a 
posse na forma do estiiio de q. so fars acento nas costas desta 
q. faraõ comprir e guardar como nella se wnthem p.a firmeza 
d e  q. lhe mandei passar a prezenie sob meu signal e d o  de 
minhas armas e se registarâ no L.o da secretaria da reparti- 
çaõ do Sul e adonde mais tocar, o Secreiario J m p h  Rebeilo 
verdiga6 o escrevi neste Ribeira6 de nossa Senhora do Canno, 
dos qulnee dias do mes de Novbro de mil e sette centos - 
Artur de Sss e Meneses - Lugar do seUo - Aivarâ e sesma- 
ria e datta de terras por q. V. S.a fas m.ee em nome de Sua 
Magestada q. D s  g.e Canceder ao Capam Raphael Carvalho 
como nella se declara. - P.a V. Sa. ver. 

Provisáo de guarda-m6r das Minas das Catamases texceptua- 
das as da jurisdicç&o do tenente-general Manuel de Borba 
Gato) ao mestre de campo Domingos da Siiva Bueno, da- 
da por Arthm de S4 e Menezes. - de 17 de novembro de 
1700: 

(Da coilewáo "Governadores do Eie de Janeiro", 
I. M, fis. 110 v..) 

Artur de Saa e Menezes & a  Faço saber aos q. esta minha 
pmvlzaó virem q tendo respelto o estar vago o officio de gusr- 
da Mor destas Minas e seu districto por a m e &  do Sargia 
Mor Manoel Lopea de Medeuos, q. exercitava o d a  Cargo, e 
como p.a officio de tanta ooncideraçsb se necessita de pessoa 
prataca, intelligente, respeito poder e zUo do f+xvko de Deus 
e do de 8iia Magde q D s  g.e, e q. com a ríus pnidencia aiha- 
w todas rs perturba&% q. sucederem, e coam na pessoa do 
m d  de Campo Dos da Silva Bueno concorrem estes e os 
mais requipdtos necessarios p a bem semir o d o  Cargo. Hey 
por Beni famrlhe merce de o nomear e prover no Cargo de 
guarda Mor de tadas estas minas excepia ag do Limite mde 
asiate o Tenente general Manoel de Borba. e com o d a  do 
cargo g& de todas as honras q. em rem3 M e  lhe sad ani- 
sedidas; Pe& q. ordeno a todos 08 oifhiak de guerra e jWça 



que se acharem nestsa minw lhe dem toda a ajuda e favor 
wnducente ao serviço de Sua Magestade q. D.s g.e, Por fir- 
mem do q lhe m a d a  passar a prerente sob meu signal e e- 
lo de minhas armas q. se comprir8 Wmo nella se conthem. e 
haverâ posse e juram.to nas maós do Secretario deste Governo 
de beni e verdadeirsm.te comprir as obrigaç&s de seu Caw,  
registandosse no Livro da secretaria. o Secretario Jozeph Re- 
bellb Perdigaó o escrevi. Artur de Saa e Meneaes, digo, o Se- 
cretario Jozeph Rebello Perdigaó o escrevi. Ribeiráo de nossa 
Senhora do Carmo aos demsette dias do mes de Novembro de 
mil e sette centos. - Artur de Ssa e Nenezes - Lugar do sei10 
- Provizaó de guarda Mor destas minas e seu distrido por 
q. V. S.+ fas m.ce nomear O Mestre de Campo D.os da Silva 
Bueno como nella se declara. - P.a V. S. ver. 

Nota. de provisão de escriváo das Minas dos Cataguases a Do- 
mingos Teixeira, dada por Arthur de Sá e Menezes, - 
de ao de novembro de 1100: 

(Da colleoqh "Governadores da Ilio de Janeiro", 
I. VII, fls. 112) 

Passei proviaa6 de escrivão das minas das Cathaguaz a Do- 
mingos Teixeira pella vacancia de Manoel Antunes de Carva- 
lho e a passei aos 20 de Novembro de 1700, de q. fis este ter- 
mo e se asignou na d a  Provi?$&. O governador e Cap.am g.1 
Artur de Saá e Meneaes a. O Secretario Jozeph Rebello Per- 
diga6 &. 

Carta Regia sobre o salario do m e l r o  Antonio Borges e a es- 
wiha de um pratico do sertaó que este insinuara, para au- 
rólial-o, quanto a Garcia Rodrigues P u s  ou Manuel de 
Borba, - de 'i de dezembro de 1700: 

('4vuiso) 

Artur de SaA e Menezes Am.0 EV EXRey uos emuio m.to 
Saudar. Viosse a uossa Carta de 5 de Mayo deste amo, em 
que dais wnta pe haueres (sio) concignado de Seiiario ao Mi- 
neiro Antonio Borges quinze mil reis por mes sem embargo de 
elle se naó dar por satisfeito; e pareçeome dizer-nas obrastes 
bem em dar somente a Antonio Borges o d i tb  ordenado; po- 
rem emq.ta eiie se na6 emtereçar com particulares, e mostran- 
do que a sua pessoa he de grande prestimo para ss minas lho 
deueis %creceni+r segundo o seu mereçimento attendendo a g 
está em terra estranha, e com sua mulhex, e ã carestia da ter- 
ra; e para se wnçeguir ditozamente o fim para que foi man-~ 
dado ao descobrimento destas minas: Vos ordeno lhes dei8 
pe- pratica., e inteuigente dos Certóes. para que o awmpa- 
nhe a elles; e porque insinua q. Garçia Roi2 Pais, ou Manoel 
de Borba seiaó os ma% capares, Qara se fiar deiies esta delli 
gençia peiio grande conheçimento que  tem destes caminhos, os 
deueis persuadir me queiraó fazer este Seru.0, e para se por em 



pratica tudo deveis concorrer com todos os meyos neçessarios, 
fazendo dar os Indios de que se neçessitarem (sic), como os 
mais que emtenderes (sic) he conueniente para esta auerigua- 
çaó. escritta em Lisboa a 7 de Dezembro de 1700. - &eg. - 
Conde de Alvor - Para o Gou.or, e Capam g l  do Rio de Ja- 
neiro - 2.a via. - 

Edital de Arthur de SB e Menezes, promettendo premios aos 
descobridores de ribeiros de lavras, - de 17 de dezembro 
de 1700: 

Porq.to convem m.to ao serv.po de Sua Magde q. 'DS g.e 
e ao bem mmmum dos povos q. hajaó (si4 m.tas descobrim.tos 
pello augm.to q. tem a Real faza nos quintos e nas dattas q. 
pertencem ao d.o S r  em cada Ribeiro e jüntam.ie os Povos 
imrequeeem toda a pessoa q. descobrir Ribeiro de lavra e Ihe 
passara hua Certidaó. a qual Sua Mag.de q. D.s g.e mandará 
premiar como serviço feito em'guerra viva e p.a q. venha a o- P ticia de todos mandei fixar este edita1 nas p.tes mais Pub css 
das minas de hna e outra Repartiçaó aos 17 dias do mez & 
Dez.bro de 1700, neste dtstricto do Rio das Velhas. - Ar* de 
Saa e Meaeaes - 

Carta R&ia tornando exiensivo uos ecclesiasticos o perdão 
concedido aos seculares, culpados na devassa dos cunha 
falsos. - de 20 de dezembro de 17W: 

Artur de %a e Menezes Am.0 EV EI-RRy Uos emUM m.to 
Saudar. iiauendo visto o que escreuestes sobre a culpa do Pa- 
dre Fr. Rubem. e a conta q. o Prouedor da Fazenda Real 
dessa Capitsnia me deu wm a devaça q. tfrou das m s  q. 
faziaõ cunhos faiços com q. maxcauaó e cunhauaã o O m .  %r- 
tado aos quintas na villa de Saó Paulo, em q. se achauaõ cul- 
pados o Padre Jozeph Roia Preto, e o Padre fr. Rubem e o 
mais q. sobre este particular auimu e uos reprezentastes a ser- 
ca da culpa deste dous sugeitos. Me w e W o  diBM1OS 9. O W 
da6 concedido aos seculares. se estende sos &-; e asp 
vos ordeno que tncca ao tempo passado se na6 falle mais neste 
deiicto. nem se porçeda @as deva438 tiradas t.6 O tempo do 
indulto: e vos enmmenao que quando haja algum me rein- 
cida neste crime pomdais com a seuerldade neçessaria, ea- 
critta em Lixa a 20 de Dezm de 1700. - B ~ Y  - P a  o Wm. 
O Oap.am gl do Rio de Janro - 1.a vls - 



Carta Régia dando a Arthur de SS e Menezes ampllwima ju- 
risdieçb para examinar as minas das capitanias do sul e 
promettez honras e mercês aos paullitas descobridores. - 
de 25 de dezembro de 1100 C?): , 

(Da coiiecçáo "Governadores do Rio de Janeiro", 
L 111. íh 78) 

Artur de S8a e Menezes A.o Eu E1ReY nos enuio m.to 
Saudar ao Gouernador desss. Capitania Antonio Paes de Sa- 
de hauia encarregado do descobrimento das minas de ouro e 
pratta de Pernagoa Itabahena e serra do Sabara bucli que 
o mesmo Antonio Paes de Sande hauia inculcado em hum pa- 
pel que aqui offereceo, encarregandolhe a execuç8o do seu mes- 
mo arbitrio antes de se fazer outro algum exame, e por fale- 
cer antes de dar principio a esta diiiiencia. Fuy seruido en- 
carregamos della p.a què vades examinar as minas que M nas 
Capitanias do Sul, e p.a esse effeito se vos rernette a Copia. 
do papel que o mesmo Antonio Paes de Sande fes sobre estaa 
minas e o que sobre a mesma' materia informou o D.or Sebas- 
tiãa Cardoao de Sarnpayo; e uos concedo faculdade para que 
em meo nome possais propor e dar M a s  as honrras em.es  
que expedidas pJa Secretaria de Estado se nos declara deueis 
prometer aos Paulistas, e feita esta diligencia me dareis conta 
do que tiuerdes disposto, e obrado, p.a que com uerdadeyra no- 
ticia, ou se aleançe o demngano, ou se confirmem as m.es, 
e q.do na6 haja6 (si=) sugeito que possa6 dar noticias das mi- 
nas se procurara6 artifices e mineyros para abertura dellas, 
mandandoce conduzir dos Reynos estranhos: e p.a que posais 
Obrar independente, Me pareçeo conçederuos como por esta 
concedo amplissima jurisdiçaó em tudo o que &ar a este ne- 
gocio sem outra algua dependeneia mais que da. de minha real 
pessoa, e assim o mando declarar ao Gouemdor Geral desse 
Estado. Escritia em Lisboa a 25 de Dezembro de 1700 - &ey 
- O Conde cle Alvor - P.a o G a r  G1 do fio de Janeiro -- 
Primeira vJa. 



N o t a s  
A 

CYCIX) DA CAVA AO IhDIO 

D- de pags. 276, 278, 284 e 286. 

Pertencem estas peças historicas & derradeira phase das 
entra&% feitas pelos paulistas para. o apresameuto e capti- 
va@o dos indios, e relacionam-se com as de pags. 18, 25 e 
27 do volume anterior. 

Os dois bandos (does. de pags. 14 e 15) de Duarte Tei- 
xeira Chaves, - que governou a capitania do Rio de Janeiro 
desde 3 de junho de 1682 (e não 1683, como diz P&-Seguro, 
em sua "Historia geral do Brasil", vol. U, pags. 1208, pois 
o termo de pose, existente no I. I da coUec& "Governado- 
res do Rio de Janeiro", a fls. 109, d$ aquelh verdadeira data 
até 22 de abril de 1686, - de indiscutivel interesse, por- 
quanto revelam que os paulitas, em 1684, iam arrebanhar 
selvicohs até Bs margens do no  das Caravellas, afim de ven- 
del-os aos wionizadores das temas incultase u b e r t m  do 
oul do Brasil. 

A carta de Luis Cesar de Menezes (governador da capi- 
tania do Rio de Janeiro, de I7 de abril de 1690 a 25 de março 
de 1693) ao rei (doc. de pag. 31) B sobremodo curiosa, pois alli 
affirma o proeonsul lusitano que os moradores de S. Paulo 
"vivem como quasi $ lei da natureza e nüo guardam mais 
ordens que aquellas que convém á sua conveniencia, e assim 
seni mui difficultoso obrar com elles cousa alguma toeante ao 
particular de indios e gentio, e como os governadores desta pra- 
ça náo tém naquellas capitanias jurisdicçáo, apenas observam 
alguma orúem do governador geral''. 

Ora, foi exactamente esse estado de serni-independencia 
(o governador geral estava Is. ao longe, na Bahia, e o mo- 
narcha mais longe. ainda) que possibilitou am paulistas as 
suas audacias titanicas. 

Ao traçar aquellas palavras, não imaginava siquer o pre- 
posto dos braganças que, poucos annos depois, os intrefldos 
sertanejos de 8. Paulo iam, além de ultimar a trfpliC&@o da 
área que o tratado de Tordesillas demarcar& 6 'colonia luso- 
americana, revelar $ metropole exinanida os mais opulentos 
thesoums daquelle tempo, e isto sem as frotas, os exercitos, 
as longa8 campanhas, os nauiragios e todas as mais vicissi- 
.~iides que Ihe exigira a conquista das Indiss, já entáo Perdidar 





o soberano dirigira a avarias potentados paulistas, a ajuda 
que lhe deu Femando Paes de Barros, camo se v8 do termo 
de 9 de agosto de 1666, ccnstante du iniomswão de Pedro 
Taques. 

Vem a ponto, aqui, dos repams, que ousamos fazer E lüus- 
tres escriptores compatricios. O primeiro é o equivoco do dr. 
Diogo de Vamncellos, a pags. 28-29 de sua "Rfstoria antiga 
das Mina* Geraes", attribuindo a Fernão Dias Paes Leme 
a prestação do soecorro a Bezerra ,acb que, por pmvas au- 
thenticas, é de Fernando Paes de Barros. E o segundo é a 
duvida levantada pelo dr. J. Pandih Calogeras, a pags. 400 
do vol. I do seu'extenso trabalho "As minas do Brasil e sua. 
legislação", quanto $ data do twmo acima citado, que o estu- 
dioso investigador das cofsas patrias pensa dever remontar a 
9 de 8gosio de 1667, attribuindo a outra data a um lapsos 
calami de Taques. Achamos que, si ha erro de data, esse é o 
da carta que se diz ter sido enviada da Victoria por Barba- 
lho Bezem a Paes de BarIVS, a qual deve ser de 11 de de- 
zembro de 16BS e nüa de 11 de dezembro de 1666, porque, 
como se infere do doc. de pags. 7, que Ora damos 6 estampa, 
em dezembro de 1667 j$ o rei sabia do fallecimento de Bar- 
balho Bezerra. Conhecida, como é, a demora das communica- 
@es entre o Brasil e sua metropole naquelle tempo, - cremos 
que a noasa supposiç?io tem mais fundamenta Que a do douto 
historiador mineiro, digno representante de seu Estado is 
Camara Federal. 

A proposito de Paes de Barros, convem ainda notarmog 
~ U Z ,  afóra o auxilio por eUe fornecido a BarbaJho Bezerra 
(mil varas de algodáo tecido, annas. sessenta arrobas de 

carne de porco e outros mantimentos), maiores despesas ainda 
fez depois, auxiliando as expedições simultaneas de. d. Rodrigo 
de Castelio-Branco ao interior e de d. Manoel Lobo a fundar 
a Colonia do Sacramento. Não menos opulento e liberal era 

, o seu irm&o Pedro Vaz de Barros, fundador de S. Roque, que 
h sua custa organizou a bandeira de Estevam Ribeiro Bayáo 
Parente contra os indigenas do sertão bahia-no, em maio de 
1671. Pertencem ambos ao fidalgo tronco de que descendem 
os Pedrosos-Barros. asiignalados tambem na "gnerra dos 
emboadas". 

-o se vê do dm. de pags. 7, Agostinho Barbaiho Be- 
m a  escrevera a Aifonso VI, e, além dos particulares de 
sua missão, cogitam tambem do pau-brasil, explorado em 
Cabo-Frio. Exfste no Archlvo Nacional, na coUecCáo ''Gov9r- 
nadores do Rio de Janeiro", I. II, fls. 7 v.. o termo da ho- 
menagem prestada por Luis Barbalho Bezerra, como capitáo- 
m6r de Cabo-mio, a 9 de maio le 1689. Seria irm6.o de Agos- 
tinho? DO dm. de pags. 7 é tambem Ucita inferir que este 
expirou a meio de sua tentativa, talvez, nos sertóes da antigs 
capitania de Vasco Fernandes Coutinho. Jb Taques, em sua 
Informação, affirmara que o governador acclamado do Rio 
de Janeiro morrera no Espirito-Santo. Em apoio d%%a asser- 
ção, a carta r W ' d e  16 de dezembro de 1667, que ma  estam- 
pamos, dia claramente: - ". . . Agostinho Barbalho faleceo, 
antes de acabar de concluir com o dito descobrim.to.. . " 

O governador do Rio de Ja~~eiro, a quem foi dirigida a 



carta régia de pags. 6, d. Pedro de Mello, foi quem substihiiu 
a Salvador Corrêia de 64 e Benevides, em 20 de abril de 1662; 
e d. Pedro de Masearenhas, a quem foi enderewda a de pags. 
I, succedeu ao anterior em 19 de maio de 1686, occupando o 
cargo até 1610, quando o p a w u  a João da Silva e Sousa. 

Quanto aa arrojado commettimenio de Fernáo Dias Paes, 
decantado além-Atlantico por Diogo Tinoco, em uma epopkia 
"O descobrimento das esmeraldas", da qual se conhecem 
apenas algumas estancias, 'estampadas na obra de Ciaudio 
Manuel da Costa, e immortalizada no Brasil pelos versos in- 
mmparaveis do poemeto "O caçador de esmeraldas", de Olavti 
Bilae, - só logrhos  obter um documento curioso, o de pags. 
191, que nos revelou um companheiro ignorado do sertanista 
audaz, partido de 8. Paulo a 21 de julho de 1614 em rumo 
de serra de Sabarabussú: alii, com effeito, se 16 que ''João 
Carvalho da Siha serviu a Sua Magde. por tempo de cinco 
amos no desc0brim.b das esmeraldas em Comp.= do Cap.tam 
M@r Fernão Dias Pais." c*) 

Os does. de pags. 12, 95 e 133 referem-se a Garcia Rodri- 
gues Paes, filho do velho sertanejo pauljsta e tambem seu fiel 
auxiliar na arriscada expedição. 

A prophsito, registremos, aqui, a singular asserção do dr. 
Diogo de Vasconcellos (op. cit., pags. 4 3 ,  perfiihada pelo dr. 
Calogeras (op.. cit., pags. a?), de que Garcia Rodrigues fizera 
embalsamar o cadaver do pae, lã margem do rio das Velhris, 
em 1681. Tendo as nossas duvidas quanto a esse embalsa- 
mento, recorremos a Azevedo Marques, e nos Apontamentos 
deste ívol. I, pags. 125) verific4mos que os ossos do intrepido 
ancião 6 que foram trasladados do sertão mineiro para o 
jazigo perpetuo a que Fernáo Dias tinha direito no mosteiro 
de S. Bento, como fundador de uma capelia do mesmo ce- 
noblo (e não tambem do convento, como ainda assegura o dr. 
Diogo de Vasconoellos) . 

O doe. de pags. 12 d& positivamente. Garcia Rodrigues 
como descobridor das esmeraldas. e põe em fóco a tenacidade 
da metropole em prosemir a obra de Fernáo Dias, pois gra- 
dua a Garcia Radrigues como capitão-már de nova entrada 
(isto em 1683, isto é, dois annos apenas ap6s a morte de Fer- 
não Dias), com o mesmo escopo de buscar as taes pedras co- 
radas; o de pa@. 95 manda provel-o na administração, quer 
das minas de esmeraldas, quer das minas de ouro de lavagem, 
que tambem achara na região de Sabarabussú (o doc. 6 de 
1697); e, finalmente, na carta dirigida ao rei por Arthur de 
S4 e Menezes (doc. de pags. 134), este governador das capi- 
tanias do sul diz de Garcia R o d r i e s  Paes que era "o des- 
cobridor das chamadas esmeraldas". 

O doc. de pags. 110 6 egualmente interesante, pois se 
refere a dois caixotes de Pedras verdes, remetidas daqui para 

Oliveira Lima (vide "Revista do Instituto Historico de São 
Paulo", vol. XVii, pgs. 11 e 15) eleva a dez anos a dura- 
ção das peaqnizas do caçador de esmeralbos, quando o certo 

6 que ellas não foram al6m de 1861, anno da morte de 
Femáo Mas, e, wis, duraram ao todo sete anos. 



o reino, e que. examinadas alli por mineiros das Indias, náo 
foram por estes julgadas verdadeiras. A peça historica 6 de 
1698, - o que nos faz crer. que talvez os taes "seichos ver- 
des" f w e m  as novas esmeraldas descobertas por Garcia Ro- 
drigues Paes, nas expediióes gue effectivamente realizou pelo 
valle do rio das Velhas, entre 1684 e 1691. 

O doc. de m g s  33 fala em esmeraldas, mas pertence ao 
cyclo do ferro. híais adeante o estudaremos. 

O doc. de pags. 193 é o unico em que se nos deparou o 
nome de Vitunma, o primeiro arraial que a b a a à c h  de Per- 
náo Dias estabeleceu no sertão dos Cataguases. Colligimol-o 
aqui, além do p u  valor historico, para honrar e ainda hoje 
táo pobre e táo pequena Ibituruna, que 6, M dizer expressivo 
de Diogo de Vasconcellos (op. cit., pags. 35), - "o mais an- 
tigo lar da patria mineira". 

O doc. de pags. 3 W  traz o nome de um Joseph Moreira 
.de Castiihos, que, associado a duas outras pessoas, obteve ums 
sesmaria nos sertões do rio Verde, em 1700. Seria esse, por 

acaso, o cabo José de Castilhos, fiel companheiro de F e d o  
Dias Paes Leme? 

E' digno de ser relembrado aqui o bando de 3 de se- 
tembro de 1681 ívide Azevedo Marques. op. cii., vol. 11, pagr. 
2421, mandado publicar, a tom de caixa, nas vilias da capi- 
tsnia de S. Paul% e no qual se comminavam as penas de 
morte e de confisco a toda pessoa - "que fosse Bs minas de 
esmeraldas demo- par Fernáo Dias Paes". 

Como o governo portugu&s defendia, estatuindo um mo- 
nopoiio ferrenho, o seu bel-thesouro, que lhe causou, afinal, 
a mais completa decepção! 

Náo fosse o devarsamento de uma wna extensa do w- 
ra@o do Brasil, - e a bandeira de F e d o  Dias entrara no 
rol de um grande e tragico esforço. completamente perdido.. . 

CYCLO DA PRATA 

Docs de pags. 275, 276, 279, 283, 293, 3% Z.56 e 436 

A primeira prwicupaçáo dos portugueses, quanto ás ri- 
quezas que imaginavam occultas nas entranhas da terra bra- 
sileira, foi a d&s pedras preciosas. E' natural que assim fosse, 
porque. quando a Phenicia européia mandou descobrir o ca- 
minho maritimo das Indias, jB os seixinhos corados, além das 
especiarias, constituiam o seu alvo predilecto. No "Roteiro de 
Vasco da Gama" (vide ed. de 1839, pags. 51) se relata que 
um mouro, conhecedor da lingua de Castelia, ao entrar na 
frota lusitana, anwrada junto a Calecut, "mmeçau de dizer 
estas palavras - boena ventura, boena ventura mujtos rrobis, 
mujtas csmenildas.. . " Era a mania da epoca. 

A esta mira, condemnada a esvaecer-se ante as desillu- 
sóes continuas, succedeu a da prata, destinada a egual sorte, 
muito embora a mente dos primitivos colonos, escandecida 
pelas idbas em voga naquellas centurias de agudo mysticismo, 
se fariaese wm entretecer aqui invenyies v W s  e bizarras 



sobre o entáo ambicionado metai. E' possivei tambem que âs 

minas opulentas do Potosi. a esse tempo em proveitosa ex- 
plora@o, e a lenda do el-dourado i*>, que mais iarde, em fins 
do seculo XVII, o cerebro de sir Walter Raleigh phantasiara 
como cercado de &tas montanhas de brilhante argento, os in- 
centivassem naquelia prolongada M o ,  

O fulcro de todo este cyclo, em nossa Patria, é o epi- 
sodio de Rob-rio Dias, ainda envo!to em ficções e escurida- 
des, que a carencia de documentos fidedignos não possibili- 
tou dissipar. 

O certo é que, desde o ultimo quartel do .seiulo XVIT, 
foi o branco minerio procurado em vão, a impulsos da metra- 
po:e, nesta saa possessão americana, e, si em t io  estirado pe- 

riodo ne pesquizas não foi possivel encontral-o, tambem de 
entáo para cá, quando o pais ficou quasi totalmente palmi- 
Ihado pelo homem culto, nenhuma jazida se lhe deparou & 
vista sagaz. 

Não têm outra importancia os docs. de pags. 7, 9, 24, 
43 e 330, s M o  a de reçumarem o nesejo vehemente dos reis 
de Portugal - de rivalizarem com os da Espanha na posse 
de um novo Perú, do lado de cá da cordilheira andina. 

O doc. de pags. 17 já encerra aigum interesse, pois nos 
faz saber da tentativa de exploração da prata em mina aberta 
junto a Scrocaba. por 1687, sob a direçso de um frade, perito 
em taes misteres. Veremos mais adeante que, em vez daqueue 
metal, que alii n5o foi encontrado, surgiu na mencionada 
pcvoaçSo, iniciada no começa do seeulo XVII por d. Pran- 
ciseo de Sousa e effectivamente fundada, em 1654, pelo paulista 
Balthasar Fernandes e seus genros casteihanos André e Bar- 
tholomeu de Zuniga. outra riqueza, e esta certa e não despi- 
cienda, qual a & ferro. 

O doe. de pam. 79 mostra-nos riiais uma bandeira, effi- 
cazmente auxiliada por Arthur de Sá e Meneees, no com- 
primento de sua ampiissima e especial jurisdicçio, e destinada 
B procura da prata ncs campos do sul. Cremos que o Diogo 
de Almeida e Lara, alli nomeado, é um dos afamados Laras 
paulistas daquellas &as, e lamentamos que esta peça histo- 
rica apresente a lacuna do cognome do bertanista Amaro, 
caudilho da expedição e seguramente tambem filho de S.  
Paulo. Silenciam os papeis coctaneos sobre o resultido desta 
jornada. 

De M o s  os doca. a que diz respeito esta rapida nota. o 
mais importante é o de pags. 172, isto é, a patente pela qual 
Arthur de 68 e Menezes, a 15 de outubro de 1698, elegeu a 
Manuel de Borba Gato para "tenente-general na jornada do 
descobrimento da prata de  Sabarabuassú". 

Drs chronistas antigos, nem Taquem nem Azevedo Maz- 
ques conheceram com precisáo esta peça historica, pois ambos, 
citando-a de outiva, até lhe erram a data: - o primeiro a 
attribue a 1708 e O segundo a 1701. 

A ella se não refere o douto Calogeras, e o operoso, mas 

(9 Vide Southey, "Historia do Brasil", vol. 11, pgs. 32-35 



algo phantasista Diogo de Vasconcellos tambem não a teve 
sob os olhos, como se deprehende do que traçou a pags 1% 
e 141 do seu ali& vaiimo trabalho, jB atrás mencionado. 

Entretanto, o doc. de pags. 172 íinserto antes. mas e m  
maior repercussão, num curioso estudo do dr. Orviile Derbv, 
vindo a lume no vol. V, pags. 279-295, da "Revista do Ins- 
tituto Historico de S. Paulo") é de irrefragavel relevancia. 
e serve de pretexto a que consagremos algumas linhas dilu- 
cidativas B personalidade do ceiebre paulista. 

Como 6 sabido, Borba Gato estava fielmente acompa- 
nhando seu sogro, o intrepido Pernáo Dias, na expedição em 
busca das esmeraldas, quando o monarcha já havia ordenado 
(taes eram as cautelas que os reis tomavam nestas circum- 
stancias) a d. Rodrigo de Castelio-Branco, - castelhano que 
estivera no Perú, e, pelos seus wnhecimentoa aUi adquiridos, . 
f h a  feito administrador geral das minas do Brasil, - que se 
encaminhasse para o Babarabussú. 

A expedi& foi propriamente organizada em S. Paulo 
e teve o auxilio do escol dos seus bravos sertanistas e po- 
tentadm. 

Quando o fidalgo, 4 frente do seu pequeno exercito, en- 
veredou m o  sertão mineiro, no caminho se lhe deparou e 
tosca urna funeraria em que Garcia Rodrigues transportava 
para o tori50 natai o$ ossos do pae, e do digno füho do ca- 
çador de esmerairias recebeu o saquinho das pedras verdes 
e transparentes, destinadas ao maniiesia perante o saber?.- 

O cabo Jose de Castühos ficara de guarda 4 jazida onde 
haviam sido encontrados os seixinhos a que a fnsciencia do 
coihedor e do seus  sequazes dera tanto preço, e Borba se 
postara, como sentineila ayniada,  B bocca da extensa ree'ão 
da imaginaria Golconda, pouco aiem do arraial do Sumidouro, 
onde Fernúo Dias f i e m  justiçar o iilegitimo filho sublevado 
e onde pouco depois viera tambem scltar o suspiro derra- 
deiro, na. illust%o, talvez, de haver revelado 4 wr6a portu- 
mesa. o mais portentoso thesouro da privilegiada terra bra. 
sueira.. . 

Ou porque d. Rodrigo lhe exigtsse submissáo ao seu 
mando supremo, ou por qualquer outro motivo aik hoje igno- 
rado, - o ceria 6 que entre os dois se abriu caiflicto. e o 
nobre espanhol alii caiu, .em outubro de 1681, varado por 
uma carga de trabuco, que lhe apontara ao peito um dm 
pagem de Borba, sináo este. 

~rande-crime era este ante a draconiana sanc@o penal 
das ordenaç6es enffio vigorantes: - mime de Primeirs ca- 
beça, porquanto era lesa a real magestsde na Wwoa de um 
seu representante. 

Não reagiram, não vingaram aili mesmo a morte do seu 
chefe os wmmandados de d. Rodrigo: - wnkmaneos e ami- 
gos do responsavei pelo howicidio. limitaram-se a retroceder 
prestesmente para S. Paulo, e a pouca gente do bando do 
paulista destemeroso com este tambem ae afundou no mais 
agreste do sertão bravio. 

Querem alguns dos que Versaram esta iáo mal estudada 
accorrencia que Borba Gato, quando ainda vivo e sogro M 
nmi da sua empoiwnte porfia atrás das pedras verdes, des- 



cobrira OUTO no serrote de Sete-Lagòas, e, mais, que, ap6s 
o assassinio acima mrrado, wntinu8ra a fazer achadas do 

rulvo metal pelo sertCio i m e n s o  do rio das Velhas (-1. 
Outros. talvea com mais acerto, pensam que elle se res- 

tringira a homiziar-se no recesso das matas virgens daque1l.a 
valles uberrimos 4 espera de que os parentes, que os tinha 
muitos e poderosos, lha obtivessem o regio indulto. 

0- que parece mais averiguado é que o réu de lesa-ma- 
gestade, depois de vaguear por aigum tempo entre os sel- 
vicolas do Piracicava, deixou, aguilhoado pela saudade dos 
seus, aquellas brenhas remotas e veiu montar fazendas n? 
alto Parahyba, em Parahytinga, e, pois, mais perto da fa- 
milia, então de residencia em Taubaté. 

Náo se apegou, comtudo ,o foragido apenas aos misteres 
agricolas. Nesses entrementes, como se calhe de um roteiro 
itchaão na Bibiiotheca Nacional, publicado depois no vol. V; 
pags. 240-218, da "Revista do Instituto Historico de SBo 

Paulo" e transcripb na mencionada obra de Calogeras (voL I, 
pags. 57-58), acompanhou ao padre João de Faria, ao cunha- 
do deste Antonio Gonçalves Vianna e a Pedro de Avos nos 
descobrimentos de uns ribeira auriferos pelos taboleiros 
dos rios Grande, das Mortes e Sapucahy, antes de 1694. 

Nia temos em conta de curial a versão de que se hou- 
vesse elle apresentado a Arthur de 5.4 e Menezes, para, a 
troco do perdáo, manifestar-lhe as riquezas que desvendara. 
E' antes mais plausivd que o habil governador, em face do 
auspicioso inicio do grande cyclo espontaneo dos descobrimen- 
tos. e compeliido quipá pelas solicitaçóes dos consanguineos e 
afins do Borba. no seio hospitaleiro dos quaes estivera de no- 
vembro de 1697 a março de 1698, se decidisse, emfim, depois 
de retornado ao Rio de Janeiro, a utilizar-se da comprovada 
coragem do genro qe Fernão Dias e do seu inexcedivel conh%- 
cimento da zona ambicionada do Sabarabussii. E para o taiito 
indulto deve tambem ter consideravelmente contribuido a ge- 
nerosa proposta de abertura do caminho novo para as minas 
por parte de Garcia Rodrigues, cunhado de Borba Gato. 

De mais, como se vê do doc. de pags. 172. alli não se fala 
de omv; cogita-se ainda e ta0 sómente de prata E esta mesma 
peça historica, pelas referencias que faz a Garcia Rodrigues 
Paes, corrobora o que deste dissemos acima. 

E', todavia, de extranhar que este doo. náo faça a menor 
allusáo ao crime do Borbs, de quem apenas se encomiarn a 
actividade e o zelo no real serviço. 

E Borba G a b  foi, como bem observa Calogeras, "um dos 
elos entre as expediçóes de Fernáo Dias e o cyclo do ouro". 

Não se arrependeu Arthur de S& e Menezes deste seu 

(9 Henderson, em ?.eu interessante trabalho "A history of the 
Brazil" (Londres, 1821), contribuiu a divulgar essa versão. 
assim ccmo a do indulto haver sido oferecido ao Borba, eni 
$Oca da revelação das minas. Dia elle assim, a pgs. 260: - 
... to whom (Borba Gato) General A. de Sá offered a 

pardon, in the name of the King. on condition of his poin- 
ting ou the copious mines of Sabara, discweaed by him". 



=ta âe 1 5  de outubro de 1698: - Manuel de Borba Gato, se- 
guindo a descobrir prata no Sabarabussú, achou por Y uma 
táo %r=& quantidade, riso do metal branco, mas do fulvo. 
que, quando o governador alli-foi ter, ao findar o s e c h  XVn, 
ficou por certo maravilhado; e, quando, em 1702, deixou para 
sem~ne o só10 mineiro, levava eomsigo, radiante de satisfaqb, 
nada nxmm de tnnta arrobas de ouro, verdadeiro presente do 
Borba agradecido ao seu indultador previdente e afortunado. 

Em a nota P trataremos ainda da expedkáo a S w a -  
bussii, de que fala o doe. de pags. 172, e no volume -:e 
a este v@iveremos a completar o muito que falta da fqura de 
Manuel de Barga Gato no vasto scenario do bPndegSsoro 
muitata. 

saüe-se, Pileios i m m e s  de Pedro Taques e outras p?evlr, 
fitiedignas, 'que o @Tmeiro encontro do ferra foi feito @ -LP- 
fOn.96 'Sai+iinira, panitsta e filho natural de um reinol &e eml 
1I6me. nas m a s  'de Jamaminbada íMantiqueira1, Vl>tui-una 
e BiraWyab&, pem annos de 1589 e 1597, e, como dle taziümh 
h- &Me m o  nas Lagoas velhas do Geral& e h* 
minas -cie Sani'a-Fe, que se lhe depararam no morro de .a- 
ra& W d e  'eshtfeieceu iama e mais tar8e fa"r1eeeu). e-- 
gaio -ah~untoar multada fortuna, pois no seu testwento, íetto 
no èenão em 1604, confessou possuir 80.WB awdes àe am 
em p6, =condido em üotij%s de barro enterradas. 

Montou eüe em Birrtçoyaba dois engenhos de funàir rem. 
<IW Quaes deu um a d. Francisco de Sousa, qua- '&?e, Mwm 
aümin¶strador geral das minas do BrasiL alli esteve em 2fiM). 
O represéntante do rei, por sua vez, transmittu a p& 
engenho a seu filho d. Antonio de Sousa, que o arreri8ol 8. 
Franeibeo hpes Pinto. Este e seu cunhado Diogo de Quadru5 
explo-am por alguns amos não sá essa pequena fabrica de 
ferro, como -em a .de Ibirapuera (Santo Amaro), pur 
ambos organizada em 16W e & qual associaram d. Francisco de 
SoiLsa, mediante contrado realizado em 1üü9. 

O ffcilecimento de Francisco Lopes Pinto, a 6 de feuereira 
de 18.39, extinguiu a incipiente industria. 

II% nm hiato de m& seculo mssa interpresa. Como, pm6m, 
CtmSnsse ao çoberano a existencia de veieiros de prata rios 
morros de Somcaba, despachou elle ao reputado mineraleziita. 
fr. Perlm de Sou%, em 1680 ou 1681, a examinar aquella regiáo. 
-do as informaç%s de Azevedo Marques (op. eit, vol. I. 

pags. 136, e vol. 11, pags. 941, foi aqueiie religioso aeompadiado 
e& sua excumh scientifica pelos paulistas P a s C W  Moreira 
Cabral, Manuel &mandei de Abreu e Martim Gereia &um- 
br% o primeim dos q u e  passa por ser o fundador da lwje 
cidade O e  Tatuhy e fol pae do celebre descobridor do ouro de 
Mato-Grosso. Diz-nos mais o chmnista que Pedro Vae de  Bar- 
ms recebera cartas de Pedro Ir, nas quaes lhe era solieitsda . 



ajuda para o exame das minas de ouro, prata e ferro de 
Sorocaba. 

Refere ainda Azevedo Marques que Moreira Cabrai. Abreu 
e Lummur, Lendo ir. PeUIo retornaao a Porrug.al. tomaram h 
peito cuscear a fabrica e desenvolve-la, como consta das cartas 
regias de 2 e 5 de maio de 168% e da. de 20 de outubro de 1698, 
na qual se elogiam os serviços alli prestados por Lumbria, n e m  
a m o  capitão-mór de S. Paulo. 

Vem aqui muco a proposito os docs. de pws. 17 e 33, qu- 
ora damos B estamw. 

O primeiro, cacm do rei a João Furtado de Mendonça (Que 
foi governador do Rio de Janeiro de 22 de abril de 1686 a 2Y 
de junho de 1689), e de 8 de fevereiro de 1687 e se reporta 
a uma carta ae Luis Lopes de Carvalho, de 15 de julho de 1884. 
em que este affirma ter aberto, com fr. Pedro, Uma mina de 
10 palmos, depois afundada a 105, e reclamava, para a conti- 
nuação das diiigencias, o a d o  de indios das aldeias reaes. 

Os docs. de pags. 33-42 €50 sobremodo interessantes, e, 
seguindo um nosso deiiberado proposito, copiámol-os na in- 
tegra, pois temos visto, por triste experiencia, quanto é nocivu 
a ta- investigaçóes o mau vez0 de  truncar os elemenths pro- 
bantes da &toria. Delles se colhe que Luir Lopes de Carvalho 
(que em 1679 era capitão-mór de S. Vicente e toi o pracurador 
do -to de Martim Affonso de Sousa, o conde da ilha do 
Prhcipe, quando este, a 28 de abril de 1679, reivindicou, perante 
a camara de S. Vicenie, os seus direitos & antiga doação regia), 
tentado por uns roteiros de minas de prata e esmeraldas. pe- 
netrou o sertáo de Sorocaba, e, não achando taes thesouros, 
mas tão sómente o do ferro, cuidou de levantar uma fabrica 
deste metal. empenhsndo para isSo todos os seus bem. A des- 
crip@o do logar e da projectada fundição merece lida. e pelo 
que elie escreve no memorial destinado a ser present? ao sobe- 
rano. tamhem se verifica nio lhe haver faltado a companhia 
de paulistas. coma Manuel de Mona Gaviáo, coronel de Ytú, 
Manuel Gonwlves da Fonseca e Manuel Femandes, este mestre- 
ferreiro. 

O referido doc. rectifica. portanto, a exposição de Azevedo 
Marques, pejada de enganos em mais de um ponto. Infeliz- 
mente, o illustre chronista não tinha o devido cuidado na 
cópia e no exame das peças historicas que inseiiu nos seus 
"Apontamentos". Assim, com retaçáo a este mesmo assumpto. 

alli estampa uma carta de sesmana, dada por Thomé Mon- 
teiro de Faria, loco-tenente do donatario da capitania então 
chamada de Itanhaem, a Luis Lopes de Carvalho, na psrãgem 
denominada Biraçoyaba, Mas ... a data da concessáo é I1 de 
março de 1698 e o registro della figura lá como feito a 16 de 

setembro de l W !  Queremos crer, pelo doc. de pags. 33 que ora 
trazemos a lume, tenha sido a doação effectuada em 1693 e 
registrada no mesmo amo.  

Luis Iopes de Carvalho, fidalgo da casa real, foi provido 
por Luis Cesar de Meneres, num officio de notario publico dr~ 
Rio de Janeiro a 11 de setembro de 1690 e nelle recondwido pelo 
mesmo governador e por Antonio Paes de Sande até 1694 ipide 
"Governadores do Rio de Janeiro", I. I, f l .  87, 109, 333 v., 150 v. 
e110 v . , e I . i i ,  ils. 18v.eMv.).  



Azevedo Marques-fala tambsm, vagamente, nas tentativ8o 
de fabricação de ferro em Sorocaba de 1766 a 1770. Sobre im 
fazem luz os docs. de pags. 39 a 43 do vol. XIX das "Publica- 
ç6es do Archivo do Estado de S. Paulo". 

As peças histuricas de pags. 155 e 185, que ora damos a 
lume, evidenciam que, no ultimo quartel do seculo XViI, já rs 
paulistas cogitavam de descobrirnentas de outras riquezas do 

mb-6610, além das pedras corsdss, do ouro e da prata. Dahi o 
indagarem elles do preposto regi0 que premios receberiam.. si 

achassem minas de cobre, estarho, salitre e calaim (8sollm?) 
A resposta do monarcha argue a habilidade de sempre: habitos 
de Christo e dasordens militares. isto é, honras que nada custa- 
vam ao erario da rnetropole e, emtanto, bastavam a satisfazer a 
vaidade e o orgulho dos homens daqueiies tempos (como aindia 
desvanecem a tantos dos nosso; conteniporaneos), e tenças, mas 
estas "asientadaa no rendimenio das mesmas minas". . . 

E 

O INICIO DO GRANDE CYCLO ESPONTANW DO OURO 

Si o cyclo da caça ao indio e o das esmeraldas cabem 
principalmente 4 Paulicéia e o pequeno cyclo do ouro (do ouro 
de @vagem) é apanagio do bracejamento de S., Vicente pe!o, 
litoral, - a gloria do @cio do grande cyclo espontaneo do 
ouro estava toda reservada a Taubaté. 

E! hoje sabido que o povoamento das margens do Para- 
hyba, franqueando o caminho natural para o interiordo Brasil, 
foi devido 4 montana constant~e feita aos selvicolas. 

Para prear os .guayanazes (jerominis), estabelecidos na 
regi40 por @les dominada Ypacaré, Jrcques Felix, em. 1636, com 
sua familia, escrams e aggregadós, fundou um arraial no ponio 
a que as indiienas chamavam Itaboate ou Tabaté, que se tornou 
legalmente vilia a 16 de dezembro de 1645.. Ainda com o fito 
de cativar os tupis, e seguindo as trilhas destes, outros paulistas 
foram perlongando as ribas planas daquelle curso de agua: - 
graças a uma sesmaria, que ihe fôra doada em 1643. Dcmingos 
Leme deu principio, em 1651, á povoayáo que é hoje Guars- 
t i tqet4 ,  onde tambem obtivera u x a  datz. de terras, em 1652, 
Francisco João Branco; o pae deste obteve concessão identica, 
por 1657, no logar chamado porto ou pasiegem ile~Quaypacaré 
(vide ''Governadores do Rio de Jar'eire", I. VII, fls. 162 v.) 
depois "roças de Bento Rodrigues" (sertanista notavel, que 
subiu, com Arthui de 84 e Menezes, para as Minas, onde ligou 
o seu nome a um ribeiro em que se ogulentou), e, mais tarde, 
vüla de Lorena; a de d. Pedro Matheus Rondon e Lima e s 
seu sogro L& da Costa Cabra: deve-se o reconhecimento do 
rio Firahy e circumvisinhanças, onde foram dadas úesmarias 
em 1656; e annos após, finalmente. porém em data Incerta, 
o mais celebre padre sertanista do seculo XVII, João de F'aria 
Fialho, lançava os alicerces cTe Pindamonhangaba. 
- J4 antes havia surzido Mogy (das Cruzes), que, simples 



s e m i a  dada a más  Cubas em 1560, deveu todq o seu in- 
cremento a Brás Cardom, sendo elevada a villa em 1611. A hoje 
cidade de S.  José dos Campos foi primitivamente uma aldeja 
guayan&s, aili estabelecida por Arichleta, o qual, segundo suppo- 
mos, lhe deu por orago o santo do seu nome de baptismu, 
donde o chamar-se mais tarde S. José do Parahyba; ao nuoleo 
de indigenas juntaram-se depois, em 1650, Angelo de Siqueira 
Affonso e Francisco J o b  Leme, com as respectivas famU3s. 
cwapava, a velha, repontou um centennio mak tarde, orign- 
nando-se de sannarias obtidas por Thome Porta  de1 Bey e 
sua familia, nos meiados do seculo XVIiI. A esse tempo, ancião 
opulento, havia elle desde muito regressado do arraial que 
fundara no rio das Mortes e do qual resultara S. 30& dei Re?, 
oujo bi-centenario de elevação a villa se wmmemorou a 8 Ue 
dezembro do anno ha pouco findo. E aos Affonsos paullstaaos 
(Antonio A€fomo e seus filhos) e que se attribue o surta de 
Jacarehy, em 1652. 

Estava, asshn, preparada a rota Mo só para que as ban- 
deiras conqilistadoras fossem revelar as divicias mararilhoses 
do sertao mineiro, wmo tambem para a facii wmmunica@o, Por 
terra entra S. Paulo e o Rio de Janeiro. 

Foi por aqueila via de penetração do interior que os pau- 
listas, ou, melhor, os taubateanos, transpondo a Mantiqueira 
pela garganta do Embau, acharam, emfhi, em pasmosa abun- 
dancia, o fulvo metal, coefficiente de tantos e táo pmdigiosos 
resultados para a evolução brasileira c'). 

A assergo de Antonil, de que os primeiros descobrimentos 
de ouro em Minas-Geraes se re-ram ao tempo da governo 
de Arthur de Sá e Menezes aqui uo sul, - não se compaüece 
com a lição dos documentos historicos. 

Dh elle que um mulato, que estivera nas minas ãe Para- 
nagun e Curitiba, indo ao sertão com varios paulirtas, achám 
no Tripuhy alguns granitos côr de aço. que vendera, á ra&o 
de meia pataca a oitava, a M i e 1  de Sousa. em Taubaté, e 
que taes granitos foram enviados a Arthur de a, o qual nellei 
achou ouro finissimo: 

O dr. Diogo de VasconceUos faz disto o fulcro de uma séri- 
de phantasias; pois que se náo estribam em nenhuma provz 
authentica. Pensa eUe que Miguel de Sousa, tendo em má<% 
o segredo de t60 appeiecida riqueza, tratou logo de fazer ex- 
plorar os wi&s das Minas, em busca do Tripuhy, cujo pharol 

* O erudito Oliveira Lima, em uma crnferencia sobre "A 
wnquista do Brazil", realizada em Bruxellas a 4 de abril 
de 1910, djz  tvide “Revista do Instituto Historico de Sáo 
Paulo", "01. XVII, pgs. 8) que as bandeiras devassadoras do 
Interior do nosso p3is se aproveitavam, tanto quanto pos- 
Sivel, ~ C S  rios, para subil-os ou descel-os. A grande pene- 
tração dos sertóe, entretanto, - podemos assegural-o, - 
n& foi. e m  geral. feita n>r via fluvial. e esta só se tornou 
pmstadia quinto ao "fac-west" brasileiro. depois que o des- 
cobrimento de Goyás Mato Grcsso se effeetuara pelas an- 
tigas trilhas dos indigenas, e não pelos "caminhes que 
andam", qual definiu Pascal os nos. 



era o Itacolomg- - donde a expediçáa mallograda de Jo& 
Gomes de Oliveira ao Itaverava, em 1á91. 

Seja como for, o certo é que, quando Arthur de S4 e Me- 
ms veiu para o sul do Brasil em 1597, ji encontrou o pri- 
meiro descobrimento do ouro no sertáo mineiro legalmente 
manifaatado ao seu antecessor Sebastião de Castro 'Caidiz. 
como adeante demonshremos. 

E' innega+'&, comtudo que, em 1693, Antonio Rodrlgues 
Ardo extrahiu do ria da Casca tres oitavas de ouro que deu ao 
capi-6r da villa da Viciaria, onde foi sair, o qual mandou 
fazw deis d i s ,  dando um ao sertanista, que, de retomo a 
Tallbaa, falleceu em fins daquelle mesmo anno. 

E desta data em deante jã vão apparecendo elemenh de 
convicção sobre o grande cyclo do ouro. 
Dw doea. que ora coüigimos, cumpre-nos citar, primeira- 

meate, de p w .  76, 96, 111 e 113. 
O de pa&111 reiere-se a um Mel. de S-, que veiu em 

companhia de d. Rodrigo de CastelIo-Branco, e .  a estes, por 
sua VW, agregeu-se João Martins Claro, que andou expiomndo 
minas com João Aivares Coutinho; e ainda se vê aU que 
Joáo kisrtins Ciaro, por 1694 e 1695, mandou escravos seus, 
dirigides por Manuel de Agular e Mendonça, a percorrer os 
moxos de Bathé (Taubsté?), em busca de ouro de beta. 

O.de pags. 113 é o unicn em que se 18 o nome de Itave- 
raa, wm referencia a descobrimentos de ribeiro? e expiomçHo 
de mina de ouro, isto em começo de 1698. 

' O. de pags. gS 6 sobremodo curioso, pois nelle afiirms 
Peàro 11. e fsto a 19 de novembro de 1697, que Garchr Ro- 
drigues PW imíuiurw que "foi o primeiro que desmbrlu o 
ouro de l a w m  dos Ribeiros Que correm para a Serra de 
Sarabasú (sic)", - o que não 6 imposstvel, porquanb, curn- 
nrinda a ordem M a  de 93 de deaembro de 11% (doi. de pags. 
1% a filho de FemSo Dias andou por largo tempo 4 cata de 
rrmemldar no .%ri& de Sabarabussú. 

E o de pags. 76. finalmente. não tem menos imwrtancia, 
pots é de 2 de setembro de 1697 e nelle o mesmo soberano se 
r- 6 canununicaçáa que recebera, em carta de 1.O de março 
daauelb anno. de Sebastião de Castro Caldas. então gover- 
n e o c  do Rio de Janeiro. - de que se haviam descoberto. no 
sitio de 'Paubrtté cerca de 18 a 20 ribeiros. "cujo ouro, e seu 
rendi-ta, era o melhor, que tem havido". 

Observe-&e que as primeiras minas, descobertas além da 
Mantiqueira, foram piimeiro chamadas "de Taubaté", ou por 
causa de terem saido desta villa os seus reveladores ou p8rn 
F? dirtinguirepi das demais antes achadas em S. Paulo, pss- 
.?ando a denomioar-se. depois e & medida do seu manifesta 
oifin'ql: "migas de CetapuaPes" e ''minas da Reparticão do rio 
?as Velhss", todas majs tarde afinal englobadas sob a designa- 
& collectiva de "minas geraes". 

Apreciemos. aeora, a controversia do primeiro manifesto 
legal dc ouro alii descoberto.' 

Antonio Rodrigues Amno. bem que o houvesse encontrado 
em S93. &o o deu a reeirtrn na fórma reoulamentar. então 
vigente; limitando-se a entreeal-a ao capitáa-mbr da Victoria, 
que o mandou fundir em duas memorias, uma para s i  e outra 



para o sertanista; mas este,antes de expirar em Taiibat.6, leg<~!l 
o seu roteiro e deu infomaçóes seguras ao cunhado Bartho- 
loemu Rueno de Siqueira, que, animado, 'porém faiho de 
recursos para organizar bandeira, precisou de obter o auxii:. 
efficaz do abastado Carlos Pedroso da Silveira. 

De uma representacão ao soberano. feita pela camara dr  
Taubaté em 3 de novembro de 1763 (vide Aeevedo Marques, 0P. 
eit., vol. 11, pags. 170). consta oue Carlos Pedroso d a  Silveiza 
foi a "cabo principal da tropa" dessa exnediçãa memoravel. 
Cm~tudo o teçtimunho dos coevos evidencia que elle apenas foi 
o capitalista da empresa, e que a leva seguiu sob o cPmrnando 
de Bartholrmeu Bueno de Siqueira, cujo immediato foi Mfgilrl 
Garcia de Ahneida. 

Isto se passou em começo de 1694. 
Na região da Itaverava. descobriu este ajudante ouro nuLi 

ribeiro que ihe tomou o nome (depois mudado para "Gualaxo 
do Sul"), emquanto Bueno se embrenhava no sertão do Pn- 
raopeba. 

Dando-se credito ao denoimento, que o merece, do coroncl 
Bento Fernandes Furtado de Mendonca (in "Revista do Ar- 
chivo Publicl Mineiro", vol. IV. pags. 91), a bndei ra  do pae 
deste, coronel Salvador Femandes Furtado de Mendonça. deve 
ter wrtido de Taubaté ainda em 1694, e não 'em 1695, como 
pensa Diwo de Va~concellos (op. cit, pags. 96). e só assim a 
narracão dos suecessas poder& conciliar-se com os docs. nu. 
thenticos 

Não ha. prova alguma cabal de que a bandeira chefiada pelo 
wronel Salvadrr fofse destinada & caca do ouro, e tudo intim 
a acreditar cue ella vifiasse a nrear indios. Pondere-se que u 
movimontl das en*iadnr e3cravistas. na ultinia decnda do se- 
culo XVTI, tomou  referentem mente o rumo dos sertões convizi- 
nhos da serra do Mar e seus contrafortes. Em 1693. o gover- 
nador-cera1 da Bahfa representava 80 rel contra as bandeiras 
paulistas, que. "com Dretexto de andarem aos tapuyas de  cor^?, 

erptivam os da linzua oeral" ívide "Revista do Instituto His.. 
M c o  de S.  Paulo". vol. V paos. 264). 

O onro achado Dor Mieliel Garcla, trocado por a m a s  da 
expediçgo do coronel Salv*dor. oue foi dar na  Itaverava, fez 
romper um attrito entre Biieno. nesta occasiáo regressado .do 
Paraopebn. e o seu immediato. O Htigio. comtudo. dirimiu-fp 
nacifiramente. acordando-se em nue o ajudante de Salvador. 
Manuel Garcia (irmão de Miouel), Dara culas m&os passar n 
nreciosometal. bnrpanhndn DOI duas escravas indias. mocas e 
hellar. dadas a Salvador. viesse a Taubat6 trazer o ouro a 
Cnrlos Pedroso da Silveira. 

Este. Qual se v& n a  refer!da reoiesentacão da camara de 
TaubatB. rommimicou n- rnrnarcha o au.mlcioso facto. por 
carta de 16 de junho de  1695. data.essa tambem da nartioipa- 
@o official do govern?dor (Sebastião de Castro Caldas) ao 
soberano. 

Foi, portanto. Carlos Pedroso da Silveira qu-m. nos temos  
da lei então vizorante, fez o primeiro manifesto do ouro des- 
coberto nas minas de Cataeuases. E, por isso. Calogeras acer- 
tadamente Ihechama - "o finclio auxlliar da expedição des. 
cobrldora". 



Como os cnronistss tkn baralhado os facios, attribuindo a 
Antonio Paes de Sande actos que emanaram exclusivamente 
de Sebastih de Castro Caldas, vimo-nos forçado a in??rlr nesta 
conectanea todos os elementos probantes de que e este 6 que 
cabe a gloria de t ~ r  sido a autoridade que presidiu ao surto do 
grande cyclo do oum. 

Tses são os docs. de pags. 51, 55, 56, 58,50, 61, 121, 178 e 203. 
P q  eUes se v& que, tendo sido victiima de um insulta apo- 

plectico Antonio Paes de Sande. governador da capitania do 
Rlo de Janeiro desde 25 de março de 1693, e a quem o rei 
m a n d b  fhsse averiguaçóes nas minas de S. Paulo, - o se- 
nado da camara fluminense, Juntando para esse fim a precisa 
certidão medlca, pediu providencias, por carta de 3 de a w t o  
de 1694, ao governada-geral do Estado do Brasil. E este, m e  
era d. Joáo de Laneash, nomeou-lhe substituto na pessoa do 
mestre de campo Andr6 Cusaco, o qual, partido da Bahia, velu 
assumir o governo a 'i de outubro de 1894. Das coiiecçóes do 
Archivo Naclonal consta que Sande. apesar de gravemente en- 
fexmo, mbrleou aetca, que, alMs. reclamavam o nome por in- 

, teiro. ate flns de setembro de 1694. 
E' falso, pois, como se tem geralmente assegurado, qu? 

a n d e  haja falleddo no sertão. em jornadas de descobrimntcs 
de minas, vlsto como o s~~oprio rei, na carta de 25 de dezembro 
de 1700 (doe. de pai?. =O), afflnna me, tendo encarregado a 
Antonio Paes de Sande "do descobrimento das mlnas de ouro e 
prata do Pernagoa. Itabaliena e serra do Sabara bacu", o dito 
aovernador fallecera "antes de dar prlncfplo a esta dilipencla". 
E, embora nHo possamos asseverar, ad-i-r de Diogo de Vas- 
c-ncellos, que O obito do citado preposto regi0 oecorresse aqui 
em dias de outubro de 1694 tIx,tS disso não logr8mos omva al- 
a m a  nos innumeros papels que examin&mos), 6-nw llclto. en- 
tretanto, argulr de erronea a ephemerlde de &vedo Marqii?s 
(-a. cit, vol. ii, pags. 2451, attribuindo a Sande, em janeiro de 
1695. O esbabelecimento da offfcfna de fundlção de ouro de 
Taubaié. 

O docs. de paps 55 evidencia que Andr6 Cusaeo tomou posse 
8" cargo de governsdor do IWo de Janeiro em dias de outubw 
dKl694. Ao rei, porém. nHo aomuve tal escolha Por isso, or- 
rronou. por carta de 2 de Janeiro de 1695. a Sebastião de Castr3 
Caldas, então movido no governo da capiianla da Parahyba. 
viesse reger interinamente a do Rio de Janelm. E. Pm Cartz 
r i l  dia segu-e, cujo conteúdo essencial repetlu n 4 de Zenr- 
reiro do mesmo anno (does. de pags. 58 e 801, deter~pfnoll a 
Cussco se recolhesse a seu tewo na Bahia, entregando o posto 
a+ministrativo a Castro Caldas. que, de facto, o assumiu, ri50 
a i ?  de abril de 1695, como assegura Varnhapen fop. cit. 
i.01. n. bes.  120R. tão tiechoso em datas. mas a 19 de ahril 
de 16n5 oua1 se infere de doe. de paas. 61, Correhorado Pelo 
termn de homenavem. const,ante da colleccZio 'Governadores 
do Rio de Janeiro". I. V, 0s. 49. 

Foi. tiortanto, irreplicavelmente. RPba,stiáo do C r ~ t r o  Caldas 
muem nreddiu ao  periodo i-?-ia! ta rtidncia paulirta no de. 
vasfrmento das rinrir7rr d r  ror%cáo do Brasil 

Demonsb-o oue farte. além das tiecas historicas j4 re- 
feridas, a carta de Arthur de S& e Menezes w rei, de 20 de 



a b ~ 8  de 16ag (doe. de pags. la l ) ,  corrobrada Pela docs de 
mgs. 178 e 203. 

No de pags. 178. fala o soberano nas "minas que Sebak 
ti5m de castro Caldas tinha dew"buto no CiMo de Taubsté"; 
mas cumpre tomar essa expressão verbal no sentido de w 
o governador fõra quem revelara o conhecimento be1h.Y w 
çou real amo e senhor. 

Do doc. de pags. 203 r e m a  que Carros Pedroso m<. Sil- 
veira v e i ~  duas vezes aqui ao Rio trazer a m d r a s  de ouro 
ao governador. que era entáo Czldas, e foi este quem nmeou 
8quetie para proveàor ds  officina de fundição, que o dele- 
gadp regi0 delibemu estabelecer em Taubate, embora náio n 
dotasse de offician. como criticameate o notou seu sliccessor: 
e foi amda Caldas quem provisiomiu o primeiro guarda-niór 
dos ripas decobrimentos, escolhendo para esse carw de 
gp11de9 responsrtbiladadea a Jose de Camargo Fbmnbl, 
membro, de u m  das p r i n e i p s  familias de S. Pdulo e Wex 
indigitsdo por Carlos edroso da Silveira. 

A p rws i to  desta nomeaç8;o. merece lido o doe. de pags. 
121. confrontado com e de pags. 249. 

Dõpois dos a c o n ~ ~ t o s  já. expostos, da achada do pri- 
meiro- wra tPri8niem dado a manifesto legal) ,Por Miguel 
Gazeia, inimedab d8 bandeira de BIertholrmeu Bueno de Si- 
queiEa, esk r u w u  para os sertóes do Fitanguy. que de&iu, 
emquanto o c-t Salvador Fernandes, depois de auxiliar 
a C+azcia na exPlwaeáo do seu ribeiro e de cooperer com eUe 
no estabetecimenie & "primeRo domieUio ereoto nas Minas 
GeEWs, o arr& da mind60'' (Diogo de VasconoeUo$ a. cii. 
ms. LW2, foi revelar O cepi5.w manancial de ouro do ribLrá.0 
do Carmo, a 16 julho de 1696. 

Coam se vê do doe. de wgs. 76, os deseobrimenh .?e 
suecederam com tanta celeridade no curto espaço de 'dois 
W e s ,  1695 e 1896; que Sebastião de Castro Caldas, em carta 
de 1 . O  de marco de  1697, jb podia dar conta ao soberano da 
exiskncia de 8 a 29 ribeiros, onde se encontrara ouro do mi&i 
e mais abundante. que até então apparecera em teizos do 
Brasil. 

E', pois, perfeihnente crive1 que o predito govffmdar 
houvesse galardoado os individuos a quem attribuiu taas d e s  
cobrimentes, com hs officios exigidos pela fiscali?z+o o E- 
parti60. d%s lavras, como faz certo a carta régia de 16 de. 
dezembro de 1W; C a m  Fedroso da Silveira para guarda- 
mór e Bartholonisu Bueno de Siqueira para escrivão, Con- 
soante affirma Azevedo Mhques (op. eit., vol. I, pags. 89). 
Mas, impondo cs .  interesses. do erario r6gh a necemklaúe 
de. uma fundi& em que se collectasse O tributo do quinto. 
deliberou Caldas estsbelacel-a no centro donde irradiara ,o. 
movimeato das bandeiras e onde forçosamente desembocoariam 
os wtanistas. de retc%oo. - a villa de Taubate, - e para 
provedor da officina elegeu a Carlos Pedroso, substituindo-o 
na. guarda-moria das minas por José de- Camargo Pimeniel. 

Taes, Porém. foram os embaraços que a este se aniaiüa- 
ram no exercicio de s u a  espinhosa funcçáo, que o doe. de 
Pags. 121 6 qqi verdadeiro libello, em. que se lhe acoima, de 
mau c. trrawicc! o ?r~cedúnenia, alem. de ser elle ahi açcusiao, 



de peculatario, de roubar tudo para si e de não prestar contas 
do que recebera para a fazenda real. 

Todavia, para salvaguardar a honra do notavel paulista, 
é o proprio signatario da carta de 29 de abril de 1698, Arthur 
de SB e Menezes, quem firma a provisãn ique melhor se cha- 
mara patente) de 9 de dezembro de 1699 (doe. de pags. 249). 
pela qual foi José de Camargo Pimentel elogiado por serviios 
j4 feitas ao rei e graduado em alcaide-mór da capitania de 
S. Vicente e S .  Paulo. 

Deduz-se natu&lmente de taes provas que J& de Ca- 
margo Pimentel (substituido em suas funcçóes de guarda-mór 
Por Garcia Rodrigues Velho, que tambemfoi recebido hostil- 
mente pelos iamadores de ouro do sertão mineiro) se reha- 
biiitau completamente ante o energico governador, que lhe 
deu naquelia implicita absolvição um louvor e uin premio me- 
recido6. 

Como talvez &o se nas defronte mais ensejo de tratar de 
José de CamrrrgD Pimeutel, digamos desde já que, tendo 
dado, a 29 de dezembro de 1699, preito e homenagem do seu 
honroso cargo (vide "Governadores do Rio de Janeh" ,  E. VIE, 
Us. 421 u., onde a provisão, como devera, passa a denomimw-se 
patente). seguiu logo após para as  minas, parece que a con- 
vite doa Buenos (Prancisca e Antonio) e sem duvida tambec. 
de seus sobrinho6 Thomás e João Lopes de Camargo, todos os 
quaes, tendo para lir subido na grande bandeira de 16%, d e  
qiie faziam eguahnente parte o padre Jcáo de Faria Pikiüo. 
como eapeuáo da comitiva, e Felix de Gusmão, foram dar no. 
T r i W .  onde jB Antonio Dias de Oli7i?ira os havia preced&. 
e descobriu, a 24 de junho de 1699, o ccpiasissimo Ouro Preto. 
Segundo .o autor (José Joaquim da Rocha?) da G e e g m m  
h~sbrh dã capiiania de Minas Gemes (in "Public~óes da. 
Archiuo Nacional". vol. IX, pags. 241, o padre João de Faria. 
Fiaüm era natural da ilha de S .  Sebastião e Antenio m a s  de. 
Oliveira era filho de Taubaté. 

Zau 1701, arrendou o alcaide-mór a data real do Bom- 
Successo; mas, em consequencia do flagello da fome, occor 
rido nesse mesmo anno, viu-se forcado a fugir do Ouro Preto 
e ' a  estabelecer-se, com os seus sobrinhos, quatro leguaa;, 
adeante, num sitio que deiies tomou o nome, ainda hoje vivo, 
de arraial dos Camargos. 

Em '1103, reencetou o alcaide-mar a exploraç80 da &%ia 
real do Bom-Successo, e, ex~ottada esta, assim como erhau- 
rido o ribeir8o dos Camargos, foi descobrir as minas do Pi- 
racicpva, a U i  fundando o arraial 6s S. Miguel, onde falleces 
opulentissimo, aos 90 anos .  

mbse que a rija enfibratura dos paulistas de antanho 
e maaifesta ate na longa edade a que attingiam. Apesar di, 
indep- iabor a que se entregavam, dos discommodos e Pe- 
r i m  que arrostavam, ou quiçá graças a esse continuo d e m -  
w1Yer das f- msicas ,  vemol-os a muitos attingir a ex- 
ts- meianidade. Tambem se extinguiram n o m a r i o s :  
Antonio Dias, o fundador dos dois al~aiaes a que legow o 
nome; GaIFia Rodrigues P a s  e o celebre Bcrba Gato, figliras 

~mvamenb. dos sextóes brasileiros. 



Os dms. de pags. 203, 206 e 243 referem-se especiaimente 
a Carlos P e d r w  da Silveira, e são de summa importancia. 

Do primeiro ha muitas inferencias a .tW a Pml do 
esclarecimento de muitos factos. bistoricos. Assim, vê-se aiü 
que Carlos Pedroso já havia. sido ouvidor da capitania de 
Itanhaem, durante seis meses, e, por provimento do capitao- 
mór Martim Garcia Lumbria, fòra, durante dois annos, sar- 
gento-mbr da ordenança da villa de Taubaté. Desta locali- 
dade fizera eUe tres viagens ao Rio de Janeiro, "duas com as 
amostras do ouro das novas minas dos Cataguases", o que 
prova não só que eiie veiu em pessoa manifestar a Sebastião 
de Castro Caldas o fulvo metal achado pela expediçáo Buem- 
Garcia, como ainda ter sido elle quem trouxe ao citado go- 
vernador as amastras do ouro que o coronel Salvador encon- 
trára no ribeirão do Gamo 7consmnte as investiiaçbes do 
dr. Nelson de Senna, apud dr. Diogo de Vasconcellos, 9. cit, 
pags. 109). Do exame das provas historicás hoje vindas a 
lume, pode-se .affirmar que a primeira dessas viagens foi 
em junho de 1695, pois datam de 16 a s s e  mês as cartas do 
governador Caldas e de Pedroso ao rei, e a segunda deve 
ter sido em fins de 1696 ou em começo de 1697, porquanto o 
descobrimento do ribeiráo do Carmo. foi feito a 16 d e  julho 
de 1696. 

A patente, a que nos estamos reportando, é de 23 de maio 
de 1699, e nelh assevera Arthur de Sá e Menezes que Carlos 
Pedroso estava "seruindo o cargo de Prouedor da officina real 
da Viüa de hLhybaté o qual serue a t m  annos", o que pal- 
pabiliza que, de facto, fòra elie provido em tal officio por 
6ebastiáo de Castro Caldas, no fim de 1695 ou em mmeço de 
1696. E, finalmente, ainda se lê aiii, além do elogio do seu 
zelo e dedicaçáo ao serviço real, que eUe viera pela terceira 
vez ao Rio de Janeiro, "este anno a conduzir tres arrobas, e 
quatorze arrateis do ouro que pertenciaó a Sua Magestade q' 
Deos @urde". 

Note-se que esta respeitavel quantidade de oum era o 
Producto dos quintas dos dois primeiros annoç após O do 
descobrimento (1696 e 16971, e por ella é licito avaliar a que 
se extrahiu das lavras, não levando em linha de conta que 
ainda maior porçgo foi seguramente sonegada ao fisco. 

A patente constante do dcc. de pags. 203 foi renovada 
por Arthw de SB e Mennes a 17 de junho de 1700 e a I9 de 
agosto de 1701 e por d. Fernando Martins Mascarenhas de 
Lancastro em 1705 ivirle "Governadores do Rio de Janeiro". 
I. VII, fls. 97 e 126 v., e 1. XIV-A, fls. 482v.I. Nessa recon- 
ducçáo, feita a 5 de outubro de 1705 (e náo 1605, o que é ab- 
surdo, mas assim está com todas as letras no doc. alli res- 
taurado), o governador ,Lallcastro, repetindo as conqeitos e 
factos já dantes affirmados por Sá e Menezes, diz msjs cla- 
ramente que Carlos Pedroso da Silveira fôra quem tirara a 
devassa dos cuiihos falsos de Taubaté iepisodio de que adeante 
trataremos), ondz, em 1705, fazia dez annos que estava ser- 
vindo com zelo o cargo de provedor dos quintos. Logo, fora 
nomeado em 1695, como temos procurado demonstrar. 

Em 1704, por ordem régia, foram creadas duas casas de 
fundição, uma em Santos e outra em Paraty, extinguindo-se 



as demais. A-7  de fevereiro do dito anno, foi Carlos P e d r w  
nomeado para a ultima; mas, por docs. que serão publicados 
no vol. seguinte, sabe-se que até o principio de 1105 não havia 
elie assumido o seu novo,posto. 

Em 1713, estava elle na viUa paulista do chamado norte, 
e aUi, naquella data, o segundo governador da capitania de 
S. Paulo e Minas do Ouro, d. Brás Balthazar da Silveira, lhe 
deu a patente de mestre de campo e o fez capitão-m6r re- 
gente das vilias de Taubaté, Guaratinguetá e Pindamo. 
nhangaba. 

CaIlOS Pedroso, que obtivera de d. Fexnando Martas 
Mascarenhas de Lancastro uma sesmaria, de sociedade com 
o seu genro Francisco Alves Coilèia, na paragem do Ca- 
chimbil ou Guachambii .(Caxambú), a 50 de setembro de 
1706, e a 23 de agosto de 1714 comprara nas Minas uns sitios 
por 4.8W. oitavas de ouro, parte & vista e parte a credito 
com garantia nypothecaria, - quando foi assassinado em 
Taubaté, a 19 de agosto de 1720, não dispunha de grandes bens 
de fortuna. 

O doc. de pags. 243, que cra damos á estampa, revela q w  
elie, quando provedor dos quintas de Tauba:é, pediu Ucença 
ao rei para ir ã corte, afim de tratar de requerimentos que 
careciam de sua assistencia, e isto em 1699, pois a permi&o 
régia, "não havendo inconveniente", é de 8 de novembro 
dessa data. 

Suppomos nós que taes requerimentos fossem relativos a 
mercês ou premios, a que eUe então niira~a: Mas o certo C 
que náo foi a Portugal e, conforme affirmaram seus posteros 
e os officiaes da camara de Taubaté, na representa* j6 
mencionada, que dirigiram ao rei, em 3 de novembro de 1763, 
- "este vassalio paulista (a imitação de seus nacionaes) só 
teve por premio de seus serviços a gloria do augmento de 
enriquecer o real erario, deixando a sua numerosa deseendencia 
e esta villa no flagello da pobreza em que existe". 

Intencionalmente, e para não romper o fio logico destes 
nossos apontamkntos, relegamos para este ponto algumas recti- 
fica-s imprescindiveis a enganos de varios chronistas e his- 
tmiographos (9. 

Com os docs., ora colliiidos por nós e acima citados, des- 
fazem-se muitos equivocas e erronias, que puiiulam nos =ri- 
ptores, espeiialistas deste assumptos. 

Assim, e para tomar como exeiriplo uin dos melhores e 
mais recentes, o dr. Diogo de Vasconcelios, em sua obra já 

(*I Deixamos de referir-nos aos compendios escolares. 
porque seria Mbremodo.fatigante o apontar-lhes os erros a PIO- 
m i t o  destas questões de descobrimentos do ouro no Brasil. Na 
Historig do Brnail de João Ribeiro ted. do 4.O centenario), por 
exemplo, ainda se lê que Borba Gato era enteado de Pemão 
Mas, ainda se repete o phantastico offerecimento de indulto ao 
responsavel pelo homicidio de d. Rodrigo de Castello-Branco Q 
ainda se attribue a Antonio Paes de Sande o ter recebido o 
primeiro manifesto official do ouro ipags. 168 e 170). 



tanW vezes mencionada, claudica em mais de um logar, mn- 
fundindo factos e ate pessoas: - a pags. 209, diz (repetindo, 
ali&, lun asserto do dr. Orviiie Derby) que Carlos Pedroso 
teve 'ordem de transferir para Taubaté a officina real de 
Paraty, quando o certo é que a mudança foi no senado con- 
trario, por ordem régia de 9 de maio de 1703; a pags. 113 as- 
segura que a José de Camargo Pimentel concedeu Arthm de 
Sá e Menezes "a p ten te  de alcaide-mór da villa da Cutia, sua 

patria", quando o exacto é que o notavel paulista obteve a 
provisão de alcaide-mór da capitania de S. Vicente e S. Paulo, 
e no mencionado tituio não se faz a menor referende a tal 
villa üa Cutia; e, não falando em outros ligeiros sinóes, regis- 
tremos um de excepcional gravidade, qual o de reduzir elle 
Garcia Rodrigues Velho e Garcia R o d r i e s  Paes a uma uniia 
pessoa (a pags 139, 142, 148 e outras). Sáo, entretanto, indlvi- 
dualidades distinctas. O primeiro é filho de outro .de egual 
nome, que foi o sogro de Fernáo Dias Paes Leme, pae do se-. 
gundo. E, para eliüir qualquer duvida que, porventura, repon- 
tasse da existencia coeva de Garcia Rodrigues Paes o mopo, - 
basta ver que os doa. forenses de successáo não attribuem fiiho 
homonymo a Garcia Rodrigues Paes donde se conclue que 
Garcia Rodngues Paes o moço deve ser filho de Garcia 

Rodrigues Velho. Ainda que o não fosse, a li* das 
pews historieas, enieixadas nesta. coiieitanea, patenteia irre- 
fragavelmente que Garcia Rodngues Paes e Garcia Rodrigues 
Velho &o personagens diversas e inconfundiveis. 

Para encerrar esta nota cGm chave de ouro, fazemos 
nossas as sensatas ponderações que vêm a pags. 70 do vol. I 
de substancioso trabalho de Calogeras, Ai minas do Brasil e 
soa legislaiáo. Ahi diz eiie, referindo-se ao grande cyclo es- 
pontaneo do ouroem Minas Geraes: - "A attribuição desses 
descobrimentos aos sertanistas cujos nomes citamos não pMe 
ser considerada como definitiva, tão poucos os elementos divul- 
gados Para dar a esta phase da nossa historia primeva sua 
feiçáo real. As tentativas feitas, ieminiscencias de Bento Fer- 
nandes compiladas por Silva Pontes, biwaphias, eivadas de 
tendenciss pessoaes, da Nobiiiarehia de Taques, esb- tra. 
çadw em dias contemporaneos por Derby, Antonio Olyntho, 
Diogo de Vasconceios, ou em epocas mais remotas, oo- as de 
Claudio Manoel da Costa (Fundamento bistorico do poema 
"Villa-Rica", José Joaquim da Rocha (Memorias historioas da 
mpitania de Minas Gemes, "Revista do Archivo Publico Mi- 
neiro''. vol. 11, pags. 425 a 5191, Teixeira Coelho (lm&uc+% 
para o governo da capitania üe Mim% Geraes), "Revista do 
Archivo Publico Mineiro", val. VIII, pags. 403 e 585) e outros, 
resentem-se todas dos mesmos defeitos: a escassez de dados 
verificados e o serem, quanto a ùiformações, remissivas umas 
&ç outras. Náo poder& modificar-se esta situapio, emquanto 
se não divulgarem os documentos esseneiaes para trabalhos deste 
genero, os regisios dos guardas-mores e de seus suhrtftutos: 
então, sim, do exame desses actos administrativos, do cotejo 
com as tradições e as Memorias, surgirá a historia defi- 
nitiva". 

Bem sabemos que ainda e pequena a contribuiçáo devida 
a g x a  ao nosso esforço para o esolsreiimento dos factas p& 



mscises e relevantes que se capitulam M que denomlnamm 
"Wdeirismo". Estamos, porém, convencidos de que esse pouco 
jA serve algum tanto para que não contjnuemos. a semelhante 
aqpwto, sob a verberaçáo pungente de Silvio Romero, o qual 
asseverou alhures, com grande dóse de raeão, ser mais co- 
a8wtda "a historia do-antigo Egypia, depois dos grandes des- 
aabmentos modernos, do que a historia do interior de nonossa 
groprla -Wbrfa'. 

F 

MIiPETROS (ISTO E', MINHLAMGISTAS PRATICOS) 

.Os nomos antepassados arrojivam-se- aos sertões desco- 
obwidos, .em busca das  pedras coradas e dos metaes preciosos 
e uteis, na mais completa ignorancia dos methodos scientiiicos 
que .wmittem conhecer c% minerlos. distinguir os verdadeiros 
dos falsos e explnral-os convenientemente. 

O doc. de pags. 111 refere-se ao primeiro especiaiida de 
coiraq mioeraes que andou por nossa terra. Diz-se alli que JoSo 
Martins Claro "em outra ocasiaõ teve em sua caza a hum 
Mineiro sineo mezes, chamado joaõ alveres coutinho q' por 
hordem de Sua Magde. q' Ds. gde. veio aexplorar Minas, an- 
dando com eile por todas as ptes. onde havia noticla de Mi- 
nerais com negros e bastimtos.". 

Por essa peça historica. confirma-se a demora da partida 
da expedição de d. Rodrlgo de Casteilo-Branco, prepara& 
desde ifns de 1880 

.Nasceza JO&O AIvareS Coutinho por 1613, estivera nas minas 
de P o W  e viera seilindo ao 'fidalgo astelhano n a  m M o  
dnste mandada de Portugal &s minas da Bahfa, com o memo 
trabalhando em Itabaiana. Pela prwis&o régla de 29 de no- 
vembro de 1677, que incumb!ra a d. Rodrigo & ewal encargo 
nas minas de PsranaguS. e depois nas de Sabarabussú, vieram 
elles Para o sul, e, a 20 de maio de 1680. apodavam a Santos, 
subiacio um m&s depois para a vilia de São Paulo; afim de 
sesuirem no encalço de Fern&o Mas. 

Os potentados paniistas. em virtude de cartas do soberano, 
com que tanto se ufaneiavam e a que davam o mais expedito 
cumprtmenb, haviam-se j& preparado para auxiliar a organi- 
z a @ ~  da hndeira commetiida ao enviado da metropole. 

Este, porém, apesar de tudo prompto e até de 16 haver 
nomeado os officiaes da leva, dlsposta em ordem militar, es- 
colhendo para tenente-general a Mathias Cardoso (que, como 
os demais, levava escravos, armas, muniçóes e generos 4 sua 
custa), desde 28 de janeiro de 1681, não se movfa. 

Um dos obstacnios oppostos 4 partida era a recusa de 
João Ahrares Coutinho em embrenhar-se nos seitões, alle- 
gando -os  seus 67 annos, os seus achaques e até a sua falta 
de dentes (vide Taques, Infarmsicáo, pags. BZ). Mas o energico 
Mathias Cardoso não esteve pelos autos, e a 16 de março, pe- 
rante eamara reunlda em assentada, representava contra i 
demm d a  pai-tida d a  expeãi@o. Para ataihar as difflnildadea 



levantadas por Alvares Coutinho, pessoa indispensavel ao fim 
collimado pela missão, o decidido paulista propoz-se a faael.3 
conduzir em rêde e a sustental-o com os mantimentos que a 
sua velhice e doenças reclamavam. E s6 assim seguiu, a 19 
(como diz Azevedo Marques. não a 12, como affirma Taque5 
nem a 7. como escreve Diogo de Vasconcellos) de março de 
1681, a grande leva, que além do administrador geral e de 
mineiro Coutinho, se compunha de muitos paulistas notaveis 
e de 240 indios auxiliares. O mallogro de tão bem appareihada 
tentativa, - 18. succintamente o vimos em a nota B. 

O doe. de pags. 17 diz respeito a. fr. Pedro de Sousa, a 
quem já nos referimos em a nota D. Azevedo Msques (op. 
cit., vo1. I, pags. 136) assegura que, constando em Portugal 
existirem veleiros de prata em Araçoyaba, "para o reconhe- 

cimento desta especialifiade mandou o governo da metropole a 
fr. Pedro d2 Scusa, reputado mineralogista de cujas explo- 
rações e exames nada se sabe.. . "  E ainda Tala do mesmo, 
pouco e vagamente, no vol. TI, a pags. 241. O resultadu das 
investigações do predito frade consta da peça historica que 
ora trazemos a l h e ,  e o abandono da exploração da prata 
na zona de Sorccaba fica demonstrado pelo doc. de pws. 33, 
tamhem tratado em a nota D. 

O doc. de pags. 193. firmado por Arthur de Sá e Meneaes a 
29 de novembro de 1698. revela-nos a euistencia, até hoje igno- 
rada, de outro conhecedor de coisas minerzes, pertencente ao 
sacerdocio cath~lico:-- é "o Padre frey Pru$uozo Religiozo do. 
orde de Saõ Bento" que "fez alguns exames e ensayos na 
Mina de Vituruna". 

Apeszr das cartas régias de "amplissima jurisdicçáo" (doc. 
de pags. 29 do vol. anterior) declararem, desde 1693, que se 
mandariam vir de reinos extranhos artifices e mineiros para 
a abertura e exames das lamas metallicas que se descobrissem 
no Brasil, - o doe. de prtgs. 108, deveras interessante, da pre- 
sente collectanea, testifica que desde 13 de junho de 1691 
Arthur de Sá e Menezes havia pedido B metropole homens en- 
tendidos em minas, e que, não obstante as promessas relte- 
radas. não vinham nunca, como se deprehende dos demais 
elementos probatorios .ora reunidos por 116s. 

O de pags. 146 patenteia que o habil govermdor. perdida 
a esperança de obter minerelogistas de além-mar, e attendendo 
a que "os homes de Saõ Paullo so suspira6 por myneim pOr 
lhes faltar o conhecimento das pedras o q' sempre ignora6", 
enviou a Buenos-Aires, provavelmente no começo de 1689, pois 
a carta ao rei é de 27 de maio desse anno, a um homem cauto, 
de nome Francisco Moreira da Cruz, afim de. sobcolor de outros 
negocies, trazer dalli um pratico de minas que se deixasse 
tentar por bom salario. Mas o intermediaria foi accommettido 
de um estupor na Colonia do Sacramento, e, por isso, ticou 
frustrada essa diligeniia. 

NOS de pags. 132 e 134. cartas ao rei, de 22 e 24 de maio 
de 1698, ainda fala o governador da carencia de mineims, para 
o exame das riquezas do sub-só10 descobertzs pelos paullstas, 
e no de pags. 141 ídoc. de alta valia, do qual voltaremm a 
tratar, sob outra importante feiçáo) menciona d9is indivi- 
duos, merecedores de especial regisiro. Depois de assignalar que 



os pauiistas se queixavam de ihes faltar mineiro "para a ave- 
riguaçaó das pedras q' eUes naã conhecem mais, q' Wr tra- 
dipes'', esperando com grandes alvoroças o promettido de Por- 
tugal, conta que "aqui chegou hum Manoel Pereira vindo de 
Buenos Aires, e dis elle q' he hum grande fundidor, o q' eu 
duuivo, porq' se der credito a muita pouca parte do q' eUe dis 
he hum dos mayores homens q' tem Indias de Castella mas 
athe agora o na6 tem mostrado o q' obrou, porq' de alguns 
ensayos de pedra de g' se tiraua ouro, naó tirou elle nada.. . " 
Apesar disso, Arthur de Sh e Menezes, ao preparar a expedi- 
çãa á Vaccaria, que sob o mando de Gaspar de Mdoy Coünça 
partiu nos primeiros dias de junho de 1698, fez seguir para alli, 
nessa leva descobridora, a Manuel Pereira, porque este lhe re- 
ferira ter ouvido do corregedor do Potosi haver prata naquellas 
regiões do B r a d  austral, "na serra da Iguassaba". O gover- 
nador confessa, ainda quanto a esta parte, não dar grande cre- 
dito &s lomtas do adventicio, e, por maior cautela, em com- 
panhia e' por guia do mesmo, mandou a um castelhano, cujo 
nome não declina, mas informa que viera fugido de Assump@o, 
por haver aUi commettido crime de primeira cabeça, homi- 
ziando-se em ItÚ, onde estava havia vinte annos, casado e 
com filhos, oircumstancias estas que levaram o governador a 
fiar-se delle, sendo Certo que toda a confiança do habii admi- 
nistrador repousava no cabo da. Mudeira, Gaspar de Godoy 
Collaço. 

Como sabemos, pelos docs. ora insertos neste volume, que 
Arthur de 58 e Menezes esteve alguns dias em Ytú, no mês 
de fevereiro de 1698, presumimos ter sido entáo que elle travara 
conhecimento com o tal casteihano, foragido do Paraguay. 

E as taes minas de prata, phantasiadas wlo fanfarrão 
Manuel Pereira, tiveram a mesma sorte que as do celebre Ro- 
hwio Mas, isto 6, a# hoje náo foram encontradas.. . 

Note-se que tudo quanto acima narramos, neste caso -ia 
expedi60 4 Vaccaria, cingindo-nos fielmente á letra dos docs. 
rectifica OS enganos commettidos por Diogo de Vasconcellos 
l o p  oit.,,pa6s 1381, que, entre outros, dá Manuel Pereira como 
defrontado, 1& na Vaccaria, pela handeira de Collaço.. . 

Calogeras (op. cil, vol. I, pags. 112) fala numa carta d? 
Arthur de S4 e Menezes ao rei pedindo-lhe mineiros praticw 
e que a resposta, contida na carta régia de 26 de janeim de 
1700, foi o 8nnuncio ds. vinda de quatro mestres da arte de 

mineirar, cujos nomes Taques conservou: JoÉo Nnnes, Antonio 
Borges, Antonio da Silva e Antonio Martins E, fiando demais 
no a ~ w t o  do eseriptor paulista. o douto autor das Minas do 
msii e wa le-áo attribue a estes quatro portugueses - 
"a aprendizagem, phenomenalmente rapida, dos mineiros da 
terra, e a estes praticos se deve a multiplicaçáo dos methodos, 
idmiravehnente adaptados ás ccndiçóes locaes e ao estado dos 
conhéeimentos dos operarios, em breve ostentada pelas lavras 
de Minas Geraes e outros pontos, desenvolvimento intelligente 
dos primeiros principias propagados pelos Portugueses. Onze 
annos depois d e  sua chegaòa. quando Antonil descreveu as 
lavras, J4 estavam em pleno uso corrente os trabalhos no veio 
dos corregas e nos depositas das margens, segundo 08 RVVos 
preceitos". 



Om, todas estas illaçbes de Calogeras pmmansm do 'en- 
gano a que o induziu a palavra de Taques. Oam effeita. E M 
ca& régia de 26 de janeiro de 1700 não p6de ser o u h  sináo a 
que estsmpamos neste volume. a pags. 280,e esta noticia a m a  
a vinda de Antonio Borges, "por mineiro.". Ainda ao mesmo 
iodividuo se refere a carta régia òe 7 de dezembro daquelle 
ano, doc. tambem inserto nesta colleetanea, a pags. 327. 

Despachou o rei para c i  a Antonio Borges (tout &, 
mas sabe-se aue se chamava Antonio Borges de Faria), m o  
mestre da arte de minerar, em janeiro de 1700, deixando ao 
arbitrio de governador o fixar-lhe o salario. Parece que o 
preposto régio aqui 'o mandou logo a alguma deligencia no 
sul. porque Arthur de SB e Menezes. em longa carta que di- 
rigiu ao governador da Colonia do Sacramento, a 14 de maio 
de 1700, lhe determinou que prendese e remettesse para o 
Rio de Janeiro a Antonio Borges, que fora mandado 4queW 
praça e por 18 se deixirra ficar sem licença ("Governadores da 
Rio d e  Janeiro", 1. IX, fls. 66 v.). 

Somos levados a crer que o energico Artbw de 86, n&o 
gostou desta partida que lhe prégara o mineralogista pratico, 
pois, si lhe deu occupacáo consentanea com a especialidade a 
que viera, a isso se não refere em sua extensa correspandencia 
wm o monsrcha. 

Mas o successor de Arthur de S i ,  logo que aesumiu o 
governo. d a n d ~  cumprimento á ordem régia de 26 de janeiro 
de 1700, fornece-nos elementos sufficientes sobre esta m&- 
ria. Assim, em carta de 12 de setembro de 17üZ ("Governa- 
dores do Rio de Janeiro". I .  XiII. ns. 35). dirigida ao rei, 
diz ter arbitrado em l5$000 mensaes o saiario de Antonio 
Borges de Faria, mandado de Portugal "por mineiro das Mi- 
nas dos Cataguaees", e que determinara o pagamento de GLWO 
por m&s aos tres homens aue trouxera em sua companhia. 
Ahi estão os quatro da informação de Taqws: mas as expres- 
sões do governador e a diiferença dos salarios n8o deixam du- 
vida alguma em que s6 Antonio Borges é que era o mestre da 
arte de minerar, não passando os tres outros de ajudantes, de 1 

a.prcndizes, quando muito. E isto ainda mais se robustece pelos 
resguardos especiaes que o soberano. Pela carta régia de 7 de 
dezembro de 1700, mandava ter para com Antonio Borges. Este 
documento evidenoia que o salsrio de 15$0W f8ra arbitrado 
ainda na administração de Arthur de S& e Menezes, e que o 
"mineiro" não se dera por satisfeito, tenda de certo levado 
sua reclamação B. magnanimidade do soberano, a quem alle- 
gara o ter vindo com a mulher. D. Alvaro limitou-se, portanto, 
a confirmar o acto de seu antecessor, e levou ao conhecimento 
de Pedro li que Antonio Borges de Faria nada havia conse- 
guido nas Minas, onde lhe morrera um dos tres homens. 

Em.  carta de 10 de agosto de 1703 (h. cit. fls. 150 v.), 
tambem dirigida a o  rei, expõe d. Aivaro que o mineiro An- 
tonio Borges de Faria lhe déra noticia de poder achar-se 
prata em certo ponto do sertão, e o governador, apesai de  
lhe haver a experiencia "mostrado Que todas estas noticiclss 
são enganosas", despachou-o para a diligencia. fatalmente 
infructiiera. 



Note-se. ainda em tempo, .que o tal mestre da arte de 
minerar hnvia insinuado ao soberano a necessidade que tinha 
de faaer-se acompaLhar, nas invesiigaçóm pelo interior, de 
um pratico dos sertões, indigitando para esse fim a Garcia 
Rodngues Paeç ou Manuel de Borba Gato. E, tendo-lhe o 
monarcha annuido ao desejo. ccmo o testemunha a carta re- 
gia de 7 de dezembro de 1700, Arthur de S4 encarregou a 
Borges e Borba Gato de uma deligencia em busca de n l ú i a s  
de prata, como se vê na provido de 2 de janeiro de 17ü2, a 
inserlr no vol. seguinte. 

Afinal, d. João V, por ordem de 3 de abril de 1700 fd%. 
avWso d o  Archivo Nacional), attendendo ao "pouco 'h'* que 
k m  surtido do seu trabelho. e düiiençia a que o msndei em 
deseubrimento das minas do Ouro, e a deficnldade .w con- 
sidera na continua@o da que tem prinçipiado :no m o  das 
mortes", e por outros motivos. exonerou a Antonio 3orges de 
Faria das fu$óes de "mineiro" estipendisdo pelo erario regio. 
d&&ando que s6 lhe fossem pagos os soldos até seguir 

' para Portugal, "o que iar& na primeira embarçaçaó que se 
offereçer". 

Mas sabemos que o tal mineralogista pratico aqui se deixou 
ficar, de certo porque lhe aprazera a terra, e, como a sua pro- 
. N a  de "mineiro" j& estava desmoralizada, resolveu tntns-- 
formar-se em agricultor ou colsa que o v a l h  - é o que se 
idere %a sesmaria que, de soeiedsde com Jn& Pinheim de 
@iacedo, obteve do governador Francisco de Castro Montes, a. 
24 deábril de 1711, 4s margens do no  Inhumirim, junto da 
sena dos Orgams e das cachoeiras de Saracuna e Sunihy 
í"Govemadores do Rio de Janeiro, I. XVII, fls. 284). Ao mesmo 
governador da praw do Rio de Janeiro tinha elle dirigldo an- 
teriormente, em julho de 1710, com outros "homens de negcio. 
(negocio)". uma representação wdindo l i c w  gara trafegar 
dsqni em rumo das Minas pelo caminho uelho da . m a  de 
Paraty, mr se achar então em lastunoso estado o caminho 
nov~,  i&o de mantimentos ("PublicnçOss do Arehivo Nacio- 
nal", vol. Vir, psg. 11). 

Das provas robustas, que acabamos de adduzir, a conclusão 
lopica d que só veiu de Portugal para o Brasil, no periodo bri- 

lhante do grande cyclo espontaneo do Puro, um unico ,mestre 
da arte .de minerar, Antonio Borges de Faria. e este, consoltnte 
L miavra do rei e dos seus prepostos aqui ,nada fez que pres- 

.tasse.em nossa terra e a que ligasse dignamente o nome. 

Iigo, cumprimos c dever de reclamar os .elwios. que O 
> erudito' Calogeras tributou a esses quatro portugues+s, para os 

nossos iompatricios, para os gloriosos paulistas, que, desen- 
volvendo, simultaneamente, a sua pasmhia energia physica .: 
a uia eapsiidade intellectuel. aperfsiicaram, €.em - m i l t o  r x -  
tíanho, os r u d a  processos primitivos por que extrahiam o .ouro 
das WRegOs .e das beta$ enchendo, quasi que .de todo balda- 

. p r a  o Brasil, os cofres do velho e depauprado 
Wtwal.. . 



O CAMINHO NOVO PARA AS MINAS 

Dws. de pags. 338, 360, 388 e 430 

Era questão de grande monta a da abertura de uma es- 
trada que puzesse em facil communieação o Rio de Janeiro 
com a remota vasta zona sertaneja em que os paulistas haviam 
descoberto f s  thesouros tanto tempo ambicionados pela me- 
tropole. 

Sáo apenas tres as peças historicas que se inserem no 
presente volume sobre este relevante assumpto, fjcando as de- 
mais, que são em maior numero, para o volume seg~inte, 
visto termos de adstnugir-nos á divisáa chrcnologica que 
adopt&mos. 

Assim, limitamo-nos, por agora, ao fundamento da ma- 
teria. que se dilucidará por completo no tomo pI'OXim0 h- . - 

dcuro. 
No doe. de pags. 134, que B mais uma prova do grande 

tino administrativo de Arthur de Sá e Menezes. expõe este 
ao rei (a carta B de 24 de maio de 1698) Rue. tendo cogitado 
em São Paulo, onde fazia pauco estivera (de outilbro de 1697 
a março de 1698, como veremos mais adeante), de uma estrada 
para as  minas, a qual facilitasse as communicaçóes com o Rio 
de Janeiro, a prol do augmento das lavras, da arrecadação dos 

quintos e até da creaçso do gado que abastecesse a séde do 
poverno, p ~ i s  que já e"t?.i.am exhaustos os campos dos Goyh- 
caees, procurando pessoa que se quizesse encarregar da inter- 
p~esa. a primeira que lhe aopareceu foi Amador Bueno, mas 
com tantas exigencias. que & sua proposta oppoz rejeiçáo in 
limini; e. sabido isto por Garcia Rodrigues Paes, offereceu- 
se-lhe este, com zelo e desinteresse, a abrir o caminho, com- 
tanto que o govemador viesse ao Rio a auxilial-o; ora como 

pela nova via de penetração, segundo o plano do filho 'do 
caçador de esmeraldas, em vez de tres meses, tempo que então 
se gastava, se poriam apenas quinze dias entre a capital do 

si11 e o longinquo interior do ouro, facilitando-se tambem o 
descobrimento do tão procurado Sabarabussú, - wncluia Arthur 
de S& recommendando ao soberano. este projecto, com o qual 
Garcia Rodrlgues Paes faria "grande semiço a V. Magde. e a. 
este Pouo grande obra". 

Em carta de 22 de outubro do mesmo anno (doc. de pags. 
118-A), approvou o rei o projecto do filho de Fern&o Dias, 
abundando nas mesmas wnsideraçóes de Arthur de S4 e 
Meueaes. 

Os escritores são omissos no tocante á data em que se 
iniciou o importante emprehendimento e á evoluçáo dWe. 
Diogo de Vasconcellos commette nisto lamentaveis equivoços. 
porque confunde Garcia Rmlrigues Paes com Garcia Rodrigues 
Velho, e Calogeras restringe-se a c lhr  a carta. de Pedro Taques 

de Almeida, dirigida ao governador geral do Estado do Brasil, 
D. João de Lancash,  em! 20 de março de 1700, na qual o av8 
do autor da NobiUarchi assemrava que a picada aberta pelo 
filho de Femáo Dias. entre as minas e O Rio de Janeiro, jB 



estava feita, em principia do anno final do seculo XVII, at6 
& actual Barbâoena. 

O d q .  de pags. 232, que ora se reveste, pela   rime ira vez, 
de letra de fôrma, lança sobre tudo isso a mais plena 1m. Delle 
se infere, pela palavra fidedigna do seu signatario, Arthur de 
SB e Menezes, que Gareia Rodrigues Paes pm máos B obra, 
logo que o governo lhe acceitou a pmposta, pob, sendo de 2 de 
outubro de 1699 a provieáo em que nos 'estribamoa, ahi se 
assevera que o filho do "caçador de esmeraldas" desde anno 
e meio atrás atacara a tarefa de que se encarregara, recuando 
assim o começo deila para antes da data dp carta de 24 de 
maio de 1698, o que não é de extranhar, porquanto nessa mesma 
oceasffio é que o governador dava parte ao rei de actos que 
havia praticado ainda em fins de 1697. Num periodo de 18 
meses, Garcia Rodrigues Paes trabalhara incessantemente, wm 
~lguns homens brancos e mais de 40 negms (dos quaes lhe 
morreram 5). e fizera despesas consideraveis, saidas exclusi- 
vamente do seu pmprio bolso, em vez de, como os seus con- 
terraneos, andar a enriquecer-se na lavra do ouro. Pedira 
eile o auxilio de 10.000 cmados aos mesmos moradores do 
Rio de Janelm que, pouco antes, confome o doc. de pags. 134. 
tinham offerecido quasi egual quantia a quem abrisse o ca- 
minho para os campos geraes, onde ia dar o que elle estava 
desbravando. Compmmetteram-se os negmiantes e sesmeira. 
residentes na capital, a entregar-lhe aquella importancia, ums 
vez concluido o trabalho. Mas, acabada a obra, e vindo Garcia 
Rodrigues Paes a reclamar o dinheiro, este lhe foi recusad6. 
Dahi a provisão pela qual o governador, pensando assim re- 
sarcir os prejuizos do honesto e activo paulista, lhe concedeu 
o privilegio, durante dois amos, para só elle, Garcia Rodrigues 
Paes, poder trafegar genems de negocio pela estrada que 
abrira,devendo, porém, leval-a a cabo 9. sua custa. 

O doc. de pags. 317 é a annuencia do soberano a este 
%to do seu representante aqui, exigindo, todavia, novas in- 
formaees sobre a diificil diligencia a cargo de Garcia Ro- 
drigues Paeq após a ida de Arthur de Sá e Menezes Bs minas. 
jornada em que este teria talvez ensejo de percorrer e exa- 
minar o caminho novo. 
. Estas peças historicas. portanto, demonstram a saciedade 
que, em fins de 1699. já. estava aberta a picada entre a séde 
do governo e a região do ouro. O remata-a demandou de 
tempo e esforços maiores, como veremos no volume seguinte. 
Ahi teremos tambem opportunidade de verificar que Amador 
Bueno, naturalmente não satisfeito com a recusa de sua pm- 
posta, fez que eUa chegasse B presença do rei, a quem se 
offereceu, em troca de grandes mercès, para abrir mais ampla 
estrada que a devida a Garcia Rodrigues Paes, ailegando qus 
por. esta nem cavalgaduras podiam passar. 

Agor, como 'fundamento imprescindivel ao seguimento 
natural deste assumpto, que ficará terminado na proxima col- 

lectanea, vamos tomar de Antonil lapud Calogeras, op. cit.. 
vo1. 5 pags. 42-43 e pags. 72-74) as indicações dadas pelo 
notavel jesuita sobre as  vias de penetração entre S. Paulo e 
o Rio de Janeiro, de um lado, e as Minas. do o u h .  

Preferimol-as assim, 'em segunda mão, porque B topony- 
mia da fonte original o abalisado autor das Minas do B d  



e bua k g i s k ç h  fa os ,precisos retoques, accmscidos de sen- 
satas e opportunas ponderaçbes. 

Eis' a roia de S. Paulo 4s Minas, indo entre p%entheres 
a graphia dos locativos devida a Andreoni: 
- "Sahia o caminho de S. Paulo e passava por N. S e  

nhora da Penha, que era o primeiro pouso: o seguinte era 
Itaquaquecetuba CTacnaquisetuba); dous dias alem, achava-se 
a viiia de Mogy das Cruzes :Mogi): cinco dias mais e esta- 
vam em Larangeiras. e um dia alem em Jacarehy (Jacarey); 
dahi a Taubaik eram doirs dias de viagem, e dia e me10 de 
Taubaté a Pindamonhangaba, freguezia de N. Smhors da 
ConceiçAo; com mais cinco ou seis dias chegava-se a Guara- 
tinguetb (Guiraratingueta), e com mais do= a Lorena (porto 
de Guaiapacaré); aqui estabelece0 suas mças, niais tarde. 
Bento Rodrigues, afamado sertanista. Dahi em deante, tres 
dias alem, começava a subida da Mantiqueira pelas chamadas 
Cinm serras. Os corregos a que Antonil chama Passa Vinte e 
Passa Trinta, &o podem ser identificados com o Passa Vinte 
de hoje, porque seria uma deslocaçb do roteiro para m r -  
deste, incompativel com as distancias dadas por elle: tra- 
t a i . ~ ,  prcvavelmente, de alguns doa pequenos affluentes do 
Parahyha na vertente oriental do Itatyaia talvez iambem 
o Passa Quatro, logo ao transpor a serra; chega-se assim, após 
dous dias, a Pinheirinhos fPinheirns). Descendo o valle, com 
mais uns oito dias de percurw attinge-se a zona de Pouso- 
Alto (estalagem do rio Verde), e com-majs tres ou quatro a 
de Boa Vista (Boa Vista) da qual se v& o monte Caxambú 
que se levanta até as nuvens em altura admiravel: deste ponto 
vae-se em oito dias de marcha w-quena B estalagem de Ubay, 
e bres ou quatro marchas alem está o Ingahy (Ingay): dista 
ainda ó rio Grande quatro ou ciucn dias, O U t m  tantas este 
do rio das Mortes: dahi ao Paraopeba iplantaç6es de Garcia 
Rodrigues) são seis ou oito dias e mais dous á serra do Ita- 
tyaia. Esta ultima,diz o roteiro. esta a uns seis dias das minas 
do rio das Velhas e das do ribeirão do Carmo; não m e ,  pois, 
ser a cordilheira hoje conhecida com este nome, e, pmvavel- 
mente, deve ser identificada com a serra da Moeda, entre o 
ria das Velhas e o Paraopeba, 4 qual se aplicam os dizeres de 
Antonil, e que, a rigor, póde ser considerada com o prolon- 
gamento da actual serra do Itatyaia, proxima a Ouro Preto, 
al6m do rio das Velhas: 

E' realmente notavel a coincideneia desta estrada dos 
indios com o traçado das vias ierreas modernas nos vaUes 
correspondentes: nas margens do Parahyba até Lorena, a su- 
perposiçáo do caminho antlgo com a Central é perfeita; para 
galgar a Mantiqueira e procurar o rio Verde, o mesmo facto 
illustra a E .  F. de Minas e Rio até Pouso-Alto. Ali a diver- 
gencia começa, por procurarem as duas linhas de communi- 
caçb objetivos 'diversos, o Norte para o trilho dos indios, s 
zona de Oeste para a locomotiva moderna". 

Agora, vejam<#; o "caminho novo", consoante a denomi- 
n a @ ~  da época ,aberto entre o Rio de Janeiro e as Minas. 
- "Sahia a estrada do Rio e passava successivamente em 

Iraja, no engenho do slcaide-mór Thomé Corr&a, que devia 
ficar nas pmximidades de Mirity, no porto do Nobrega em 
I€?ua~~ú, e dahi procurava o sitio de Manoel do Couto. .Ksta 



ufamB kxaiidade d o  é de n u i  difficil localizaçáo. Sabew 
por h t o n i i  que eUa se acha aguas acima de N.* Sia do Pilary 
n a  rio Morobai, hoje conhecido como rio do Pilar, e onde 
vi&& kmiínar a travessia maritima para quem a quieem 
f e r  do Rio até esta f reguaa;  aiém disto, nas cabeeiras do 
rio, entre a serra da Estrella e a do Tlliguá, estáo o pico e 
a serra do Couto, aliusivos provavelmente do antigo morador 
a que se refere Antonil; o sitio deste, portanto, havia d e  
achar-se ao sae da cordilheira do Mar, antes do t r d o  en- 
CBC-ümeirado da corrente do Morobai. A estrada continuava pelo: 
vaUe acima até o cume onde se achavam os POUSOS Fiias, em 
um. ponto, onde existia "hum taboleiro direito em 'que se pode 
formar um grande batalhão; e em dia claro, hé sitia bem for-- 
mo20 e se descobre d d e  o Rio de Janeiro e inteirsmenie toQi 
o seu reconcavo". O pico do Couto estando a 1.364 metros de 
a l u a ,  a garganta que d4 passagem deve estar por 1.OW metras 
aoims d a  ~ e l  do mas, ennevoado no inverno,. portanto; o 
plaíwi. 1-0 h d e  se m e r g a  o Rio deve ssr a Oeste da fa- 

zenda da Quitaadinha, perto de Petropolis, talvez a serra da-  
B6a Yista, de que fala Saint-Eilaire. Dali seguia o caminbo 
pam as rqae do capiiãn Mascas da Costa e para a do Aiferes,, 
talvez a pctual. villa de Paty do Alferes; descia o rio W- 

passando pelo PBo Grande, hoje v i d a n ç a s  da estaçáo àe. 
Aveliar na E. F. Melhoramentos, e o morro do Cabaní, na 
mesma linha, até chegar ao ria Parahyba, onde se encontra- 
vam canoas para a travessia. Aquem da caudal estavam as 
e&bgens e ranchos, a l h  della a casa de Garcia Rodngues 
e suas immensas roças. Com dous dias de jornada a t tWa-se  
o Parahybuna, menos impetuoso que o Paruhyba, que se atra- 
veswva tambem em canoas. Entrava-se ali pelo actual temi- 
toria de Minas e procurava-se o rumo das então roças, hoje 
districtos, de Simão Pereira e Maihias Barbosa; continuava-se 
macgearado a Parahybuna, passando nas roças de Antonio de 
Arwjo, do capitáo Josd de Sousa, do Aleaide Mor Thomé 
Còm& e Manuel de Araujo. Aqui, provavehneute, B estrads 
c m v a  a Maniiqueira e entrava em aguas do rio Grande: ia 
atravessando Umas rwas de ManoeI de Araujo e outras do 
Bispo da diooem fluminense at6 chegar a bosdo do campo 
em Barbacena, na roça do coronel Domingos Rodrlgues da 
Fonseca. POUCO slém bifurcavam os caminhas: quem fosse para 
a rio das Mortes procurava o hoje arraial ,então simples w a ,  
de Alberin Dias, e dahi ás plantações de Manuel de Araujo,~ 
na Kessma, povoa@io que conserva seu antigo nome: pouco 
além acha-se- s arraial do rio das Mork.9, hoje cidade de 
S. Joáo d'El Ãei. Quem quizesse ir Bs Minas Geraes dos Ca- 
taguazes, da Resssea do campo Is procurando as roças de 
JoBo Baptista e Joãa da Silva Costa, as Gowonhas. o rodeio 
dè' Itstyaia, dom se passava ao campo de Ouro Preto "que 
fia matto dentro", diz Antonil, justificando, como Hento Fer-' 
nandes ss watig9s tsadiçõis sahre a *ta cerrada em quc- 
es$ruPni as lavrrs, em uma aona onde hoje mal se Emxuatra. 
pB;o que dê madeira de construcção. O trecho, obicuíQ em 
AntwU, entre a Ressks  e Congonhas do Campa, eluciãrcse 
r-te recorrendo á carta d? sesmaria concedida por Bn- 
Wti da Albuquerque Coeiho a JeronymO Pimantel Sslgado 
m soinpo do5 Canjós, hoje cidade rts Q W l q  &clane%W W- 



qual se deduz estarem r;s posses do suppiicante á beira da 
dita estrada, "partindo com as terras de João da Silva da 
Costa e com as de Amaro Ribeiro". Sendo este o fundador do 
actual districto de Santo Amaro, bem se vê que o caminho, 
sahindo das irnmediaes de Baibacena, procurava a Ressa- 
quinha, Carandahy, Santo Amaro, Queluz e Congonhas. 

Do Parahybuna em deante, esse traçado 6 o da E. F. 
Central do Brasil e o do ramal de Ouro Pieto, com discrepan- 
Cias minimas; - mais um exemplo da coincidencia das zonas 
percorridas pelas vias-ferreas e os antigos caminhos coloniaes, 
calcados a seu turno sobre as antigas estradas dos indios". 

E embora Diogo de Vasconceilos (OP. cit., pags. 158) chame 
a Garcia Rodrigues Paes de guarda-mór em 1701 e diga que 
foi nesse anno que elle "tomou a si abrir o caminho novo de 
Minas para o Rio de Janeiro", dois anachronismos que se 
desfazem d simples inspecçáo dos docs. que ora publicamos, - façamos nossas, para encerrar esta nota perfunctoria, as 
palavras com que o operoso autor da HistOiia antiga d q  Mimas 
Geraes rende inequivoca justiça ao benemerito paulista: 
- "Garcia Rodrigues seria hoje acciamado principe dos 

engenheiros, como deverá sel-o dos homens generasos, que, 
sem um ceitil dos cofres publicas, realizam os grandes com- 
mettimelitos". 

I1 

OS QUINTOS DO OCRO: - PROVIDENCULS CONTRA OS 
DESCAMINHOS; FALSiE'iCAÇAO DE CUNHOS; UMA DE- 
POSIÇAO AUDACIOSA: RENDIMENTO DOS IMPOSTOS 
NOS DOIS PRIMEIROS ANNOS DO GRANDE CYCLO; E 
UM SINGULAR PAGAMENTO DO TRIBUTO DA VINTENA 

Os de pags. 26, 64, 71, 12, 74, 83. 87, 90, 91, 123, 126, 180, 
188-A, 196, 198, 201, 202, 211, 212 e 213 - constituem toda uma 
s6rie de medidas quer emanadas do soberano (alvará em fórma 
de lei e cartas régias), quer dos seus delegados no governo da 
wlonia (bandos, ordens, avisas etc.), no intuito de se evitarem 
os extravios da taxa cobrada sobre o ouro em beneficio do 
erario da corba. E a este niltuoso gnmo podiamos ainda juntar 

outms peças historicas, constantes da presente coliectanea, q u ~  
reservamos para notas 6 parte. 

Dos acima enumerados, destacamos, por dignos de men- 
@o especial, os de pags. 91 e 180. Aquelle é um curiosa alva& 
feita em Santos por Arthur de Sá e Menezes aas 18 de no- 
vembro de 1697, no qual o atilado administrador, alem de visar 
a impedir os contrabandos do ouro devido ao rei, cogitava 
egualmente de obstar o contagio de doenças, trazidas por em- 
barcaçdes de além-mar, estabelecendo assim, nos ultimas annoi 
do seculo XVII, uma policia sanitaria, que só recentemente 
teve organizafáo regular. O de psgs. 180 revela que os pro- 
consules lusitanos no Brasil eram "mais realistas do que o 



, pois é &a carta régia de 29 de outubro de 1698. em que 
o sobrano modera as penas de um bando mandado publicar - e m  S. Paulo por Arthur de Sá e Menezes contra os descami- 
nhadores dos quintos e fabricantes de moeda falsa, aos quaes 

- se comminavam, aiem da perda de seus haveres para a fa- 
zenda real, o açautamerd? pelas Nas e o castigo inquisitorlai 

da fogueira. 
Que estas providencias, proprias da e p a  em que fiam- 

mejavam pujante o sinistro darão do "santo-officio" (até do 
r e c w  das M i m  foram arrancados uns miseros judaieantes 
para OS pavorosos autos-da-fé além-Atlantico) e mais pmprias 
ainda da cupidez dos braganças, não empeceram a sonegaçáo 
do tribute e os outros meios de que se serviam os espertas para 
lograrem O fisco, - provam-n-o de sobejo não s6 muitos dos 
docs. acima arrolados, como ainda os factos consagrados pela - 
tradição e as estatisticas da producçso do ouro e das taxas 
arrecaüadas. 

Observe-se, mais, que em quasi todas as patentes e pro- 
visões, relativas a p o s a  de milicia e cargos de administIw60 
ou de justiça, era sempre essencial a formula do prestarnento 
de ajuda e favor aos collectores dos impostos estabelecidos 
sobre o ouro. 

Episodio interessantissimo é o que reevoeam os doa. de 
pags. 45, 132, 168, 110, 171-A, 203, 238 e 329, e bem digno era 
de figurar em monographia especial, que, sob a epigraphe , 

"Os frades nas Minas", quhsse alguem lucubrar sobre o papel 
que os cenobitas egressos desempenharam na região do ouro, 
ora 'sendo v para de luctas sanguinolentas, como o beüi- 
coso triniiario fr. Francisco de Menezes, ora funccionando 
como peritos na sciencia de examinar metaes como alguns que 
deixámos atrás nomeados, ora, finalmente, buscando crimino- 
samente lesar a magestade bragantina no que esta reputava 
mais sagrado, que era o seu quinhão no thesouro saido das 
lavras auriferas. 

JB pela carta régia de 27 de dezembro de 1693 ídoc. de 
pags. 45) vedara o monareha aos religiosos e clengos a assis- 
tencia nas minas, por "hlrem a eüas dezemcaminhar o ouro". 
Era uma ordem previdente, como os successos posteriores de- 
monstraram. Mas a auR sacra f a e s  attingia tambem ars 
tonsurados, e a determinaçáo do soberano náu teve o cumpri- 
mento que devia, qual o atkstam as peças historicas insertas 
neste volume e outIas que se colligiráo no seguinte, como a 
carta régia de 10 de janeiro de 1702 (in "Governadores do 
Rio de Janeiro", 1. XII, fls. 58 v.). 

Em sua esrta de 22 de maio de 1798 aa rei tdoc. de pags. 
1%). dã-lhe Arthur de 68 e Menems conta de que fr. Roberto, 
da ordem de S. Bento, "desatendendo âs obrigacões de seu 
habibito e a ser Vaçallo de V. Magde. não 56 fazia os cunhas 
p.& por no ouro, como tambem os vendi  as pessoas q' lhe 
queria6 comprar". Aberta a devassa, que foi tirada, de ordem 
do governador, por Carlos Pedroso da Silveira, entáa provedor 
da officina Be Taubaté, local do delicto, e na qual prestou 
rweiantes serviçrs' o capitáo Joác de Castro (doe. de pags. 
170), que Por isso recebeu o agradecimento do soberano (doe. 
de pags. 171-A), apilrnii-se a responsabilidade não s6 do pre- 
itado benedctino, como tambem de Wmingm Dias de Toms, 



dm prnp.oprio vigario de TaubaU, JosB Rodrigues Preto, d&: 
do habito de S. Pedro, e de outras pessoas mais, cujos nomes 
n8o foram declinados nas peças que c o m p ~ r n o s .  Torres. 
talvez por nác traz- batina ou burel, chegou a ser preso; 
mas esse mesmo, minando a cadeia e limando-lhe os gradis, 
f2i81u, ai exeaipro dos os c o ~ o s  cumplices, pois o Bgdre 
Preto desde meiados de 1608 se afundara nas Uinas e fr. 
Roberto levara t91 sumiço, que, - em fins do anno seguhite, 
ainda não se sabia bem si elle vagueiava pelos nossos e e s  
ou W a  passado ao mino (viüe docs. de pags. 133, 188 e W). 

Mm; ainda acpi se manifesta a habil tolerancia dos 
braganw daquetle tempo, em que, no Brasii pelo menos, 
nenhum crime foi punido capitalmente, e o indiilto, expresso 
OU tacito, consiituiu a regra geral: - apesar do delicta dos 
cunhos falsos ser 'sexecr&ndo". ser de. nunca vista "emrmi- 
dade", na linguagem suggestiva de Arthur de Sá e Meneees, 
Pedro I1 mandou primeiro desfraldar sobre os seculares cul- 
pados a bandeira misecordiosa do perdão e tomou-a depois 
extensiva aos eoclesiasticos (doc. de pags. 329). 

Osdocs. de m s .  89. 156 e 174 referem-se a uma audsciosa 
façanha dos pauiistas, em rebeldia contra um repmzenbnk 
da Coroa que devassara wntra elles por motivo de descami- 
nhos dos quintos do oura 

& carta régia de 8 de novembro de 16sl (dos. de pags 098 
enpõe a W a ,  fo~mulada pela victlma, que era O w r  Ter' 
xeira de h v e d o ,  pmmdm das minas de Paianaguh, o qual, 
em canta de 20 de. abIS daquelle anna, &ia ao monarcha que, 
''POI. m z a  de hua deuasss que tirara dos desoaminhos que 
ha no% quintos do ouro das Minas navam.te descubertas. em 

Saó hLulo, os teguios ueüa culpados, de asuada o depuzeraõ do 
Cargo de Capitaõ mor de que lhe hauia feito merce, tomsnde 
CantTa e& ?Umas, e POMO0 em serco eorrendo grande rim 
a sua vida". 

Prestando infonnaióes ao rei sobre essa occorrencia (doc. 
de pags. 156), o governador, a 28 de maio de 1698, elogia o~ 
proceder do deposto e diz ter ordenado aos officiaes da ca- 
mara (de Sáo Paulo) o tornassem a empossar, mas pondera 
ao soberano que, em partes tão remotas, era mistér agir com 
to& a cautela e prudencia. 

E o rei, em sua carta de 20 de outubro da. mesmo anno 
(doi. de paes. 174). como que tomando a peito o caso, e em- 
bora perfilhando a necessidade da. prudencia e da cautei%% 
aeonsehdas pelo seu preposia, determinou a Arthur de Sa 
e. h4enenes que, além de punir os ineursos na pena de extravio. 
dos qyinios reaes, eastigssse tambem os paulistas que pdva.- 
ram. e Gaswr Tekxeim de Mevedo do seu posto de capiDSo- 
mór, alga esta "de materia grave, e de mui prejudiçiais con- 
oequenci£a", porque, obtemperava o monarcha, "P sua imita$& 
podersó outras VasssUos romper em outios (delicios) mais 
perniçiazos.. . " 

N h  obstlmie guarderem os docs, por nba manw%bm. 
cempIeta mudea sobre a cumprimento .da sobredita ordem 
régia, auer-n6s pmeeer que nenhum? dos a r r o j a s  bamdei- 
nWes aoSueW woea putkeu as agruras cio arcena pela 



saoagapáo do imposbo dD curo ou .Pela expulsão faedoaa de 
C%z%q@w W i r a  de mevedo. 

Este era, com effeito, capi>iD8a-m6r da cs@anis de. SBo 
Yaeste e S. Paulo em 1697, a@s Manuel Garcia, que o fdra 
IJ* <h trausacto, e teve p r  successor, em 1898, a Mastim 
W o i a  Lumbrie (vide hsevedo Marques, op eit., voL I, 
P6m. 85). 

Do Gaspar Teixeira de Aaevedo gmu-se eni Santor, o 
cOmIM Reminpca Teixeira de m e d o ,  que desempenhou a l h  
cmgos de c a n f i i  nas Minas e foi pae &e outro Wgsr Te& 
mire do Levedo, o quíd, professando na o l d m d e  880 Bento. 
toplPti @-nem&? de f% G-r da Mudre-de-Beus, ele& autor 
das Memarias historican da Capttwda de S. Vj6entai na. q u m  
viceja multo jqio ao lado de trigo do melhor gráo. 

0 8  &C& de pags. 171 e 203 referem-se m. rendilaento 
do tributo do. ouro,. isto é, aos quùitcs. 

Q d e s a n h ,  da rnetropole, em relação. 'ao 0.w de. la- 
vagem,, explica-se peia exfgua renda que este U>e prop~~clo-. 
nava aQ erario. 

a. primeira c~sa & officina de quintos, elostenÉe no BrM, 
foi a de Parana&. ~)ovo&ção. fundada em 1697 m r  paullstas 
de Parnahyba, Gabriel de Lara e d. Antonia de Oliveira. e 
pelo mpitâo Heliodoro Eobanos Pereira c*) ,  que h b e m  pa%%a 
per ter 5db o fundador de Iguape. Em It6S 58. era vilia. m o s  
mesmo8 caminhos por que, nos dois primeica quarteis do 
-10 XVII, penetraram os bandeirantes de Sáo Paule .na 
prevfnots. de Guayra, arrebatando-a ao mesmo tempo non je- 

e ao dominio de Castella outros paulfstas, no ultimo 
q u d l  dnqueüa centuria, alli foram revelar os correm a*- 
feros. Taques mnservou os nomes de João de Araujo. Gabriel 
d8 Lara (tambem fundador de Curitiba), Salvador Jorge Velho 
e Mogn- Pereira Lima, descobridores das minas de Itshibé. 
N. S. da Conceição, Peruna, Curitiba e outras. Foi d. Rodrigo 
de Castdio-Branco quem. vindo administrar os intereaes dz 
M a  r& nzw n~inas do sul, eXpBdiu a ii~stf-tlcFglo de 14 
da igòste. de 167% e o regimento de 27 de abrir de 1<MO, que 
-&iam as minas de .Tgmpe, Carmnéia, S. Paulo, Parana- 
guB e. Ciait ib,  Segundo o autor da ISWoria h caWa&a de 
S Vloenia, o fmposto collectado peto provedor Par-. 
ascandprsr a B.IXL? oftavas em 1881: mas decresceu dahi por 
de& ;ao ponto de pmduzb! apenas 1.279 oibavas em 1 W .  

DaM, ãbpsalento da coroa eni relagáo se ouro de lavagem, 
e a h& de envidar o rei os sem melhores esf<ueas 60mw .~ ~ .~~ - - - - - -  
enláo se descobrihsem esmeraldas e irata Para estas riquezas se 
Maaram 86 -FBS dos ~ ~ R S ~ R R  brwOflOS. a quem R 
enrasia titanlca das paulisteq ia. emcanbo, causar a -vi- 

( SQbse a curiq€a tipura deste fundador de psvoaçóes. q w  se 
&iz tar vinda m a  o E-asil em com$aabia do. seu  mim^-ir- 
mso E-tacio & Sá. e cujo.cogIiorne tariibera seencontra com 
k~ Ysrhniks "Ebanos e manos''. - vide "Rev%%a de Im- 
ti&& Risteiico de S. Paulo, vol. XiII, pgs. 4E%4.94. e "ms-~ 
toria antiga das Minas Gerais", do dr. Mogo de Vasconeet- 

. . * n6% te. 



ihante surpresa, não das pedras coradas ou do metal bnuico, 
mas de uma incomparavel opulencia de ouro, seguida logo da 
não menor divicia dos diamantes. 

De~cobertoç, em 1695. os primeiros corregos auriferos do 
sertão dos Cataguazes, dados a manifesto official, e estabe-. 
lecida, no mesmo anno. por Sebastião de Castro Caldas, n 
casa dos quintos de TaubxtB, - localidade que foi o ponta 
de partida do grande cyclo do ouro e onde vinham desem- 
bxcar os mincradores OUP reeressavam aos lares, - os impos- 
tos cobrados por Carlrs Pedrosa da Silveira, e por ~elle 
pessoalmente trazidos ao governador. montaram, s6 nos dois 
annos de 1696 e 1697. a 3 arrobas e 14 arrateis (doe. de pags. 
203). ou seja o bello totP1 de 14.080 oitavas! 

C q o  se ver& no v~lume se.ruinte. a casa dos quintos de 
Paranaguã foi supnnmida em 1702. de certa pnrque o seu 
rendimento era de todo insicrnificante nessa época. 

O doe. de pags. 1.71 6 &masiado vago. pois cão se dedw 
d?s seus termos si o riilantum ds 1.937 oitavas e meia e 28 
mãos, colhido pelas rff i fcno era ainda de 1697 ou apenas dos 
"rimeira? meses de 1698, visto como a carta de Arihur de S& 
n Menezes trae a data de 6 de junho de 1698. 

Sem querer adeantar materi~ que ser& convenientemente 
de<envolvida na collect-nen proximo-i~indoura. diremos, com. 
tiido, que, segundo os calculos de Antrnil. - culta e s6ria tes- 
timunha dos factos que nrrmu em sua oreciora obra. - o ouro 
extrahido das lavras rias Minas, no periodo de 1700 a 1713, 
ascendeu a mair de 3 W  nrroha:. a- nacso que "o producto 
plobal da taun r&ia nã- ?Icancou a 10 armbas, digamos menos 
d? 114 % (Calocer~s. nw oit.. nnps. 138). 

nahi a neressidade de mhibir as perdas do erario e de 
rnndificar o svstemrt de nercepcáo do tributo, que a metropole 
foi t,raduaindq em nrovidencias successivas. 

O doc. de p?gs. 261 exhibe-rios mais um nmcesso de ex: 
t-rsáo posto em voga pelos bra~anças contra o honesto e suado 
labor dos nosEos antepassados. na vigencia do colonato. V@-se 
n?r alli oue. alem do imposto dos quintos do ouro, ainda havia 
r da vintena destes. annualmente subtrahida do rendimento 
fias minas pafa a "casa da rainha". E. o que mais curioso 6, 
teuda fallecido a "sobre todas mto. amada e prezada Mulher 
v' DS. tem na gloria" do Sr. d. Pedro 11, - que, ali&, a havia ' 

tlmado, Juntamente cpm o throno, do p m ~ r i o  irmKo, o sobre 
todos inditoso Affonso Vi. condemnado ao duro marbrio do 
degredo e do carcere por longos quinze annos, - ainda o mo- 
nwcha, sem convolar a novas nupcim, mandava que se w n -  
tinuasse o pagamento na mesma fárma anterior, Isto 6, para 
a cesa de uma rainha que Mo existia! 

~ s t o  faz a =ente acceitar, sem mais hesitaçães, o epitheto 
de "maedeim falso", com que o nosso Timandro (UMo do 
wvo, pags. 40) estigmatizou o pae de d. João V. 

O ouro do Brasil ia que depois se juntou a não menos 
portentosa riqueza dos diamantes), proporcionou a Portugal. 
sob o sceptro do frivolo imitador do Boi-Soleii, a mais insana 
orgia que macúla as paginas de sua histeria, por tantos titulos 
gloriosa. 

E o doc., que ora damos 8. lume .a pags. 261, d& &penas 



wllido exemplo da vasta e tentaeulizante n?de de SUcçW, 
do completo systema de exhaustáo das forças vivas de nossa. 
Patria quando sob o jugo ferreo da metropole insaciavel e 
exinanida. . . 

ORG.&NIZAÇAO DO REGIMEN ADMiNiSTRATIVO 
E FISCAL DAS MiNAS 

Dncs. de pgs 280, 282, 317, 321, 3W, 371, 408. W ,  
115, 418, 419, 42.0, 827, 433, 434 e 435 

Os d w .  de pags. 18 e 311 referem-se ambos a Manuel 
Rodrigu~s de Oliveira. Reveia-nos aquelle que Paschoai Af- 
fonso foi provedor das minas 60 ouro de lawnem da Re- 
nartiçáo do Sul, isto é, de Iguape. Cananéia. Paranaguã e 
Rio de S.  Rancisco, durante 14 -nos (provavelmente de 
1673 a 1687). tendo remettido muitas oitavas de ouro dos 

quintos reaes a Thomd de Sousa Corrêia e a Pedro de Sousa. 
e, por faculdade que pars isso tinha. renunciou ao -dito offieio 
em favor de seu genro Manuel Rodrigues de Oliveira. Como, 
porém, lhe houvessem impugnado a posse os officiaes da ca- 
mara de Paranagu4, recorreu este ao soberano, para que se 
disnasse de mander expedir-lhe a provisão confiimadora. 
Thom6 de Soma Corréia foi por muttos annos provedor da 
fazenda real no Rio de Janeiro, qual se v5 da provisão de 
9 de marçn de 1680 ("Gcvemadores dn Rio de Janeiro", 1. I, 
fls. 147 v.). tendo anteriormente sub~tituido a Rartholomeu 
Femandes de Wris na administração das minas de S. Paulo. 
Não ha outras peqas que dilucidem si o requerimento de Ma- 
nuel Rodrigues de Oliveira, feito em 1687. logrou despacho fa- 
voravel. Mas de vãrias pmvisóes e patentes. Que ora damcs 
ã nubli-idade, assim wmo do doc. de Pags. 311. se wlhe que 
elle exerceu wm zelo tal o cargo de provedor da officina de 
S.  Paulo. no qual esteve por longos annrs, ou+ mereceu a 
honra dc lhe serem agradecidos os servicos Deia carta r€gia 
de 17 de outubro de 1700. Isto, entretanto. não obstoua que 
elle. em 1712, acabasse sendo demittido, em conaoquencia de 
uma smdic-neia, feita pelo deaembawadrr Souto Mayor, e 
ouem rn psulistas das meibores familias tentarem matar e 
expuhrsm da. villa do Carmo, nas Minas. pela mema @oca. 
Desta cfficins real de S. Paulo s6 nos patentearam as col- 
lec&s do Archivo Nacional o nome de um e~criváo. Joáo Soa- 
res Ribeiro. nimeado a I9 de m d w  de 1700 ídoc. de pags. 
2951. o qual depols se passou para egual posto n s  ouvidoria- 
geral da masma viu*. 

O doc. de pa,aes. 23 é a ~rovisáo dada a Dominm Pereira 
Fortes para. administrador das minas da Reparbdc8o do Sul, 
a 20 de marco de 1669 Tal individuo não se notabilizou por 
acto algum. que lhe perpetuasse o nome n?s fastos do "bandei- 
rismo". Parece. todrvia. oue ers bom funccionarin Puhlicb. 
porquanto, manusepndo a colleceãn "Gcvernadores do Rio de 
Janeim" (I. I, fls. 13. 46. 147. 156 e 201 v.: e 1. 11.' 
m. 1). vemos oue elle. começando como escrivão das 
execu&s. pÜr acto d l  povernador João Tanues RoldHo, foi 
reCMduzldo em seu officio por Pedro Gomes, pela camara e 



~ O F  m a r t e  Teixeira Chaves, tendo-o o rei, finalmente, no- 
meado prove do^ da %.zenda real, r 4 de fevereim de 1689, W g o  
wm o qual, sub6sfituindo interinamente a Thomé de Souse 
Correia, exerceu ao mesmo tempo o de administrador da? 
minas do Siil. 

Q doc. de pags 93 é a provisác, lavrada em Santos pela 
qual Arthur de SB e Menezes, a 18 de novembro de 1697, no- 
meou Raphael de Carvalho para ~rocurador da fazenda real 
na dita..villa, coil~2del>do-ihe 1~risdicçB0 em outras quaesquer 
d a  capitania em que não houvesse aquelle officio. O que mais 
conseguimos saber a respeito decte funcicnario, foi que elle 
obteve do citado governador, a 15 de novembro de 17W. a con- 
ce~süo de uma sesmaria nos campos de Mogy das Cruzes (doc. 
de pags. 322). 

O doc. de pags. 100 é o provimento do capitão Pedro Taque 
de Almeida no csrgr, de procurador da fazenda real da vilia 
de S. Paulo, com jurisdicpéo em outras quaesquer da capitanla 
e n i s  mais da serra para cima em que uáo houvesse o dito 
officio, dada por Arthur ile Sá e Menezes a 3 de janeiro de 
1898. Ahi o elogia o governador pela diligencia actividade e 
zelo, com que servira jB pastos de guerra e cargos de justipa, 
wi., de facto, este notavel paulista. que gorava de grande 
reputaçáo junto ao 6okrano. tinhi sido. não falando de outras 
nso menos elevadas funcaões que antes desempenhára, rapi- 
tão-mdr da capitania de P b  Paulc. desde 1681 a 1687, por 
patente regia que lhe r?nced?ra facu!dades especiais. Jactan- 
ciava-se de ser seu neto o ilhmtre Pedro Taques de Almeida 
Paes Leme, just,amente celebrado autor das Memorias histoii- 
.- e da Nobitimhia. d8.s p~heipaes fs.miiias as capitanias de 
SáQ P w l s  e São Vioente. 

Mas as minas de Cataguazes tambem careciam de um 
Wmurador da fazenda real. e a ecertada escolha do habil de- 
legado da metropole recaiu. a 16 de marco de 1699 (doe. de 
pags. 1991, em mminzos da Silva Bueno, individualidade -de 
mie trataremos em nota 6 parte. 

Os docs. de pags. 106, 270, 284. 291, 293, 384 e 326 dizem 
reswih B organização pessoal da aguarda-moria na região do 
ouro, e d o  de summa imwrtancia. 

Examinados meticulosamente, em cotejo com outras pepas 
historicss e com os acontecimentos coetaneos que repousam em 
provas authentieas, delles se deduz o seguinte: 

A I3 de janeiro de 1698, achando-se ainda em S. Paulo, 
Arthur de SB e Menezes, - que demittira e chamara a contas 
a ~ o s é  de Camargo Pimentel, nomeado por Sebastião de Castro 
Caldss. guarda-m6r das minas reeem-descobertas no sertáa 
dos Cataguazes, - preencheu tal vaga com pessoa benemerita, 
r s n w n t e  8 sua propfia expressão, e esta foi Garcia Rodrigues 
Velho, tendo por suktitutos a Antonio da Rocha Pimentel e 
DiOgD Gonçalves Moreira (doc. de pags. 106). 

Reveladas, porém, as jazidas de 'owo do Sabar&, peia 
exgediçáo de que fora encarregado o responsavel da M e  
üe, d. Rodrigo de Castello-Branco, - Arthur ae SB e Meneaes 
entendeu de dar nova organizacão ao territario assim ampli- 
Veado, e dividlu-o em duas zonas distinctas, tendo por b W  
o Sumidour%, ponto e geeralmente conhecido na msea 
reg% E. em eoanepwcia dessa d i s e m k ç á o ,  nomema, a 23 



üe evereiro de 1700 (doe. de pags. 270). a Manuel Lopes de 
Medéiròs (tendo por substituto o tenente-geneial Thomás da 
Caaa Barboss) para guarda-mór das Minas dos Cataguaw: 
"'excepto o h i t e  onde ohamaõ Sumidouro, onde as&? o te- 
nente general Mamel de Borba a qm temo encarregado o 
ser guarda mr daqnele -te': mas tal encargo, assim ex- 
pressamente deciarado já a 23 de fevereiro de 1700, era pu- 
ramente nientód, pais s6 se erfectivou pela provisão de B do 
março de 178) (&c. de pags. 291), tambern lavrada em S. Pauio, 
e pela qrail foi o geniu de F ~ n i s o  Dias nomeado guarda-mbr 
das M h 8 s  da RepsrtiCáo & rio das. Velhas, "erincipiando do 
Citio do Capitpá Sebastiaó Leme para o nascente". 

A es- do mestre de campo Domingos da Silva BiEno 
+;a *r&-mdr das Minas dos Cataguases, por susenua do 
sargento-m6r &mel  Lopes de Medeiroe, e firmada rm Ar- 
thur de SB 'e Yeneees eo Ribeirão do Camo, a I7 de no- 
vmhro de  IIGQ i d m .  de. pags 324). encerra eguahnente a 
ciausnia de separ@o dos disirictaF auriferos, pols se Oondi- 
ciona aiM '"exwpto bs do Limite onde assiste o Tenente gene- 
rai maei de Borba". 

A nomação dos esriváes da guarda-moria, oriunda do 
reg8nenb promulsado em S.  Paulo a 3 de m-o de 1700, 
-e tsrnbem B mencionada bipartiçáo. Assim 6 que, nesse 
m-o diq %i Marmel .+times de Carvalho to tal que dei- 
xara o ornei0 de juiz de orfams da vilh de Ytii, Para ir des- 
cobrir novos rikirgs & ou10 na Itaverava. ,mnfoIme o doi. 
de pags. 11% cita% em anota E) nomeado eserluáo do mas- 
& das W a s  dos Caiaguazes, cargo em que foi substituido 
por Domingos Teiueira a a0 de novembro de 1700 idoc. te 
pam 293). 

Obra ooro?al de toda essa organieaçáo 6 o doc. de pam. 
na, isto é,o j& mencionado Regimento de 3 ae mawo de IIOn. 
mta aeto leght ivo honra sobremaneira a capacidade e s 
i h o  pmtieo de Aithur de Sá e Menezes. Excusando-nos de 
. m a l - o  no presente volume, para náo alongar dema- 
siado estas notas, e reservando mais opportuna e complebe 

para parsquamdo o confrontarmos c m  o Regime& 
nind de 17 de abril de 1102, que m á  inseria no tomo seguini.. 
- %snitamo-Ros, por agora, a consignar dois factos, que E B ~  
alli vagamente relatados Pelo delegado do rei e que, entre- 
tanto, merecem algumas ponderaqóes. 

,O art. 14 (pag. 476) reza textualmente isto" - "Conlu 
nas Minas. tem sucedido *%verem gna& Marw intn%oa 
c- @rirmhamte. medeo, repartindo terras e fazendo todcs 
os actos de Guarda mor sem p.* isso ter jurisdiçaã, nem poder 
o q' tudo dou por nuib; o guarda Mor, em enhand-3 nas 
Minas pcdera Cpa8erá) repartir as terras q' achar repartidas 
~ P o a  sobre dit.8 intrusos, reservando porem as Batias do des- 
eobridor, poi'q' de qualquer sorte lhe toca, e quando ao Guarda 
Mor ihe parem dar as ditas datas, mal repartidas aos m a -  
mas i,) o fa*, aa6 sendo aanOeUes que qni%enó farer targa 
e videpois se Gmrrfle mor Graoía V*, pB q' iró 
fae ás dihs Xibeyros (ribeiros) i . .  . " 

Ona, pela booca de Arthur de 58 e Menaes. ficama, desse 
mdo, conhemndo duas OwiOITencias. de que não falam a s  
chronistas e ~ ~ s p h o s .  



A primeira é que houve guarda-móres intmws na região 
do ouro, pouco antes de 1700. Não é licito supwr que tal epl- 
theto tenha sido applicad3 a José de Camargo Pimentel, por- 
que este fora nomeado pbr Sebastião de Castro Caldas. o qual 
usava legalmente da amplissima jurisdicFáo outorgada a An- 
tonio Paes de Sande, de quem era legitimo substituto, por 
escolha do soberano: mas, ainda que o adjectivo tambem vi- 
sasse a pessoa do fflustre paulista, já a esse tempo graduado 
em alcaide-m6r por Arthur da -88 e Menezes, mesmo assim 
a fórma plurai, claramente repetida, induz a crer que mais de 
uni individuo andou a praticar no temtorio aurifero reparti- 
ções peculiares da funcçáa de guarda-mór, sem que nesta es- 
tivesse 'legitimamente investido, tanto que o governador as 
alinuliou. E' pena que o signatario do Regimento de 3 de 
março de 1700 não nos haja conse~ado os nomes desses in- 
trujões. Os dados, de que até agora dispomos, náo nos per- 
mittem diiucidar sufficientemente esta questso, deveras curio- 
sa. Assignalsremos, todavia, que Diogo de Vasconcellos, em 
seu desenvolvido trabalho tantas vezes já citado, menciona 
como exercendo funcçóes de guarda-mór nas Minas a pessoas 
cujos titulos de nomeação para tal cargo náo nos foi possivel 
encontrar.'Confiamos em que novas iwestigaçóes e mais apro- 
fundados estudos nos venham ainda a proporcionar ensejo de, 
no Proximo volume, deixar de todo esclarecido este ponto. 

A segunda é que os exploradores'do fulvo metal, sabendo 
que Garcia Rabigues Velho f6ra escolhido para guarda-mór 
das Minas dos Cataguazes, alli, a exemplo do que já haviam 
praticado com relaçáa a José de Camargo Pimentel, tentaram 
iml>edtr, por for* e violeneia, que o cunhado do ''capado* 
de esmeraldas" fosse effectuar a repartição dos ribeiros. Tanto 
o facto realmente se deu, que o governador, para punir os 
eulpados dessa sublevaç80, os excluiu de receber os quinhões, 
indevidmente repartidos antes pelos guardas-móres illegi- 
timoç, caro o novo e competente funccionario entendesse de 
coiiirniencia legalizar taes posses. O acontecimento é C i o  de 
rei:stro, por demonstrar a audacia dos homens daquelle tempo, 
nos quaes ao temor das leis draconianas sobreexcedia a fas- 
cinaçáo dos thesouros com que a nossa terra bem-aventurada, 
premia~d3-Ihes o inegualavel esforço victorioso, se Ihes desen- 
tranhara aos cupidos olhos maravilhados.. . 

Arthur de Sá e Menezes, com a sagacidade que o caracte- 
rizava, achou que um dos melhores meios de incentivar os 
paulistas a prcseguirem nos descobrimentos de novas jazidas 
auriferas era prométter-lhes merchs excepcionaes. Por isso, 
expediu, a 17 de dezembro de 1700, um edita1 (doc. de pags. 
328). mandando affixar nas partes mais publicas dos dois dis- 
trictos das Minas (Cataguazes e Rio das Velhas), e no qual 
dizia que - "toda a pessoa que descobrir Ribeiro de lavra se 
ihs passar8 hua Certidáo. a qual Sua Mage. que Ds. ge. man- 
dará premiar ccmo servipo feito em guerra viva". Pensava o 
activo governador que a tanto chegassem os poderes de sua 
"amplissima jurisdieÇHo''. Mas Pedro li, em vez de appmvar- 
lhe esse ac~rtadissimo =to. tomou-o sem effeito Ela carta 
régia de 19 de dezembro de 1701 (doc. avulso, a inserir-se no 
volume seguinte), e x t r a a n d o  "muy severamente" que Arthur 
de 86 e Menezes houvesse excedido o seu Regimento.. . , 



VALOR DO OURO, OFFICINAS DOS QUINTOS 
E CASAS DA MOEDA 

O doe. de pags. 26 é uma carta régia de 15 de janeiro de 
1690, pela quai o soberano, cem o fito ae evitar os desearninhos 
dos quintos, autoriza a fabricaçno de moéda metallica na ca- 
pitania do Rio de Janeiro, resolvendo que o ouro tenüa neUa 
o mesmo valor que nas demais do Estado do &asil. 

O doe. de pags. 162 e u n a  carta ditigida por Arthur de 
sá e Menms ao secretario de Estado (de Portugal), em data 
tie 30 de maio de 1898. Constitue mais uma prova.da capaci- 
nade do argub espirito do governador, de quem náo eram 
desconhecidas, talvez por simples intuiçb, as lek da economia 
p~litica. Vê-se alli que elle propugnava a acertada i&% de ter 
o ouro, no B r d ,  "o mesmo preço tanto no valor intrinseco, 
como nó e x ~ o " ,  que o ouro do reino, afim de se cohibirem 
as soneg-s do imposto, porquanto, - tendo já a coma lu- 
sitana feito baixar aqui o preço da moéda metallica, além de 
prohibir a c ~ u l a ç á o  das de fabrica veiha, isto é, das oriundas 
da hietropole, foriando os colonos a refundirem-nas na fabrica 
nova (vide "Governadores do Rio de Janeim", bandos de Se- 
bastião de Castro Caldas, de 23 e 25 de abril de 1695 e 7 de 
ebril de 1696; 1. VI, fls. 21 v., 22 e a), - descobridores 
de ouro e os possuidores de prata, para não arcarem eom os 
prejuizbs decorrentes da desvalorisapão, preferiam reduzir os 
metaes, não a moéda, mas a jarros, pratos e quejandas obras, 
não falando já do processo, desde muito posto em üm. de 
fundir O ouro.em cordões niio soldados. Ora, como taes lavores 
independiam do cunho real, bem é de ver quanto fsw não 
implicava o decrescimento da renda dos quintos. 

O doc. de pags. 164 (que, a outros aspectos, s e d  tratado 
ainda em notas B parte) é a CompmvaPlo do erro da metro- 
pole e da raz8o.que assistia ao conselho anterior de Arthur de 
Sá e Menezes. Na carta deste ao rei, de 1 . O  de junho de 1698, 
relata qual a consequencia da desvalorinr@o da mW+, na 
villa de S. Paulo e nas mais das c a p i t a h  do sul: - as res- 
pectivas camaras, abun. das ordens reaes, quebravam o 
padráo do dinheiro, toda vez que precisavam de tomal-o por 
emprestimo. e, quando chegava a o c c d o  de solvyem o com- 
promisso, davam a pataca o valor de um c r p d o  ... 

Que o povo paulista se rebellou contra a lei da baixa da 
m&a, desprezando egualmente as ordens do governador geral 
do Estado, dil-o alli claramente Arthur de 88 e Menezes, con- 
tando-nos o nome do corypheu desse movimento. - Pedro 
de Cnmar&!o. O, aautssinio de que este então foi victima 

e a admiravel habilidade do governador, que souhe ser pN- 
dente; pacificador e tolerante, ao ponto de captar as sym- 
pathias dos potentados em dissidio e dos intrepidos devassa- 
dores do sertão, puzeram cobro & rebeldia, e h I,?i e 3s banco; 
tiveram execuçáo. Os dms. de pags. 102, 104 e 226, - patentes 
de Domingos de Amores e de Manuel Lopes d e  Medeiros, - 



mostram que estes foram, cdm risco da propria tida, dos 
raros ~assallcs obedientes á desasisada medida da metropole, 
gravosa aas RPterewx dos bandeirentes e, em peite, aos da 
propria coroa. 

Os docs. de paga. 189 'e Zl7 patenteiam a inepcia do go- 
verno de Portugal, no toeante ás mais elementares coisas de 
administraGo da sua colonia americana. Do primeiro (carta 
régia de 28 de novembro de 1698). cotejado mm a lição de 
outras petas historicas, infere-se que, por effeito d a  lei de 
quebra ao padr&o dá moéda é obrigatofiedade da refu%?dieá0 
da de fabrica velha, a respectiva casa, já existente ná Bahia. 
foi transferida 'para o Rio de Janeiro, mas com ordem -de iunc- 
cionar apenas durante o periodo de monção (uns seis 
meses, si tanto. prazo d'epdis elevado para dm 'ahno, findo o 
qual ÓS olficiaes se rnssaiiam, mm os Yesespectivos insirbmen- 
tos, para PenimBuco. E ainda determinou o mona* 80 
gOv21nA3or Aithur Be õ& e Meirezes coiisepuisse, das flabrim~ 
a .remessa da m&a, srtm de ser i a i m a a  ou que ngc 
simtrse @ira dk 'pre@ em S. Paulo. caso não a qnieesm .m-~ 
Viar a receber nòvo ConAo na 'fabrlcs nova do Rio de Janeiro. 

Pois bem: instaiiada aqui a fundieo de dinheiro, a me- 
ro@, tão exigente em tudo, e a quem isso interessava ca- 
pitaünente, não a oremuniu de bastante bichlorureto de mer- 
curio <m&uáa), indispensavel ao lavor do ouro e cujs mani- 
pulação parece que nz%o era muito iacil naquela epoca, ao 
ponto de quasi desmoralizar a primeira fabrica de miéda que 
houve no Rio de Janeiro. São a essa face, =ás illustrativas os 
docs. de pags. 2 7 .  

O de pegs 316, finalmente, é mais um elemento de con- 
v i 4 0  a prol dei grande tino adninistsativo de Arthur de Sg 
e Menezes. Este, ante a enorme produc~áo de wro das minas - 
dos Cataguazss, e Mn> s(i para attender ao a u g ~ n t o  de tra- 
ba3ho dos funccionarios das casas de fundiGo. comi. bambem 
para evitar os mim* ou falsifiw6es do precioso metal, fez 
lQgJ justas a:crescimos nos salarios dos officiaes (thescureiro, 
eserivã3 e fundidor), dandp ao rei, em oarta de 30 de maio 
de 17% (ainda náo a a c h h o s  nas coilecçóes do Archivo), 
m t a  de tal acto, que mereceu 'a approvaç?io constante ?ia 
carta idgia de 21 de outubro do mesmo anno. Note-se que, 
ahi. o soberano distingue a officina de Taubáté dar; demais 
offizinas de S. Paulo. Com effeito, aqueiia era c mais im- 
portante de todas, porque nella confluia a alluvlãc da ouro 
das minas dos Cahguazes, ao passo que as oiitras, estabeleci- 
das nas villas de 9. Paulo e Paranaguá, apenas quintavam e 
pequena produW do ouro de lavagem. Sabe-se que depois 
foi iambem creada, mas por pouco tempo, uma casa de quintcs 
em Guaratinguetg. 

Da assistencia do jwiz ordinario ás fomlidades da quin- 
ta* do &=c, dá noticia d a 1  o h. de pags. 211, e o se- 
guinte, de -@. 212, é uma ordem de Arthur de s á  e Mene- 
ees vedando s iadas os funoeionarios das casas de fundi* 
a OFBPla de 01x0 em p6. 

Como, porém, é demasiadamente vasto o assumpto a quo 
ests nota conceriie, s6 no volume seguinte esperamos exgot- 
tai-e, W n d o  tratarmos das modificaçóes do regimen tribu- 



tario do ouro, realizadas pelo gmernJ dfr n.etropole no de- 
correr do seculo XViii.  

K 

A FOME - COMO CAUSA DE EWANSAO 
, DOS DESCOBRIDORES 

Tem ate hoje corrido como verdade inconmte que entre 
OS paulistas tista é, naturaes da viila de São Pauio) e os 
taubateanos repontara intensa e p u g m  revalidade, no co- 
meço do grande cyclo do ouro, e que a esse dissidio e que 
se deve o devassamente de uma zona maior do riquissimo 
Interior do grasu 

O autor da GeagrapMa bistorica ds capitanls de Minas 
m, o& de grande valia, que o dr. Francisco Lobo ieite 
Pereira attribue a Jose Joaquim da Racha e ao anno de 
1780, 6 desse parecer, quando assegura ("PublicaçÕes do Ar- 
chivo Nacionai", "01. M, pags. 15) que: - "O grande nu- 
mero de concurrentes q' buscava6 as Minas, e a Emulaçaó 
qs logo se acendw entre os da Villa de S. Paulo, e 0s Na- 
turaes de Taboaii fez q' e~tendidos por varias partes, buscasse , 
cada hum novo descobrimto., em q' se estabelecesse, não se 
contentando os Paulistas de entrarem em partes das Repar- 
tições das faisqueiras q' denunciava6 os de Taboaté, nem estes 
nas q' denunciava4 os PaulistaS. Estã openiáo veyo fialmte., 
a prodmir a grande utilidade, de se dezentranharem em toda 
a sua extençab, as Minas d o  Oum do Nosso Portugal, de 
aerem penetradas de huns, e de outros, não se perdoando ao 
Rio mais remotó, e caudalao, nem a Serra mais intratavei, 
e aspera, se bem q' o conhecimto. do ouro das Montanhas. e 
& m s  veyo a conseguir-se mais tarde, q' os dos Rios; e seus 
Taboleiroa, q' &o as margens planas q' o cerça6 dos ladOs". 

Note-se que esta uitima observaçáo é de muita r a a -  
dade e acerto, embora se lhe deva abrir excepFão para a sefni 
do ouro--, cuja exploração se enquadra na primeira de- 
cada dos descobrimentos e foi a orlgem do esplendor de Vila 
Rica. 

A' íáo falada dissenç5io entre paulistas e taubateanos B 
que Southey tambem attribue a ampliiicaçáo do ambito reve- 
lado pelos sertanldas no interlor de no= Patria, porquanto 
assevera (Iliaoria do Brasil. VOZ V, pags. 69) que - "maior 
extendo. se explorou do pais. e mais veios se descobriram, do 
que succederia. si tivessem todos procedidos de accordo". 

NBo  moi docs. em apoio dessa tão proclamada riva. 
Udade, que se escuda sdmente, a nosso ver, em tradiióes WsS. 
Ai& &o, os descobridores mais notavefs sairam todos de 
Taubaii, e os f i o s  da então villa de S. Paulo, ou de outras 
quaesquer localidades da capita!%ia. que demandaram as Minas 
e 14 applicaram a sua as%ombrosa actividade, - quer no pe- 
riodo que estamos estudando neste volume, quer no transcurso 
do seculo XYm, - com aquelles não se travaram de razões, 
náo abriram luctas, que merecessem reglstro nas peças offt- 



ciaes. Cumpre tambem não esquecer que as familias princi- 
paes e mais nobres da terra paulista, cujos membros se dena- 
maram pelo cora& do Brasil no abraça mais pujante de 
que ha exemplo em tu>ssos fastos. estavam todas entrelaçadas 
umas com as outras pelos vinculos matrimoniaes, que as iam 
succeçsivamente prendendo, formando os casamentos consan- 
guineos uma regra quasi geral, determinada pela mira da 
constituição dos casses opulentos. 

E' bem provavel que esta lenda da rivalidade entre pau- 
listas e taubateanos proceda ~ l o  sttrito entre a Wdeira de 
Bartholomeu Bueno de Siqueira e a do coronel Salvador Fur- 
tado, por má wmprehensáo dos que estudaram estes primor- 
dioç do grande cycio do oum, ou quiç& dos actos de hosti- 
lidade que os primeiros descobridores praticaram contra José 
de Camargo Pimentel e Garcia Rodrigues Velho, por occa- 
siso de tentarem estes repartir as dattas auriferas, no exer- 
cicio de suas funcçóes de guardas-móres. Estes dois primei- 
ros soprepostos do poder real nas Minas eram paulistas e os 
descobridores eram taubateanos. 

O certo é que, si a tal emula@o existiu no evolver do 
devassamento do sertão mineiro, não foi ella apenas, coma 
erradamente se tem dito e repetido, o coefficiente da maior 
expansio dos descobrimentos. 

Repontou alli um factor imprevisto, e este comprovado 
por peças historicas officiaes: - a fome?. 

Sobre isto jorra luz decisiva o doc. de pags. 126, que ora 
damos á estampa. E' uma carta de 20 de maio de 1698, en- 
dereçada ao rei por Arthur de- S& e Menezes. Nella, depois de 
referir-se &F providencias que tomara em S.  Paulo contra 7s 
descaminhos dos quintas, conta que, tendo achado da offi- 
cina apenas dois arrateis e algumas oitavas de ouro, viu logo 
este rendimento elevar-se a quasi oito arraieis, "e he sem 
duvida qi rendera muy grande quantia se os mineyros tiueraó 
minerado este anno, o q' Ihes na6 foi possiuel pena. grande 
fome q' experimentara6 q' chegou a necessidade a tal extremo 
q' se aproveitara6 dos mais immundos animas, e faltando 
Ihes estes p.' poderem alimentar a vida. largára6 as minas, e 
fugimá p.* os mattos com os s e m  scrams a sustentaremçe 
com as frutas agrestes q' nelles achauaó; porem este anno ha 
esperanpas, pelh abundancia da nouidade prezente, de qi re- 
cuperem o q' perderaó, e peiias noticias q! tenho das sobre 
d.ss minas sa6 de grande rendim.to, e quanta mais entraá p.a 
o ser aó dizem q. sa6 mais rioas, e q' a duraçaó dellas sera 
para muitas amos porq' em todos aquelles ribeyros, e serras, 
dizem se acha ouro.:. " 

A data d a  carta toma indubitavel que isto passou ainda 
antes do descobrimento do Ouro-Preto. e não é desproposi- 
tado reconstituirmos o sue então ocwrreu. 

Mal o fuivo minerio se deparou em ibundancia, no ri- 
beirão do Carmo, 6s primeiras bandeiras, esqueceram-se os 
cupidos aventureiros, naturalmente offuscados pelo delirio 
febril da immensa riqueza inesperada, de plantar roças nas 
circumvieinhanças, de modo que n k  tardou a sobrevir-ihes 
uma total carestia de viveres. 

Referindo-se a este mesmo acontecimento, o autor da Geo- 
graphia historica. da capitania de Minas C e m ,  embora sem 



precisar-lhe a data, diz, comementemente ao ribeiráo do 
Carmo, (loc. cit., pags. 2t), que - "as faisqueiras heraó In- 
venciveis pela grande frieldade das Aguas, Despenhadeiros e 
m a t h  seradissimos que os cercavaó de ambas as margens, 
tanto q' só primittia trabalhar-se dentro delle quatro horas do 
dia, rtlem da -de penoria, do9 mantimentos qi chegou a 
50. e 40 Oitavas o Alqueire de milho, e o de Feijão a 20 oita- 
vas; foi facil dezampararem os Mineiros por a- tempo a 
sua Povo.zqBo; e só pe-neeeo, nella o CoIonel Salvador Fer. 
naades Fitrtiido.. . " 

Contesta Diogo de Vasconcellos (op. cit, pags. 111) a 
parte que diz respeito a este taubateano, pois affhma que eiie 
tambem se retirou entáo Para Pindamonhangaba, onde mo- 
rava sua familia. Note-se que tudo quanto se relaciona com 
o Papel do coronel Salvador M grande eyclo dos descobri- 
mentos do ouro provém de seu filho, Bento Femandes, que 
foi quem forneceu, de memoria, ao dr. Claudio Manuel da 
Costa, as "apontamentos" (compilados pelo capitão-mór Ma- 
nuel José Pires da Silva Pontes), de que o depois inconfident? 
se serviu para o fundamento hlstorico de seu poema ViUa- 
Rica. Nada, porém, autoriza a crer que o famoso bandeirante 
houvesse naquella epoca retomado a S. PauIo. E' mais ad- 
missivel a vem% do escriptor da Geopph' i  historioa da 
cspitania de Minss Gemes, e a tentação do ouro, que se 
apoderara daquelles homens fonnidaveis, não Ihes pennittiria 
o afastamento para tão longe dos seus mirificos thesouros. 
Comtudo, 4 tambem provwel que o coronel Salvador não fi-. 
Casse propriamente no ribeirão do Canno, mas, com seu filho 
Antonio Fernandes e o bnndo de escravos, saisse a fazer se- 
menteiras nas cercanias, a exemplo dos demais mineradom, 
dando origem Bs fazendas do Carmo, do Gualaxo do sul e do 
Gualaxo do norte. 

Quando, em 1699, após a cessa60 dos horrores da pri- 
meira ntse de fome, retomaram os fugitivos Bs suas antigas 
lavras, - já estava descoberto o Ouro-Preto, onde ao bando 
taubateano, que aUi pouco antes PenetrLra, se foi juntar, 
naqueUe mesmo anno, a leva dos Buenos e Camargos, pau- 
listas, com o padre Fmia san-sebastianense. 

Pela mesma epoca, outros aventureiros, de varias partes do 
país, attrahidos pela fama das riquezas, que a tradiçãa oral 
propagava, oom pasmo e amplificaçáo reoreseentes, nas loca- 
lidades de baira-Atlantico, escandecendo a imaginaao e agui- 
lhoando a cobiça dos colonos, - foram a pouco e pouco en- 
chendo as novas Ophirs e Golcondas do sermo mineim. 

E o phenomeno anterior não tardou a repetir-se. 
Ouçamol-o atrav8s das palavras de Caiogeras (om cit, 

pag, 71): - "O awumulo de gente vinda de S. Paulo, da 
Bahia, de Pernambum, da Europa, para minerar nc+ corregos 
amif- do OumPreto e do sabarabussú, trouxe uma conse- 
quencia forçada: a fome. As poucas rows plantadas não davam 
para sustentar a nuvem de aventureiros e seus satelites que 
fizeram 0- nish üe 1697 em deante, e 1701 m a l m e n t e  foi 
um anno de privações taes, que os mineira tiveram de aban- 
donar suas lavras ate o restabelehento dos preços norma=% 
dos viveres". 



Uma peça htstorica, que, por causa da data, só daremos 
a lume no tomo seguinte, a carta régia de 15 de novembr~ 
de 1701, faz-nos acceilar a versão de Diogo de Vasconcellos 
(op. cii., pags. 119) de que esta segunda crise de fome occor- 
reu em 17W e 1701, - pois que alli o soberano se refere a uma 
communicaçáo de Arthur de SB e MeneEs, feita a 10 de junho 
de 1701 (portanto, quando este governador estava no fim da 
sua primeira visita B região mineira), approvando a s  me- 
didas do seu previdente delegado, que mandara se plantassem 
mantimentos nos sert8es das Minas, afim de evitar "o dano 
que se experimentava com a falta delles, perecendo a mizeria 
os mineiros.. . " 

A dispersso, operada par esta segunda carestia, foi, ainda 
mais que a anterior, benefica ao povoamento das (Minas- 
Geraes: - a ella é que se deve a fundaçáo do arraial dos Ca- 
margos, de Antonio Pereira, .de Congonhas d o  Campo, da 
Cachoeira, de S. Bartholomeu, de Casa Branca, do Rio das 
Pedras, de S. Caetano, e outros. Entre os profugos dessa occca- 
sláo, contam-se o padre Faria e Antonio Dias de Oliveira, 
exactamente os dois que haviam perpetuado o nome no Ouro- 
Preto: o primeiro, corre que falleceu pouco dewis em Guara- 
tinguettá; e o segundo, conta-se que, retomando de S. Paulo 
ás Minas, foi alli fundar, em 1706, o arraial de Antonio Dias 
Abaixo, onde inorreu nonagenario (vide Diogo de Vaxon- 
celios, op. cii., pags. 134). 

Os reindes, como veremos no volume proximo, foram os 
que melhor souberam aproveitar-se da imprevidencia dos pau- 
listas no tocante so aprovisionamento de viveres. E estas 
questões não deixam de vincular-se muito estreitamente Bs 
luctas sangrentas do surto do nosso nativismo, isto é. a 
"guerra dos .emboabasm, ainda tão imperfeitamente conhe- 
cida, por não se haver até agora arrancado ao pir dos ar- 
ehivos a respectiva documentação historica. 

O doe. de pags. 298 (bando de 26 de março de 1700) pa- 
tenteia mais uma previdente medida de Arthur de SB e Me- 
nezes p8ra que a carestia não salteasse tambem o Rfo de 
Janeiro. Pois, apesar da cautelosa providencia, a fome aqui 
estalou em 1702, reproduzindo-se nos amos subsequentes, ao 
ponto de andarem os governadores a quasi esmolar farinha da 
BaNa e de outros pontos. 

Era uma consequencia fatal da ami sacra hmes. 

L 

INDIOS: - ALVO DAS "BANDEi+iS3' DO CYCLO DA 
ESCRAVIZAÇAO; AUXILIARES DOS CYCLOS DAS PE- 
DRAS E DOS METAES; LEGISLAÇAO; E CATECHESE. 

Does de pags 277, 278, 279, 285, 287, 295, 306, 320, 333, 
334, 545, 349, 354, 362, 367, 369 e 400 

O cyclo da captivaçb do gentio pelos bandeirantes at; 
S. Paulo extende-se até o inicio do grande cyclo do ouro. 

pois da tradi@o e dos d o s  é licito inferir-se que a leva do 
coronel Salvador Furtado se transmudou, em 1695, de caça- 



dora dsindios em descobridora de minas, marcando, assim o 
wnto cuhninante de differenciaçáo entre os dois periodos ea- 
pitaes do bsndeht%mo. 

NO volume anterior hçerimos tres does. (OS de pags. 18. 
25 e 27), que, como dissemos 18, deviam ter sido reservados 
Para o Presente tomo, a cuja materia pertencem. O primeiro. 
aitamente precioso, é o da invasão de Francisco Pedroso Xavier. 
em 1675-1676, nos dominios castelhanos, para o apresamento 
de selvicolas, - o ultimo facto. de repercussão grande dessa 
phase da actividade paulista. 

Pois bem, a 18 de julho de 1616 (vide Azevedo Marques, op. 
cit., vol. ii, pags. 2391, os officiaes da camara da villa de São 
Paulo, dando conta ao governo da metropole do estado em 
que se achavam as aldeias de indios de Baruery, Pinheiros. 
sáo Miguel e Conceição de Guamlbos, queixavam-se de que 
"os padres jesuitas só queriam para si a administração e o 
fructo do trabalho dos indios, d6 modo que entre os seus do- 
meStiCOs se contava, naqueiias aldeia, o mdhor de 700". 

Note-se que foi o povo paulista o primeiro que, no mesmo 
a m o  em que tentava conquistar a sua independencia politica 
pela acclamação de Amador Bueno para seu rei, expulsou 
de seu seio os discipuios de Loyola. 

Ora, a 24 de junho le 1677, consta ainda d e  Azevedo 
Marques (loc. cit.), "o capitáo-mór Br&s Rodrigues de Anáo, 
segutdo do povo da vi& de S. Paulo e contendo-o, dirige-se 
ao coilegio dos padres da Companhia de Jesus e ahi Ihes 
participa: que o povo &e o seguia vinha deliberado a expul- 
sal-os para fóra da capitania, si fa%e certo que, por via dos 
ditos padres, tinha vindo uma ordem do Rio de Janeiro para 
se executar a alforria do gentio do Brasil. Tendo o reitor do 
dito coliegio e mais padres declarado que elles em nenhom 
tempo falaram nem trataram da liberdade do dito gentio, e 
que, si em aipom tempo o fizessem, se sujeita- ao qne o 
pevo qoizerape sem mais poder ailegar; retira-se o povo paci- 
ficamente'. 

Os reis de Portugal, entretanto, conforme era maior no 
seu animo a influencia dos ignacianos, ou a da ambição das 
riquezas da colonia americana. andaram sempre balawndo 
entre amhss, no tocante 4 grave questáo dos nossos fetichistas 
mongoloides. 

Dos does. que &a damos a lume, quasi todos &o a favor 
da liberdade dos selvicolas, a quem os soberanos não queriam, 
por vezes. nem que Ihes faltassem os sacramento da egreja 
(docs. de pags. 11 e 148). 

Os de pags 14, 15 e 16, sSo todos referentes ás bandeins 
paulistas escmvbdoras e obedecem ao mesmo influxo das 
ideias de liberdade do gentio P até de puniçh dos apresa- 
dores. 

O de paga 17 (carta r&ia de 8 d e  fevereiro de 1687) .J4 
diz respeib ao auxilio que se reclamava dos indigew para 
o descobrimento de me- 

Sabe-be que os aborigenes esuavizados e os seus desoen- 
dentes do connubio com o branco, os mamelucos. foram os 
companheiros indispemaveis 4s bandeiras do cyclo das esme- 



raldas (expedições de Barbalho, Paes Leme e d. Rodrigo de 
Castello-Branco) . 

Conta Calogeras íop. cit., pags. 371, escudado na Infor- 
maçáo de Pedro Taques, que Pedro de Sousa Pereira, admi- 
nistrador das minas do sul, tendo de dar cumprimento 6 
carta regia de 28 de novembro de 1657, que lhe mandara ave- 
riguar o valor e a natweza das lavras de Paranaguh, expe- 
dira ordem aos camaristas de São Paulo. em 3 de abril de . 
1658, para que fizessem descer ao litoral os indios das aldeias 
reses, afim de os locaiizar em pontos convenientes da costa; 
mas a isso se oppuzeram os edis, escrevendo em tal sentido 
ao administrador geral das Minas, Duarte Correia Vasqueannes, 
e a d. Jogo IY. 

O doc. de pags. 32 mostra que em 1691 houve uma segunda 
tentativa desse genem, resolvendo o soberano que se não 
hnsplantassern os indios e que, em vez disso, os officiaes da 
camara de S. Paulo vissem gente, com que se formassem 
duas aldeias junto Bs minas e ajudassem seu beneficio. 

a d a  é de identico teor o doe. de pags. 46, ao qual vem 
unnexa a representação dos vereadores paulistanos, feita a 10 
de junho de 1692, e que eram: Pedm Ortiz de Camargo, o 
celebre regulo de que falam o u t m  papeis officiaes e que foi 
seis annos depois k s i n a d o  por Gaspar de Godoy Collaço; 
Bartholomeu Bueno de Siqueira, o chefe memoravel da ban. 
d e h  de 1695; Jo&o Dias da Silva, J& de Lima Prado, Fran- 
cisco Martins de Bulhão e Miguel de Camargo, - todos pau- 
listas de nome a s s i m a d o  nos annaes do bandeirismo. Desh 
peça historica se collige que os sertanistas poderosos faziam 
as incursões pelo interior com os indios de sua propriedade, 
ao passa que os pobres, que se armjavam a iaes emprehen- 
dimentos, estipendiavam os selvagens das aldeias do padroado. 

Os docs. de pagS. 182 e 255 nerecem menção e commentos 
especiaes. Sáo duas cartas régias, uma de 23 de novembro de 
1698 e outra de 22 de janeiro de 1700, ambas mandando repôr 
nas respectivas aldeias os indios tirados pelos paulistas para 
os descobrimentos de minas. A primeira mostra um dos mul- 
tiplos tmca de que os audazesbandeirantes se serviam para 
burlar as leis da metropole, favoraveis B liberdade dos nossos 
autóchtonss. E tanto uma como outra revelam o dedo jesuitico. 
Ex dito, &as.. . Distinguem-se dos outros actos officiaes 
desta natureza ate por ser a letra diversa. da dos escribas do 
paw. Sãs de bonita, da bem cuideda graphia, e não trazem 
a assimatura do Conde de Alvor, que na epoca referendava 
taes papeis. Tudo nos leva a crer que foram traçadas pelos 
finos loyolistas. 

E, por falar em tnics contra a liberdade dos indios, vem 
a ponto o dw. de pags. 70. E' um bando de Sebastião de 
Castro Caldas, de 14 de agosto de 1696, pelo qual se v& que 
os colonos afim de conseguirem reduzir os selvicolas, sni jmis 
perante a lei, a uma servidão sni flue&, assalariavam-11-03 
nas aldeias do psdroado, e, si varões, os casavam com es- 
cravas africanas: si femeas, as meridavam com os pretos, - 
para, ssim, mediante os elos matrimoniaes, os trazerem a todos 
adstrictos B gleba dos seus Iatiiundios.. . E fossem I6 os jesui- 



tas romper depois os laços que a egreja santificara e decia- 
rara perpetuos.. . 

Os dws. de pags 28, 124. 128, 151 e 167, assim wmo o já 
tratado de pags. 255, concernem todos a catechese. E' de notar, 
antes de mais nada, que, tendo-se occupado em tal serviço os 
capuchinos, os carmelitas, os benedictinos, os frades de Santo- 
Antonio e os jesuitas, estes foram sempre os que receberam 
maiores encomios dos governadores (paga. 28 e 57)' Doa reli- 
giosos do Carmo, santo-Antonio e S. Bento, houve alguns 
desregrados, a cujos desmanchos não faltaram os superiores 
com o merecido castigo. 

Ainda neste particular se @e em evidencia a capacidade 
poiitica de Arthur de Sá e Menezes. Muitos devem a este 
representante do rei as aldeias de indios de São Paulo e a 
organização da defesa ?guiar dos nossos fetichistas. Com- 
prehendeu eiie, melhor que ninguem, o estado deploravel das 
reducçóes das capitanias do sul. e buscou para os males pa- 
tentes os remedios adequados: não sb pediu ao soberano que 
o provimento das parochias da Repartição meridional recaisse 
em tonsurados que soubessem a lingna geral (doc. de pags. 
167), como tambem providenciou no sentido de serem enviadas 
de S. Paulo mtrsóes jesuiticas para a ilha de Santa-Catha- 
rina e para a povoação de S. Francisco (doc. de pags. 124). 
Mas. de todas as peças historicas enumeradas na epigraphe 
que encima a presente nota, a mais importante é a em que 3 
delegado regio nos revela o odioso processo da administração 
das aldeias de S. Paulo pelos officiaes da camara da vilia 
deste nome, os quaes, renovando-se annualmenie M seu man- 
dato edilicio, tiravam indios e indias das reducp3es reaes pata 
si e para os seus parentes privando da sua legitima liberdade 
aos selvicolas, que figuravam wmo escravos nas successóes 
testamentarias dos seus detentores. A l k  dessa, patenteia elle 
outras immoralidades, que não acharam guarida nas paginas 
das chronicas e dos compendios: - um jogador, por exemplo, 
lançou B tavolagem. p lo  preço de 4W@M, quando se lhe esva- 
siara de todo a bolsa no asar, um indio, não seu, mas da aldeia 
de Baruery: e a outro morador da villa. que devia a existencia 
ao apostolado de Anchieta, um indio se vendeu a si mesmo, 
por .ominoso contracto, a troco de 30$W0. Muito custou a 
Arthur e 84 e Menezes o desfazer e vedar essas ignominias, 
como elle proprio o confessa. 

Este previdente governador, para regularizar a protecçáo 
dos aborigenes reduzidos á domesticidade, elegeu-lhes procura- 
dor geral-uma especie de promotor da justiça publica dos 
tempos modernos) na pessoa de Isidoro Tinoco de Sá, 'em 2 
de janeiro de 1608 <doe. de pags. 98). Confumou o rei esta 
nomeaçáo em carta de 29 de novembro do mesmo amo  (doc. 
de pags. 190). na qual agradecia os serviços pelo masmo já 
prestados. E, finalmente, AWiur de SB e Meneees, afim de 
lhe reforçar e ampliar a autoridade, fel-o tambem capiiáo-mór 
dos indios das aldeias de S. Paulo, tanto da serra para cima 
como da serra para baixo ídoc. de pgs. 258). 

Note-se, mais, que, ao crear os terços de S. Paulo, o habil 
prepoato do soberano, quando ihes elegeu os commandantes e 
pmveu os outros elevados cargos da direcçiio militar da capi- 
tania, determinou sempre aos officiaes que prestassem ajuda 



e favor ao procurador geral aos indios, a prol da defesa destes 
(vide patentes de pags. 102, 104, 111, 119 e outras). 

Qual acabamos de ver, a Arthur de 54 e Menezes 6 que 
se deve o esb- de organiea@o de um serviço de lnwntes- 
tavel magnitude, que s6 após a Republica, ou, melhor dito, 
sd recentemente, se transformou em realidade proveitosa. JB 
na carta de 22 de maio de 1698 (doe. de pags. 128) fazia eue 
Sensatas pondera@& ao modarcha sobre os inconvenientes de 
se confiar aos jesuitas a por estes ambicionada direc@o tem- 
poral dos seivicolas aideiados. Evidentemente, a assistencia 
civil, tal qual foi instituida ha pouco, 6 que tem decisivamente 
encaminhado este paipitante problema de nossa Patria para 
a soluçáo que desde muito reciamam os aitos foros da civüi- 
ea@o e da cultura brasileiras. 

O PORTO DE SANTOS E O OURO - FISCO 
E DEFESA MILITAR 

Daos de pags. 344, 312, 314, 316, 317, 345, 350, n8, 367 e 403 

A importancia de Santos cresceu de ponto com o des- 
cobrimento das minas de ouro do sertão dos Cataguazes e 
do rio das Velhas. 

Impoz-se logo B metropole a necessidade de velar no sen- 
tido de nIio permittir que se escoasse por alU o seu belfhe- 
m o ,  rumo das máos extranhas, merc& da facilidade dos 
entrelopos. 

NO volume anterior figuram varios doa. attestadores da 
sagacidade e cautela com que agiram so dynastas lusos na 
consecuçãc de tai escopo: - prohibiram que o ouro transt- 
tasse Dar outra via que náo pelo caminho interior entre as 
Minas e o Rio de Janeiro e ao governo deste subordinarain 
o do grande porto paulista. Mesmo depois de creada a c9- 
pitania de S. Paulo e Minas do ouro, e apesar das bem fUn- 
dadas reclamams do seu primeiro governador, Antonio ne 
Albuquerque Coelho de Carvalho, - Santos continuou sob a 
jurisdic@o do Rio de Janeim e assim permaneceu, até findar 
a administração, longa e prestadia, do conde de Bobadella. 
Por motivos que tambem se relacionam com a defesa dos in- 
teresses da c o m  nos impostos do ouro, Paraty foi desanne- 
xada de S. Paulo e subordinada ao Rio de Janeiro, a quem 
ficou definitivamente pertencendo. 

As peças historicas. que ora damos 4 estampa, integram 
os fundamentos, que estabelecemos no tomo ankcedente. 

A de pags. 87 (carta r6gia de 21 de outubro de 1697) 
mostra como se fazia sentir a falta de uma guarniçáo em 
Santos, cuja costa ainda era entáo, como ha um seculo atrhs, 
infestada por piratas, tanto que o doc. de que ora tratamos 
se refere ao apresamento de mais de 500 oitavas de ouro, rea- 
lizada. pelas autoridades do porto em duas sumacas que vele- 
Ibvam para a bahia de Guanabasa. A reclamaçáo de forws 
miiitares 6 feita por Pedro Rodrigues Sanches, capitso mbr da 
capitania de S.  Vicente e S.  Paulo, por patente regia de 13 



de dezembro de 1695 (doc. de pags. 66). e que Ihe foi reno- 
vada por Arthur de Sá e Meneaes a 18 de outubro de 1699 
<"Governadores do Rio de Janeiro) 1. VII, fls. 37.) 

As cartas de Arthur de S4 e Menezes ao rei, ambas de 28 
de maio de 1698 (does. de pags 149 e 159), são novos e elo. 
quentes attestados da capacidade administrativa deste delegada 
da metmpole. 

Poucos meses depois de haver assumido o governo e dando 
logo cumprimento 4 sua missão especial, que era superintender 
tudo quanto dissesse respeita ás minas do sul do Brasil, partiu 
do Rio de Janeim para SHo Paulo, descendo immediatamente 
a Santos 

Além do bando de 15 de outubro de 1697 sobre o ouro sem 
quintar (doc. de pags. 83. sobre cuja data temos mui Proce- 
d a t e  duvida), alli expediu elle o alvará de 19 de novembro de 
1697, instituindo a policia do porto com os poderes que para esse 
fim~outmgou a Manuel de Paiva (doe. de pags. 91); e nesta 
mesma data elegeu a Raphael de Carvalho para procurador da 
fazenda real naquelia villa, com jurisdicçáo tambem sobre as 
em que. da serra para baixo, a o  houvesse tal offieio (doe. de 
pags. 93). 

Do exame a que procedeu no lagamar e na barra de Santos. 
dá conta' a mencionada carta, de pags. 149. Mostra que o euri- 
quecimento da localidade exigia fosse ella fortalezada e guar- 
nerida, pois que a pmcuravam os piratas, como o faziam egual- 
mente com a iiha Grande e com S. Sebastião, que, havia pou- 
o atacadas par eiies, se iam despovoando, com receio de- novas 
accommettidas; e emfim, relata haver firmado com as camaras 
e os povos das vilias de Santos e S. Paulo um accordo pelo qual 
se sujeitavam os moradores ao imposto de um cruzado sobre 
cada -alqueire de saJ que entrasse na capitania. destinado á 
defesa de seu porto principal, assim como que obtivera dos 
mesmos, para aquelle proposito. a desisiencia do quantum a 
que se julgavam com direito no litigio, p'endente com a coma, 
sobre a dizima das fazendas exportadas para o Rio de Janeiro. 

Na outra c-ta da mesma data (doc. de pags. 159). d o  sb 
refere o estado deploravel em que achara as armas e muniç6es 
existente; em Santos, - polvora humedecida, cofonhas carun- 
chadas e canos midos de fermgem, - como ainda expóe a 
medida que tomara, ordenando se arrematasse aqui no Rio de 
Janeiro, com prévia publicação de editaes nas villas de São 
Paulo, o contracio das dizimas daquellas capitanias, porquanto 
o praceamento alli era feito a poder de escopetas, e, pois. 

1 sempre a f a e r  do licitante mais forte pelo numero de trabucos, 
"porq'os lançsdores q'ally se achaó de todas aquellas Villas, 
aqarewm armados com suas escoltas; e em lançando o mais 
poderoso, não ha quem o tire do lanço; e se acaso o tira6 a 
reaiùtancia saã mortes e outms maSs crimes q' deste cazo re- 
zuitaó.. ." 

A carta régia de 29 de setembro de 169% (doi. -de pags. 
Z9) providenciou ao mesmo tempo sobre a deima miütar do 
Rio de Janeiro e de Santas, attendendo, quanto a esta, aos 
cwselhos de Arthw de S4 e Menezes e ás vantsgens do ac- 
mrdo por este obtido. Pedro 11 mandou reformar ou fseer de 
novo as duas fortalezas da barra, e, para guarnecel-as, deter- 



minou viessem quatro companhias de 60 homens, tirados dos 
terços da Beira e Trh-os-montes, devendo registrar-se este 
appendiculo da resolução geral: "no caw q' m ó  queiram hir 
pcr sua vonte., os obriguem a hir por temw de dous annos, 
porq' se entende q' em lá estando todos ficaraõ. .." Solertes 
em tudo, os principes brigantinos! Todas as despesas seriam 
custeadas com o producto do imposto do sal, voluntariamente 
offerecido pelos moradores ( 6  o accordo acima referido), e, si 
o tributo não proporcionasse verba sufficiente, o supprbnento 
se faria com "os sobejos da Faz? , a i " .  

Os assaltos de piratas ingleses a Santos, no ultimo quartel 
do seculo XVI, deram causa a que se levantassem alli os pri- 
meiros fortes da barra. O da Bertioga, erigido no pequeno es- 
coadouro do lagamar, e que parece dever-se a Martim Affonso 
de Solma, j8 estava abandonado e imprestavel no fim do se- 
cuio XVII. Ao tempo do descobrimento das minas dos Cata- 
guases, mereceram especiaes cuidados ar dois bastióes então 
chamados Vera-Cruz ou Santa-Cruz da barra de Itapema e 
N. S. do Monserrate, o primeiro a sudoeste da povoaF&o e 9 
segundo na ponta do promontorio de que tomou o nome e qu- 
separa de S. Vicente a terra fundada por B d s  Cubas. 

Os dxs. de pags. 213 e 264 sáo as patentes de comman- 
dantes dessas fortalezas actos firmados por Arthur de Sa 
e Menezes. 

Domingos da Silva Monieiro, nomeado capitão da forta- 
leza de Itapema a 6 de julho de 1699, é um nome que merece 
logar de destaque nos fulgidos annaes da evolução paulista. 

E' pena que os antigos escripiores de chronicas, sobretudo 
Taques e Azevedo Marques, lhe não hajam aberto capitulo em 
suas obras. Baldo de taes subsidias, conseguimos, entretanto, 
acompanhar, graças aos registros officiaes e a outros elementos 
probantes, o papel valioso de Domingos da Silva Monteim 
nos acontecimentos concernentes a grande cyclo de ouro. 

Assim, a 25 de abril de 1701 ("Governadores do Rio de 
Janeiro", 1. VII, fls. 1211, foi elle provido, por Arthur de S i  e 
Menezes, no cargo de thesoureiro das datas reaes das Minas 
Geraes; mas, por nova resoluçáo do mesmo governador, tomada 
a 19 de agosto daquelle anno (loc. cit., p w .  1281, voltou ao 
posto anterior. 

Que elle, mais tarde, regressou 6s Minas, e lá estava, ao 
rebentar, par 1708,a lucta nativista dos "emboabas", - sabe-se 
por testimunhos fidedignos. Foi elle quem, no arraial do rio 
das Mortes, hoje S. João de1 Rey, cmnmandando os paulistas, 
infiigiu aos forasteiros a tremenda derrota, de que elles depais 
táo crua e tredamente se vingaram no Capiio da. Traiçh (hoje 
Matosinhos), graças ao anxilio do sanguinario Bento do Amara1 
Coutinho, preposto de Manuel Nunes Vianna, o primeiro dictador 
que houve em terras do Novo Mundo. 

Não nos foi possivel averiguar o destino posterior de 
Domingos da Silva Monteiro, a não ser que elle falleceu em iins 
de  1723 ou nos Primeiros dias de 1124, no posto de sargento- 
m h  da fortaleza de Vem-Cnie da Itapema, como é licito de- 
Prehender da patente com que, a 17 de janeiro de 1724 (vide 
&vedo Marques, vol. 11, wgs. 183 ,  d. Rodrigo Cesar de Me- 
m e s  lhe preencheu a vaga. 



Quanto 4 patente de Manuel de Queirás (docs. de Pags. 
%4), tambem firmada por Arthur de Sá e M e n a s ,  não con- 
'cordou o rei com a f ó m  desse provimqnia, especiaimente M 
twante ao soldo, fazendo ver, pela carta régia de 2 de janeiro 
de 1102 (a inserir no proximo volume), que isto era acto que 
só podia emanar do "poder soberano". 

Ha ainda algumas observaç6es a fazer no que concerne Bs 
fortalezas de Santos. 

Podemos assegurar que ellas, naquella epoca, não deman- 
daram verba alguma do erario da metropole. ' 

Pelo doi. d e  pags. 66 se vê que a de Momrrate, quando 
esteve comandada por Pedro RQdrigues Sanches, foi por este 
concertada de todo o necessario, com grande dispendio de sua 
fazenda. 

A de Itapema, estA ligada ao nome de Torquato Teixeira 
de Carvalho, reino1 que j8 se havia enriquecido nas M i a s  ao ' 

tempo da "guerra dos emboabas", tendo-se depois offerecido, 
com 200 homens seus, a Albuquerque, a quem acompanhouna 
jornada em defesa do Rio de Janeiro contra Duguay-Trouin, e. 
a 4 de junho de 1711, fôra eleito procurador da camara da 
primeiro munieipio, o da viUa do Ribeirao do Canno, instaliadb 
na regiáo do ouro. Em 1720, tomou parte na revolta contra o 
conde de Asumar. Jugulada esta pelo astuto governador, Tor- 
quato Teireira de Carvalho, opulento, qual estava, veiu esta- 
belecer-se em Santos. Mas, ahi, em vez de gosar em santo ocio 
a sua enorme fortuna, requereu e obteve, por morte de Domin- 
gos da Silva Monteiro, a patente de capitáo (por t r e  vidas em 
seus descendentes) da fortaleza de Itapema, propondo-se a fa- 
zer-lhe, 4 sua custa, a reconstrucçáo, orçada em 40.000 cru- 
zados. A 24 de setembro de 1738 entregou eUe a obra prompta. 
pelo que o rei, por um alvará, lhe confirmou as mercês ante- 
riores, bem como a do habito de Christo. O generoso portugu&s 
viveu até depois do meiado do secnlo XVIII, tendo-lhe succe- 
dido no commando da fortaleza o seu filho mais velho, João 
Teixelra de Carvalho, que expirou solteiro em 1803. 

Torquato Teixeira. de Carvalho foi trisavô de Azevedo Mar- 
ques. o que explica haver-lhe este consagrado, em seus Ama- 
tameatas (vol. 11, pags. 183-1841. tão longa noticia, olvidando-se, 
emtanto, de egual procedimento para com o bravo e glorioso 
Domingos da Silva Monteiro. 

Vicio é, e náo pequeno, destas obras de antanho, - a ten- 
doncia pessoaiistica, j8 pelo douto Calogeras assignalada no 
tocante a Pedro Taques. 

N 

ORGANIZAÇAO DAS MILICIAS DAS CAPITANIAS DE 
DE S. PAULO, S. VIGENTE E ITANHAPM 

Consoante a sua communicaçáo ao rei, de 27 de maio de 
1698 (doc. de pags. 1441, Arthur de S$ e Menezes, com a sua 
habilidade pouco vulgar, apenas chegou a S. Paulo, tratou de 
relacionar-se com os homens mais distinch e poderosos da- 
quelle bravo povo e resolveu logo o i - g m - a s  em milfeias r e .  



gulares, pelo ssytema coetaneo. E' força reconhecer que a sua 
escolha foi sempre acertada, e todos responderam galharda- 

= mente B confiança com que foram distinguidos. 
A'quelie tempo, havia apenas duas rnilicias propriamencr 

ditas, denominadas "terços": - da "ordenança" e dos ''auxi- 
liares", esta ultima equivalente á guarda nacional de agora. 

mam ambas de infantaria. bem que já entáo se iniciasse 
o apparelho de cõrpos de cavallaria, tanto que algumas, raras, 
patentes se referem a officiaes "de cavaiio', e sabe-se que eram 
apanagio dos nobres. 

Embora não pretendamos estudar a evoluçáo das classes ar- 
madas no Brasil, - diremos, todavia, como esclarecimento in- 
dispensavel, que as denominações dos corpos e dos postos de 
commando, em uso na e w a  ora tratada, sii vieram a soffrer 
modificações pela carta régia de 29 de outubro de 1719, que 
substituiu o nome antigo de ter* pelo de regimento, conservan- 
do, entretanto, o de ordenanw, passando os medres de campo 
a chamar-se coroneis, e mantendo-se a velha appellaçáo de 
capitáes-móres como correspondente á de tenentes-caoneis; 
e só a 5 de abril de 1762 foi que a metropole determinou que 
os mestres de campo generaes passassem a chamar-se tenentes- 
generaes. designando-se por marechaes de campo as antigos sar- 
gentos-móres de batalha. 

Eis, postas em certa ordem, as nomeações feitas por Arthur 
de Sá e Menezes, no periodo d a  sua brilhante administraçáo, 
quanto á terra pauiista, onde ella melhor e quasi que unica- 
mente se exerceu: 

AUXILIARES E ORDENANÇA 

- Tenente-general de auxiliares e ordenanças: - Thomás da 
Costa Barbosa (16 de fevereiro de 1700). 

Mestres de campo de adiares: - da capitania de Sã0 
Paulo. Domingos da Silva'Bueno (29 de novembro de 1697); e 
da capitania de Itanhaem, João da Veiga da Costa (10 de junhq 
,de 1700). 

Sargentos-móres de audiares: - Manuel Lopes de Me- 
deiros (12 de janeiro de 1698); na vaga deste, Antonio da Rocha 
Pimentel (28 de dezembro de 1699); e João Carvalho da Silva 
(30 de março de 1702). 

Capitáes de atáesmxühres: - Femão Pires de Camargo (27 de 
novembro de 1698); Estevam Lopes de CamaIgo, João de Lara 
da Cunha, João da Cunha Pinto, João Carvalho da Silva e Fran- 
cisco Rodrigues Machado (29 de novembro de 1698); do bairr-> 
de Boyiguaçú, Antonio Furtado (14 de deeembm de 1699); An- 
tonio Pedroso de Campos (3 demarço de 1700), José de Godoy 
do Passo (4 de março de 1700); da vüla de S. Vieente, Jacintho 
Vae de Gusmh i2 de agosto de 1700); de cavaliaria, d. Fran.. 
c l m  Rendon (10 de janeiro de 1702); na vaga de Francisco 
Rodrigues Machado, Msnuel da Rosa de (25 de feverei- 
ro de 1702: na vaga de Joáo Carvalho da Silva. m u e l  Carva- 
lho de Aguiar (10 de maio de 1702); e ad üonorem, Jos6 de 
Góes (20 de maio de 1702). 

Ajudantes do unmero dos aiulliares: - Joãa de Barros 
Rego (15 de dezembro de 1699); e Msthias Barbosa da Silva 
(18 de fevereiro de 1700). 



Gomneis da ordenanea: - Domimos de Amores de AI- 
meida (7 de janeiro de 1896): e ~ n t o i í o  da Rocha Wnentel 
(19 de fevereiro de 1702). 

Sargentos-máres de mdenan*: - Antonio Raposo da 811- 
veira (22 de Janeiro de 1700) e Antonio Bicudo de Brito (10 
de dezembro de 1701). 

Capitáes da ordenanqa: - da villa de Iguape, da Compa- 
nhia dos homens casados, com a preeminencia de capitão mais 
velho, Sebastião Rodrigues Bueno (9 de novembro de 1699): 
do bairro do Tremembé, Antonio Bicudo de Brito (3 de feve- 
reiro de 1700); dos bairros de S. Miguel, Umbyacica e Itaqua- 
quitetuba, Domiogos Cardoso de Almeida (4 de fevereiro de 
1700); do bairro de Namreth. Paschoal Delgado de Camargo (4 
de fevereiro de 1700); do bairro de Amj& e Minas (sic), Joso 
R a w  da Silveira (4 de fevereiro de 1700); -do bairro de 860 
João, J o -  dos Reis Cabral (6 de fevereiro de 1700); dos bairros: 
de Umbye?sava, Pinheiros e Jaraguá até Ypiranga, Gareia Ro- 
drigues Paes (8 de fevereiro de 1700); Jose Corrêia de Moraes 
(16 de fevereiro de 1700); de cada uma das duas companhias da 
viüa de Parnahyba, José Bicudo de Brito e João Ieite de Mi- 
rmda (4 de março de 1700), na vaga de Antonio B i d o  d e  
Brito, Manuel da Costa Biculo (12 de maio de 1702); e do bairro 
de Candubs, Manuel Martins de Barcellos (esta sem data, por 
faltarem 4 fla no Re&ro Antiio. como se vê da declaraçáo 
iaserta no 1. W dos "Govemadores do Rio de Janeiro", a fls 
61; tudo nos faz crer que estas 8 laudas do velho livro de re- 
gistro~ encerram patentes, pois o doe. de pags. 287, que ora 
estampamos, evidencia que Antonio de Moraes de Siqueira, antes 
de ser promovido a sargento-mór, primeiro f6ra eapitão da or- 
denança da vila de N.' 8. do Destemo de Jundiahy; e, embora 
taes postos pudessem ser dados pelos capitães-máres de cap1ts- 
nias ou ~>or outras autoridades superiores, não 6 curiai que 
Arthur de SB e Menezes houvesse deixado no olvido. quando 
fez a organização geral das milicias de S. Paulo. localidades táo 
Importantes, como quella e outras). 

MILICIA POLITICO-ADMINimATIVA 

Tenente-general da eapitsnia de S. Vicenie e S. Paiilo: - 
Antonio Raposo da Silveira (6 de dezembro de 1701). 

Aicaide-mo1 da capitania de S o  Vicente e São Paulo - 
José de Camargo Pimentel (9 de dezembro de 1699). 

Sargentos-mores de capitanias: - da de Itanhaem, João 
Msrtins Clam (9 de fevereiro de 1698); e da de S. Vicenie 
e S. m o ,  Manuel mpes de Medeiros (22 de setembro de 
1699). 

Capitáes-móm de capitanias: - da de Itanhaem. Carlos 
Pedroso da SUveira (23 de maio de 1699): e da de S. Vicenie 
e São Paulo, Thomás da Costa Barbosa (20 de agosto de 1700). 

CaMWmór das aldeias do6 i&: - I A d m  TlaOCO de 
Sá ( Z f  de janeiro de 1700). 

Sargentos-mórcs de vühs: - da de Yth. Anbmio Pe- 
d- de Oliveira (14 de fevereiro de 1698); e da de Jun- 
diahy, Antonio de Moraes de Siqueira (3 de m s w  de 1'100). 

Note-se que foi destes homens que Arthur de Sg e Me- 
nezes se serviu depois para os mr@s de maior confiança e rea- 



ponsabilidade, na organiza@o civil e administrativa das Minas, 
antes que estas tivessem govemo proprio. 

Das patentes acima citadas, só estampamos no presente 
volume as que vão ate 1.7W (inclusive), e apenas as de maior 
interesce historic9. pois do contrario encheriamos esta colle- 
ctanea de pecas em tudo cguaes, excepto nos nomes dcs gra- 
duados e no locativo da respectiva jurisdiccão. 

Cumpre-nos ponderar que, de ordinario, estes does. são 
de capital importancia, por trazerem o enrrionlum vi& de 
serviços publicos dcs que as recebiam, e a valia de taes pa- 
tentes, quanto a revelações de factos curiosos do passado, j& 
ficou de sobejo demonstrada em notas anteriores, quando tra- 
tAm0s dos docs. de pags. 111, 191, 203 e 256. 

Das demais peças, ora submettidas a commenias. observa- 
remos que a de pags. 183 parece desvendar-nos o cognome do 
emprehendedor do descobrimento de minas de prata, que se 
não pôde ler no doc. de pags. 68 vlde nota C). Com effeito, 
alli vem "Amam Frz", isto é, Amaro Femandes, a quem José 
Tavares de Siqueira, sargento-mór da capitania de S. Vicente 
e mais viilas do sul, prestou auxilio, quando aquelle foi ao 
descobrimento das minas. Do confronto das duas peças his- 
toricas, não vemos que outra possa ser a illação. 

A intervenção do rei, nesta materia de organização mi- 
litar de S. Paulo, foi muito limitada, como se infere dos does. 
de pags. 177, 183, 236 e 312, sendo este ultimo uma carta régia 
de 19 de outubro de 1700, approvando a organização dada por 
Arthur de Sã e Menezes ás ordenanças das villas do sul. 

66 inserimos no presente volume a confirmação régia da 
patente de Domingos da Silva Bueno,.por lhe não diversifi- 
carem da fórma as referentes a João Martins Claro, de sar- 
gento-mór de Itanhaem, a João da Veiga da Costa, de mestre 
de campo de auxiliares, a ThomBs da Costa Barbosa, de capi- 
tão-mór da capitania de S. Vicente e S. Paulo, e a Manuel 
Lopes de Medeiros, de sargento-mór de auxiliares (de 6 de 
outubro de 1699, 20 de outubro, 12 e 13 de novembro de 17W, 
in i. X da collecçáo "Governadores do Rio de Janeiro", fls. 60, 
131, 128 v. e 102), unicas existentes, dessa época, nos registros 
do Archivo Nacional. 

No volume proximo, deixaremos este assumpto exgottado, 
e para notas á parte reservamos, nesta mesma coliectanea, a 
apreciaçáa das figuras de Domingos da Silva Bmno, Manuel 
Lopes de Medeiras e Mathias Barbosa da Silva. 

Assim, por uma diviso Pretraçada do trabalho. contamos 
que ,ao findar a série ora iniciada, deixaremos ao menos es- 
boçados. nos seus lineamentos mais-importantes, os feitos ad- 
miraveia das individualidades maximas do bandeirismo. 

O 

ORGANIZAÇAO DA JUSTIÇA 

Das peças òistoricas, enieixadas no presente volume, é 
facil deprehender que na terra paulista, antes da adminis- 



t r a eo  de Arthur de Sá e Menezes, j& havia alguns cargos 
e officios de justiça, de creaçáo do governo geral do Estado 
do Brasil ou mesmo dos capitães-móres. Foi, porém, aquelle 
habil delegado da metropole quem, graças ao largo descortino 
que lhe permittiu prever o fulgido futuro do berço dos bandei- 
rantes, votou ainda especial attençáo a esta relevante materia, 
quer obtendo do soberano a instaliação da ouvfdoria-geral de 
S. Paulo, quer ai6 provendo judicaturas para as quaes lhe 
faliecia a preclsa faculdade. 

Cumpre-nos, antes de mais nada, rectificar enganos pal- 
mares que se nos depararam em escriptores pabricios. 

Azevedo Marques (op. clt., vol. n, pegs. 245) fala-nos numa 
represen@çáo de 4 de mar* de 1698, feita pela camara e povo 
de S. Paulo, pedindo B metropole a creaçáo de um governo 
independente do do Rio de Janeiro, e attribue a 3 de agosto 
de 1699 a carta regia de nomeaçáo do dr. Antonio Luis Peleja, 
primeiro ouvidor-geral de S. Paulo. 

Balthasar da Silva Lisboa, nos seus A n n a ~ s  do Rim de 
Janeiro (apmi Azevedo Marques, loc. cit, pags.1 245-246), traz 
& mllaçáo uma carta regia de 24 de maio de 1698, "creando 
ouvidoria geral nas capitanias de S. Vicente e S. Paulo" e 
outra carta régia de 29 de outubro de 1700 "aliprowndo a 
divisão da comarca geral de S. Paulo em duas, ficando perten- 
cendo B   rime ira a cidade de São Paulo e as villas de SuntoF,, 
S. Vicente, Itanhaem, Cananéa, Iguape, Paranaguá e Sáo 
Francisco, e viüss de Castro; B comarca do Norte, chainada 
do Taubaté, esta viüa, as de Guaratinguetá, Jaearehy. 1t.í 
e Sorocaba". 

Tudo iFto est6 monstruosamente errado, e o que mais nos 
admira é que o lucido espirito 'de Azevedo Marques perfilhas- 
se taes assertos, acceitando disparates táo deseabellados, como 
o de 5. Paulo ddade em 17<)0 e o de umas villas de Castro 
pursmente phantasticas.. . Isto, a que se deu acolhida num 
iivro especialmente dedicado B historia paulista, assume gravi- 
dade tal, que di insa  qualquer qualificativo. 

As peças historicas que compuls8mos, e que em sua msior 
parte figuram na presente coliectanea, permittem-nos da ma- 
neira clara e concludente, desfazer e s %  esquivocos deploraveis. 

Assim, a representaçb de 4 de março de 169% era apenas 
lyclamando ministros de justiça, e onde o wnsebeiro SUVi 
Lisboa fala em carta régia de 24 de maio de 1688, leia-se carta 
de Arthur de 88 e Menezes ao rei, naqueiia data, apoisndo a 
solicitaçáo do povo e camara de S. Paulo tdoc. de pags. 127). 
Acreditamos ai6 que o sagacisimo governador, ?mo apoio se- 
gum do plano que gizara B sua brilhante sdmfnistraçáo, tenha 
instigado os paulistas ao requerimento, compmmettendo-se a 
reforçal-o wm as informaçdes que daria so monarchs. A no- 
menç8o &o to. Antonio Luis Peieja é de 1% de agosto de I699 
doc. de png& a=). E a tal bipartiç8o da comarca de S. Paulo 
originou-se de não ter Balthasar da Silva r;l.iboa lido os aeioa 
iespeitantes a esrs questáo, porquanto, si o fizesse, cano nA9. 
veriiicsris que se fez apenas, a 2 de maio de 1700, a rwmtiçb 
das ouvidorias-Eeraes do Rio de Janeiro e de 8. Paulo, ficando 
pertencendo B jlinsdicçáo do ouvidor desta as vilha de Santaa. 
S. Viaente, Conceiçáo (Itanhaem), Cananéh, Iguape, Parana- 
gu8, S. FrsnCMo e Nova Coionia (Colonla do Sacramento>. e, 



pela parte do ser lh ,  L; villas de S.  Paulo, Jundiahy, Mo&!? 
das Cruzes), Parahyba (S. José dos Campos), Taubaté, Gua- 
ratinguetá, Parnahyba, Ytú e Sorocaba (vide doe. de pags. 36 
do vclitme anterior). Submetida a Pedro ii esta divisáo, ap- 
p-ovoir-a, o rei p:la carta de 29 de outubro de 1700 (doa. de 
p&m. 39 d? volume anterior), excepto quanta á Colonia do Sa- 
cramento, que m-andou rubordinar á ouvidoria do Rio de Ja- 
neiro, "por ficar mais facil o recurso aos meos Vassallos Con- 
tinentes na ditta Conquista do que buscarem-no em São Paul10 
que lhe fica em mayor distancia.. .' 

O prim-ir0 acto de Arthur de 68. e Menezes em S. Paulo, 
na sua prixeira joniada Bqu-le districto de  sua administração. 
e no concernente a cargos de iustiea, foi o de instituir o Ioga? 

de procurador geral dos indios, isto é, uma especie de orgam 
do ministerio publico, deetinedo á constante d-fesa dos selvi- 
Colas, provendo nelk a Isidoro Tinoco de Sá (3  de janeiro de 
1698. doe. & pags. 98). 

Juizes ordinarios e ouvidores locaes, já os havia por I$, 
assim como aiguns juizes de orfams e notanos. Por isso. li- 
mitou-se eiie a regularizar a situação do fUro de Ytú, a 11, 11 

14 de fevereiro de 1698 (docs. de pags. 113, 115, 116 e 117), 
dias em que ali! esteve. 

Tendo obsenrado, de visu, a necessidade de ministros supe- 
riores da justiça em S .  Paulo, tanto mais que apprehendera 
sem tai'dança. a indole bravia. mas honesta, daquelles serta- 
nistas inegualavels na  intrepidez, insinuou-lhes, como conjectu- 
rámos, a representaçáo pedindo tms juizes de alta instancia; 
e, pouco depois de retornado ao Rio de Janeiro, além de enca- 
minhar a petiç8o ao soberano, dias após Izmbravs a este que 
a8 distancias entre as villas da terra dos bandeirsntes impu. 
nham a creaÇao de tres ouvidorias geraes, que deviam ter por 
sédes respectivas: uma, Sáo Paulo: outra Ytii; e a restante, 
uma das viilas do chamado Norte (Mogy, S .  José do Parahybq, 
Taubaté ou Guaratinguetá). Para este doc., inserto a pags. 137, 
rogamos a attençso do leitor, que alli encontrar8 calculos de 
distancia e de população sobremodos curiosos e se capacitará 
dz que nos assiste plena razão nos encomios que vamos tribu-. 
tando a Arthur de S8 e Menezes. 

Conseguiu elle do monarcha apenas a creação de uma ou- 
vidoria geral em S .  Paulo. Ern vez de tres, veiu só um prolator 
letrado, que foi o dr. Antonio Luis Ble ja  (docs. de pags. 223, 
224 e 225). cujo pagamento sairia do imposto sobre a aguar- 
dente e o vinho, que a camara de S.  Paulo e as mais da co- 
marca foram autorizadas a cobrar. E, intervindo o illustre de- 
legado regio no sentido de obter qua Bquelle magistrado fosse 
concedida a mesma alçada do do Rio de Janeiro, isto é, de 
poder sentenciar culpados com o auxilio de adjunctos (uma 
espede de promotores e vogaes de conselho), topou com o inde- 
ferimento de Pedm ii, qual se v ê d a  carta régia de 20 de ou- 
tubro de 1700 (doc. de pags. 305). 

Antes disso, confirmara eUe a nomeação de Francisco dp 
Caides Tello para ouvidor da capitania de Itanhaem, acto feito 

1.O de julho de 17M (doe. de pags. 303) por Carlos Pedroso 
da  Silveira, na sua qualidade de capith-mór daquella capita- 
nia; e preanchera a vaga de ouvidor da capitania de S. Vi- 
eente e S. Paulo. Drovendo nella a Joáo Dias da Silva, que f8ra 



official da camara de S. Paulo em 1692 e era h & o  de Do- 
mingos Dias da Silva, immediato de Amador Bueno no com- 
mando das hostes que marcharsm contra a "emboabas" do 
rio das Mortis, tendo em Portugal outro irmão( Alexandre da 
Silva Correia, paulista notavel que leu por muitos annos 
em cathedra da universidade de Coimbra e cuja vida e feitos 
de benemerencia se podem ver em Azevedo Marques (op. cit, 
vol. I. Dag. 8). João Dias da Silva foi também juiz de oriams 
na j& cidade de S. Paulo, e desempenhava tal cargo, quando 
Antonio de Albuquerque Coelho de Carvalho o nomeou, p m  
ter sido exonerado Manuel Rodrigues de Oliveira, para a vaga 

de provedor dos quintos, a 29 de abril de 1713 ("Qovernadore5 
do Rio de Janeiro", 1. XVIII, fls. 231). 

O doc. de pags. 261, - provisáo pela qual Arthw de $a 
e Menezes creou o logar de juiz de orfams de Mogy (das 
 cruz?^), nomeando para tal cargo a Antonio de Oliveira Lei 
tão, em 15 de dezembro de 1699, - cotejado com peças his- 
toricas que vão ser enquadradas no volume seguinte, eviden- 
cia que aquelle governador não tinha poder para tanto. Com , 
effeito, em carta de 28 de novembro de 1701, fez-lhe o rei 

ver a exhlrbitancia de funcções naquelia caso, determinando- 
Ihe a amullaçáo do referido acto e que se abstivesse de faze? 
"este e out~os semelhantes provimentos", que lhe núo toca- 
vam. Com tal decisão se conformou o delegado do soberano 
luso, a quem, em sua resposta de 11 de agosto de 17ü2, com- 
municou haver expedido ordem "para que se n&o continuasse 
no exercicio deste cffieio de juiz de orfams". Esta carta j& é 
de d. Alvaro da Silveira de Albuquerque; mas o gio pita foi 
endereçado nominalmente a Arthur de S& e Menezes. Quanto 
a Antonio de Oliveira Leitão, veremos dentro em pouco, em 
nota á pnte .  um tragico episodio. de que foi elle o protagonista 
sangrento. 

Notaremos ainda, para i-mate, que, á semelhança das pa- 
tentes, as provisões que coiiigimos no presente volume encerram, 
ás vezes, informes preciosos com relado & época e ao movi- 
mento que eetudamcs: - o d o ~ .  de pags. 113 certiiica-nos da 
jornada de Manuel Antunes de Carvalho 6s minas de Ituve- 
rava: e o de pags. 117 é um bizarro modelo do aecumulo de 
func@es que ao tempo desempenhavam os officiaes do foro. 

E, para prova irrefragavel de que os cargos de justiça se 
elevam entáo 6s questóes do ouro, - haja vista o doc. de 
pags. 123, mandamento de Arthur de SB e Meneees, em data 
de 6 de maio de 1698, para que os juizes ordinarjos assistfssem 
a todas as formalidades da aiTecadaç60 dos quintos. 

P 

EXPEDIMFS POR TERRA (A SABARABUSSU E A VAC- 
CARIA)  E POR M A R  (A CASTiLHOS), ORGANIZADAS 
POR ARTHUR DE SA E MENEZES. 

Náo deiw de haver uma certa ligação entre esta nota e a 
antmor, pois que se trata de uma fórma singalar de appli- 
caçáo da justiça: - individuos, responsaveis w r  homicidioa, 



em vez de soffrerem reclusão em carceres ou de subirem ao 
patibulo, eram mandados a descobrir os metaes preciosas. 

Fructos do tempo! 
O assassinio d e  d. Rodrigo de Casteiio-Branco, imputado 

a Manuel de Borba Gato, fosse embora attribuido a um pa- 
gem deste, era crime de lesa-magestade, e, sl por outra via 
não chegasse ao conhecimento do rei, 1& apartou pela denuncia 
formal e vehemente dos offiicaes da csmara da villa de São 
Paulo, de 2 de novembro de 1682. - 

Arthur de S& e Menezes. ao vir governar as capitanias 
mendionaes do Brasil em 1697, n% podia ignorar tal aconte- 
cimento, que necessariamente teve larga repercus&o na me- 
tropole, pela alta posiçáo e linhagem da. victima. 

A varias causas, todas hypothetlcas, tem sido attribuido o 
tacito indulto do homicida. Entretanto, parece-nos que elle obe- 
deceu, pura e simplesmente, ao programma administrativo e 
politico de Arthur de 68 e Menezes. 

No que mal claudlcam alguns escripiores por não haverem 
estudado convenientemente estas Intricadas e obscuras questões, 
é nos pormenores da jornada do Sabarabusní. 

Como 18 o assignalámos atrás, nenhum delles manuseou 
o doc. de pags. 172, que ora sae, pela prlmeira vez, em sua 
exacta e plena integralidade, da Poeira dos archivos, para a 
grande luz da imprensa. 

Não o conheceu Diogo de VWOnCellW que andou aqui a 
rebuscar bibliothecas, e isso tudo se patenteia de sua obra, bastas 
vezes citada. Todavia, affirmando que o genro de Femáo Dias 
seguiu para o rio das Velhas antes de Arthur de S& e Mene- 
zes, a quem 18 foi aguardar, - acerta elle numa particulari- 
dade em que Calogeras, por sdoptar a lição duplamente erro- 
nea do autor da Gmgraphis historica da capitania de Minas 
Geraesincorre em manifesto enemo. ~-~~~ ~- ~ ~.. 

Na supradita monographia ("Publicaçóes do Archivo Na- 
cional", vol. IX, pags. 17), vem o seguinte: - "Aprestado 
o Borba. e socorrido de mtos. Parentes e amigos, aeompanhoo 
a Arthur de Si, e chegou ao n o  das Velhas, deu ao manifesto 
e*? descobrimento, e se fez digno pela grandeza de sua fais- 
queira, q, o governador o premiasse Coma patente de Tenente 
General de hnms das Praças do Rio de'Janeiro". 

Agora, as pdavras de Calogeras (op. cit, vol. I, pags. 66): ".. . náo podia mais Arthur de SB mostrar-sz insensivel 6s 
supplicas dos paulistas: permittiu comparecesre em sua pre- 
sença Manuel Borba, homiziado até então, e tomou-o para com- 
panheiro na jornada Bs minas que ia encetar em principio de 

1699, desde que obteve do antigo reu de lesa-magestade a se- 
gurança de lhe manifestar jazidas riquissimas de'auo, no rio 
das Velhas, em troca do anhdado indulto". 

Note-se, desde já, que, si houvesse tal negocio entre o go- 
vernador e Borba Gato, a patente a este dada por aquelle, a 
15 de outubro de 1698, falaria claramente em minasi de ouro 
e não em minas de praia 

Mas as peripecias do perdão, tanto as contadas pelos tra- 
tadistas acima, como, as narradas por D i o  de Vasconcellos, 
&O meras suppasipóes, umas como ficçóes romanescas, impro- 
prias da Historia e desajudadas de qualquer elemento probante, 
mesmo indiciario. 



E as erronias, quanto ao mais, provêm do desconhecimento 
total em que ate agora esteve o doc. de pags. 172. Por elle se 
vê que, firmado como foi na Rio de Janeiro, mais de seis 
rnsses depois que Arthur de SB e Menezes regressara de sua 
primeira visita 4 terra dos bandeirantes, torna inverosimil o 
encontro com o Borba em &%o Paulo na mesma data; o titulo 
de "tenente-general" o era -da jornada de Sabarabuaçú", 
mantido depois ad-honomm, porque o descobrimento se con- 
seguiu: não se cogitava de ouro, e, sim, de prata, como por 
duas vezes se accentua na imwrtante peça historica; e, ii- 
nalrnente, que o genro de Fernáo Dias não acompanhou a Ar- 
thur de' Sá e Menezes, na viagem deste á região dos Catagua- 
zes e do rio das Velhas, resalta nitidamente, insopüianavel- 
mente, das palsvras do proprio governador, exaradas nos does. 
de pags. 270 e 291, corroborados por outros tsmbem insertos 
na presente coiiectanea. Delles e do paciente exame a que prc- 
cedemos nos actos administrativos de Arthur' de Sge Meneues, 
averiguámos que a primeira ida deste B grande terra do ouro 
s6 s e  effectuou em agosto de 1703. Borba Gato, escolhido cabo 
da jornada do Sabarabuassú em 15 de outubro de 1698, apres. 
sou-se a desempenhar-se da alta incumbencia (*I ,  tanto que, 
quando Manuel iopes de Medeiros foi provido em guarda-mór 
das Minas dos Cataguazes, a 23 de fevereiro de 1700 (doe. do 
pags. 270), ahi já lhe mandava o governador que respeitasse 
o limite do Sumidouro, "no qual assiste o tenente-general Ma- 
noel de Borba Gato", o que se confirma com a provisão de 
guarda-mór do rio das Velhas, a este. dada em 6 de março de 
1700 (doi. de pags. 291). E, quando Arthur de Sá e Meneeei 
firmava estes actoa em S. Paulo, ainda faltava qussi meio a m o  
para ir pela primeira vez por pé no só10 bemdito, onde o armjo 
insobrepujavel dos paulistas havia revelado thesouros incd- 
culaveis. 

Relacionam-se muito intimamente, a nosso ver, a expediçãs 
a S a b a r a b h  e a expedição 4 Vaccaria. 

Antes desta ultima, já se havia apparelbado, mete& ds  
actividade de Arthur de Sá e Menezes, a bandeirs de Amam 
Femandes, tamhem em busca de minas de prata na zona do 
sul e de resultado desconhecido, - da qual jB tratámos por 
linhas at&. 

Foi pena que incluirsemos no tomo anterior (pag. M), 
a patente de tenente-ganeral que, em 3 de março de 1698, deu 
Arthur de Sá e Menezes a Gaspar de Godoy CoWo. Pedimos, 
porém, ao leitor que confronte esse doe. com o de pags. 17 do 
presente volume, pois ver4 que ambos náo diversificam sinão 

Da carta de a0 de março de 1700, dirigida 6 Pedro Ta- 
ques de Almeida a d. Joáo de Lencastro tvide "Revista d l  
Historico de S. Pauic, vol. V, pgs. 279-29q, Leduzse que 
Borba Gato voltara do rio das Velhas, em começo desse 
anno,,alcançando ainda a Ilrthur de S4 e-òdenezes em S. 
Paulo. pois assim vem aüi: - "o tenente-general Manuel 
de Borba Gato trouxe agora ao general Arthur de 69 e 
Menezes umas folhetas limitadas que parece foram dou- 
radas ..." Provavelmente retomou logo 4 regW do SabarB, 
a desenvolver esses descobrúnentoa. 



em pontos secundarios, isto 6, na probabilidade, admittida no 
ultimo, de Borba Gato vir a encontrar-se com Garcia Rodri- 
gues Paes, que então andava a abrir o "caminho novo" Para 
o sertão mineiro. Tire-se isso, e a unica differença entre as 
duas peças historicas reduz-se apenas 4 das datas e dos nomes 
dos chefes dessas bandeiras de origem official. 

Mas, o que queremos deixar bem patente: bem claramente 
assinalado, 6 que esses encargos foram o castigo unico de dois 
criminosos de morte,.a quem Arthur de S4 e Menezes, ao dar- 
lhe8 a diificil incumbencia, já não poupava elogios. 

Para demonstrar meibor a nossa these, precisamos de re- 
capitular e coordenar alguns factos. 

A ordem regia que mandou baixar o valor da moeda cor- 
rente encontrou séria opposiçáo por parte dos paulistas, a quem 
ella acarretava grandes prejuizos. 

Fala-nos Azevedo Marques (op. nt., vol. 11, pags. 244) numa 
sublevaçBo popular de 17 de fevereiro de 1694, por aquelle mo- 
tivo. e refere que, ao influxo dos prelados das religiões, oa amo- 
tinados e os camaristas acordaram em que os sobreestivesse na 
execução do mandado real. Mais adeante ípags. 2451, num ap- 
pendice 6 ephemeride de 20 de outubro de 1698, diz textual- 
mente: - "N'este anno houveram perturbaees do soeego pu- 
blico pela recrudescencia da antiga questão e rivalidade entre 
as familias Pires e Camargos, sendo morto Pedro Ortiz de 
Camargo por Gaspar de Godoy Collaço. 

Ora, bem que reservemos para outra nota o assumpto ds 
lucta entre aquellas famiiias, - devemos Ponderar, fiado na 
palavra de Arthur de S4 e Menms, o qual esteve em Sáo 
Paulo no momento do triste desfzcho do conflicto que o novo 
levante teve por  causa principal a execução da ordem 
régia, acima citada, sobre a quebra do padrHo da moeda. Este 
motim, acaudilhado por Pedro Ortiz de  amargo, deve ter omr- 
rido em fins de 1697 ou comeQos de 1698. 

~ o i  o regulo destzmeroso prostrado sem vida pelo baca. 
marte de Gaspar de Godoy Collaço, e o governador, attribuindo 
ao dedo da Providencia interven60 nesse lugubre episodio, oppóe 
Bs turbulenciss e rebeldia de Camargo as virtudes de Collaw, 
sem, aliás, citar o nome deste, de quem diz: - "o matador he 
hum dos melhores homes q' ha naquelias Capitanias. tanto pello 
seu modo de vida, como por ser mto. observante de todos os 
preceytos e ordens de V. Magde. estranhando sempre o na6 se 
Ihe dar aquella deuyva execuçaó, q' merescem.. . " (doe. de 
pags. 164). 

~ h i  est& a explicaqüo da scem de sangue: Camargo era 
o corypheu da leva popular contra a lei da baixa da m&a, e 
Gollaço queria que a régia detennbaçSo, ferisse a quem fertsse, 
f- posta em pratica. .. Alem do mais, parece-nos que Col- 
laço não era rebento da frondoss arvore genealogica dos 
Pnrs - 

O certo 6 que o asssssino, não mais tarde, como pensam 
Taques e Azevedo Marques (op. dL vol. I, pags. 1671, - que 
o fazem ir subindo gradualmente os postar müitsns, - mas 
immediatamente, isto 6, a 3 de março de 1698, por patente fir- 
mada na a de S. miib, foi feito tenmte-generai da jornada 
da Vaocaria, a descobrir minas de prata 



Arthur de 68 e Menezzs novamente o elogia nessa patente, 
com que, para fim utilitario, mais oafastava do teatro de sua 
ac@o violenta (sinão tambem da possivel vingança da,temivel 
famflia de Pedro Ortk de Camargo), pois que já se havia elle 
retirado para outra vilia, isto e, para f6ra da vilia de S. Paulo 
(doe. de pags. 164). 

O governador visava 'evidentemente a deixar impune o ho- 
micidio. Observe-se que, tendo tardiamente dado ao rei noticia 
do crime, a 1.' de junho de 1698 (doca de pags. 141). partici- 
pava ao soberano a expedição 8 Vaccaria, e ahi, reportando-be 
a COUaw, cujo nome agora francamente enuncia, diz: - " . . . 
hua das pessoas principais daquelles Pouos com muito .valor 
e deswzi@o tendosse creado naquelles Certóes, e teue varias 
oeaziks com os mesmos Castelhanos, procedendo sempre w m  
grande dwmpenho das suas oMgaçóes.. . ", - o que indica 
que Collaço j4 era sertanista frequentador da zona do sul, alem 
da linha de Tordesillas, ,donde a sua escolha para o devassa- 
mente das mtnas da Vaccaria,. 

Nessa mesma carta é que elle communica ao rei que a 
jornada se iniciaria nos primeiros dias de junho. 

Mas Pedro ii, menos indulgente que o seu aito preposto. 
respondendo 8 carta de 1.O de junho wm a de 22 de outubra 
de 1698 (doe. de pags. 1791, obtempera, sem prec+ o nome do 
delinquenie, que ignorava pelos motivos acima expostos: - "no 
que respeita a morte que se deu a Pedro de Camargo se supõem 
que se tiraria devaça na forma da Ley, porq' ainda Que o seu 
proçedimenta fosse ta6 indigno, e o matador respeitado por 
bom home isso o na6 Uura do crime que cometeu neste deiicto, 
e de ser castigado conforme mereçer por elle". 

Pois bem - o castigo de Collaw foi apenas a expedi& 
4 Vaccaria . . 

Arthur de 88 e Meneees, confiando mí&n identica, poucos. 
meses depois ,a Manuel de Borba Gato, usava da mesma po- 
Utica de tolerancia e habilidade, de que deu provas em barda. 
Além de que d. Rodrigo de Castello-Branco era casteJhan0 e 
não tinha parentes nem em Portugal nem no Brssil.. . 

E que os tivesse.. . Mina de prata, ou de ouro, que se des- 
&+e, valia enffi peia melhor defesa, e importsm em sen- 
tença absolutorla dos maiores crimes, sentença tacita, ma8 
effectiva.. . 

De mais. quem é que, por deiicto relativo a questóes de des- 
cobrimentos, de repartiy5es de datas, de altera@% do vabr da 
moéda, de falsiiicaçh dos cunhos reaes, foi entáo punido ca- 
pitalmente? As leis eram duras. mas os seus supremos exeeu- 
t a e s  eram clementes: - maviter in re, fortiter in modo 

Náo negamos, antes 58 o deix4mos claramente avenhio, que 
qualquer parente do responsavel pelo homiddio do fidalgo es- 
panhol, - sobretudo Garcia Roaiigues Paes, que fg havia Pres- 
tado e estam ao tempo prestando 08 msfs imsthfsveis ser- 
viços B coroa, - intacedesse junto ao governador em pml do 
audaz paullsta foragido. 

Mas O acto de 15 de outubro de 1698, praticado por Arthur 
de 88 e Menerces com rela@o a Manuel de Borba, náo pwou 
de um consectario natural do de 3 de março do mesmo snno, 
com relaçHo a Collaço. - wmo queriamos demonstrsr: 



Os outros doa. categorhad& nesta nota. de pags. 195, 2M 
e 242, dizem respeito a uma questão de menor relevo historico, 
embora tambem sirvam para pôr em mais nitido destaque O 
superior tino administrativo de Arthur de S& e Meneees. 

Tendo nós copiado e intromettido na actiial collectanea o 
de pags. 208, em r a z h  das referencias alli feitas aos Brjtos 
da Laguna, vimo-nos na contingencia de colligir os demais, 
para que esse episodio ficasse sufficientemente esclarecido. 

Por aqueiias peças se v& que, a 22 de dezembro de 1698, 
o sobredito governadoi mandou a Antonio Moreira da C m  que, 
sob-c010r de caçsr gados pela costa meridional do Brasil, fosse 
explorando os portos dessa orla litoranea até Castiihos, fazendo 
sondagem e tudo o mais que importasse ao exacto conheci- 
mento daquella região, contestada a Portugal pela coroa de . 
Espanha. 

A ida desta sumaca portuguesa até Castiihos alarmou a 
Sebastiáo da Veiga Cabral, governador da Colonia de Sacra- 
mento, o qual temeu se rompesse, assim, o tratado provisorio 
de 7 de maio de 1681, e em tal sentido escreveu 160 s6 ao rei 
como a Arthur de 89 e Menezes. 

A resposta deste (doc. de pags. 2081, a 13 de junho de 1699, 
além de corroborar o alto juiw que vimos fazendo de sua 
capacidade politica, refere-se B expediçáo de Collaço, pois diz 
elle que enviara "huas tropas a Vacaria a examinar o mais 
oculto daquelas Campanhas*', e logo abaixo, como que rela- 
tando um facto recente, isto é, tambem daquelle anno, accres- 
centa: - " ... e inda da Laguna, terra mais vezinha a Wce. 
e pouoacaó nossa, tenho mandado penetrar a campanha por 
essa parte pellos Brittm assistentes na mesma terra p a  certa 
deligencia do sem? de Sua Mge. que Deos ge. e estes foraã 
com tençaó de fazerem caçadas.. ." 

A peça historica, a que nos estamou reportando, é toda 
digna de ser lida. Além do mais, é a revelaçrto de um caraiter 
energico. 

O pretexto das exploraçóes na wna litigiosa entre Portugal 
e Espanha, na região austral do Brasil, eram, como se est& 
vendo, as caçadas de gado, tanto por terra, como por mar... 

Tudo isto, porém, contribue a provar que Arthur de S& e 
Menezes, quando não estava cogitando dos descobrimentos 
de prata ou de ouro nos sertões das cabeceiras do rio Grande 
e do rio de SHo Francisco e valles intermedios, estava tra- 
tando de ver si integrava no dominio luso, por meio princi- 
palmente dos intrepidos paulistas, a região castelhana dos 
campos da nascente do Umguay e dos seus -affluentes 
orientaes. 

Pelas duas cartas rdgias de 16 de outubro de 1699 (does. 
de pags. 241 e 242), verifica-se que Pedro ii, - a cuja inrrcia 
se deve o haverem mais tarde ou castelhanos precedido aos 
portugueses na posse ,do local em que se fundou Montevidéu 
- atendendo "ao estado em q' se achaã as couzas na Europa': 
desapprovou as diiigencias mandadas por Arthur de S4 e Me- 
nezes a Castiihos e B Vaccaria, e ordenou-me que a ssus- 
pendesse. 

O extremo sul ate ao rio da 'mata, - limite naturi1 do 
Brasil, - náo se povoou por portugueses, náo se tomou nosso, 
tão sómente pela inepcia do irmáo de Affomo VI, cuja maior 



habilidade consistiu em tomar a este o throno e a mulher. .. 
O esforça grandioso e constante dos paulistas s6 valeu, na 
vasta região austral, e isso graças B politica portentosa de 
Pombal, para que o Rio Grande do Sul fosse hoje brasileiro 
e não um appendi? da Republica Oriental. . 

Q 

F E S  E CAMARGOS 

Doos. de pagi  281, 295, 341, 353 e 313I 

Lançam estes does. mais um jacto de claridade sobre a 
celebre lucta que, em meiados do seculo XVii, estalou entre 
duas das mais importantes e numerosas famiiias paulistas, e 
originada, ao que 8 licito deduzir de outras provas histoncas. 
da rivalidade quanta 6s ~ i p õ e s  de mando na direcçáo politica 
da capitania. 

A quem quizer inteirar-se bem dessas luctuosas contendas 
que, pela sua causa essencial, pouco interessam ao fita do 
nosso estudo de agora, aconselhamos leia o que sobre eílas 
extensamente escreveu Azevedo Marques (0s cit., vol. 11, pags 
112-115 e 236-2311.. 

Não 6 intento nosso, portanto, reevoear essas sangrentas 
rusgas, a que tambem se vincula a tragedia lugubre de Alberto 
Pires, involuntario matador de sua esposa d. Leonor Camawo 
e assassino de seu cunhado Antonio Pedroso de Barros, - epi- 
sodio sobre que Benedicto Octavio de Oliveira, inspirado CY- 

tharista campineiro, bordou as rimas sonomms de um dos seus 
raros poemas publicados. "AnanltB", ahi periilhando o phan- 
iasios0 relato com que Pedro Taques sobredourara aquella triste 
aventura, ainda hoje tada envolta em oelagens romanescas, 
pela inexktencia de suificientes provas esclarecedoras. 

Eis o que adeantam ao caso geral do prolongado Utigio os 
docs. ora colligidos por nós: 

O de pags. 21, reportsndo-se B provisão de 24 de setembro 
de 1655, do governador geral do Estado do Brasfl, o conde de 
Atouguia. e B pmvisáo régla de 23 de jullio de 1674, c o n f i a  
as iniorma@e dos chronistas. 

O de w s .  46 mostra que Pedro Ortiz de Camargo era 
official da camara da villa de S. Paulo em 1692. 

O de pags. 164 é a narraçáo circunstanciada do assassinio 
de Pedro O r b  de Camargo, em 1698, e um libello accusatorio 
oontra este, tudo pela penna de Arthur de Sá e Menezes Af6m 
outros crimes, ahi lhe attribue o governador a autoria de quatro 
mortes violentas. 

Da attenta leitura de Taques e Azevedo Marques, O se- 
gundo simpies resumista do primeiro neste ponto, vê-se que, 
de iacto, os Camargos eram mais temiveis e mal8 .na>rOsm 
que os Pires. 

Da attenta leitura de Taques e -vedo Marques, o segundo 
simples remmista do primeiro neste ponto, v&-se que, de f&, 
OS Camargos eram mais temiveir e msts r a m m  que Os 
Pires. 

E, emiim, o da?. de pags 164, comblnaüo am o de Pws. 
170, demonstra que o novo attrito entre as famiihs paullstas, 



que estavam JB "em forma de se darem batalha", por occasião 
do motim a que deu causa, em fins de 1607 Ou nos primeims 
dias de 1698, a lei da baixa da moeda, cessou pela media@o 
daquelle habil governador, então hospede dos fidalgos, mas 
bravios bandeirantes. 

E' até bem provavel que a selvatiqueza de taes contendas 
e a longa observação do ceracter daquelle povo singular tenham 
influido poderosamente no animo de Arthur de 66 e Meneees, 
forçando-o a adoptar a Isrga politica de tolerancm, de que deu 
tão assignaladas provas com relaçáo aos paulistas. 

O derradeiro acto da metropale sobre o dissidio entre os 
Pires e Camargos foi, segundo a iffirmação de Azevedo Marques 
íop. cit , vol. 11, pags. 2301, a carta régia de 27 de abril de 1722, 
o que patenteia que a briga, começada em meio do seculo X M ,  
s6 se extinguiu no fim do primeiro quartel do seculo XVIII, 
com alternativas de paz e de guerra aberta. 

B 

JOSE' PiNHEIRO MACHADO E TiMOTHEO 
CORREIA DE G6ES 

Doc. de pag. 313 

Si não tem importancia de maior monta no attinente 6s 
questões do banae,irismo, a peça historica acima citada vem 
corroborar a noticia de um dos mais curiosos episodios da evo- 
lnção paulista, no passado colonial. Delle dá conta Pedro Ta- 
ques, cujo avô foi comparticipe do sucoesso, pois era padrasto 
de Timotheo Corrêia de Góes. E, como ás vezes o paciente e 
iüustre Bnhagista tem sido acoimado de prestar realidade 3 
factos que não passam de lendas ou ficçaes, - achámos de 
bom alvitre dar guaeda na presente collectanea ao depoimento 
pessoal do funccionario que deu causa B occorrencia e victima 
unica dos effeitos desta. 

Em 1688, Jod Pinheiro Machado (talvez um dos avoengos 
da familia de egual cognome, hoje e s p o a d a  por S. Paulo, Rio 
Grande do Sul e Rio de Janeiro, com um membro altamente 
graduado no mando e no poder politico) foi provido, por carta 
regia, no cargo de thesoureiro dos quintos do ouro da villa de 
Santos. 

Em dias do a m o  de 1696, uma simples questão de paga- 
mento de direitos aduaneiros deu alli ensejo a que o provedor 
da fazenda real, Timotheo Corr6ia de Góes, - que em tal 
pxto  succedera ao pae, de egual nome e o primeiro que alli 
exercera tal funcçáo, - prendesse o couector do imposto d2 
wm k o lançasse no carcere. 

~ o s é  Pinheiro Machado, denunciando o evento ao rei, em- 
bora reduza B metade o numero dos atacantes, confirma em 
substancia o relato de Taques, pois diz de Timotheo Corrêia 
de Góes: - ". . tumultuandq esta Villa com t r m t o s  homens 
armados, que trouse de S .  Paulo, em ordem a me obrigar a 
cadeya, pondo em risco o perderse esta Villa par esta causa.. . " 

Dahi, "para euitar outro preçipicio", o pedir elle ao so- 
berano que, além de o confirmar no officio de tesoureiro (de 
certo porque o rompimento com Timotheo Correia de abes 



levara este 2 trabalhar por demittil-o), ihe concedesse tambem 
os privilt'gios de que gosavam os ministros da casa da moéda 
e a prorogaçáo de taes mercês nos f i i o s  successores, - apro- 
veitando a opportunidade para accusar a Timotheo Correia de 
Góes de desvios das rendas alfandegarias em proveito' propriu. 

Dos docs. existentes no Archivo Nacional só pudemos colher 
que o mona- fez ouvidos de mercador b pretençóes e 
queixas de José Pinheiro Machado. tanto que, pela carta regia 
de 22 de fevereiro de 1703, attendida por d. Alvaro da Silveira 
de Albuquerque a 24 de julho do mesmo anno i"Governadores 
do Rio de Janeiro", 1. XII, fls. 85v.-86). foi declgrado extimto 
o officio de thesoureiro dos quintos reaes da vüla de Santos, 
em virtude do fauecimento de Jose Pinheiro Machado. 

Comprehende-se bem que, em tal epoca, o ouro de lavagem, 
cujo centro fiscalizador era Santos, perdera toda a importancia 
ante o descobrimento dos veias e ribeiros d@s sertões dos Cata- 
gusaes e do vaiie do rio das Velhas.. que t w a m  por posto de 
vigilancia a viUa de Taubaté. 

Eis a narraçíio do curioso episodio, qual vem em Azevedo 
Marques iop. dt.. vol. 11, pags. 179-1801, que a extractou flel. 
mente de Pedro Taques: 
- "Achando-se Timothm Corrêa de Góes em S. Paulo 

em companhia de sua mái e de seu padrasto, succedeu que um 
empregado da AUandega chamado Jose Pinheiro, tirasse despo- 
ticamente uma pequena caixa de encommendas, 9índas do 
Rio de Janeiro, sem o pagamento dos direitos devidos. Esta 
falta foi communicada a Thimotheo Corres de Góes pelo seu 
immediato, que estava regendo a repartição, e de S. Paulo or- 
denou Góes que f6.e recolhido á prisáo o empregado dem- 
quente, o que se fe. Mas o capitáo-mór Diogo Pinto do Rego, 
já então em avançada edade, homem podemso pelos seus ca- 
bedaes, prestigio do cargo e compadre do demquente, dirigio-se 
á cadsa e ordenou ao carcereiro que puzesse em liberdade o 
preso, no que foi obedecido. Este prwedimento escandalisou 
aos numerosos parentes e amigos de Thimotheo Corrêa de Góes 
e acwrdou-se desde logo em S.  Paulo fazer manter o prestigio 
d'este. recolhendo de novo o culpado á prisáo. D'este accardo 
teve logo conhecimento o podemso Diogo Pinto do Rego, que 
começou por armar o seu numermo sequito de escravos, pa- 
rentes e adherentes e a fortificar-se em sua propria casa que 
era nas fraldas do Mont-serrate, recolhendo a ella o deiinquente, 
e muito armamento, polvora e bala, e tomando todas as provi- 
dencias para reslsti~ a qualquer ataque, no qual - sua in- 
tençíio perecer antes do que ser vencido. 

De. São Paulo desceu Thimotheo Corrêa de Góes com seu 
padrasto o capitão-mór Pedro Taques de Aimeida, awmpanha- 
dos de um corpo de mais de 500 indios, e 100 homens brancas 
armadaq trazendo no seu partido a 1181 da miedade paulis- 
tana taes como os capitães Fernando Paes de Barros, Pedro 
Vaa de Barros, Francisco de Almeida Lara, Antonio Pedroso 
de Bmos, J0áo Pires Rodrigues, José Pires de Almeida Sal- 
vsdor Pires & Almeida, Pedro Taques Pires, Luie Pedrow de 
Almeida, Maximiano de Góes Siqueira, Lourenço Taques, o 
moçn, e outros bem como Pedro Razão de Brito com o seu 
contingente de Parnahyba. 

Todos este8 paulistas eram, no dixer do auotor desta h&- 



toria, capazes de qualquer empreea arriscada e com eUas j B  
famiiiarlsados Chegados que foram B villa de Santos, acam- 
param-se nas immediaçks da casa do capitao-mór Diogo Pintl 
do Rego, mas em distancia a que não chegassem os tiros que 
pelas janellas e frestas podiam ser disparados, e ahi permane- 
ceram sem aggressão de qualquer das partidos 

Consumidos a l g m  dias em embaixadas de parte a parte 
pelos frades dos conventos, que n&da conseguiram, oecorreu a 
Domingos Dias da Siiva, brayo paulista do séquito de Góes, 
8. lembrança de assestar a artilharia do porto da villa contra 
a casa de Diogo Pinto do Rego, o que feito dirigiram logo 
um riltiitum ao mesmo, para que entregasse o culpado. N'este 
apertado lance o zelo e conselho dos commissarios consegui0 que 
D i i o  Pinto cedesse do seu proposito e entregasse o preso, que 
foi recolhido á cadga, sómente por duas horas, no fim, daS 

~ . quaes, posto em liberdade. Então houve alegria geral, e p~otestos 
de harmonia para' ambas ss partes. celebrando-se a recon- 
ciliação com repiques de -as e Te-Denm na igreja matriz. As- 
sim terminou felizmente esta questão que começou com aspecto 
medonho e que a continuar por mais uma hora teria envolvido 
toda a capitania de S.  Paulo em uma sanguinolenta guerra." 

FaUeceu Timotheo Corréia de Góes, opulento e mnside- 
rado, a 21 de outubro de 1732,deixando grande e illustre des- 
oendencia, sendo de notar que, das suas quatro filhas, todas 
casadas com varões de bom sangue, a ultimogenita foi despo- 
sada pelo mestre de campo Diogo Pinto do Rego, cavaiieiro 
fidalgo e bisneto do capitão-mór de egual nome, acima citado. 

s 
O PADRE DR. GUILHERME POmEU DE ALMEIDA 

Doc. de p w .  344 

E' uma carta de Arthur de SB e Menezes, enderewda ao 
rei em 28 de maio de 1698, na qual o notavel administrador, 
pondo em relevo a falta que fazia em S. Paulo, e nas povoações 
daquelle districto, um antistite catholico, assim indigitava ao 
soberano, para tão elevado cargo ecclesiastico, entáo dependente 
do poder regalistico da cor&, o nome de um dos mais illustres 
paullstas daquelle tempo: - " . . . quando V. Magde. f cse  serui- 
do a acudir oom este remedio, muy digno sugeito era para 
qualquer occupaçaõ o Doutor Guilherme Pompeu de Ahneyda, 
porque a s  suas virtudes, e procedimto.0 inculcaó P.* que V. 
Magde. ihe faça a honra de se querer semir delle; e suposto 
que este sugeito ama mto. o seu soeego. e quietaçaó, entendo que 
sendo V. Magde. semido, encarregar-me a occupaçaõ que couber 
na sua pessoa não poderá escuzarce deste emprego.. ." 

Filho do flamengo Francisco Taccea que em Setubal se 
estabelecera e casara com d. Ign6s Rodrigues, Pedro Taques 
Pompeu veiu para o Brasii como secretario de d. Francisco de 
Sousa, e do seu consorcio, em S. Paulo, com dona Anna de 
hoença, ihe nasceram seis iiihos, dois dos quaes, Guilherme 
Pompeu de Ahneida e Lourenço Castanho Taques, se celebrim- 
ram no desbravamenb dos sertóes e descobrimento de minas. 

Lourença Castanho Taques, tendo organizado uma forte 
bandeira, transpds mm eUa a Mantiqueira, bateu os indios 



Cataguazes no logar que por isso tomou o nome de Conquista, 
e, perseguindo os selvicolas fugitivos até ao Araxá, chegou zi  
serra que lhe herdou o appellido. Apressou-lhe talvez a morte 
essa fatigante incursão, pois, retomando 4 terra nahi,  ahi fal- 
leceu a 5 de Março de 1677, deixando, entre outros filhos, 
murenw Castanho Taques o moço, que fidalgamente hospedou 
a Arthur de S4 e Menezes em S&o Paulo, por wcasiáo da Pri- 
meira visita deste, a qual durou de novembro de 1697 a março 
de 1698 (o que tambem explica a maior sympathia manifes- 
tada pelo govemdor para com os Pires, a quem os Taques eram 
muito ligados), o 2.0 Pedro 'i'aques de Aimeida e Diogo de Al- 
meida e Lara, que é de certo o mesmo individuo a que faz re- 
fereneia o doi. de pags. 79 deste nosso volume. ' 

Guilherme Pompeu de Almeida foi um dos maiores, sináo 
o maior nababo paulista de sua epoca. Abastado que era por he- 
ranqa paterna, mais rico se tornou pelo casamento com d. Anna 
de Lima Pedrw. füba de João Pedroso de Mores, chamado 
"o terror dos inãios". Estabeleceu-se na d a  de Parnahyba, 
onde era como um senhor feudal, bastando dizer que a sua bai- 
xelia de prata excedia de 40 armbas; e como foi ella adquirida 
e mais tarde dispersada, mnta-o assim o seu neto Pedro Taques 
de Aimeida Paes Leme, o linhagista afamado: - ". . . porque 
os antigos pulistas costumavam penetrar os vastissimos ser- 
tóes do rio Paraguay, e atravessando suas serras, conquistando 
os barbaros indios seus habitadores, chegavam aa reino do Perú 
e minas de Potad, e se aproveitavam da riqueza das minas, 
de que ennobrwram suas casas com copa de muitas arrobas, 
de cuja grandeza ao presente tempo nada existe gela ambi- 
@O de ministros e governadores, que no d e m o  de 63 annos 
attrahiram a si esta grandeza, porque nenhum se recolheu 
para o reino que náo levasse boas armbas. 

O potentado, capitáo-m6r da d a  de Pamahyba, ahi ex- 
pirou a 12 de novembro de 1661, deixando apenas tres filhos: 
- 1.0. O padre dr. Guilherme Pompeu de Almeida: 2.0, d. Ma- 
ria de Lima e Almeida, que casou pela primeira vez com o 
capitão Antonio Bicudo Brito, pela segunda vez com o 
capitão-m6r Pedm Dias Paes, e ainda convolou a terceiras 
nupeias coni o capitão-m6r Thom6 Monteiro de Faria; e 3.0, 
d. Anna de Lima Moraes, casada com Antonio de Godoy Mo- 
reira, com wsta e digna descendencia. 

O padre dr. Guüherme Pompeu de Almeida, que quizera 
primeiro fazer-se frade franciscano e depois se limitou ao 
presbyterata, fornando-se em theologia e mais tarde elevado 
a bispo missionario, por bulla papal que j4 o alcançou com os 
pes na sepultura, aumentou consideravelmente os capitaes, 
herdados dos genitores, wm a exploração de lavras de ouro, 
que obtivera nas Minas Geraes, onde o arraial do Pompeu, z 
mna legua da cidade do Sabars, ainda hoje me rdembra 
o nome. 

Dono de imme- fortuna, fundou em sua fazenda de 
tlraiariguama a capelia de N. S. da Conceiiáo, a cuja festa 
annuai de 8 de dezembro acorria a maior parte da nobreza 
paulista, recebida com apparato e luxo principescos, numa 
casa que proporcionava cem camas, com bacis de prata Psis 
cada uma, e outros tantas pagens, consoante os informes de 
Pedro Taques. 



- 474 - 
Em seu testamento, feito a 30 de janeiro de 1710, arrola 

os seus bens, moveis, immoveis e semoventes, pelos quaes se 
póde calcular a sua enorme riqueza, legada toda & referida 
egreja, ou, melhor, qos ignacianos, pois constituiu admi- 
nistradores da sua colossai deixa aos jesuitas do coilegio 
de S.  Paulo. 

A evolução e o paradeiro dessa immensa fortuna podem 
ser facilmente averiguados, graças aos veihos autos que da 
Delegacia Fiscal da União em São Paulo vieram ha poucos 
meses encorporar-se nas collecçóes do Archivo Nacional. 
São documentos de grande vaiia historica e &o menos nti- 
lidade pratica, .pois por eUes talvez se possibilite 4 faeenda 
nacional reivindicar grandes propriedades suas, que assim se 
tornaram os bens dos jesuitas, em consequencia da lei de 
confisco de 1761. Trazem a data de 1816 os autos do "Car- 
brio das Execuções da Real Fazenda", que dizem respeito , 
aos latifundios do padre dr. Guiiherme Pompeu de Almeida, 
entregues, por sua morte, aos loyolistas. 

Quanta &s quatro aldeias, que eUe tambem possuia em 
Minas-Geraes, ficaram egualmente para a Sociedade de Jesus, 
bem como alfaias, lampadas e castiçaes de prata, destinadw 
aos usos da egreja, pesando tudo 14 arrobas. 

Falleceu elle em Parnahyba, a I de janeiro de 1713, e os 
reconhecidos ignacianos, sepultando-o em frente ao altar de 
S. Francisco Xavier, no templo do seu instituto, na já entáo 
cidade de São Paulo, honraram-n-o com este expressivo epl- 
taphio: - Hic jaoet in tumulo Gniii ime Presbiter auro et 
penere et  magno nomine Pompeiris'. 

AUCO.. . faz lembrar a aori saem fames do grande man-~ 
tuano, mais applicavel agora do que nunca, porque o sacra, 
seja qual for o sentido translata que lhe attribuem os inter- 
pretes de Vergilio, no caso em quesião condiria com a func- 
çáo sacerdotal do doador e dos donatarios.. . 

No seu mencionado testamento, declarou o padre dr. Guf- 
lherme Pompeu de Almeida que teve uma filha illegitima, 
por nome Ignes de Lima, a qual elle fez casar com Paulo 
de Barrce, dando-lhe o dote competente, e que a exclui0 da 
herança, por assim o mandar "a ordenação de Sua Mages- 
tade, que priva deste direito os filhos naturaes dos nobres". 

Sem querermos argufr de falsa a declaraçh do famoso 
tonsurado paulista quanto B Prole em que virou a m e -  
tuar-se contrariando os canones da Egreja e as ordenaçáes 
do reino, diremos, todavia, que, por um curioso documento, 
reservado, em virtude de sua data, para o vmlume seguinte, 
- a provisáo régia. de 17 de novembro de 1713, a qual manda 
Punir os culpadas de tentativa de morte contra o desembar- 
gador syndicante Antonio da Cunha Souto Mayor, na viUa 
do Carmo. em Minas, - viemos a saber, pela lista que 
acompanha a esta interessantissima pem historica. que se 
attribuia mais copiosa paternidade ao theologo da villa de 
Parnalvba e w-fundador da de Araçariguama_ 

Com effeito, entre as pessm que d. Joao V mandava 
prender e castigar (algumas notabilissimas pelas façanhas ou 
pela ascendeneia, ' como Bartholomeu Fernandes de Faria e 
L& Pedroso de Barros), figuram as seguintes: - "Guilherme 
Pompêo, lilho do Padre Guiiherme Pompêo"; "RomHo For- 



quim, genro do dito Padre"; e "os Bastardos e Correios que 
m t a r  terem do Padre Guilherme Pompêo". 

E% se houve outro padre Guilherme Pompeo naquela 
=a, OU alguma confus8o por parte dos informantes do rei. 
ahás táo amigo de padres e frades. .. 

Ao leitor curioso, que se quiser intemr da Uustre p- 
genie dos Pompeus, aconselhamos veja o que sobre ella ex- 
tensamente traz, a pags. 226-230 da ma excellente Genes 
Iogia paiilistana. o dr. Luiz Gonzaga da Silva Leme, operoso 
e erudito ievisor dos iinhagistas anWgm. 

DOMNGOS DA SILVA BUENO, MANUEL LOPES DE 
MEDEIROS E MATHIAS BARBOSA DA SILVA 

Docs. de pag8 319, 359, 371, 390 e 432, quanta a Domhigos da 
Silva Bueno: docs. de pags. 323, 218.5, 406 e 433 quanta a 

Manuel lopes de Medeiros; e docs. de paga 405, quanto 
a Matbtaa Barbosa da Silva 

Domingos da Süva Bueno. - Filho de Domingos da Silva 
Guimarães, reino], ' e  de d. Isabel da Ribeira, Domingos da 
Silva Bueno era neto materno do aclamado rei de São Paulo 
de 1641. 

Educado pelos jesuitas no collegio Que na terra do seu 
berco Anchieta fundara em 1554, n8o tardou o digno descen. 
dente de Amador Bueno a ser escolhido para Rirgos de 
responsabilidade. 

Foi primeiramente provedor e guarda-m6r das minas de 
ParanaguB, e o capitão-mór Pedro Taques de Almeida Ihe 
dera a patente de "capiffio de a cavallo" (doc. de pags. 961, 
só então concedida a nobres. 

Ao organizar as milicias das capitanias do sul, Arthur de 
Sá e Menws, na sua primeira viagem, a S. Paulo, vendo que 
Domingos da Silva Bueno era "hua das pessoas mais nobres 
e principaes desta viila", o elegeu para o comando superinr 
do terço de auxiliares ts guarda nacional daquelia éPpoea)+ 
dando-lhe a patente de mzstre de campo, em 29 de novembro 
de 1697, acto esse appmvado pela carta régia de 20 de outubro. 
de 1698 (doe. de pag. 1771, e pela confirmação de patente que 
o mesmo soberano, Pedm ii, fez a 6 d è  outubro de 1699 (doc. 
de pags. 236). 

Em eowquencia do progresso rapido dos descobrimen- 
tos da regi80 do ouro. Acthur de SB o nomeou procurador 
da fazenda real das minas de Catagliazes, por provisão de 
I6 de março de 1699 (doc. de pags. 199). 

Em sua primeira viagem ao grande sertão auritero, o ci- 
tado governador, &o encontrando no seu posto a Manuel 
Lopes de Medeiros (nomeado a 13 de fevereiro de 1700, n a  
vaga de Garcia Rodrigues Velho), nem o seu substituto, An- 
tonio da Rocha Pimentel, 18 mesmo, no RibeirHo do Carmo. 
por acta de 17 de novembro de 1700 (doe. de ws. 324), 
encarregou a Domingos da Silva Bueno (sem vias de sue- 
C~USBO, qual não tleere a seus antecessorea) da guarda-mo- 



. ria d,, districto de Cataguases, pois que o do iio das Velhas 
estava, desde 6 de março daquele anuo, confiado a Borba 
Gato. 

Diz Azevedo Marques (op. cit, vol. I, w s .  129) que, pelw 
serviqos então prestados, recebeu Domingos da Silva Bueni 
uma elogiosa carta regia de 9 de dezembro de 1701. Tal peça 
historica não se nos deparou no Archlvo Nacional, assim como 
tambem não achamos, nesse vasta repositorio 'de docs. d3 
evolução patria, certidáo do que affirma Diogo de Vasconcellos 
(op. cit, pags. 383). de ter sido DomÚipm da Silva Bueno es- 
colhido para '!as Minas Geraes de Oum Preto, com poderes 
de Regente', por Arthur de .SB e Menezes, quando este se 
retirou de lá, "pelos annos de 1702" tsic). Ha de ser isto, sem 
duvida, mais uma phantasia do iUustre escriptor, pois admira 
que tão importante acto, identico & nomeação de Borba Gato 
para a Repartição do rio das Velhas, não conste dos registros 
officiaes daquelle governador, todos os quaes examinámas at- 
tentamente, e onde atk as no* de provisóes de modestos es- 
crivães eram cuidadasamente lançadaa. 

E, aproveitando o ensejo, rectiiicaremos mais um equivoco 
do erudito historiographo, quando assegura que a provisão de 
9 de junho de 1702, dada ao genro de FernHo Dias para su- 
perintender o districto do rio das Velhas, o foi com a decla- 
ração "em aussncias do Desembargador José Vaz Pinto" top. 
c&., pags. 141). Este magistrado recebeu o titulo de nomeaçáo, 
firmado por D. Pedro 11, a 19 de abril de 1702. e s6 a "I2 de 
. julho" desse a m o  prestou fiança e tomou posse do cargo em 

mãos de Francisco de Castro Moraes (vide "Governadores do 
Rio de Janeiro", 1. IX, fls. 116 v. e 118, e 1. X, i&. 190). Arthur 
de SB e Menezes, entáo nas Minas Geraes (a provisão de 9 de 
junho de 1702 a Borga Gato foi "dada no amyal  de Santo . 
Antonio do Bom Retira do rio das Velhas), e substituido, por 
autoridade effectiva, no seu alto posto, precisamente a 12 de 
jmiho de 17% que foi quando d. Alvaro da Silveira e Albuquer- 
que tomou conta do governo das capitanias do sul, não podia 
prover em Borba Gato a superintendencia das Minas do rio 
das Velhas com o clausula acima referida, porque seguramente 
ignorava, até, que José Vaz Pinto j& tivesse sido eleito pelo 
rei para o cargo de "superintendente das Minas de S. Paulo". 
qual reza o respectivo titulo. 

Volvamm, porém, a Domingos da Silva Bueno. 
Retornou elle, por aqwUe tempo, & terra natal, mas, re- 

gressou logo ás lavras po serao mineiro. onde graweou avul- 
tada fortuna. 

Quando irrompeu a primeira grande Ncta francamente 
"nativista", a guerra dos emüoabas, nella Parece que o mestre 
de campo de auxiliares não tomou parte, pois que o vemos 
então em S.  Paulo, onde, a 8 de agosto de 1710, Antonio de 
Albuquerque Coelho de Carvalho lhe incumbiu o governo inte- 
rino do velho districto das antigas capitanias de Martim Af- 
fonso e Pedro Lopes de Sousa, partindo a 10 de agosto daqueUe 
anno o primeiro governador da recem-creada capitania de "Sáo 
Paulo e Minas do Ouro", para a região auriiera a submetter 
os rebeldes, tanto rein6es como pauiistas. 

Mal havia assumido o exercicio do seu aito posto, isto 6, 
no começo do m&s seguinte, teve Dornlngos da Silva Bueno que 



acudir, commandando tropas convenlentemente apparelhadas, j. 
defesa do porto de Santos, ameaçado pela expedição corsaria 
de Duclerc, o qual. não podendo tomar aqwlla villa, merc8 da 
resistencia que Ihe foi offerecida, veiu desembarcar na praia 
de Guaratiba. por onde entrou no Rio de Janeiro, capitulando 
logo a p s  com todo o seu exercito. 

Um anno depois, isto 6, em setembro de 1711, Domingos 
da, Silva Bueno contribuiu a soocorrer, com homens e manti- 
mentos, tuao a sua custa, B prapa do Rlo de Janeiro, invadida 
por DUgLIay-TTOuin, dando assim braço forte ao plano, infe- 
lizmente frustrado, da reacção que Antonio de Albuquerque 
tentou operar. 

Perdendo a esposa, d. Isabel de Agular e Silva (filha do 
capitão Manuel de Carvaiho Aguiar e de d. Potencia Leite, 
esta da f d i a  do "caçador de esmeraldas"). a qual faileceu a 
21 de março de 1714, Domingos da Silva Bueno, - cujos tres 
unims fiuios. a esse tempo, jB  tinham w i c á o  e estado. - to- 
mou-se de tal paixão, que, abandonando & fulgores domando 
e da riqueza; recebeu ordens sacras (talvez tambem por influxo 
da educa60 jesuitica, que lhe fbra dada na juvenhide) e re- 
tomou Bs Minas, náo mais para. arrancar das entranhas da- 
queile @i0 Privilegiado os thesouros materiaes que avaramente, 
mas copiosamente, a natureza ~WUItara, e, sim, para espalhar, 
M exercicio do ministerio wclesiastico, os thesouros da bon- 
dade de seu nobre coraçáo, por 14 se finando em taes sombras 
de mcíiestia. que a tradição lhe n8o guardou a data do tres- 
passe, e s6 me peipetrou, na bocca popular, o nome, por que 
Passsra a ser conhecido, de paüre mestre-de-campo. 

Manuel lopes de Medeiros. - N&o abriram os genealo- 
gistas de antanho, nem os escripiores modernos, capitulo para 
O nome e os feitos .de Manuel Lopes de Medeiros. 

Não se lhe conhece, pois, o tronco avito, nem mesmo a 
descendencia, o que deu as0 a mais uma deploravel inven- 
cioniee de Diogo de VasconceUos, o qual attribue a Msnuel 
Lopes de Medeiros a paternidade de d. handsco Matheus 
(op. cit., pags. 22). accrescentando: - "a esposa. do capitão 
Medeiros, d. Maria Cabral, descendia dos m o r e s  de Bel- 
monte, e, pois, era pasteridade afin de Pedro Alvares, desco- 
bridor do Brasil". Ora, a lição que a este respeito nos ministra 
Azevedo Marques (C.P. cit., vol. 11, pags. 25 e 103), e de todo 
procedente, é que d. Francisco Rendon (casado Zom d. Maris 
de Araujo, tia do ünbagista Pedro Taques) nascera do con. 
sbrcio de d. Pedro Matheus Rendon e Lima com d. Maria Mo- 
reira Oabril. Cremos que o autor da NobUfamhis das Srineipaea 
E a m W  h Capitania de Sáo Paulo e S. Vicente, cujas informa- 
qóes o autor dos Apontamentos se limitou a trasladar, devia, a 
tal proposito, saber mais e melhor que o douto escriptor da 
Historip antiga dns Minas Gemes 

Felizmente, os delegados do rei no Brasil, quando faziam 
nomeaees, de ordinario transformavam a patente ou provisão 
em verdadeira fé&-officio da m a  que a recebia. 

mr inro 6 que os docs. de pags. 104 e 226 nos permittem 
verificar que Manuel Lopes de Medeiros fôra, durante 14 annos. 
capitáo da ordenança da vilia de S. Paulo, da qual era "hua 
das principaes pesoas". por nomeação do capitáo-m6r Pedro 



Taques de Almeida: pelo governador geral do Estado do Brasil, 
Antonio Luis Martins Castro e Coutinho. foi feito provedor das 
fazendas dos defuntos e ausentes, servindo tHo bem esse cargo, 
que o successor daquelle representante do soberano, d. J& de 
Lancastm, nem o reconduziu, dando-lhe a mais a provedoria 
dos residuos e capeilas das capitanias de S. Vicente e Ita- 
nhaem; e, além disso tinha sido juiz ordinario da vilia de São 
Paulo, quando se tentou p6r em execução aUi a lei da baixlt 
da moéda, sendo efle o primeiro a declarar-se pelo cumprimento 
da mesma, e isto "contra a vontade de todo o povo, expondo a 
vida a evidente perigo'. E taes foram as maniiestaçóes de sua 
lealdade, que o soberano (d. Pedro 11) o honrou com uma 
carta de agradecimento. 

Tudo isso nos conta Arthur de Sá e Menezes, quer quando 
firma a patente de 12 de janeiro de 1698, graduando a Ma- 
nuel Lopes de Medeiros em sargento-mór dos auxiliares da ca- 
pitania de S. Vicente e S. Paulo e mais viuas da sérra para 
cima, quer quando, a 22 de novembro de 1699, o eleva ao posto 
dc sargento-mbr da capitania de S. Vicente e S.  Paido, vago 
pelo fallecimento de José Tavares de Siqueira. 

&to ultimo acto .foi causa de que o rei fizesse ao seu dele- 
gado mais uma aâvertencia, pela pml ficamos sabendo que 
ao,% governadores daç conc,uistaç ultramarinas de Portugal náo 
ccmpetia o provimento de semelhantes postos, por serem de 
concurso e terem soldo da fazenda real, cabendo-lhes apenas 
dar conta da uacatura ao soberano (doe. de pags. 321). Ainda 
depois o rei, levando mais longe o egoismo das suas prerogati- 
vas magestaticas, declarou, em cartas de 10 e 12 de fevereiro de 
1703, dirigidas a d. Aivaro da SUveira de Albuquerque, "nã3 
tocar ao governador fazer propostas para os postos, mas só- 
mente informar do merecimento dos pretendentes" ("Gover- 
nadores d o  Rio de Janeiro", 1. XII, fls 68 v. e 89 v.). Mas, 
conforme o declarou na carta régia de 13 de novembro de 1700, 
Pedm 11 não confirmou no referido posto a Manuel Lopes de 
Medeims, pois O caso, pelas razóes acima enunciadas, não era 
de confimação, porém lhe expediu a respectiva patente (a 
qual figura a fls. 102 do 1. X da CoUecÇáo ."Governadores do 
Rio de Janeiro") como "merc& nova'', tanto os monarchas 
eram pechosos de suas regalias ... 

A 23 de fevereiro de 1700, Arthur de 88  e Menezes aasi- 
gnava em S. Paulo a provisão pela qual nomeava guarda-m6r 
das Minas dos Cataguazes, - separadas, nesse acto, da juris- 
dicção das do rio das Velhas, - ao sargento-m6r Manuel Lopes 
de Medeims, dando-lhes por substituto, na ausencia, o tenente- 
general ThomBs. da Cosh Barbosa tdoc. de pags. 270). 

Depois disso, não lobrighos nenhuma Outra peca histo- 
rica que nos pwsibiütasse acompanhar o resto da longa e labo- 
riosa existencla de Manuel Lopes de Medeiros, o qual, talvez 
por não ser nobre (si o fosse, as patentes e provisões o consi- 
gnariam), ficou excluldo dos livros de Unhagem da fidalguia 
paulista. 

Si elle chegau a desempenhar a espinhoss funcçáo fie 
guarda-m6r nos sertóes de Cataguases, como é prwavel, fel-> 
por pouco temW, porquanto o governador, não o achando 16, 
no posto para que o elegera, o substttuiu por Domingos da 
Silva Bueno, a 17 de novembro do mesmo anno. 



Somos levado a acreditar que, como em fins de 1700 irmm- 
pesse nas Minas a segunda crise de fome, Manuel Lopes de 
Medeims, j4 bem carregado de annos, preferiu 4s mais altas 
honras e á maior riqueza a salvaçáo da vida, e, a exemplo de 
tantos outros, fugiu para S. Paulo, onde se deixou ficar, até 
que a morte o colheu em meiados de 1703, pois, em carta de 14 
de julho desse anno ("Governadores do Rio de Janeiro", 1. XIII, 
fls. i29 v.), d. Alvaro da Silveira de Albuquerque já se refere 
a esse trespasse. 

MuUüan Barba= da Silva - De Mathias Barbosa da 
Silva iambem ignoramos a prncedencia e a prole. 

O doe. de pags. 268, - patente de ajudante do numero 
do terço dos auxiiiares de S.  Paulo, firmada por Arthur de 
84 e Menezes. nessa então vilia, a 18 de fevereiro de IMO, - 
apenas nos revela que Mathias Barbosa servira, como solda- 
do de infantaria, cinco annos e tanto na Colonia do Sa- 
cramento e pouco mais de um anno na praça do Rio de 
Janelro. 

E' este o logar apropositado para rectificarmos uns !n- 
desculpaveis anachronismos e ficções do dr. Diogo de Vas- 
concellos. Falando da primeira viagem daqueiie governador 
ás Minas Geraes, iniciada .a 23 de agosto de 1100, escreve 
eUe, textualmente, o seguinte (ob. eit., pags. 140): - "Elie 
havia em 18 de Fevereiro, estando em . Paulo, nomeado a 
Domingos de Amores de Almeida Mestre de Campo do Terço 
da Ordenança para ficar na guarniçeo da Villa: e a Domin- 
gosda Silva Bueno Mestre de Campo Sos Auxiliares, bem 
como Ajudante deste a Mathias Barbma da Silva, afim de o 
soompanhsrem na escolta." 

Ora  tudo isso está muito longe da verdade dos factos, 
como passamos a demonstrar: - a patente de Domingos d* 
Bllva Bueno, de mestre de campo dos auxiliares. é de 29 
de novembro de 1697 (doe. de pags. 96): e a de Domingos 
de Amores, de coronel do terw da ordenança, é de 7 de 
janeiro de 1698 tdoe. de pags. 102). O primeiro ajudante do 
numero do terço dos auxiliares não foi Mathias Barbosa, z,  
6im, João de B m o s  Rego, soldado reino1 que subira a alfe- 
res de infantaria, o qual foi graduada caquelle posto por 
Arthur de SB e Menezes, em São Paulo. a 15 de dezembro 
de 1699 (''Governadores do Rio de Janeiro", 1. W, fls. 56 v.). 
E' certo que a nomeação de Mathias Barbosa. como a de 
todos os outros da mesma data. póde enquadrar-sa nos pre- 
parativos da jornada do governador &s Minas Gerais; mas 
não é menos certo que Arthur de Sá e Menaes, depois de 
Lavrada tal patente, ainda deu cutres de officiaes dos auxi- 
Uares e da o r d e n a 9  a varios Paulistas de nomeada, em 18 
de fevereiro e em 3 e 4 de março de 1700. Nem partlu logo 
para a 'miá0 do ouro. Regresrou para o Rio de Janeiro, onde 
s. 19 de março já despachava, e aqui ficou até 23 de agosto, 
dia eui que seguiu viagem para o el-dorado que os bandeiran- 
tes psuUstas haviam descoberto no hinterland brasileiro. 

Voltando, agora, a.Mathias Barbosa da Silva, temos de 
recorrer ás informaç6es do estudioso investigador da Historia + 

MtigadasMinasGeraes 
O ajudante do numero, promovido mais tarde a coronel,, 

Mls-za 



amealhou avultada riqueza nas lavras mineiras, "Situando-se 
abaixo do EWquim, fundou o arraial da Barra-Lnnga, que 
se conheceu por muitos amos com o seu nome" (op. cii., 
psgs. 127). 

Da obra de Antanil, na descri-o do caminho novo fran 
queado pelo füho do "caçador de esmeraldas", colhe-se que 
O sitio de Matbfas Barbosa, - que foi "berço de Juiz-de- 
Fóra", na phrase de Diogo de Vasconcellos, - ficava além 
do de Si& Pereira d e  SB e se limitava adeanie com as 
roças de Antonio de ArauJo. 

Em 1720, Mathias Barbosa da 811va tomou Iiarte na 
~ublevqáo contra o conde de Assumar, pois o seu name fi- 
gura entre os dos que asignaram, na viUa do carmo, o 
celebre t emo de 2 de julho daquelle amo. 

E que eUe vivia e era ainda valente tres lustros depois, 
conta-o Diogo de Vasconcellos íop. cit, pags 168) peia ma- 
neira seguinte: - "De 1131 a 33, os.terriveis barbaros tindios) 
fizeram tres rasouras completas, matando e roubando o que 
encontravam na Bma-Longa e no Forquini: sendo necessailo 
que, em 1734, o Conde das Galveas encarregasse o Coronel 
Mathias Barbosa da Silva de armar uma expediçáo fortlssima. 
com a qual o famoso chefe entrou pelas florestas em viva 
guerra, e deu combates até B .Natividade. 56 assim o povoado 
respirou". 

Sobre o fim que teve Mathias Barbw,  cujo nome per- 
dura numa estação da E. F. Central do Brasil, e sobre a des- 
cendencia que porventura deixou, - nada pudemos respkar 
cios muitos livros e paptis avulsos que attentamente folhe8mos 
e deletrebmos. - cumpre-nas. ao encerrar esta nota, deciarar que reser- 
"&mos para os volumes seguintes outras apreciaçáes de wn- 
juncta sobre vultos notaveis da epoptia do bandeirkmo. 

As que ahi ficam, foram-nos impostas pela necessidade 
de esclarecer does. dos aqui reunidos ou de corrigir enganos 
dos escriptores que t&m versado este relevante assumpto. 

De Carlos Pedroso da Silveira, Garcia Rodrigues Paes e 
outros epigones do grande cyclo espontaneo do ouro, volve- 
remoa no tamó proximo a pôr em fóco, com mais individuação, 
as figuras inesqueciveis, que se projectaram cheias de fulgor 
pelas duas decadas primeiras do seculo XVIII, que foi tambem, 
para a nossa Patria, como para o mundo culto, uni secolo ex- 
cepcionai. - 

U 

ANTONIO DE O m I R A  LEITAO 

JB vimos, em a nota 0, a valia desta peça historica, no 
que concerne B incompztencia dos governadores portugueses 
da wlonia americana para o provimento de cargos de Ju- 
dicatura. 

E, cumprindo a promessa que aUi fizemos, vamos tras- 
ladar para estes aridos commentos um dos mais luctuosos e 
empolgantes e p w o s  que se desenrolaram na r e g a  do ouro. 



E eiie de f e i w  a merecer que alguns dos nossos bom 
poetas, novelistas ou dramaturgos o aproveite, quer para o 
perpetuar em rimas, quer para o fixar em romance que E- 
evoque os habitos bravios. o desmedido 0-0 e a rija 
eniibratura dos homens daquelh epoca, quer, emfim, para 
reviver no tablado, - principalmente WOIa que se cogita de 
um theatro nacional, em que não entrem as puras francesias 
ou suas imitações costumarias, - o evento lugubre de armar 
B fatalidade o braço de um pae amantissimo contra a for- 
mosa e unica filha, - scena de sanguz que, quasi um sculo 
depois, veiu a ter .a sua reproducção, com variantes secun- 
darias, na Unda Paulicéia, tendo tambem por protagonista um 
Vulto eminente da terra dos bandeirantes. 

Antonio de Oliveira Leitão, além dos cargos nobres qus 
mcupara em 'S. Paulo, outro desempenhou nas Mim, do 
q a .  não dHo noticia os escripiores especialistas recentes, 
nem os lidhagistas antigos. Mas na Geogmphia. histmiep da 
capitania de Mhias Geraes í"Publicações do Archivo Nacio- 
nal'', voi. iX, paps. 93) encontra-se-lhe o nome na e=& de 
S. José do rio das Mortes (hoje cidade de Tiradeuia, embora 
o immmtal alferes haja nascido em São J W  de1 Rey) a vilia, 
por actn do conde de Assumar, em 19 de janeiro de 1719 talli 
vem 20 de janeim; nós, porem, damos a data certa, qual se 
v6 na "Revista do ArcNvo Mineiro", vol. I5 pags. 92). Quem, 
como ouvidor, no impedimento de Valerio da Costa Gouvêia, 
f ~ n ~ i o n ~ u  n o .  empossamento da camara do novo municipio, 
foi o eoronel Antonio de Oliveira Leitão. 

Sobre a .  üiustre familia deste inditoso compatricio nosso , 
trata exhaustivamente, desde o tronco até 6s ultimas vergon- 
teas aotuaes, o dr. Luia Gonzaga da Silva Leme, no vol. VIiI 
da sua Geneaiogia panlistana, pags. 521-523. 

Agora, para que mais adestrada penna substitua a nossa, 
no relato do doloroso acontecimento, leiamos o que sobre isto, 
sab a epigraphe 'Ragedia domestica', estampou em sua ex- 
cellente obra Hiamia d g a  das Minas Geraes, pags. 329-3'30, 
o dr. Diogo de Vamnceiios: 
- "Não pQdem0s deixar aqui de mencionar tamhem um 

facto amimovente e tragiw succedido em Villa Rica, em fins 
do anuo de 1720, facto isolado, mas caracteristico da 
epoiha. 

Morava na Villa o Coronel Antonio de Oliveira Leitíio, 
paullsta de distincta nobreza, descendente do Capitão Mor 
tinto& de Oliveira g de D: Genebra Leitáo de Vaffioncellos. 
Este foi o primeiro' governador e Lagar-tenente de Martim 
Affonso de Gowa na capitania de S. Vieente. 

O D m m l  pertencia B classe dos mais conspicuw moços 
de São Paulo, sua patria, e de muitas mcasióes, em que se 
notabiüzau, conta-se que nas festas, alli celebradas, quando a 
Vüia tomou posse de cidade em 1712, foi um dos cavalheiros 
mais applaudidos, ganhando muitas sortes, e acabando por ar- 
rebatar em deürio o povo, que assistia o espectaeulo, com de 
una 56 cutilsda cortar a cabeça do touro, façanha, que refe- 
rimos, segundo se acha na obra. de Pedro Taqws. 

Tendo-se casado em São Paulo com D. Branca, neta de 
D. Babe1 Ribeiro de Alvarenga, cuja nobreza lhe era egual, 



s e d o  maior & sua, o Coronel exerceu em Sáo Paulo os cargo3 
da republica, e wmo Ouvidor substituto reputou-se pela Tecti- 
dão e criterio de seus actos. 

Tendo-se mudado para :Villa Rica. com a sua familia, 
collmu-se esta logo na estima da?, principais; e naqueas 
tempos é bem de se entender que as iamilia$ recatando-se, 
formavam uma roda pequena, mas aristacratica, s~parada Por 
completo do commum do povo, e das dissençóes. Orgulhoso 
e altivo, o Coronel LeitHo tinha uma filha unica edoravel, 
donzella de extrema formosura, e de quem tinha desmedido 
zelo, ns edade em que ella estava, para náo se inclinar por 
moço. que não fosse igual, o que bem raro se achava. Náo 
admittia até então a minima duvida sobre a füha estar h t a  
de qualquer paixão; mas por fim começou a suspeitar de 
suggestóes por um rapaz. de somenos qualidade. Torturado de 
duvidas poz-se a espreitar a nioç&, e um dia, vespera do Natal 
de 1720, em que eUa sahiu ao quintal, estando a sacudir um 
lenço para estende]-o ao' sol, o pae entendeu ser aquiUo um 
sipnal convencionado: desceu vrecipitadamente a escada. e. . . 
encontrando-a num quarto terreo da casa, cravou-lhe uma faca 
no coração. Morreu'instantaneamente. D. Branca sahiu como 
louca, em gritos pela rua: o povo acpdiu ao logar, e o namo- 
rado enfurecido com seus companheiros atacou a casa, que os 
amigos do Coronel defenderam, não faltando quem lhe desse 
razão, em antes querer a filha morta, que casada com quem 
não n'a merecia, segundo os preconceitos da epocha. O enterro 
da m w  foi feito neste tumulto, sendo preciso, que o Conde 
d'Assumar viesse da Villa do Carmo a toda a pressapara evitar 
maiores consequencias. Preso o Coronel, que se poder8 justiii- 
car por um accesso de loucura, o Conde o enviou para ser jul- 
gado na Bahia, onde a Relação o condemuou 8 morte: e, como 
não podia ser ~nforcado ré0 de nobre condição, ergueram-lhe 
um alto cadafalso a que subiu, e neUe foi decapitado aos 16 
de Junho de 1721. O mais que se conta a respeito de D. Branca, 
pertence aos dominios ds lenda, e sb, como tal, poderiamos aqui 
reproduzi-lo. Entregue As resignações de mulher verdadeira- 
mente christs, mas dominada sempre de infinita tristeza, fui, 
senão a fundadora, a perpetua zeladora da Capella do Senhor 
Bom Jesus dos Perdões. A filha innocente não carecia dessa. 
lembrança: e, pois, ahi temol-a a pobre viuva aos pés de quem 
Poderia perdoar o proprio hcm-m, que a desgraçou: mas a 
queln ella tanto havia amado, e. a quem ainda cuidava ser 
Util na dor incansolavzl de seus derradeiros dias.'' 

Este cruento epbodio, s6 explicavel por Um orgulho sobre- 
humano ou por uma subita insania mental, e o de que foi 
autor Fernáo Dias Paes Leme, - fero Junio Bruto dos sertões 
mineiras, - fazendo suzpsnder da forca, no acampamento do 
Sumidouro, a um filho natural, ao seu dilecto José Paes, que 
ordira conspiração para impedir o genitor quasi octogenario de 
proseguir na inutil jornada ã caça das esmeraldas, constituem 
as duas unicas aberraçães de camcter dos paulistas, escuren- 
tando com o sangue da propria amada prole a luminosa ea- 
terra da sua marcha heroica e triumphal para a immortaiidade 
da Histeria. 



V 
JOSE' RABELLO PERDIGhO 

Doe. de PW 309 

Deprehende-se desta peça historica que José Rabello Pm- 
digão era de origem obscura, pois ahi não se lhe attribue 
linhagem nobre em Portugal, onde fera soldado ,e donde, com 
O MVO governador do Brasil meridional, escolhido Para suc- 
ceder a Sebastián de Castro Caldas. viera para o Rio de Janei- 
ro, engajando-se aqui como praça de pret numa companhia de 
milicias, da qual o tirou Arthur de 54 e Menezes a 18 de se- 
tembro de 1897, para confiar-lhe o cargo de secretario da Re- 
partiçáo do Sul. 

Como tal. escreveu ou fez escrever todos os actos do habil 
delegado da metropole, durante a sua vigorosa e longa admi- 
nishaçáo. E iáo boa wnta deu do encargo, que Arthur de Sá 
e Menezes, expirado o triennio que lhe demarcara á func60, o 
reconduziu nella, a 8 de outubro de 1700 ("Governadores do Ria 
de Janeiro", 1. VII, fls. 122). Equivoca-se lamentavelmente Diogo 
de Vasconcellos, quando assevera (op cit., pags. 139) que o 
provimento de tas cargcfj era tão sómente por seis meses 

nido nos faz crer que José Rabello Perdigáo, que subme- 
veu os ultimos =tos administrativos de Arthur de 88 nas 
Minas, antes do definitivo retomo deste para o reino de além- 
Atlantiw, obteve do seu grande amigo e poderoso protector, 
directa ou indirectamente, uma data de terras auriieras no 
ribeirão do Carmo, deixando então o logar de secretaxio da 
RepBltim do Sul, para constituir-se lavrador de ouro 

Caiogeras (w. df pags. 623, falando delle ,diz: "... se- 
cretario do governador Arthur de Sá e Menezes em 1?W, es- 
tabelecido deDois no ribeiráo do C a m  wmo mineiro por conta ~ ~~ 

pmpria.. . " 
viu-se, já, que Perdigão secretariou a Menezes desde 1697 e 

6 indiscutivel que se demittiu de tal emprego em 1702, Parque 
não lhe achámos o nome a figurar nos actoa do novo preposto 
regio. d. Alwro da Silveira de Albuquerque. clffa passe remonta 
a 12 de julho de 1702 (Vamhagen dá 15 de julho, mas na 
collec@o "Governadores do Rio de Janeiro", 1. VIII, fls. 259, 
vem o primeiro aeto firmado por d. Alvaro com a data de 12 
de julho de 170a). e que tomou para seu secretario a Faustino 
A- de Carvalho, substituido por Bartholomeu de Siqueira 
Cordovil no governo de d. Fernando Martins Mascarenhas de 
Lancastro (1.0 de agosto de 1705 a 11 de junho de 1709). 

Reinol, wmo era, José Rabello Perdigão mereceu a con- 
fiança do primeiro dictador que houve em terras da America, 
Manuel Nunes Vianna, caudilho dos forasteiros na "guem dos 
embabas", o qual o nomeou superintendente das minas do 
ribetráo do Carmo, posto esse em que foi confirmado wlo pri- 
meiro governador da nova capitania de S. Paulo e Minas do 
Ouro. ~ n t ó n i o  de Albuquerque Coelho de Carvalho. 

Ao installar & a primeira viiia das Minas-Gemes, 6. qual 
deu o nome de "villa. do Ribeirão de Nossa Senhora do Cama 
de Albuquerque" (a 8 de abr i  de 1711, mas mudado Pela carte 
régia de 14 de abril de 1712, que approvou tal oreaçáo, para o 
de "viiia de Nossa Senhora do Cru'mo"), o ex-seiretsrio de 



Arthur de Si e Menmes foi um dos signatarios do iermo de 
erwcáo do novo municipio, c. quando se fez a eleiFHo da rea- 
ppcriva ramara. a 4 de julho de 1711, recebeu a investidura de 
"juiz mais moço". 

A exemplo dos demais potentados do Carmo, iambem se 
apresentou a Albuquerque, como seu bando de escravos e ag- 
gregados, para a jornada ao RIO de Janeim, w t u  em me- 
cução pelo govempdor de São Paulo e Minas, de quem era 
apenas substituto, por via &ia de successHo, Franetsco de 
Castro Moraes (vide termosde 17 e 19 de julho de 1709, in 
"Publicações do Archivo Nacional", vol. VII, pags. 7-9) - con- 
tra a formidavel invasão victoriosa de Duguay-Trouln 

Jose RabeUo Perdigão, finalmente, deu, sinão o seu cogm- 
me, ao menos o nome de sua importante funcção ao tempo de 
Arthur de 68 e Menezes, a uma ponte, a uma Iadeira e a uma 
rua, ou, melhor, a todo um arrabalde da viUa do Carmo, cha- 
mado, na primeira metade do seculo XVIII, bairro do "6e- , 
cretario", e que mais tarde se baptiwu por "Sant'Anna'. 

Em 1733, ainda vivia na sua propriedade mineira, por<lu8nto 
a 2 de janeiro daquelle anno ministrava ao padre Diogo Soares 
varias informações historicas sobre os Primeiros descobrimentos 
do ouro no sertão dos Cat&guases. resumidas modemamente por 
Capistrano de Abreu e publicadas por Orville Derby no vol. V 
da "Revista do Instituto Ristoricode S. Paulo". 

E Calogeras iop. cit., pags. 64). cotejando a exposiçáo do 
ex-secretario de Arthw de Sá e Menezes com os relatos de 
Bento Fernandes, conclue por achar "integralmente acceitavel 
o que narra este velho paulbta sobre as primeira phase da 
mineração". 

Nio visamos a increpar este asserto de incoherente com 
a apreciação geral que o douto autor do alentado e substan- 
cioso parecer sobre As Minas do Bmsü e sua legkh& táo 
acertadamente emittiu no trecho de pags 7ü e por nbs trsns- 
cripto em a nota D. Mas presumimos que, como Jose Rabello 
Perdigão náo vaaasse inielizmente em livro os grandes feitos 
de que foi testimunha ocular e registrador official e os de que 
apanhou de outiw a tradição, recentissima em 1697, e wmo 
Bento Fernandes, em 1733, já maior de 40 armos, fosse vizinho 
e talvez amigo do ex-secretario de SB e Menezes, - completou 
este as lacunas da retentiva do filho do coronel Salvador Rn- 
tado, de modo que a exDosiç3.o feita a D i m  Soares em 1733 
e os apontamentos compilados por Siiva Pontes, como oriundos 
do velho paullsta. Bento Fernandes, assumiram, assim, a mais 
assombrosa feiçáo de paridade e verosimilhança. 

Por outro lado, r> filho do coronel Salvador devia ter en- 
fronhado a Perdigáo dos successos da bandeira do pae; a qual, 
após o primeiro deseobriI~ento do ouro na Iiaverava, trans- 
formada de escravista em mineira, toda se dispersam pela re- 
giáo aurifera, não retomando a S. Paulo sináo em debandadas 
individuaes, e desse modo o ex-secretario de Arthur de 8a 
preencheria, a seu turno, os claros que a tradição oral dw pau- 
listas necessariamente apresentara, quanto aos acontecimentos 
desdobrados no sertao dos Cataguases em 1695 e 1696, no to- 
cante ao encontro das duas levas taubuteanas e suas immedia- 
tas cousequewiss. 



Apesar, porém. de iudo Isso que suppomos, a imprecfsáo 
das reminixencias de ambos, relativamente a factos capitses, 
6 innegavei e digna de que a dePlOremos, todos os que cultua- 
mos a Hisimia de n m a  amada Patria. 

Bem mereceu, portanto, estes ligeiras commentos o humilde 
soldado lusitano, erguido ao cargo de secretario do atilado go- 
vernada das capitanias do sul e depois tmmfonnado em ex- 
DlOradOr de ouro no ribeiráo do Canno. - 

Si morreu rico e si d e m u  descendentes que se derramassem 
pela terra dBb grandes 0pulenrl:ls minera&y - não nol-o dizem 
nem os chronistas nem as historiogrsphos. 

O CARAtXER DOS PAULISTAS E OS FONDAMETiTOS DA8 
P-AS h6ANIFESTAÇOES DE NATNISMO NO BRASIL 

A expulsáo dos jesuitas em 1840 (a primeirs popularmente 
levada e. effeita no Brasil) e a acclama@o de Amador Bueno 
da Ribeira em 1841 (sobre a qual inserimos, no vol. anterior. O 
curioso doc. de pags. 33) evidenciaram desde logo a indole asso- 
mada e os arrojos de independencia dos homens que, desde fins 
do seeulo anterior, andavam a afundar-se impavidamente no 
amago dos sertóes, no seio da propria t e m  ou nas de alheio 
domi@o, preando indios e dando combates aüs caste1hanos. 

Em 1660, rebeb-se o povo de S. Paulo contra a autoridade 
de Salvador Corrêia de S4 e Benevides, nomeando governador 
das capitanias do sul em 1658, O qual jB f6ra expulso pelos 
pauüistas em 1544 (anno em que veiu como administrador geral 
das minas do Brasil), por amigo declarado dos.ignacianos, aos 
quaes queria repor na terra dos bandeirantes. Oppuzeram-se B 
sua i d s  W u e b  capitania: mas, no anno seguinte, desistiram, 
mie pol>rs, do intento hostil, ante as explicaçóes e habiii- 
dade do preposto regio. 

Em 1f377, 1685 e 1687, ha em São Paulo novas tenta- 
tivas de expulsão dos filhos de Loyola, por causa do captiva- 
menta dos indios, as quaes foram evitadas mediante aecordos 
que os padres souberam argutamente negociar. 

Em 1681, d. Rcdrigo de Castello-Brancn é assassinado, nu 
Sumidouro, por um pagem de Manuel de Borba Gato ou por 
este, estando aquelle, que representava a autoridade r&ia La 
administração geral das minas do sul do Brasil, B frente de 
um bando numerosõ de pauiistas e d e g d f o g  orgsnizados em 
pB de guerra . ~ 

Em 1694 e 1698, graves factos occorrem em S. Paulo, tendo 
por origem a altera550 do valor da Inoéda, determinada por 
ordem da metrmle, e vieram juntar novos actos de violencis 
B contenda de longa data e dura40 entre . Pires e Ca- 
margos. 

Eplsodiw de menor monta, rebentados em varias epoeas, 
coruwrriam a demonstrar a audacia insuperavel das bandel- 
r a n h .  Bn a nota E, vimos jb o que promanou de uma questão 
& nonada entre Timothw CQrrUa de GOes e Jose ginheiro 



Machado; e no vol. seguinte teremos ensejo de passar em re- 
vista outros analogos a ess2, como o de Bartholomeu Fernandes 
de Faria, regulo intrepido que, em 1710. marchou Contra 
Santos, então guarnecida por dois batalhóes de infantaria, e 
alli tomou grande quantidad? de sal, pagando-o pelo justo 
preço, para abaske r  as villas que de tal genero Pivara 8 
ganancia do contractador: e o da tentativa de morte e ex- 
pulsão do.desembargador syndicante Antonio da Cunha Souto 
Mayor, levada a effeito pelos paulistas das melhores familiaa 
na villa do Carmo, em 1712. 

Vejamos. porém, o que nos dizem os docs. enumerados 
na epigraphe apposta B. presente nota. 

No ds pags. 31 lê-se uma profunda verdade, proferida pelo 
governador do Rio de Janeh'o. Luiz Cesar de Menezes, o qual, 
tendo recebido ordem do soberano para coh'ib'ir as molestis 
e vexaçóes que os paulistas faziam aou missionarios, por causa 
dos indios, assim se exprimia em carta ao rei, de 30 de maio 
de 1691: - ". . . acho q' estes mrls. (moradores) uiuem comn 
quazi á lei da natureza e naõ guarda6 mais ordens que aquells 
q' conuem (convêm) a sua c0mu.a tconveniench) e assy será 
muy difficultozo obrar com elles couza algua tocante ao p.ar 
(particular) de indins e gentio, e como os Goures. (Governa- 
dores? desta praw na6 tem naquellas Cappnias jurisdiçáo (,) 
apenas obseruaõ algua ordem do Gouor. gai.. . . " 

Não admira, pois, que, em 1697, os paulistas se sublevas- 
sem contra uma autoridade de nomeação régia, qual era o 
provedor dos quintos do ouro de Paranaguá, e o depueessem 
do cargo de capitão-mór, que tambem desempenhava na capi- 
tania de S. Vicente, - tudo por motivo de uma devassa que 
o mesmo tivera a coragem de agrir e na qual apoarecenun 
provas contra alguns potentados da terra. Desses docs., que d o  
os de pags. 89, 158 e 174, e do facto a que elles dizem respeito, 
já tratbmos mais circunstanciadamente em a nota H. 

Em carta ao rei, de 30 de maio de 1698, conta Arthur de 
Sá e Menezes como os regulos paulistas logravam por armas 
a arrematação dos contractos das dizimas (doc. de pags. 159). 
e na de 27 de maio (doc. de pags. 144) jB havia exposto como 
das ordens do administrador da fazenda real em S. Paulo se 
fazia pouco caso, acrescentando: - "como eu posso testemu- 
nhar PeUas q' achey sem se darem R execuwó.. ." 

Pois bem: - ainda em 1697, por causa do cumprimento 
da lei régia que quebrara o padrão da moéda, tentaram os 
paulistas impedir que Arthur de Sá e Meneees para lá se di- 
rigisse. Relata-o este em sua carta que ao soberano, datada de 
1.0 de junho de 1698 ‘[doe. de pags. 164) : - «... e o principal 
motor deste crimo foi pedro de Camargo, dezobedependo a todas 
as ordens q' lhe fora6 mandadas pello Governador da Bahya, 
desprezandoas e naó as querendo ouuir, e a seu exemplo fizera5 
o mesmo todas as  mais villas, estando feito absolutamte. negul~ 
de sorte q' quis insinuarme pello Ajudante Pedro d s  Silua q' 
escwado era eu querer hir a Saõ Paulo, porp' ellw se ssbiaó 
mto. bem 6 0 v m  e q' me.. . . . . . . (deixasse?) estar nesta 
Praça, com a minha infanteria, attendendo, ta6 pouco as  obri- 
gaçOes de vaçallo, q' eile e algus seus Sequazes proferiaó comas 
4' por indignidade na6 faço premnte a V. Masde.; neste mesmo 



tempo soçedeo deitarem de noute hum papsl em caza do Juis 
izidoro Tinoco, cujo treslado faço Prezente a V. Magde., o qual 
contem o impedir me a subida aquellas villas.. . " 

Mas ArWiur de Sá e Menezes foi e conquistou habilmente 
os paulistas pela sua larga politica de toleraneia, a tal ponto 
que, pouco depois, elogiava francamente aquelles intrepidos pio- 
neiros dos szrtóes ídoc. de pags. 141), para os quaes pedia ao 
monarcha a honra de uma carta régia de agradecimento, pois 
delles se havia .de Valer, p.% o fim dos descobrimtos., e tudo 
O mais pertencente ao serviço de V. Magde.. . ." (dm. de 
pags. 161). 

Foi talvez o proprio Arthur de S& e Menezes quem Ihes 
sumeriu a idbia de oedirem a metrmole a vinda de ministros 
d e a l t a  justiça. po$ q&%so zecuniava os planos do sagaz 
governador. 

E essa necessidade de orgams superiores da lei era impe- 
riosa. Eh 1698, estalou a noticia do crima de falsificaçáo dos 
cunhos, - evento de que j& tratamos em a nota H. E' bem 
provavel que esse delicto haja germinado no cerebro de frtl 
Roberto, seguramente reino], que o pgs em execuçáo acumpli- 
ciando-se com outras pescas, entre as quaes. o padre José Ro 
drigues Preto. Este, pe:o appellido, deve ser rebento de afamada 
pwenie  de sertanistas. O barão do Rio Branco íop. eit., pags. 
61-62). wrrigindo equivocas de outros escripees, refere-se a 
um portuguès, de nome Manuel Preto, que em suas terras da 
Expectaçáo (N. S' do 0') perto da então villa de S. Paulo, 
tinha mais de 1.OW indios combatentes, com os quaes se arrojou 
B conquista das reducções jesuiticas, das quaes muitos desses 
escravos aborigenes tinham sido tomad.3~. no primeiro quartel do 
seonio XViI. Dessa e s t i e  do fundador da freguezia do O' 
(a quem Azevedo Marques, divergindo de Rio Branco, attribue 
a naturalidade de paulista, op. cit., vol. 11, pags. 661, que deixou 
um filho, Antonio Preto, e tinha tres irmãos, Innocencio, Se- 
bastião e José, 6 que era garfo o vigario tsubateano, socius sce- 
leris do egresso benedictino. Registre-se, todavia, que a grave 
vioia@o das o rdenaes  do reino, praticada pelos falsarios ton- 
surados e profanos, terminou por um indulto collectivo. 

Os braganças, excepto Maria I no tocante B inconfidencia 
de 1189, timbraram sempre em applicar no Brasil o principio 
liberal da amnistia, talvzz tomando por nonna o brocardo dos 
neerlandeses: - "Extra aequinoctialem non peccari.. . ", isto é, 
"alem da linha equinocial n5o ha crimes.. . " 

E' de assombrar, - accentue-ze bem, em honra dos pau- 
listas, - que os dms. historicos náo relatem díllcs sináo sonc- 
gaç6es dos tributos cobrados pelo erario regio, - facto que se 
constata entre os povos mais adeantados; nas qums é imma.. 
'nente a tendencia 9. fraudaçáo do fixo. - e náo nos apresentem 
f u r k ,  roubos, assaltos, dos thesouros colhidos em pleno sertão, 
longe de toda a policia e até, a principio, sem a presenGa de 
autoridades de qualquer especie. O demonio do ouro não ns 
tentou para esse mal, e a opulencia, brotando das entranhas 
fecundas da terra ampla e prodiga, chegou para todos:. . 

Mais tarde, slm, quando a turba-multa de aventureiros de 
toda parte e de todos os matizes invadiu, inficionou, em mshs 
SUCeeSCivos, as regiões incultss que os bandeirantes tinham des- 



bravado, ahi então, ccmo veremos nu vol. seguinte, os ataquei 
& propriedad;. privada enchem largas paginas dos annaes coe- 
taneos, e os paulistas foram as victimas predilectas do bandi- 
tismo victorioso. 

O doc. de pags. 272, assim como os de nomea@o dos guardas- 
móres, relatam violencias por partes dos poderosos na tomadia 
dos quinhões mineraes, e tastificam, além da existencia de 
guardas-móres intrusos, a opposiçáo que foi feita a primeira 
autoridade dessa natureza, investida de poderes por Arthur de 
Sá e Menezes; - Garcia Rodrigues Velho. 

A reparti@o das datas havia de dar ensejo, fatalmente, 
a taes turbapões da ordem, porquanto não era facil cumpril 
a letra estricta dos regimentos então vigorantes, nem sempre 
conciliavel com os desejos e a cupidez dos descobridores e da 
gente da sua bandeira. E, como a hostilidade foi feita por 
paulistas contra um conterraneo respeitavel e benemerito, - 
isso evidencia que bastou este alcandorar-se ao posto de fiscal 
dos interesses regios na região d q  ouro, para que lhe faltasse 
o devido acatamento dos seus compatricios, que egusl proceder 
haviam tido com relação a Jose de Camargo Pimentel. 

O doc. de pags. 319 6 de importancia capital.. e encerra 
os fundamentos da sangrenta refrega, conhecida por "guerra 
dos emboabas". 

Cartas régias haviam promettido aos descobridores. alem 
de varias mercês honoriiicas, as terras auriferas que acha% 
sem, impondo-lhes tão sómente o pagamento dos quintos. En- 
tretanto, como se vê do Regimento de 3 de março de 1700 
(doc. de pags. 2721, esse regimen foi modificado, e de t&l ma- 
neira que, dentro em pouco, os forasteims, os adventicios dz 
todas as castas e condipões, começaram a ser aquinhoados com 
sesmarias na região das minas. 

Os moradores do Rio de Janeiro, reinóes em sua maioria 
e mais em contraio com cs governadores e mais queridos 
destes, foram os mais aventurados na obtencão de taes con- 
cessões. 

Dahi o ~roteçto dos paulistas, feito perante a camara de 
sua villa a 7 de abril de 1700 (e  não a 16, como erradamente 
affirma Azevedo Marques, op. eit., "01. 11. pags. 2461, e 
mandados pelos edis, em forma de representação. á presença 
do soberano. 

A queixa era natural, era legitima. era bem 'fundada; 
mas ao mouarcha bragantino e aos seus proconsules no Brasjl 
era difficil attender ao justo prdido dos paulistas, que para 
si reclamavam, como c~nquistadcres e descobridores. as terras 
que estavam sendo doadas n alienigenas, que não as haviam 
descoberto nem conquistado.. . 

As crises de fome. oicorridas por duas vezes na regiâo 
das minas, deram axo tambem. ccmo veremos melhor no voi. 
seguinte. a que os reinóPs e bahianos, seus asseclas, se apo- 
derassem de lavras opuleiiras, qui os paulisaas, assoberbados 
pela total carestia de viveres, tinham sido forçados a aban- 
donar. 

Tudo isso, - addicionado ao orgulho innato dos indo- 
maveis bandeirantes a que se sobrepuzerain obusos e prepo. 
tencias da relapsa fradaria gananciosa e da gentalha refece 



e rapace amesendada ao balcão dos portugueses, mais solertes, 
mais previdentes e até mais ambiciosos que os paulistas, - 
foi o que deu origem ao baptismo de sangue da tsrra bem- 
dita, da terra privilegiada do ouro e dos diamantes, onde o 
nativismo entS.0 irrompeu numa explasão violenta e fomi-  
davel, dominada. comtudo. pelo numero e pala ferocidade do3 
contrarios, que lograram victona facil, expulsando definiti- 
vamente do coragáo do Brasil a maior parte dos que primeira 
lhe relevarem as opulencias incalculaveis. 

Mas, visando nós a par de manifesto, níio as camas e 
consequencias da "guerra dos emboabas", que serão estnda- 
das no torno proximo-vindouro. e, sim, o caracter dos pau- 
listas, - vamos ainda recorrer ao que se nos deparou a tal 
Proposito, coiügido por Azevedo Marques (op. cit., vol. 11, 
pags. 95-96) : 
- "O capitáo-gineral D.  Luiz Antonio de Souza Botelho, 

nas informaçóes prestadas ao Governo da metropole em 11 
de Dezembro de 1176, exprime-se assim: "São os paulistas, 
segundo. a minha propria experlencia, grandes servidores de 
Sua Magastade. No seu real nome fazem tudo que lhes manda, 
expõem aos perigos a propria vida, gastam sem diffiâuldade 
tudo quanto tem, e vão até O fim do mundo sendo necessario. 
O seu coração é alto, grande e animoso, o ?eu juizo grosreiro 
e mal limado, mas de um metal mui f i o :  são robustos, fortes 
e sadios, e capases de soffrer os mais intoleraveis trabalho?. 
Tomam com gosto o estado militar, e offereeem-se para ac- 
comme@er os p r i g a ,  e facilmente se armam e fardam á sua 
custa". 

Nas instrucç8es dadas pelo vice-rei marque2 de hvradin 
ao capitáo-general de S. Paulo, Martim Lopes Lobo de Sal- 
danha, a 21 de Maio de 1715, lê-se c seguinte: "Tem sido a 
Capitania de S .  Paulo. e berço em que se crearsm aquelles 
valorosos homens, que fizeram tão conhecido na Europa o 
nome portuguez: elles com o seu valor accrescentaram muito 
os dominios d'm-Rei Nosso Senhor. já descobrindo terras que 
nunca t i a m  sido povoadas, já descobrindo nas mesmas 
terras os grandes thesouros que fazem a preciosidade dos do- 
minios da America, j& expulsando de alguns outrcs estabeleci.. 
mentos differentes corporações de gentes, que por se refugia- 
r2m dos mais reprehensivoç delictos, continuaram a praticar 
o despotismo dos seus m&os costumes, 'estabelecendo-se e pro- 
curando fazer povoa~óes em diversas paragens que por titulos 
nenhuns Ihes pertenciam. N'estes distinctos exercicios se em- 
pregaram por muitos annos os naturneç da Capitania de São 
Paulo, e se empregaram ainda hoie. ?e os tivessem tratado 
com aquella humanidade e remnh~cimento que se devia ter 
com os netos de uns homens, que com a maicr distincçáo e 
utilidade do serviço de nossa augusto amo se empregaram no 
augmento e gloria d'este Estado. S: eu fosse encarregado de 
fazer o elogio d'estes nossos honrados compatriotas, eu teria 
de que formar um grsndissimo discurso, etc.". 

O sabio viajante A. de Saint-Hilaire =sim se exprime 
em 1818, acerca dos paulistas: "O interior do Brasil náo foi 
sempre cortado por estradas e nem semeado do habitaçóes 
hospitaleiras; houve um tempo em que n'elle não havia nem 



uma cabaii+, nem um signal de cultura, e em que os animaes 
ferma se disputavam o dominio; então os pauiistas o per- 
corriam em todos os sentidos. Estes audaciosos aventureiros, 
como se ver8 detalhadamente mais tarde penetraram varias 
vezes o Paraguay, descobriram a provincia do Piauhy, as minas 
de Sabará e Paracatú, internaram-se nos vastos desertos de 
Cuyabá e de Gayaz, percorreram a pmvincia do Rio Grande 
do Sul, chegaram pelo Norte do Brasil at6 o Maranháo e &s 
margens do Amazonas, e, tendo escalado a cordilheira do 
Perú, atacaram os espanhóes no centro de suas possessdes. 
Quando se conhece por.experiencia quantas fadigas, prií9çóes 
e perigos perseguem ainda hoje o viajante que percorre esses 
longinquos paizes, e se tem lido em detalhe as excursões in- 
termfnaveis das antigos paulistas, sente-se uma especie de 
estupefacçáo, e como se 6 obrigado a reconhecer que esses ho- 
mens pertenciam a uma raça de gigantes". (A. de Saint-Hi- 
laire, V i i e m  á provinoia de S. Paulo, vol. I, pag6. 24 e se. 
guintes). 

Ouçamos agora, para brilhante remate desta nota, as pa- 
lavras profundas e caiorosas com que o erudito Oliveira Mar- 
tins, em seu excellente opusculo O Brasil e as colouias por- 
tuguesas, apreciou superiormente a actividada e o caracter 
dos filhos da terra paulista, no passado colonial. 

Assim dize elle, a pags. 79: - "Descobertas pelo genio 
dos pauiistas, as minas eram consideradas por elies proprie- 
dade propria. Os vinculos que até entso f i m  ligado esta 
parte austral do Brasil ao governo colonial. eram mais no- 
minaes do que effectivos: e frequentemente os goveriiadores 
tinham sido forçados a reconhecer a independencia de facto 
dema população aventureira, indomita e ciosa de uma liber- 
dade quasi-natural, anarchica de certo. A educação recebida 
nas "bandeiras" da caça dos Indios agora convertidos em 
bandeiras de caça de minas, não 'eram de certo feita 
a proposito para dulcificar o temperamento agreste dessas' po- 
pulaçóes costumadas á vida errante do sertão, nem para as 
levar a reconhecer a Izgitimidade de um governo, até então 
ausente, e 55 manifesto agora, que, no leito dos rios e na que- 
brada das serras, ellas tinham encontrado o cascalho auri- 
fero e diamantino". 

E mais adeante, a pags. 84: - "O espinto aveíItureiro 
dos paulistas foi a primeira alma da nação brasileira; e São 
Paulo. esse fóco de lendas e tradi- maravilh3sas. o coração 
do paiz. Dahi partiu o movimento de occupa@o do inbrior 
dos sertóes; dahi a colonisaç~o se alargou para o sul, até ao 
Paraguay, ate ao Prata. Os novos elementos que as minas 
traziam á. imagina+ popular, creando um segundo cyclo de 
lendas maravilhosas, e os caudas de riqueza que a sacca 
do ouro perramava na popuiaçáo, coincidiam no sentido de 
affirmar uma autonomia que a immigraçáo crescente asse- 
gumva, em vez de embaraçar, porque os recem-vindos de 
Portugal fundiam-se, nacicnalisavam-se, eram assimilados, 
como o provam as numeroszs poioaçóes. cujos nomes são na- 
cionaes, não portuguezes. A administração colonial consagrava 
este rapido movimento de constituição, creando governos ou 
provincias, nesses territorios outr'ors. imperfzitamente sujeitos 
a autoridade centralp'. 



As peças historicas acima' citadas sáo apenas as a que 
vamos fazer referencia especial nesta nota. 

Tratando-se da indeslembravel figura do delegado lusita- 
no que presidiu, durante um quinquennio, aa pericdo mais 
brilhante do grande cyclo esponianw do ouro no Brasil, - 
melhor nos fôra, em vez das poucas paginas acima aponta- 
das, dieer logo ao leitor que manuseasse todo 9 presenti 
volume. 

Com effeito, dos 100 docs. que formam est8 collectanea, 
150 constituem quer actos da acertada e fulgente adminis- 
tração de Arthur de Sá e Menezes, quer actos do rei PIO- 
vocados Pela admiravel gestão do seu representank aqui. 

E pondere-se, ainda ,que tendo nós traçado por balisa a 
este tomo o dia final do seculo XVII, - uma parte consi- 
deravel e nSo menas esplendente e fecunda do governo da- 
quelle estadista 66 serS. convenientemente apreciada, á luz dar 
provas authenticas do seu proprio ou de alheio punho, no 
livro seguinte da série que este inicia. 

E' uma individualidade a cujo tino politico até agora 
d o  se fez a devida justiw e que, emtanto, merece ser posta 
em pleno destaque, para que bem se comprehenda a valia ines- 
timavel do seu poderoso Influxo nos destlnos da melhor.por- 
@o de nossa Patria, quando esta, merc& da intrepidez incom- 
paravel dos paulistas, cimentava no sul, após a impereciv21 
epopéia dos pernambucanos contra as invasões neerlandesas 
no norte, cs fundamentos da nacionalidade futura, pelo surto 
possante e sangrento do ideal de autonomia. 

Arthur de SB e Menezes governara. o Estado do Mara- 
~ h á o  de 1681 a 1690 (alli o substituiu Antonio de Albuquer- 
que Coeiho de Carvalho, que mais tarde veiu deixar o nome 
ligado principalmente 9. pacificação :e organizaGão civil de 
Minas-Geraes), e, depois d?  haver prestado outros serviços 
na metropole, nomeou-o Pedro 11, em fins de 1696 (é  o que 
se infere do doc. de pags. 71), governador e capitfio-geral da 
capitania do Rio de Janeiro, que ao tempo extendia a sua 
jurisdi40 sobre as' restantes capitanias particulares do sul 
(até 6 Colonia do Sacramento). Como, porém, o intuito do 
soberano fosse essencialmente o descobrimento das riquezas 
mineraes do Brasil meiidional e houvesse um governo geral 
na Bahia, cuja alçada aliançava todo o sul (porquanto, na- 
queila epoea, estava a nmsa Patria dividida em duas circums- 
eripçóes, o Estado do Maranhko, cuja capital foi a principio 
S. Luis e mais tarde Belem do Pará, Comprehendendo todo o 
extremo norte, a partir do Ceará, e o Eatado do Brasíl, cuja 
capital era a cidade do Elaluador, abrangendo todo o restante 
da colonia), Pedro 11,qual se infere do dw. de pags. 330, deu 
"ampiissima jurisdicçáo" ao seu preposto, para que este agisce 
independentemente de outro qualquer poder que não o da real 



pessoa, e isso mesma o monarcha participou ao governador- 
geral do Estado do Brasil. 

Que a missão especial de Arthur de Sá e Menezes era des- 
cobrir e fiscalizar as opulencias mineraes do 8610 brasileiro, 
nesta zona meridicional, - certificam-n..o que farte, além das 
credenciaes que acabámos de citar, as  suas pmprias palavras, 
contidas nas cartas que erdereçou ao sohsrano em 2 ídoc. de 
Pags. 132) e 25 de maio de 1698 ( d a .  de pags. 169). Na pri- 
meira dessas missivas, d i ~  elle textualmente: - "foi V. Magde. 
seruido mandarme ás Capitanias do Sul p.* se examinarem as 
Minas de Saó Paulo. e se fazerem descubrimtos. que pudessem 
fazer patente o que ha tantos annos se deficulta". 

E, com o fim primacial da vinda de Arthur de Sá  e Me- 
nezes a esta região da Brasil lhe impunha o jornadear pelo 
interior, n ã o  convindo que ficasse acephala a praça do Rlo 
de Janeiro, numa quadra de Iiictas com a Eçpanha, provo- 
cadas pela fundaçáo da Colonia do Sacramento em 1680, foi 
elle substituido aqui. durante as ausencias temporarias, na 
f6nna de ordens régias anteriores, a principio pelo mestre de 
campo Martim Corrèia Vaeques ídoc. de pags. 811, por duas 
vezes, e, mais tarde, em virtude de nova deliberação do rei, 
atendendo á ancianidade de Vasques, pelo mestre do ccampo 
Francisco de Castro Moraes (cartas régias de 10 de novembro 
c 5 de dezembro de 1699. d a s .  de pags. 264, 247). 

Nomeado, como dissemos, em fins de 1696. Arthur de Sá 
e Menezes só EI emp3ssou de seu alto cargo a 2 dc abril d' 
1697, succedendo a Sebastiáo de Castro 'Caldas. então em 
exercicio. 

Aqui, vem a ponto rectificar enganos importantes no que 
concerne aos periodos de administração e as jornadas de 
Arthur de S á  e Menezes. 

A "Revista do Archivo Publico Mineiro", em seu vol. I, a 
pags. 4, estampou o seguintr: - "Governos interinos de 
Martim Corréa Vasques e Francisco de Castro Moraes: o 1.0 
de 15 de Outubro de 1691 a 16 de Julho de 1699, emquanto o 
governador effectivo se achava em S .  Paulo; o 2.0 de 15 de 
Março de 1700 até 8 de Julho de 1702, durante a ausencia de 
Arthur de Sá e Menezes em excursões por Minas Geraes". 

Que "esta noticia não combina com a ordem dos factos", 
dil-O com acerto o dr. Diogo de Vasconcellos (op. cit., pags. 
1361 mas, tentando restaurar a verdad-, o illustre autor da 
Historia antiga h Minas Geraes, por seu turno, commette 
alli tantos equivocas (de pags. 136 s. 1431, que nos seria so- 
I;reposse fastidioso catalogal-os um por um. Em vez de catar 
essas erronias de datas, puilulantos em meio de uma emba- 
ralhada narração dos actos administrativas e das viagens de 
Arthur de Sá  e Menezes, vamos, de preferencia, expor, - em 
face dos docs. que compulsámos e dos que ora se inserem no 
presente vol., - o que apurámos de liquido e certo a tal 
proposito. 

Arthur de Sá  e Meuezes tomou posse a 2 de abril de 1691 
e esteve aqui no Rio de Janeiro até 15 de outubro desse anno; 
nesse dia, passou o governo da prapa do Rio de Janeiro a 
Martim Corrêia Vasques (doe de pags. 86) e partiu para SBo 
Paulo. Nesta primeira jornada & terra dos bandeirantes, foi 



este o seu itinerario 14: - Guaratinguzt8, Taubaté, Parahyba 
(S. José dos Campos), Mogy (das Cruzes) e São Paulo; a 18 
de novembro estava em Santos (docs. de pags. 91 e 93), indo 
tambem a S. Vicente e Conceição de Itanhaem (doc. de pags. 
131), ntornou á viila dr  S. Paulo, onde lavrou varias nomea- 
ções idoci. de pags. 96, 98. 100, 102, 104 e 103 ,  desde 29 de 
novembro de 1691 até 12 de janeiro de 1698; a I de fevereiro, 
esteve em N. S. da Ponte de Sorocaba (doc. de pags. l l l ) ,  e 
de I1 a 14 desse mês estaneiou em Ytu (docs. de pags. 113, 
115, 116, 117 e 119). De volta á villa de S. Paulo, onde, a 3 de 
março, nomeou a Gaspar de Godoy Coliaço para tenente-ge- 
neral da expedi& 4 Vaccarla (doc. de pags. M do vcl. ante- 
rior), retomou a estrada do Rio de Janeiro, onde deve ter 
chegado em fins do dito mês, porqu? a 3 de abril j& despachava 
mista capital. Gastou, portanto. Tinco meses e dias, nesta 
primeira visita ao berço dcs audazes agentes do grande cyclo 
espontaneo do ouro. 

Dando ao rei conta dessa viagem. em carta d2 25 de 
maio de 1698 idoc. de pags. 139). Arthur de S8 e Menezes 
exapgera um pouco o tempo que ella durou, pois diz assim: - 
". .. entrando e assistindo em todas as Villas daquelles des- 
tritos como aquelle Luzimento q' incumbia ao meu posto. gas- 
tando mais de seis Mezes nestas jornadas nas quais por urba- 
nidade me acompanhaua toda a nobreza daquelles Ponos, 
Leuando do Rio de Janeiro em minha Companhia, mais de 
setenta pessoas.. . ", e rematava pedindo ao soberano 4.OW 
cruzados de ajuda de custo para taes diligencias, porquanto o 
monarcha sabia do empenho q u e  elle deixara em Portugal, 
"feito no seu real seruiço". 

Aqui, na séde de seu governo, permaneceu et6 8 de 
outubro de 1699, seguindo então, pela segunda vez. para a 
terra dos bandeirantes, encarregando novamente de substituil-o 
nesta praça a Martim Corrêia Vasques. 

Uma vez 18, tratou dz organisar definitivamente cs terços 
de auxiliares e ds. ordenança, formando companhias em todas 
as villas importantes, provendo os cargos de jwtiça e, sobre- 
tudo, montando a fiscalização das minas e a defesa dos inte- 
resses do fisco: - é o que se vê dos seus actos constantes dos 
does. de pags. 244. 249, 251. 253: 256. 258, 262, 264, 266, 268, 270, 
212, 284, 280, 287, 289, 291 e 293, todos lavrados na  villa de São 
Paulo. desde 9 de navembm de 1699 a 8 de marco d? 1700. ~ ~ , ~~ ~ 

A 19 desse mês e anno. já estava de regresso nu  Rio de 
Janeiro, qual se infere do doc. de pags. 295. 

mmorou-se aqui na capital apenas o t-mpo indispemavel 
ao spparelhamento da sua primeira jornada ao sertão dos 
Cataguazes e do rio das Velhas, para onde partiu a 23 de agosto 
de IIW, passando o governo da praça, não mais a Martim Cor- 
+ia Vasques, porém. conforme a ordem regia de 5 de dezembro 
de 1699 (doe. de pag:. 2411, ao mestre de campo Francisco de 
Castro Moraes. 

Nesta visita á região do ouro, passou elle por Paraty, e foi 
fazer novos preparativos em TFtibaté, onde parou 18 dias, aggre- 
gando-se-lhe alli.varias pesscas, entre as quaes o cabo dos indios 
da aldeia de S. Miuel ,  e, depois de par em ordzm a sua grande 
comitiva, para O que ainda se deteve em Guara t i ue tB ,  tOmW 



o caminho em direcção ás Minas, indo parar no ribeirãa do 
Carmo, onde estanciou quasi um mês. 

No presente vol., só inserimos, no tocante a essa jornada. os 
docs. de pags. 309, 322 e 324, o primeiro lavrado em TaubatB 
a 20 de setembro de 1100, e os dois outros no ribeirão do Carmo, 
a 15 e 17 dz novembro do mesmo anno. 

Essa prhneira viagem á s  Minas Geraes importou e m  dez 
meses e dias fóra do Rio de Janeiro, pois só a 1.0 de julho de 
1101 reassumiu eile aqui as redeas do governo. 

Curta foi a sua permanencia nesta capital, porquanto em 
meiados de setembro partiu outra vez para os districtos auri- 
feros, já por elle devididos em Minas dos Cataguazes e Repar- 
ti580 do rio das Velhas, e por lá se deixou ficar, at6 que PedrJ 
I1 lhe désse por successor a d. Alvaro da Silveira de Albuquer- 
que, qu.e tomou posse do cargo a 12 de julho de 1702, data esta 
que assignala legalmente o termo do governo de Arthur de Sá  
e Menezes. 

Esse activo e. capacissimo delegado do soberano luso seguiu 
Para a metropole, e consta que levou bom numero de arrobas 
de ouro. 

Vamos agora, para facilitar ao  leitor, resumir, em pequeno 
quadro synoptico. os p-tiodos de administração exclusiva de 
Arthur de S& e Mcnezes e os da dos seus substitutos no governo 
da praça do Rio de Janeiro, advertinao que algumas das datas 
abaixo não são definitivas, porquanto, embora examinassemos 
Paciente e cuidadosamente um grande numero de docs., M o  
nos é licito fazer & estolida afhmasáo de havermos manuseado 
todas os Papeis que existem no  vasto repositorio do Archivo Na- 
cional mbre este impnrtante assumpto. 

Eis O result.ad0 a que chegfimos, e que, pelo menos, rectifica. 
com segurança, os enganos de varios autor-? e põe termo a 
mais de uma controversia: 

Arthur de S& e Menezes: - 2 de abril <i9 1697 a 15 de 
outubro de 1691; 

Martim Corrdia Vasques (1.' viagem de Ari 'ur de SB e Me- 
neees a S. Paulo): - 15 de outubro de 1697 a 3 de abril de 
1698 

Arthur de SB e Menezes: - 3 d e  abril de 1698 a 8 de ou- 
tubro de 1699: 

Martim Corréia Vasques í2.= viagem de Arthur de Sá e 
Menezes a S Paulo): - 8 de  outubro de 1699 a 19 de março 
de 1100; 

Arthur de SB. e Menezes: - 19 de março de 1700 a 23 de 
agosto de 1700; 

mancisco de Castro Moraes (1.' viagem de Arthur de Sá e 
Menezes a Minas): - 23 de agosto de 1100 a 1.0 de julho de 
1101; 

Arthur de  Sã e Meneees: - 1.o de julho de 1701 a 20 de  
setembro de 1101; 

F'rancise3 de Castro Moraes (2.' viagem de Arthur de Sá 
e Menezes): - 20 de setembro de 1701 a 12 de julho de 1102. 

Como, no vol. seguinte, temos de assistir ao resto da aeçáo 
fecunda de Arthur de S& e Menezes, na phase inesquecivel em 
que o fulvo metal surdia, qual aos acenos de fada bemfareja, 
no fundo das aguas e nos flancos das montanhas do coraao  do 



Brsoll, - para eiie deixamos a apreciaqáo de conjuncto dessi 
notavel administrador, um dos raros que tomaram a sério, com 
wombmsa previsão, além dos interesses da metmpole, os do 
futura da nosss estremecida Patna. 

Corre que elle levou comalgo para Portugal 30 armbas de 
ouro. . Pois bem: - isso nada B em cotejo com os ~nestnnavels 
benefícios que a nossa terra lhe mereac* 

WCUMENT08 VICIADOS: - ERROS DEVIDOS A ESC=- 
VAES E COPISTAS PWLICOS: ADULTEFfACOEB E 

Os docs. de pags. 24 e 26, - sartas nMas de 13 e 15 de 
Janeim de 1680, endereçadas a Arthur de 88 e Wneaes como 
weniador e capitão-$erai do Rio de Janelro, - 13% &, nem 
pediam ser, dese amo, porque, a es8e tempo, aquelle deie- 
gado do soberano luso governava o Estado do MarsnlrHo e s6 
ueiu espitsnear o Biasil merudonal em 1637. 

Dispondo as peças hwtoricas em ordem ciuonoiosks e I S O  
introdumdo neiias alteração alguma, estampámol-ua iaes 
ames se nas depararam 

Tnrtando, porém, de averiguar a razão de semEIhantes 
mwümnismos, cremos tel-a dilucidado por completo. 

~~FIIII .  examinando o original (de que se faz a zestau- 
&o constante de fla. 79 do 1 III dos "Governadores do Rio 
s e  Janeiro a fls 43 do 1. VI1 do iiegistro antigo, feüzmenie 
mmto bem conservado, observ&mos que o smanuense, ao l a n w  
a mencionada carta régia do doc. de pags 24 no competente 
U m  de registro, em prlndpios de 1700, traçou por engano esta 
data, em vea da verdadeira: mas. dando em tempo pelo lapso. 
emendou apenas os dois algarismos centraes, fazendo do 1 
um 6 e do primeiro O um 9. Ora, wmpnisando alii as outras 
cartss régias, antecedentes e subsequentes, averiguhos que a 
h desta náo @de ser anterior a 1697. Demah, conirontan- 
do-%? o doc de pags 24 cam o de pags 43 v&-se que ambos 
são eguses, diversificando apenas quanto ao nome dos desti- 
natari- E a elrpiicaçáo é slmples. O de pags. 43 ests certo. 
porque, de facto, Antonio Paes de Sande veiu para o Rio de 
Janeim, como encarregado da m s á o  especml das nunas & 
sul, em ccunew de 1693; falkcendo die. antes de dar fnicio B 
importante dillgencia, e animado o monsrcha pelas notiiw 
de descobrimentos fornecidos por Sebastião de Castro Caldas, 
mas &aivez &o confiando as& neste seu representante, que 
foi tarrtaão asperamente por seu real amo e senhor, par mo- 
tivo de compcas Wegaes que aqui fisera, nomeou Pedro iI, 
em fins de 1606, mhur de 88 e Menazes, aflm de l e w  este 
por deante a empresa que Sande náo realizara dahi a reediçáo 
da ísrtp r&a de 16 de janeiro de 1693, mudando-se tão s6- 
mente o nome de Antonio Paes de Sande para o name de 
Arkhnr 88 e Menezes. Portanto, o doc. de pags. 24 não 6 de 
13 de Janeim de 1690: deve ser de 13 de janeiro de 1891. 



O dcc. de pags. 26, - carta régia de 15 de janeiro de 1680, 
dirigida a Arthur de S4 e Menezes, - cxtractámol-o fiel- 
mente do 1. 111, fls. 59 v. da collecçáa "Governadores do Rio 
de Janeiro". Mas, ante o anachronismo que aquzlla data im- 
plicava, fcrnos ver o original, que est6 a fils. 33 do 1. VI1 do 
Registro antigo, e ahi verificámos que o copista do Archivo 
Nacional, encarregado da restauracão dzquelle doc., escreveli 
1690, assim copiando algarismos que claramente se Ièm 169s. 
Dahi a erronia, producto de um lapsiis ealami. 

Quanto ao doc. de pags. 330. temos a mais fundada d L  
vida de ser elle de 1700, não podendo, entretanto, solvel-a pela 
mesmo processo applicado aos anteriores, porque a restaura: 
çáo obedeceu rigorosamente ao original, inscrito a fls. 42-v. do 
1. VI1 do Registro antigo. Mas, cotejando-o com outras peças 
histaricas, j& nossas conhecidas, pudimos chegar i conclusão 
seguinte: - a carta régia de 14 de janeiro de 1693 ídoc. de 
pags. 29 do vol. anterior) e a carta régia de 16 de janeiro de 
1693 (doc. de pags. 43), ambas endereçadas a Antanio paes de 
Sanüe, estáo entre si. assim como a carta régia de 25 de de- 
zembro de 1700 ídoc. de pags. 330) eca r t a  régia de 13 de ia- 
neiro de 1690 (doc. de Dags. 24) destinadas a Arthur de Sá 
e Menaes  Deduz-se logicamente do contexto de tees missivas. 
considerando 6 parte cada grupo, que a segunda.do primeiro e 
a primeira do segundo eram complementos da outra do res- 
pectivo destinatario. Ora, sabidos, como 6 0 ,  a é w a  da no- 
meai80 e o dia da possl de Arthur de Sá e Menezes, e pm- 
vado, como está, o erro da era d3 doc. de pags. 24, - tudo se 
resolveria com acerto, doptando-~e como verdadeiras, para ns 
cartas régias dirigidas a Arthur do 69 e Menezes, as datas 
sisuintes: 13 de janeiro de 1697. para o doe. de pags. 24: e 25 
de dezembro de 1696, vara o doe. de pags. 330. 

O doc. de pags. 55, - nota do registro de posse de André 
cusaco, - traz, no o r i g b l  de que o extrahimos, em vez de 
algarismos, dois traws semelhantes a aspas verticaes. Dahi 
a duvida que marc6rpos com um ponto de interrogação e que 
não nos foi pausivel elidir, pois que aqueiles signaes assim se 
encontram no Registro antigo, a fls. 52 do 1. V. 

O doc. de pags. 56 traz Valdee em logar de Caldas, equi- 
voco que se desfaz com a repetição do nome certo no final da 
mesma carta regia. Este vicio tambem se reproduz no vol. XI 
das "Publicacóes do Archivo Nacional", onde, a pags. 70, se 
76, em logar de Sebastiáa de Castro Caldas Sebastião de Castro 
Valdez. NO Registro antigo, i. XXVI, fls. 42, a graphia do nome 
todo 6 Seõam. de C& Caldes. 

Cumpre-nos, bem a contragosto, assignalar que as res- 
taurações de originaes antigos, levadas a effeito pelo Archivo 
Nacional, reclamam nova e mais cuidadosa conferencia com 
os autographos. Ser-nos-ia enfadonho indigitar os muitas en- 
ganos que se nos depararam nellas. Tomemos apenas, para 
exemplo, o doc. de pags. 201, no qual a peça restaurada, a 
fls. 7 v. do 1. IX da coilecção "Governadores do Rio de Ja. 
neiro", traz a expresráo no districto como, incompossivel com 
o sentido do doc., ao passo que o certo é nu dilto temo, 



como pudemos averiguar pelo Registro antigo, 1. X, fls 
ti V 1 * >  . .. . .. 

Lapso curioso de escriba, e cie escriba do reino, é o que 
nos offerec-m os does. de pags. 78-A e 171-A. SBo eguaes em 
tudo, na letra como na redacçáo, diversificando apenas nisto: 
- aquelle traz a data de 26 de sztembro de 1697 e a indicação 
de 2.* via, e o outro a data de 26 de 5-tembro de 1698 e a in- 
dicaçh de 1.- via Ora, é facillimo atinar com o absurdo ana- 
chronismo, que resalta da primeira das citadas peças hisbri- 
cas. O episodio dos cunnos falsos occomeu em começos de 1698 
(pelo doe. de pags. 132 se vê que a noticia de táo grave delictc 
só ioi dada por Arthur de SB e Menezes ao rei a 22 de maio 
de 16%), e a carta regia de agradecimento pelos s e r v i w  que 
Joáo de Castro prestou na-respectiva devassa é o deferimentb, 
pelo soberanc, ao pedido que lhe fizera o governador, em carta 
de 6 de Who de 1698 idoc. de pags. 170). Logo. a carta régia 
de pags. ?&A não póde ser de 26 de sztembro de 1697, e, sim, 
de 26 de setembrq de 1608. Com effeito, sendo irmãos gemeos os 
referidos papeis, widentemente o escriváo da corte ao traçar 
a 2." via, lançou nesta 1W. em vez de 1698, - absurdo tanto 
maio1 quanto, em tal caso, a 2: via anted'cederia a 1:. 

 gira, e para concluir, vamos, bem a pesar nosso, in- 
fundir ta lva  não pequena magua no brilhante espinb do 
illustre autor da Aistaria a n t h  das M i m  Geraes. O dr. 
Diogo de Vaseoncellos esteve aqui no Archivo Nacional. w- 
b w o u  varias peças his~orieas, e de algumas extrahiu copias 
que deu á estampa naquelle seu substancioso opusculo. Não 6 
fez, tadavla, como devera, pois truncou documentos, que con- 
vinha fossem publicados na  integra, alterou nomes e datas, e 
a s .  . . inventou palavras. 

Conf<onkm-se, para prova do que affirmamos. o doe. i e  
pags. 51, que damos a lume nesta collectanea, e o mesmo dai., 
a m s .  149 da EMoria antiga das Mirias Geraes. Nesta (em 
mais de um lagar) est8 Curaco em vez de Cnsaco: ld-se 29 de 
agosto, quando 6 26 de agosto; e,, ernfim. ' encontra-se isto: 
"haver dado um estnpar ao Governador.. . " 

Este caso de estapor é engrawdo e revela o talento inven- 
tivo do dr. Diogo de Vaseoncellos. O erudito inveigador teve 
em máos o mesmo original que nós examinBmos, sendo que n6s 
vimos egualmenk a restauração má, daquelle original, feita a 
fls. 44 v. do 1. V da collecção "Governadorzs do Rio de Ja 
neiro". Essa traz uma linha de pontos, indicativa de que os 
funcionarios do Archivo náo conseguiram ler a expressão, que 
o dr. Diogo de Vasconcellos interpretou por estupor. Mas nós, 
com um pouco de pacieucia, logr&mos deletrear a difficil 
graphia do escrevente do seculo XVII. e verificámos que I& 
eSts, pura e simplesknente, ar de paralieia, isto é, "ar de para- 

(') No doe. de pgs. 189, vinham tambem, na restanra@o, ape- 
nas as palavras "de monção", que náo davam sentido al- 
gum & phrase. Examinando o original (a fls. 37 do I. VI1 
do "Registo antigo"), verificamos que 19 cons+va o ,se- 
guinte: - "de monção a monçh", que t c m v a  intelllgivel 



iysia", que era como <w physicos de antanhD denominavam os 
insultos apoplecticos. Ora, o dr. Mogo de Vasconcellk que já 
havia repastado os olhos numa carta de Arthur de Sa e Me- 
nezes ao rei sobre o mallogro da diligencia em busca do mi- 
neiro, confiada pelo governador a Rancisco Moreira da íXu2, 
que -ficou doente de um estupor na nova colonia do Sacra- 
mento" (doc. de pags. 146, gostou do termo, achou-o applicavel. 
como de facto, a molestia que salteara a Antonio Paes de Sande, 
e. náo tendo uodido ler o tal ar de p-iraibh, substituiu-o por 
etuupar.. . 

NBo ha, pois. em semelhante adulteração, nenhum erro 
grave, no ponto de vista literario. Mas, em docs. historicos: 
6 isso inconvenientissimo vezo, que não póde mer%er siquer > 
noaio silencio. 

A quem ama realmente a nossa Historia e rende preito S 
verdade, - aconselhamos, p-Ia experiencia que temos adquirido 
em nossa missão nc Archivo Nacional, - que prefiua sempre 
os originaes 4s restaurações, copie fielmente os documentos, 
não os trunque, e substitua por linhas pontuadas o que não 
conseguir entender. 

Oxalá estes testemunhos eloquentes de nrissa evolu@o qua- 
trisecular possam um dia apparecer, meticulosamente conca- 
tenados em volumes de facil acquieicão e facil leitura, afim de 
que os veros Patriotas respiguem delles os ensinamintos de que 
tanto carecemos, quer para reavivarmos o culto da nossa gran- 
deza no passado, quer para nos euiarmos melhor no presente, 
quer para legamos Ss gzraçóes do futuro o exemplo de que 
soubemos conservar religiosamente as tradições venerandas do 
Brasil! <.) 

( )  Depois de redigidas estas longas notas, que exigiram de 
n6s não pequeno esforço, em raeáo do curto prazo demar- 
cado ao nosso encargo, ainda colhêpios outros dados, quer 
em novos docs.. quer em leituras de especialistas. mbre as 
muntos aqiH ventilados, notadamente no que mncerne ao 
"caminho novo" e ao caso do indulto de B o r h  Gato. 

Mas, afim de não procrastinar a publicapão desta pri- 
meira wrte do msso trabalho sobre o "bandeiriuno" - 
reservainos para a segunda, jS em preparo, esses a o o ~ & i -  
mos. tanto mais quanto nelh se vão ainda enquadrar w- 
rias m a s  oficiaes. datadas do comeco do seculo W rer- ~ - -, ~ ~- 

peitaités aquela iúterpresa de ~ a r e i a  Rcdrigues Pa 
mdividualidade do matador de d. Rodrigo de Ca%&z 
T>-,."̂ 
-s'u*". 

Volvendo tambem a tratar da organizaçáo da justiça 
em S. Paulo, apuraremos mais explicitamente a atribuição 
feita w r  Azevedo Mamues a Balth-r da Silva Lisboa 
do erio grave que &timos em a nota "O", discrimi- 
mudo, e n  a parte de cada um destes tratadistas nos 
enganos e anachmnismos ali apontados. 

O leitor benevelo wmprehenderá, por certo, que, em 
s e m  tão vas.ta e !&o intricada, como esta em que anda: 
mos a moureiar, nao póde o arduo serviço de respiga dei- 
xEr de ser, $a vezes, um pouco tumultuario. 

Por isso todo o nosso desejo se resume em tornar rea- 
iidaüe, quando p m m o s  remate a esta faina, a phrase do 
inspirado cantor do "Paradise Lost": "And order from 
üisorder sprung." 

BASILIO DE MAGALHAES. 



Patente de capitáo-m6r do lwar da Vaccaria e seu diskicto 
ate aos Serro8 de Serranay, dada a Amaro Fernandes 
a u t o  por Arthur de 8$ e Menas ,  - de 6 de julho de 
1697: 

(Da müeqh "Govemadoreo do Rio de Janeiro, 1. lV. 
ng 181 V.) 

Artur.de Saá e Meneees & Faço saber aos q. esta minha 
carta patente virem que auendo Respeyto ao muyto q. wmvem 
ao se-. de Sua Magde. q. De. guarde o descobrimento das 
minas do lugar da Vacaria e seu destrito e ao bem comum 
de todos os vwailas do dito senhor principalmente aas 
repartisam do Sul e p." d efeito do dito descobrimento da8 
ditas m i m  se na6 achai pessoa de mayor enteiise& pratica 
e de spzhm que -0 Frz Gauto morador na Villa de N w s  
8enbom da Canddlaria e nelle comcorrerem Mos  as reque- 
ator, e partes neoeffanas p.8 que o tal descobrimento tete& 
o fim q. se espera e ser precisamente necessario elsger-se hum 
Cappa MOI do dito lugar da Vacaria e seu contorno athe os 
S m s  de Serrensy, e bem assim p." tudo o q. mais for necl- 
sario e wnueniente ao desobrimto. das das. Mmw. Hey por 
bem fazer mce. ao dito Amam Fiz Gauto de o eleger e nomear 
tmmo peüa pre~ente o faso nome0 e elegol gor Cappm. MOI 
do dito lugar da Vacaria e seu destriio athe os S e m  de Ser- 
ramy o qurtl posto seruir& enquanto Sua Magde. o ouuer assim 
por bem ou naó mandar o contrario, ecom o dito posto Go- 
zará de todas as honrras graças priuilegios izensoins e fran- 
quezas e mais liberdades, em razab delle lhe pertenseren, 
e gozaó os mais Cappitains Mores pelio q. ordeno ao secretario 
desk tememo lhe de a posse do dito posto e o juramento na 
fmma &umada de que se fara asento nas cosk  desta e a 
todas as pesoas q. se ocuparem e assistirem ao descobrimento 
das ditas minss e dito lugar da Vacaria e seu destrito lhe 
obedesam em tudo guardando suas ordens de palaura e por es- 
crito como deuem e sam obrigadas e a todos os officiaes de 
justisa ou MeUsia e tenha6 honrem e estimem como Cappitam 

-Mar do dito lugar e como tal o deyxem frnir e exercitw o dito 

i*) Documentos colligidos apaz a entrega oficial dos wtampa- 
dos nas pgs. 275 e seguintes deste volume. 



posto p: firmesa do que lhe manàeg passas a prezente sob meu 
sinal e sello das minhas armas cu2 se cumprira tam inteyra- 
mente como nella se contem registandosae nesta Secretaria e 
aonde mais tocar. Franco. da Costa Maciel a fez nesta cidade 
de Sam Sebastiaó do Rio de Janeyro aos seis dias do mez de 
Julho de Mil eseis centos e nouenta e sete annos. O Secreurio 
3060 Pra. da. Silva dfez  escreuer. - Arthur de Saa e Meneaes. 
- Carta patente p m  que V. senhoria faz mce. a Amaro Frz 
Gauto morador na ViUa de N. Senhora da Candellarh do posto 
de Capitaõ Mor do lugar da Vacaria e seu destrito athe os 
Serros de Serranay como nella se declara - p.' vossa Senho- 
n a  ver. 

Patente de capi tb  da Capiiania de S. Vicente e S Paulo a 
Pedro Rodrigues Sanches, dada por Arthur de Sá e Me- 
nezes, - de 18 de outubro de 1699: 

(Da cullee@o "Governadores do Rio de Janeiro, I. VIL f l s  371 

Artur de S&a e Menezes &. Faço saber aos que esta minha 
carta patente virem q. tendo respeito a Pedro Roiz Sanches 
estar exercendo o posto de Captm. da Capnia. de Saõ Vte. e 
Saó Paulo por patente de Sua Mage. q. Ds. gde. q. lhe foi pro- 
pasto oello Marques de Cascaes Ddiatano da d.B Capnia. no 
qual posto foi provido o do. Pedro Roiz Sanches por tempo 
de tres annos, q. se Ihe tem acabado, e conciderando eu o zello 
e iatisfaçaá, com q. no espaço delles tem seruido a Sua Ma- 
gestade q. Ds. gde., e ter servido alguns annos de soldado pago 
na Cidade de Tangere, e embarcandosse para o Brazil continuar 
o seruiço servindo com grande procedimio. os postos em que 
foi provido e por esperar delle q. da mesma maneira se haverá 
daqui em diante em tudo o de q. for encarregado, pertencente 
ao Real seruigo. Hey por bem de o prover, e nomear, como 
pella prezente pri3vo e nomeo, por Capitam da Capnia. de Saá 
Vte. e Saó Paulo, o qual cargo seruirá por tempo de hum anno,, 
hauendo Sua Magde. q. Ds. gde. assim por bem, e o Danatario 
na6 nomear com o qual cargo haverâ o ordenado q. lhe tocar. 
e g m r á  de todas as honras, preuilegios, liberdades, izenç6is e 
franquezas, y. em rezaó deu& lhe pertencerem, e sernirã debaiyo 
da mesma posse e furamio. q. já tem, pello q. mando a todos 
os officiais de guerra e justiça conheça6 ao d.0 Pedro Rodrigues 
Sanches prr Capam. da d: Capnia., e com tal Ihe obedeça6 e 
guardem suas ordens por escrito, e de palavra como deuem e 
saõ obrigados, pela firmeza de que lhe mandei passar a pre- 
zente sob meu sinal e sello de minhas a m a s  q. s? comprirã 
taõ inteiramte. como nella se contem, e se registará nesta Se- 
cretaria e aond? mais tocar, e na5 pagou nouos direitos por ser 
do despojo de Tangere. como consta da sua patente passada por 
sua Magde. q. Ds. gde. Dada nesta villa de Santos aos dezouto 
dias do mes de Outubro. Anno do nascimto. de nosso Senhor 
Jezus Christo d. mil seiscentos noventa e nove annos o Secre- 
tario Joseph Rebello perdigáo o escrevi. - Artur de S m  e Me- 
nezed - Lugar do sello - Carta patente por q. V. S.% ha por 



bem nomear a Pedro Rolz Sonchzs no posto de Capam da 
Capnia. de Saó Vicente e Saó Paulo Qor iemp3 de um anno 
como neUa se declara - P.& V. Sia ver. 

Provisão de secretario do governo da Reparti@o do Sul a Jo- 
seph Rabelfo PerdIgSo, dada por Arthur de SB e Menezes. 
- de 10 de maio 1700: 

(Da mliewáo YG~vernadore~ do Ria de Janeiro", 
L vm, m 6.3 V.) 

FBÇO mber aos que esta minha provim5 uirem que tendo 
respeito a Joseph Rabello Perdigaó estar seruindo o officio de 
seoretarie~deste Oouerno por prouimento meu que se lhe tem 
acabado, e por ter seruido o d.0 officio com toda a uerdade 
e Lim- de mãos, sebredo, e belio do seruço. de sua Mage. 
que Deos gde. dando toda a expedição aas negocias que lhe d o  
encarregados pertencentes a d.* seeretaria e por esperar delle 
continue da mesma sorte. Hey por bem fazer mc. ao d.0 Josph 
RabeUo Perdigáa da seruentiaCdo officio de secretario deste 
Gouerno por tempo de seis mezes que teraó principio em sinco 
de Abril proximo passado se no entanto Sua Mage. que Deos 
gr. o houver assim por bem ou eu naó mandar o contrario e 
mmo dito officio hauerâ o hordenado se o tiuer e os mais PIO83 
e precalços que direytamente lhe pertencerzm e seruir& debaixo 
da mesma posse e juramento qu ia tem para firmeza do que 
lhe mandey paçar a prezente sob meu sinal e sello de minhas 
Ar- que se comprirâ taó inteyramente como nella se conthem 
registapdose nesta secretaria sem o coa1 na6 valerá e adonde 
mais toear e pagou de nouas direytos sinco mil réis que fica5 
carregados ao recebedor delles Marcos da Costa da Fonsea. em 
O Livro de sua receyta Joáo Thomae Brum a fez nesta Cidade 
de saó ebastiaó do Rio de Janeiro aos 10 de Mago Anno do 
nascimento de nosso senhor JEWS Christo de mil e sete centos. - Artiu de Saa e Menezes - Lugar do seUo - Provizaó por 
que V: S.' faz mce. a Joseph Rabello Perdigaó da seruentia do 
officio de Secreiario deste Gouerno por temW de seis maes  
como nella se declara - P.' V. S.. Ver. 

Piouisáo de secretario do goveIno da Repartição do Sul a JO- 
seph Rebello PerdigBo, dada por Arthur de Sá e Menezes, 
- de 6 de outubro de 17W: 

(Da eoUeEgáo "Governadores do Rio de Janeiro", 1. VII, 
ns 1%) 

Artur de Saá e Menezes â. FaGo saber aos que esta minha 
Provizaó virem que tendo respeito a Joseph RebeUo Perdib'aó 
estar servindo O afficic de Szcretario deste Gouerno e mais 
Capitas. do Sul. por provimento meu q. ss lhe tem acabado, e 
por ter seruido o d.0 officio com singular .procedimto. uerd.e. 



tlmm do maós. segredo e xeiio do Serviço, de Sua fdegde. 
que Deos gde. dando toda a expediçaó e boa forma aos negoçm 
que lhe saó encarregados, pertençentis ao seu officio, e por 
esperar delle continue da mesma Sorte. Aey por bem fazer merçe 
ao d.0 Joseph RebeUo Perdigaó da =mentia do d. officfo do 
Secretario deste Gouerno, e das mais Capitanias do Sul, por 
tempo de hú amo  que terA principio em 5 de Outubro prezte. se 
no &to Sua ndngde. que Deos gde. o mver assim por .?em, e 
eu na6 mandar o contrario, e com o d.o officio hauerB. o orde- 
nado, se o tiuer, e mais proeste e precalpx que drte. mto. lher 
tocarem, e servirá d e u 0  da mesma posse e juramto. q. 18. tem 
p.a firmeza do que lhe mandey passar a prezte. sob seu signal, 
e selio de minhas armss, que se comprir8. como nella se wnthem, 
resistanüwe no Limo da Seeret.' sem o q. nHo vaiará, e Pagarft 
de nwos dirtos ~ E S  mil reis que ficaõ carregados ao recebador 
delles Marcos da Costa daFonat. CssteUo Branco. em o Livro 
& sua Receita. Jweph R e m o  Perdigaõ Secretario deste Go- 
verno o fie aos seis dias do mee de Outubro de mil e sette 
centos. - Attur da. 8.6 e bl~ezss.  - Rovimã de (por) q. V. S.' 
faa mee. nomear a. Joseph Rebello Perdigaõ na cerventis do 
officio de Secretarfo desk Gouemo-do Rio de Jan.0 e das mais 
Capitas. do Sul, wr tempo de hú amo  m o  nella se declsra. 
- Pera V. 8: ver. - 

Patente Régia de Capitão-bb6r da Capitania de S. Vicente e 
S. Paulo a Thonráz; da Costa Bar-, - de 12 de novem- 
bro da 17M: 

(Da colleopáo "Go- do Ria de Jaiteiro", 1. X, fh 1% v.) 

Dom Pedra por graça de Deos Rey de Portugal e dos AI- 
garues daquem e dalem mer em Afnca senhor de Guine e da 
Conquista navegaçáa Comercio de etiopia arabia Percia e da 
India & Faço saber aca que esta minha carta patente uirem 
que ixir o Marques de Cwaes donatario da Capitania de Sa6 
Vicente e Saó Paulo be hauw proposto para Capitaó della na 
forma de mmhas ordens e suas dwões tres sogeitns, tendo eu 
consideraçaó aos 6eruiws que Thomns da Caita Barboza ma 
tem feito, na Prouuieia do Alentejo, nesta a0rt.e e na Capita- 
nia de Saó Paulo, por e s p w  de demsette annos em p rap  de 
Soldado de cauailo e infante Capm da Ordenança, e Tenente 
General de dous T q o s  dos Auxiliares que ha na dita Capi- 
tania. e bauendosse no referido tempo com satiafacçáã em tudo 
o de que foi encarregado indo por varias veres a uilla de San- 
tos em defença daquelia praça por anüarem inimigos leuanta- 
dos infestando a mk assistindo wm a sua companhia a algum 
gentio da sua administração a sua custa, sem aespeza alguma 
da fazenda real offerecendogse liberalmente para tudo o que 
tocaua ao meu seruiw dando a execuçaó as ordens do Gouer- 
nador, e Beruindo de Juiz ordlnsuio naqueüa vilia fazer res- 
peitar as justiças e na entrega que fez dos indios aos morado- 
res obrar com empenho dando todo o fauor necessario wm 8- 
deUd.e de real vasallo e pn esperar delle que da mesma ma- 
nem.  se hsuera daaui em diante em tudo o de que for en- 



camgado. Hey por bem e me praz de o prouer e nomear (com0 
por esta digo pella prezente o prouo e nomeyo) por CapiM da 
dita Capitania de Saó Vicente e Saó Paulo para que sirua o 
dito cargo por tempo de tres annos assim e da maneyra que o 
fizera6 seus antesseporrs com o qual hauerá o ordenado que 
lhe tocar e gozar% de todas as honras prenlegios yzençóas 
franquezas e liberdades que em razaó do dito p s t o  lhe toca- 
ram. Pelio que mando ao meu Gouernador e Capitaõ Geral do 
Rio de Janeyro lhe de a posse deUe e o deixe seruir e exercitar, 
em forma das doaçes do dito donatario, e o dito Thomas da 
Costa Barboea jurar% na forma custumada de que se ia& as- 
sento nas astas desta que por firmeza de tudo digo de que ihe 
mandei pasiar por duas nias por mim asignada e seiluda com 
em forma das doaçoes do dito donatario, e o dito Thomas da 
C- Barboza entre na dita Capitania me fará preito e ome- 
nagem nas maós do dito meu Gouernador e Capitaó Geral do 
Rio de Janeyro segundo vm e mstume destes Remos de que 
aprezentai.8 certldaó do Seoretario da dita Capitania nas as- 
tas desta, e pagou de meu direito vinte mil r6is que se e m -  
g a d  ao Thmureim Joaó Soares a i. 10 dada nesta Cidade de 
Lisbos, aos doee dias do mez de Nouembro. Manoel Pinheiro 
Fonseca o fes. Anno do nascimento de nosso Senhor Jesus 
Chrlsto de mil e settecenias. O Secretario Andr6 Lopes de Laure 
a fes esoreuer - E1 Rey - O Conde de Aluor - Lugar do seUo 
- CsItg patente por que V. Mag.e ha  por bem de prowr e 
nomear a Thomas da Costa Barboza por Capm da Capitania 
de Saó Vicente e Saõ Paulo por tempo de tres annos como nel- 
la se declara que vay por duas vias. P a  V. Magesiaüe uer - 
1.a via - Por remluçaó de S. Msgestsde de 3 de Nouemhro de 
1100 em Conculta do Conselho üitramarlno de 26 de Outubro 
do d.o anm> e despacho de 11 de Nouembro do mesmo anuo. 
Francisco Mowinho de Albuquerque - Pagou onze mil e du- 
zentos r&=, aos officiaes seisentos e vinte oito rels. Lx.a s 5 
de Nouembro de 1700. Dom F R m c S c o  Maldonado. - Registada 
na ehancria mor da Corte e Reyno no L.0 de officios e merces 
a i. 32 vs. Lixa 25 de Nouembro de 1700 Manoel Sobrinho da 
Cruz. Registada a f. 420 em o 1.0 10 de officios que s m e  na 
Secretaria do Conselho Ultramarino. Lix.a 26 de Novembro de 
1700. Andre Lopes de Laure - Cumprasse como Sua Magestade 
que Deos Guarde manda e regisesse nesta semeiaria. Rio de 
Janeyro 2 de Setembro de 1101. Artur de SBa e Menem. 









A revoiia de seir de setcmbm. (A awáa de 
8. Panio). Esbogo hirtoneo Tmciite-c0 
í ~ ~ a  Pedm Dias de Cemgos -hia 
Aiüauü, Alves B; C, - Paris-lisbor. -13. 

parecer i n t e e  peia C o n u n % s ~  de iikhrla e Estatística 
do. bstituto m r i c o  e GeograPhico de S. ~ a u l o  e por 
eete unnnbwmmte agprovado na so9sHo de 5 de abrll 
de 1913. 

A gonieriaaso de HLst€n'ia e EstaWst4ca. de S. Paulo lets 
agradaveIm& impnessfonada, o escellmie trnkdho ruodU- 
&o pelo consocio tenente-coronel Pedro Dias de 
campm sobre a parte predominante que ao g o m o  e ti po- 
pula@ de S. Paulo coube na extincpãa da molh  de 6 de 
setembro de 1896. 

O trabab que seu autor modestamente apresenta com o 
e w p o  unim de salientar semelhante awão dfxlsiva. tem, en- 
tretanto, o real merecimento de ser uma monographia onde 
se detalham numa coordenação intelligente, em estglo slngeUo 
mas m i s o  e agradavel, os factos oecorridos em S. Paulo e 
que i4veram wmo eonsequencia o maUogro da revolta. 

Acha o autor que todos os escriptores-que se accumun do 
assumpto silenciam, ou 86 lhe fazem referenciss muito ligeiras, 
sobre essa intervenção por eile considerada como de encepdona1 
Impar&ncia plua o triumpho da legelidade. 

Efetivamente. e m b a r a m  devena ser a situação do 
governo federal si com elle nãa mantivesse S. Paulo plena 
eommunMa de idbas e interesse. 

Todo o sul do paiz estava em lucta. No Rio Grande as 
1ui'Ças federalirtas travavam combates diarios com o exercito 
legal: em Santa Catharma e Parans a esquadra assenhoreava- 
se dos pmtoa, emquanto as forças rebeldes de terra dia a dia 
mais se approxtmavam da fronteira paulista. No littaal de 
S. Bulo os vasos de guerra revoltosns tentavam apodem-se 
das cidades da marinha e, conquistando um desses wrim, 
bnsposta a fmntetra, invalido o estado, ficaria b Rio de 
Janeiro mettido entre dois fogos, por terra e por mar. Wfidl 
seria eniáo prever-se. a quai das partes contendoras arberia a 
VictoI'h. 



Pmencüendo a iacuua e rompendo o aiiudido siieneto, o 
auim narra, com methodo e cnterlo. os factos diariamente 
occorridos durante a revolts, não 96 no iittoral wmo na fron- 
teira e no estado do Psriu~A. 

Desiaca tsmbem. como vulto proeminente desse faoto, a 
figura venemda do dr. BerM~dtno de Campos. a cujo pa- 
triotismo, desprendimento e saorificios se deve a organimç8o 
da defesa do estado e wwaquenie tilumpho da c a w  da 
deles  do estado e consequenie triumpha da causa da lega- 
lidade E um pmib de verdabem fWça rendido ao ilius- 
trado .%tadista e indefen~~  presidente do estado mquella 
acaslão. 

A commksh pensa aer ainda cedo para se escrever a 
historis da IeVOltp de 93. mas m n h e x  tahbem que j6 c 
tempo de iLem appanoendo tmhdhm donimentados que de 
futuro passsm or4entar ami segurança e verdade o estado 
desse angu6ü080 momento poiitico da vida nacional. Conclue 
achaudo que, para esse effeito. a monographia do SI. Pedro 
Dias de Campos 6 completa. e digno dos maiores encomios o 
nosso estimavel d r a d e ,  não 86 peia copiosa drie de docu- 
mentos que w ~ u  reunir e mm que iüustrou seu tratalho, 
a m o  tambem pela mmaçáo imparcinl memodica e inW- 
gente que faz do asumpta. 

S. S. do Instituto arStdw e Geogmphieo de 8. Paulo, 
aas 5 üe abrii dt 1B1ó. - anrtn & ask Mema, reiator: 
AWpho R Abieii -pio, Aliblro A. de Fi+itu. 



R Revolta de 6 de Setembro 
A AWAO DE S. PAULO 

Esboço llktorico 

E' este o titulo de um hvro que nos foi oífe~eddo pelo 
seu autor, sr. tenente-coronel Pedm Dias de Campa* 

I? um beüo volume de 351 paginas, Impresso em exceiiente 
papel nas o i i ~  de Aillaud, Alve.3 & COmP.. PaIIS. 

~ttnrhidos p i o  suggestivo wumpto, lemas o iivm de uma 
assentada e agrsdecemos ao autor a wliosa OU&. 

Sentimos verdadeiro prazer percorrendo as paginss eul- 
poigsni-3~ desss obra inteIes?ante, que reconstme os wcoaisos 
ha vinte armo. oemrrldos, tomando clara a figura patriotica. 
do estado de S. Paula e registsndo o civismo das seas hOI%W, 
a enmgica, escla~ecida e intmmigente repulsa ás violentas 
explosões e arremettidas reveludonarias do anno de 1898. que 
tanto prejudicaram a vida e o desenvolvimento do M. 

Os sconkdmenias são expostos com methodo, obsemada 
a ordem decorrente da natureas das materiss nas suas diife- 
rentes phases e Ehmnologicamente. Factos ignorados ou mal 
sabidos aüa mu~ados simples e nitidamente, Iixando os 10- 
gares. as urcumstanctas e as dates, caracterixendo a inier- 
v@ e as swviçm des pe2som que intemmmm nos diversas 
periodosdslucta 

O que, por&, muita chamb a attençáo I? a grande c6pia 
de documentos inéditos que enriquecem o livm e-, 
jusidieando e wniinuando a narrativa, com üiu8tIa@?S con- 
vincentes, dando a certem das asserç6ea apreseniadas. 

O estylo e fluente, correcta e elegante, adequado ao as- 
sumpto, revelando boas qualidades no escriptor: .e o seguro 
criterio do autor rnsnifesta-se nas inVestigaç&s a que se eu- 
tregou, tendo aliás sido co-pruticipsnte dss opaaçdes milita- 
res. ás quaes fol chamada a Força Puhiica & estado, sendo, 
ao se inicisrem Nas, segundo-ss%ento do 2P bataihão de 
iniankla. 

O livro acha-se 4 venda ne& cidade, na Livnuia Alves, 
m de 8. Bento. 

Náo podemas i u g i ~  ao desejo de t r a m v e r  a conciusão 
da obra, mm a devida venta E' a seguinte: 

"Ao encerrar este trabalho, cabe assimalar aiguns factos 
dgniihtivos da pujança de S Paulo, da correcçüo do seu 
governo. 



Em principias de 1892, náa transpuzéra ainda S. Paulo 
as linhas da antiga vida provincial. 

Foi então que se lanwram os fundamentos do estado 
actual, instnllando-se as repartições e os servisos que o consti- 
tuem. trabalho difficil e longo, que perdurou w r  todo o qua- 
triennio do Primeim presidente, o dr. Bernardino de Campos, 
eleito por suffragio popular em maio desse anno. 

Organiearan+-se os poderes politicos; - crearam-se a s  
secretarias de estado; - elegeu-se o congresso, constituiu- 
se a respectiva magistratura e os funccionarios auxiliares, e 

. , . . , . estabelece+sf 9 repartições adequadas. 
Formou-se a força publica, com cimo batalhões de in- 

fantaria, um regimento de cavallaria e um corpo de bom- 
beiros. Foi instituldo o ensino primario, secundario e superior 
com todo o seu apparelhamento, grandes ediiicios apropria- 
dos, todo O mobiliario, livros, com um professorado cuidadosa- 
mente escolhido e bem orientado, recorrendo-se mesmo a 
competencias estrangeiras. Surgiram a hygiene publica e a 
policia sanitaria, dispondo de w l i s ~ 6 e s  de edificios levan- 
tados segundo os melhores modelos, servidos por uma legião 
de medicos e fimecionarios dedicaüos, não se hesitando em 
contractar summidsdes extrangeiras para installaqão de espe- 
cialidades ainda mal pratica& no Braeil. 

Grandes obras foram executadas &Ira o saneamento do 
estado, asso!ado pela febre amareua. consistindo no abaste- 
cimento de agua, rêde de exgottos, drenagem profunda do 
sólo, dissecamento de Pantanos e rectificaçáo do regimen das 
aguas, por meio de custosbs canas, melhoramentos esses que 
abrangeram tado o estado. Erigiram-se' ediiicios apropriados 
ao funccionamento dos institutos superiores, secundarios e 
primarios, creando-se então os grupos escolares e escolas mo- 
delos, na capital e outras muitas .cidades. Levantaram-se 
hospitaes e casas apropriadas aa isolamento de contagiados e 

' ao expurgo e desiniecçáo, em todas as cidades affectndas 
pelas molestias reinantes; turmas de engenheiros e hygieiiis- 
tas, dispondo de pessoal e do apparelhamento necessario, es- 
tacionavam em tados os pontos em que era necessario dar 
combate ás endemias e epidemias que, por esse tempo. muito 
grassaram em S. Paulo. 

Em meio dessa faina absorvente, desses grandiosos traba- 
lhos embrehendidos com vigor, enthusiasmo e indefeso labor, 
de accòrdo com planos bem assentados, mediante acurados 
estudos, que o elevado ideal que dominava o governo do dr. 
Bernardino e a populsçáo, de wncretizar nas instituições pau- 
listas o programma republicano tão preconizado, - foi ella 
perturbado pela revolta de 6 de setembro de 1893. 

As urgenciaa de defesa, em favor da Republica e de S. 
Paulo. pareciam arrastar as energias do gov&no e do povo 
paulista para os. exclusivos cuidados beüicos, ficando assim 
abandonada a organização interna do estado. Isso, porém, 
náa era wmpativel w m  a rija tempera paulista. Resolveu-se 
ent8o que nada se. alteraria nos planos determinados e que. 

- .  . . apenas, se addicionaris a eües mais o esiorço e a activídade 
dedicada aos novos misteres e necessidades trazidas pela cam- 
panüa contra a revolta. 



Delineou-se entáo a dupla physionomia da administraçáo: 
- por um lado, firme, valorosa, voltada para a guerra, e por 
outro, caima, tranqullia, entregue a estudos e a preoecupa- 
çóes pacificas. 

Assim, preparavam-se os elementos para a fomiaQ5O de 
um povo que se tornava culto - pela disseminação do ensino: 
são - pelas praticas hygienicas; civico, liberal e ordeiro - 
pela adaptação dos modernos principias de justiça, de policia 
e de intervençáo na vida publica. E, observemos ainda: - 
tudo isso foi feito sem que S. Paulo contnrhisse dividas ou 
emprestimos, conseguindo-se toda essa ingente obra dentro 
dos,quadrw da receita ordinaria do estado. 

Nenhum ceitil mais ficou S. Paulo devendo, alem do que 
devia a antiga provimia. 

E nSo 6 66: - ao retirar-se em maio de 1806, o governo 
eleito em maio de 1892 deixou 8.a seu mcessor os seguintes 
saldos: 

hn dinheiro, 6.096:571$764. 
Em depmito M Thesouro Fedem], por impastos cobmdos 

pela Uniáo e restituidos em Novembro de 1896. 6.522:84l$6~3. 
Por adeantamentos ao governo federal, durante a revolta, 

segundo a apuraçáo feita por esse mesmo governo, . . . . . . 
6.075 3548726. 

Todos este6 dados tiramos de relatorios e docunientos 
officiaes wmpetentea. 

Na verbn adma de 6.M6:548$R6, andeantsdos por S .  
Wulo ao governo federai, m r  occasiáo da revolta não figura 
a quantia de dois mil wntos fornecida por S. Paulo em 1893, 
ao mesmo governo e que foi posta 4 sua disposição pelo 
gomma de 8. Paulo M Banco da Repubka. no Rio. e re- 
mettida pelo Thesouro paulista, por intermedio dos Banios 
Commercio e industrla, London e Britlsh Bmk de S. mao .  

Foi considerado donativo Paulista. 
(Cornio PauiWano, 14 de dezembro de 1913). 

O w. tmentenente-comnei Pedm DJaa acaba de &r 6 estarm>a 
um Iivro verdadeiramente precioso para a remviseencr~ do 
periodo Nstoriw wrrespondente reconsoiidação das Wtui- 
ç6es republiww M Braeil. Esse Uvro se m u p a  documen- 
talmente da parte que ao nosso estado coube na jugula@o da 
celebre revolta de 6 de setembro capitaneada, em terra, por 
Gumercuido Saraiva, e. no mar, pelos almirantes Custodio de 
MeIlo e Galdsoha da Gama. Para avabar a importancia in- 
trinseta do trabalho a que vlctoriasamente metteu hombros o 
distlncto afiicial superior da n w a  força publica, basta in- 
sisti~ no objectivo que elle teve em vista Detdm a acQ5O 
de SHo Paulo naqueila formidavel insurreição, a mais vasta, 
a mais intensa e a mais dursdoma de quantas têm üageüada 
as dois regimens, já pela superioridade de sua direcçáo tech- 
nica, jB. @o merito dos elementar que aelle se conjugaram, 
6 recompgr a lucta em si mesma. Porque náo 86 o n w  



estado era presa .principal cubiçada pelos inswentes como 
chave do triumpho integrd para os adversarios do centro, como 
tambem foi d'aqui Que partiu o mais grosso contingente de 
tropas e de dinheiro para esmagar esse sinistro arreganho da 
caudilhagem 

O tenente-coronel Pedro Dias levou a sua tarefa com 
uma probidade e uma rectidáo que o recommendam 4 gra- 
tidão dos posteros. Arrimado no vasto, importante e opulento 
archivo do dr. Bernardino de Campos, e, mais do que isso, 
conseguindo orientar-se no valioso depoimento oral daquelle 
benemerito homenil publico, que foi a alma de resistencia legal 
ao lado do ferrw marechal Floriano, o chronista deu-nos u m  
obra. que, sem revestir pompas de ephemera pr??ten@o lite- 
raria, preenche magnificamente os flns patrioticos que ins- 
piraram. A narrativa é, na verdade, feita com methodo, com 
clareza. com competencia e sem redundancias inuteis. Vem 
desde a primeira tentativa mallograda do almirante Wanden- 
kolk em 1893 até os ultimos lampejos do heroismo federalista 
no sul. E embora escrevendo numa Bpoia em que ainda. não 
se acham bem extinctas as paixões candentes daquella tremen- 
da lucta civil, o .  tenente-coronel collocou-se no meio termo 
dc um austero registrador de factos, commentando-os com 
sobriedade, justiça e honestissima imparcialidade. 

Nestas rapidas linhas de impressáo desprenteciosas náo 
tentaremos inventsriar os paragraphos interessantes ds. curioss 
narrativa. que veiu revdarmos uma bella e operosa meniaii- 
dade ate agora demonhecida do nosso meio. 

Devemos, entretanto, chamar a attençáo dos investiga- 
dores do passado para o capituio flua1 do esplendido volume. 
Depois de ter accentuado atravee de todas as paginas a h- 
terferencia decisiva que teve na suffoeaçáo da revolta o pre- 
claro presidente de São Paulo, que outro não era sináo o ve- 
nerando dr. Bernardino de Campos, o escriptor assignala, numa 
synthese feliz, a escrupulosa gestão dos dinheiros publicos na- 
quella época bellicosa, onde as despesas imprevistas se mul- 
tiplicavam numa infindavel progressão. Coincidiu exactamente 
com o levante da armada B mais radical e despendiosa das 
transfomaçóes materiaes que o nosso estado tem soffrido, na 
Republica. Foi nesse P@riodo que se hnçaram as grandes 
bases da policia sanitasia e da hygiene publica, que se insiitul- 
ram as secretarias de estado, que se organizou a força poli- 
cial, que se extirparam do solo paulista os germens patho- 
genicos das epidemias de máu caracter por meio de um .?a- 
neamento duradouro, consistindo em vastas drenagens, em 
rédes de exgottos e em abastecimentos de agua, que se crea- 
ram os importantes apparelhos da instrução publica primaria, 
secundaria e superior, com os seus edificios, com as suas cus- 
tosas installaçóes e sob a orientaçáo experimentada dos mais 
abalisados especialbtas extrangeiros, que se levantaram hos- 
pita? e que se assentaram, emrim, planos de melhoramentos 
em todos os departamentos governamentaes. "Delineou-se eii- 
táo - escreve o aUCtoT da Revolte de seis de 8etembm - a 
dupla physionomia da administraeo: por um lado, firme, va- 
lorosa, voltada para a guerra, e por outra calma, tranquilla, 
entregue a estudos e prwccupações pacificas. Assim preparava 



os elemenias para a formação de um povo, que se tomava 
culto pela dlJsem&naçüa do ensino, são pelas praticas hygie- 
nicas, civico, liberal e ordeiro pela adaptação dos modernos 
principio de justiça, de policia e de intervençáo na vida 
publica". 

Justamente exultante, o distincto historiographo accen- 
tuou que tudo isto se fez sem que São Paulo conwahisse dividas 
ou emprestimos, pois essa obra gigantesca foi custeada, toda 
elia, dentro dos estrictos limites orçamentarios. O tenente- 
coronel Pedro Dias de Campos estribou as suas palavras no 
testemunho dos algarismos, demonstrando, com os relatorios, 
que, ao :etirar-se em maio de 1906, o governo do dr. Bernar- 
dino de Campos deixou ao seu successoi um saldo de cerca 
de dezesete mil contos de réis, sem contar a somma de dois 
mil remettida pelo Thesouro Paulista ao estado do Rio Grande 
do Sul, 8 titulo de donativo para abafar a rebeliiáo que con- 
fiagrava aqueiia circumxripçáo federal. 

Em munma a ilevdh de seis de setembro é unr volume 
de inesiimavel utilidade para o estudo da phase inicial da 
democracia no Brazii e corresponde a um aito reclamo da jus- 
tiça, pois seria immensamente deploravel que parecessem, e?-. 
voltas na inuma do olvido, as beüas e grandiasas paginas de 
civismo e de ardor republicano que aU se encontram docu- 
mentadas. Congratulamo-nos wm o talentos0 e activo militar. 
augurando que as fmctas da sua inWgenda investigadora 
n&o desmerecerão de futuro ao indiscutivel valor da obra com 
que acaba de nos mimosear. 

(A Gazeta, 19 de dezembro de 1913). 

"A REVOLTA DE 6 DE SETEMBRO" 

Tal o titulo, que o illustre membro do Instituto Historico 
Geographico de S. Paulo, sr. tenente-coronel Pedro Dias de 
Campos, deu ao li+ que acaba de dar á publicidade. E' um 
esbow historiw da celebre revolta de 6 de setembro de 1893, 
que o s. tenente-coronel Pedro D. de Campos, multo sabia e 
competentemente descreveu, concatenando factos e rebuscando 
minuciosidades. E justamente por minuciaso. o trabalho do 
iüustre membro do Instituto iiistnrico de S. Paulo. tem ines- 
timavel valia, por quanto sobre o mesmo assumpto j4 muitos 
têm esclipia, mas não com tanta clareza nem táo explicita- 
mente. 

O autor pmcurou salientar do seu beiio trabalho - e o 
fez com gaihardh - a acção de S. Paulo na extfncçáo prompta 
da revolta d e  6 de setembro. E a sua obra, que occupou 347 
paginas, é uma série de documentos e wmmentarios sobre a 
insurgencia que em 1893 procurou demolira Repub- 

Como não-vamos criticar o merecimento ou as lacunas 
da obra, mas simplesmente aprecial-a ligeiramente e aecusar 
o recebimento do volume com que o autor nos disUnguiu, 
sejamos breve. 

Agradecemos SI. Pedro Dias de Campos a valiasa offerta. 



cumprimentmdo-o pelo trabalho assaz importante e patriotico 
que Lançou B publicidade. 

(Cniaeiro do Sul, 20 de dezembro de 1913). 

REGISTRO LIZTERARIO 

*A &epolia de 6 de Setembro'' pelo -te- 
c o q e l  Pedro Dias & Camw.  

Propóe-se o tenente-coronel Dias de Campos a salientar 
nesta parte predominante que coube ao governo e ao povo de 
Sáo Paulo na extinçáo da revolta de 6 de setembro de 1893: 
e reivindica para o senhor Bernardino de Campos ' a  glorla 
de ter sido, logo depois de Floriano, o verdadeiro consolidador 
da Republica. 

O proprio intuito do iivro, substsnciado numa reivindi- 
cação, n8o pode deixar de importar manifesto interesse na 
causa; O facto de ter sido o autor partidario de uma das 
facções litigantes; os acres epithetos com que mimoseia a cada 
passo OS personagens da revolução, tudo isso tira ao senhor 
tenente-coronel Dias de Campos os requisitos de imparciali- 
dade, desprendimento, justiça e serenidade, necessarlos e 
lndispensaveis num historiador que tenha de julgar sem paf- 
xão, n8o só os acontecimentos como os homens que nelles 
tomam parte. 

~ á o  ~arc ia l  e prevenido se revela o autor, desde o iniclo 
de sua obra, contra o movimento de 6 de setembro e a revo- 
lução federdista no Rio Grande do Sul que, assumindo a 
sttitude de um adversario apaixonado e intransigente, perde , 

desde logo toda autoridade para proferir sobre eUes um julga- 
mento sincero e definitivo. 

Eis porque o seu trabalho não deve, nem pode interessar 
ao publico, nem a crltlca 

OSORIO DUQTJE ESTRADA. 

(Correio da Manhã, 29 de dezembro de 1913). 

Einneuc.9 Gcschiehtswerk. Drr Tcnenfe-corone: Prdro Dia? 
de Campos hat. wie wir sehon k w z  berichteten, die hcimische 
Geschitsliceratur um einen uni fsnereirhrii imrl inleresaantfin ~~ ~ ~ - -  

Band bereichert - "Revolta de seis de setembro" nennt 
sich das lesensmert Buch. Der Offizier upill, wie er in den 
einleitenden Worten sagt, nicht eigentlich die Geschichte 
jener denkwürdigen Erhebung schreiben. Er will nur zeigen, 
welche Rolle der Staat SBo Paulo spielte. p a s  Buch erhebt 
kelne groasen. Anspriiche: es will nichts anderes sein, ds 
ein Beitrag nu. Geschichte der traurigen Tage, die unser 
Land in den Jahren 18B3 - 95 heimsuehten, und von diesem 
Standpunkt aus ist es zu beurteilen. Die Geschichte der 
Flottenrebellion vom 6. September 1893 sowie die der mit ihr 



mammenfallenden foderalistischen Revolution in Rio Grande 
do Sul ist schon von mehreren Schriftstellern gescMebm 
worden, aber kein eineiger von dieseu ist dem Staate S m  
Paulo gerecht geworden. Der ein beschrieb die KiAmpfe auf 
der Campanha, der andere vemeiite bei den Admiralen Cus- 
bdio José de Mello und Saldanha da Gama, der dritte wieder 
schilderte die Vorgange in der Bundeshauptstadt u. Sáo Paulo 
wurdc nur im Voriibergehen e r w m t ,  wo von der Entsendung 
der Rilfstruppen oder von der Beisteuer nu Kriegskasse die 
Rede war. In  dieser Behandlung unseres Staates ist keine 
beabsiehtigte Missachtung eu erblicken. Die méisten Ges- 
chichtsschreiber der Revolution sind Augenzeugen order gar 
Mitkampfer und jeder von ihnen beschankt sich in seiner 
Schilderung darauf, was er gesehen und erlebt. Die anberen 
wieder, die aus vorbandenem Material die Geschichte bearbei- 
teten, verweiien hauptsachich bei dem eigentlichen Kriegs- 
chauplatz und dieser war in Rio de Janeiro und dann in dcn 
drei Staaten des brasiiianischen Sudens. Sie betonen desiialb 
wohl dass S ~ Q  Paulo mippen gestelit und einen grossen Teil 
der recht erhcblichen Kriegskosten getragen hat, sehildern 
aber nieht die Stimmung, die hier herrschte und wiirdiien 
nicht genügend die Gesichtspunktc, von welchen sich die 
Regierung unseres Staats - Prasident war darn'als Herr Dr. 
Bernardino de Campos - leiten liess. Dieses und nur dieses 
will der Tenente-Coronel tun und dicses g e l i i t  ihm auch 
vollkommen. 

Seit der gesehilderten Zeit sind nur 18-a0 Jahre ver- 
gangen (1893-95). Der Eindruck der damaligen Ereignisse 
hat sich noch nieht verwischt, obwohl viele Feinde von damnls 
jetzt F'reunde geworden und viele Freunde jetzt in getrennten 
Lagem m finden sind. Die Ansichten sind noch immer ges- 
palten und es ist anders auch gar nicht moglich, andera gar 
nicht denkbaT. Wir $nd noch nicm dam gelangt, dle 
Hauptbetelligten: Floriano Peixoto, Julio de Castilhos, Sal- 
danha da Gama, Custodio de Mello und Gumercfndo Saraiva 
unparteiisch au beurteiien. Sobald die Rede aui die Flotte- 
nerhebung und die foderalistische Revolution kommt, heisst 
es: moriano war im Recht! Nein, Custodio hatte das Recht 
a u i  seiner Seite; Castilhos musste die RevoIution in Rio 
Grande do Sul niede~erfen!  Nein, er war derjenige, der sie 
provozierte; es ware besser gewesen, wenn Gumercindo gesiegt 
hatte, dann hiitten wir dies und dann hatten wir jenes. Mlt 
diesen Diskwsionen kommt man zu nichts. Sie entfachen nur 
aiie Leiderischaften. Me Revolution ist v m  einer hoheren 
Warte aus m beurteilen. Wir mussen von unseren Nachbarn 
lemen, denn durch den Schaden anderer wird man kiw. Es 
ist Ni. dea Patrioten nebenskhlich, festzustelleo, ob Floriano 
das Recht hatte, vom 32. November 1891 bis 15. November 
1894 ni regieren oder ob er wirkiich, rPfe Custodio de MeUo 
es verlangte. nach dem S t m e  Deodoro da Fonsecas die Neu- 
wahlen hãtie ausschreiben müssen. E b e w  nekmi4chlich ist 
es, m erfahren, welcher von den Riograndenaem Recht hatte. 
den RegienmgsstW m beanspruchen: wir mussen hter 
vlelmehr uns die Rage stellen, was daraus fiir Brasilien ents- 
tanden w&n, wenn die Revolution gesiegt hãtte. Me emte 
Revolution würe nur das Vorspiel m einer anderen gewesen: 



wie er in Uruguay und Paraguay jahrzehntelang herrschte, so 
-de der Caudilhismus heute noch in Brasüien herrschen: 
Brasilien ware jetzt ein ruiniertes Land; Deshalb kann man 
von den groben Verdiensten Floriano Peixotos und Julio de 
Castilhos sprechen: ihr Sieg uber die Revolution gab Brasilien 
den Frieden und die waten mithin die ersten Begründer des 
Fortschritts der Republik. Dieser Sieg m e  aber nicht mo- 
glich gewesen, wenn Sáo Paulo sich nicht mit aiier Entschie- 
denheit auf Seiten der Bundesregierung gestellt hitte. Sáo 
Paulo war damais das ZiUIglein +n der Wage und das neigte 
sich auf die Seite der Ordnung. 

Dass São Paulo diese wichtige RoUe zungefallen war, das 
eu zeigen ist der Zweck des von dem Tenente-Coronel ge- 
schriebeneii Buches und dieser Zweck ist auch vollkommen 
erreicht worden. Man ersieht aus der Lektüre. welche Stím- 
mung in São Paulo herrschte, wie die Lage hier von den 
leitenden Mannem auigefasst wurde. Es war nicht Feind- 
schaft gegen diesen oder jenen Revolutio& - einige von 
ihnen trugen já einen wohlklingenden Namen-, was Sáo Paulo 
sich gegen sie und für die bedrohte ReglenIng erkEAren Uess: 
es war das Bewusstsein, dass hier die Interessen der OIdnUng 
auf dem Spiel standen.-Wir wunschen dem Buche des Herrn 
Pedro Dias de Campos viele Leser, denn aus ihm kann man 
lemen. 

(~eutsohe Zeitwg, 20 de dezemDro de 1913) 

A revolta de sejs de setemb+(A açáo de 
S. Parilo)-Esbow histarico, pelo tenente-ooronel 
Pedm Dias de CsmposTgpographia AUlaud, 
aves & Comp.-Paris-Lisbm-1913. 

A revolia de seis de setembro, em que foi parte saliente 
o almirante Custodio JosB de Mello, como dirigente principal 
do movimento da marinha contra Florimo Peixoto tem sido 
na nossa vida republicana, um dos factos mais discutidos e 
commentados. Náo ha quem se nHo sinta apto para dizer, 
com ares cathegorieos, alguma coisa sobre aquele periodo con- 
turbado de no= bistoria, no qual a figura homerica do ma- 
rechal de ferro soberanamente se destaca, como a hxamaqáa 
suprema do valor e da energia patriotlca. Varios sáo mesmo 
os trabalhos que se itkn escripto a respeito da violenta in- 
surreição, que fez p r  um momento perigac o governo consti- 
tucional, e Isto apesar de náo haverem decorrido ainda depois 
della mais de vinte amos. 

De tudo, porém, quanto se tem dito e escripto sobre a 
revolts de seis de setembro, quer pela imprensa diaria, quer 
em livros maLs ou menos volumosos, pouco ou quasi nada se 
poder8 aproveitar. As apreciações que, conhecemos da lUCta 
travada entre a legalidade e aquelles que, a todo o transe, 
intentavam derribal-a, pecam geralmente pela linguagem apai- 
xonada em que são feitas, e pelos sentimentos, que as ditam. 



as mais das vezes inspirados num partidarismo sob todos os 
pontos de vista condemnavel. E que o e s m o  de tempo pas- 
sado sobre esses acontecimentos que ensanguentaram a solo 
da patria não foi ainda bastante Para apagar de todos os 
animos os resentimentos que deixou o ardor dessa lucta tre- 
menda, que sómente mais tarde poder4 ser considerada com 
a devida calma e segurança imperturbavel de criterio. Não se 
formou, por emquanto, entre os que têm prociuado estudar os 
factos daquek époea de agitação intestina, uma opinião defi- 
nitiva, que auctorizasse um juigamento sereno e Isento de 
quaesquer duvidas. No meio deste mesmo povo que venera, 
que tem um verdadeiro e sincero culto pela personagem for- 
midavel- de Fioriano, existem ainda muitos inüivfduos que en- 
trevem o.vulto m&is glorioso de nossa histxia republicana por 
um prisma que não é o mesmo prisma de admiração e fer- 
voroso enthüsiasmo. Republicano convicto, luctador intemerato, 
o consolidador do regimen da liberdade e da democracia conta, 
ainda agora, quando a luz da justiça j& se vae projectando 
sobre todos os seus actos, detractores irreductiveis, que procu- 
ram apresental-o, não como uma f i a  digna de ser um idolo 
popular, mas como um homem ambicioso e mau, que. fingindo 
defender os interesses communs da nação brasileira, nada 
mais fez nem teve em mente fazer do que am~te la r  os proprios 
interesses1 

O tenente-coronel Pedro Dias de Campos, tratando da 
revolta de seis de setembro, parece ter comprehendido bem 
todas estas coisas. 

O seu traballio não 6, de certo, uma obra completa,- 
a obra que se deve e ba de fazer-se sobre o memoravel movi- 
mento revoltas0 cuja ultima scena teve por theatro, em marw 
de 94, a bahia de Guanabara. Constitue, todavia uma contri- 
bui& preciosa para a historia daquelia Bpoca anormal na 
marcha dos negocios publiws do paiz. 

O auctor propõe-se, simplesmente, com o seu livro, realizar 
uma reivindicação historica: deseja, nelle, sobretudo, salientar 
a acção importantissima, predominante, decisiva, que teve São 
Paulo na extincçáo da revolta. 

Não comprehende o coronel Pedro Dias de Campos a in- 
diiferenca de quaniaa t6m tratado do assumpto relativamente 
ao papel do nosso estado em face do movimento; e lamenta, 
com' razão, o silencio que de commum se mantem a proposito 
do valor do apoio moral e material prestado por São Paulo a 
União naqueila dolorosa emergenda. 

Sobresae, justamente, no esboço historico que traça, o vulto 
do venerando republicano dr. Bemardino de Campos, que, por 
occasião do movimento, estava 4 testa do governo do estado. 
O tenente-coronel Pedro Dias de Campos tem um gesto de 
protesto contra aquelles que não querem reconhecer s grande 
Parte que ao iliustre estadista toea dos loiros conquistadoa pelos 
partidarios da legalidade na sangrenta lucta pelo restabeleci- 
mento da ordem. 

"Nas apreciações apaixonadas de momento - escreve a 
auctor - figuras secundarias foram enalteefdas, como salvado- 
ras da Patria e das Instituições Republicanas, usurpando tftuioa 
de benemereucia que de direito a outros cabem. F h u  na pe- 
numbra squeiie que m'ais fez, que mais trabalhou pela causa 



da legalidade. que mais contribuiu, na esphera de sua acçHo, 
para extinguir uma revolta vergonhosa, ingloria e sem ideaes." 

"No monumento que a nação erigiu ao immortal sol- 
dado, a quem o destino outorgou a tarefa de consolidar o re- 
gimen republicano, foram relegados ao esquecimento alguns 
homens de merito real, que bem mereciam a glorificaçáo dos 
presentes e a gratidáo dos posteros. Náo se pode .dizer que nos 
paineis da estatua do marechal Floriano Peixoto figure, - den- 
tre os homens que já desappareceram do scenario da vida, - 
aigum que náo mereça abrigar-se á sombra desse grande ser- 
vidor do BraziI-Repubtica. O que poi.em, resalta, com grande 
injustip, é O facto de não figurar alli o grande e venerando 
paulista, factor maximo da victoria fW. Ao lado dos heroes 
das luctas materiaes, para a conquista da victoria w m m m  
de combate, devia oecupar um logar de destaque squelle que 
se constituiu elemento preponderante dessa mesma victoris. 

A Justiça não deve a t t w i r  sómente aquelles que succum- 
bem na lucta: - o juizo imparcial da historia alcanw com a 
sua glorificaçáo os heróes que jB foram arrebatados pela morte, 
e aquelles que ainda não desappareceram do scenario da vida. 
Porque glorificar sámente os que se váo, se aquelles que flCW 
tambem merecem nossos louvores e estáo sujeitos ao escalpello 
irreverente da critica? O dr. Bemardino d e  Campos prestou B 
Republica o maior serviço de que justamente se pode ufanar: 
- a ~>nsolidapáo do regimen que, ha pouco mais de tres ann08, 
se havia inaugurado no B W .  Sua modestia, seu silencio sobre 
os altos e relevantes serviços que soubera patrioticamente pres- 
tar 4 União - acudindo por terra e por mar ao estado do 
Parani, fornecendo-lhe tropas, armas e munições, guarnecendo 
com forte e successivas columnas .a fronteira do Itarad, - 
fieeram-no esquecido, emquanto outros se glorificaram 4 sua 
sombra." 

No desenvolvimento da materia que constitue a essencia de 
seu trabalho, düiienciando effectuar a "reinvindicaçáo" que se 
impoz, adopta assim, por norma, o tenente-coronel Pedro .Dias 
de Campos o acompanhar sempre de perto a ação do ex-presi- 
dente de S. Paulo. 

Este processo, que, por diversos motivos, ao auctor se anto- 
Ihou como o mais commodo, pareceu a um critico do Rio, senão 
inefficaz, pelo menos pouco criterioso. 

Para o dito critico - "o proprio intuito do livro, consubs- 
tanciado numa "reivindicação", que náo póde deixar de im- 
Portar em manifesto interesse na causa; o facto de ter sido o 
auctm partidario de uma. das facçóes litigantes: os acres 
epithetos com que mimoseia a cada passo os personagens da. 
revoluç60; tudo isso tira ao sr. tenente-coronel Dias de Campa 
os requisitos de imparcialidade, desprendimento, justiça e sere- 
nidade, necessarios e indispensaveis num historiador que tenha 
de julgar, sem paixão, náo s6 os acontecimentos, como os ho- 
mens que nelles tomaram Parte." Tira aqui110 tudo e, desde o 
indo da sua obra, o toma táo parcial e prevenido contra o 
movimento de 6 de setembro e a revolugão federalista do Rio 
Grande do Sul, que, assumindo a attitude de um adversario 
apaixonado e intransigente, perde $@de logo a auctoddade para 
proferir sobre elles um julgamento sincero e definitivo!" 

O cxitico, porém, viu mal a obra do tenente-coronel Pedro 



Dias de Campos: o processo nelh seguido e o facto de ser ella 
uma reivindicação não podem desmerecel-a ao ponto de "náa 
interessar o publico, nem a critica". 

"Reivindica@o" não quer dizer parcialidade, partidan'smo, 
injustiça, mas a reconquista de uma coisa que nos é negada 
quando nos pertence. A reivindicação asriuillo que nos 6 de- 
vido não é nada mais, nada menos, do que um acto de justiça. 
Quem procura reivindicar para uma pessoa um objecto que, 
de direito, 6 propriedade della, pratica uma acção justa, niida 
apenas dar a Cesar o que é de Cesar. 

.A reivindicação que se propóe realbar o tenente-coroe 
Pedro Dias nác pode, por forma alguma, ser acoimada de 
injusta. ma ta  o distincto e esforçado officiil não de roubar 
a uma individualidade qualquer para dar a outrem' o que elia 
alcanpou pelo seu mesmo valor e merecimento mas pura e 
simplesmente de pôr em evidencia, de demomirar o contingente 
de semiços, prestados por um estadista B cansa republicana. 
collocando-o na mesma plana daquelles que, em uma deter- 
minada época malmes beneficias lhe prestarm, e que, entre- 
tanto t&m sido, senáa menospresados, pelo mbnos com flagrante 
injustiça esquecidos. B um proceder assbn, que equivale a ÚIU 
gesto do mais wendrado amor áquillo que 6 direito, jbmaLs 
se condemna, parque constitue um exemplo admiravel de recti- 
dão e justiça, e como tal, merece sempre, ao envee do villi- 
pendio e do ataque soez, o applauso sincero e caloroso. 

O critica carioca fala em parcialidade, mas não indica nas . 
minguadas pala- que consagrou ao livro do tenente-coror@ 
Pedro Dias em que consistia essa parcialidade: e, pars rematar, 
declara categorieamknte que o trabalho n a  pode inte-, 
nem o publico, nem a critica. 

TZ curiosa esta conclusão. Curiosa e estapafurdia. Porque 
afinal, fica a gente sem saber qual seja, realmente, a missão 
do critico relativamente ao Publico. Até dias atraz, cria-se 
geralmente que 6 critica incumbia indicar, na a n a l p  de uma 
obra qualquer. os pontos fortes e e Pontos f~ama:  as quali- 
dades e osdeleitos. Com isto, ficava o publico orientado para 
a sua leitura, e prevenido contra o que na obra criticada hou- 
vesse de pernicioso. Ora, daqui por diante, jB I& devcri ser 
assim: o publico ter& de dispensar esclarecimentos. O critico 
dirá: tal obra e uma borracheira, e a obra por Isw náa me- 
m x r B  mais attenÇHo do publico, como náa mereceu a a t t e W  
do critico. .. que, muito provavelmente, d> lhe *via lido o 
prefacio.. . 

Chamar psrcil o trabalho do tenente-coronel Pedro Diaa, 
sem' apontar a m d o  de semelhante quaiiihtivo, é musa que 
náo pode ser levada a serio. O distincto official não seria, talvm.. 
como soldado que foi da legalidade. a pessoa mais nas cmi 
dições de escrever a historia da revolta de seis de setembro 
A despeito dism, porém. soube manter uma Iinhs irreprehen- 
stvei no juiganiento dos factos mantendo na conaidersçáo de 
todos an sconbecimentos uma serenidade imperturbavel. E esta 
linha irreprehenslvel. e esta serenidade imperturbavel, que sáo 
as camcidstha primordines de seu espirito laborim, bem 
se percebem ns documentaNo insopUrmave1 que nos a m t e .  

No eskw histarlco traçado pelo tenehte-coronel Pedro 
Dias, não ha um wwmentario que náo traga, pata justifkal-o. 



unr documento seguro. Consuitando valiosos papeis, alguns de 
sua propriedade e ou- do archivo de vsrlos homens publicas, 
e principalmente do dr. Bernardino de Campos, revela-nos a 
cada passo h, telegrammas e ordens do dia preciosissimos, 
ate agora completamente desconhecidos, e que valem wmo 
uma contribuição inestimavei para a historia do celebrado 
movimenta. 

O merecimento da monographia do coronel Pedro Dias de 
Campos, sob este ponto de vista, &o padece absolutamente 
duvida. E tanto assim que a wmmisSo do Instituto H i s t o r i ~ ~  
e Geographico de S. Paulo, nomeado para, sobre eUe, dar pa- 
recer, não lhe regateou absolutamente elogios. 

Pode o esforçado official da nossa Força Publica estar 
sciente de que a sua abra será lida pelo publico e tomada pela 
critica conscienciosa na devida consideraçb. A reivindicaeo, 
que intentou fazer, ha de effectuar-se opportunamente. Ha 
de a historia demonstrar a sua justiça no julgamento dos 
factos: o papel preponderante de S. Paulo será um dia re- 
conhecido e o vulta Uenemerito do dr. Bernardino de Campos 
não se conservará na penumbra. Para impol-o á posteridade. 
como um benemerito da patria e como um estaüista notavel, 
basta assignalar-se o impulso extraordinario que teve o nosso 
estado durante o seu governo, náo obstante a convulsáo em 
que se debatia o paiz inteiro. 

"Em' 1892, como bem observa o tenente-coronel Pedro Dias, 
náo transpuzera aind8 S. Paulo os limites da antiga vida pm- 
vinciai. Foi, entáo, que se lançaram os fundamentos do estado 
actuai, installando-se as repartiçóes, os semiços que o wnsti- 
tuem, trabalho difficil e longo, que perdurou por todo o qua- 
triennio do primeiro presidente, o dr. Bernardino de Campos, 
eleito por suffragio popular em maio desse m o .  

"Organizaram-se os poderes politieos: crearam-se as se- 
cretarias de estado: elegeu-se o congresso: constituiu-se o 
poder fudiciario, nomeando-se a respectiva magistradura. e os 
funcdonarios auxiliares e estabelecendo-se as repartições ade- 
quadas. 

"Formou-se a força publica com clnw batalhçies de in- 
fantaria, um regimento de cavallaria e um corpo de bombeiros. 
Foi instituido o ensino primario, secundario e superior, com 
todo o se aooarelhsmento. erandps edifieinq anrnnriados t d n  ~~ ~~ ~ L. ~ ~ 

, - ~~ .. ~ - --.- -r - . =. .- .. . . , . - - - 
o mobiliario, livros, com um professarado cuidadosamente eseo- 
Ihido e bem orientado. recorrendo-se mesma 6 camoetencias - - - ~  ~~ .. .~ ~ 

extringelrss. õurgiÜ a hygiene publica e a policia sanitaria, 
dispondo de constmcçóes e edificios levantados segundo os 
melhores modelos. servidos Dor uma leeião de medicos e func- 
cionarios dedicados. não se hesitando em contractar summidades 
extrangeiras para instaiiaçb de especialidades alnda mal pra- 
ticadas no Eaazil. 

Grandes obrss foram executadas para o saneamento do 
estado, assalado pela febre amarelia, consistindo no abasteci- 
mento de agua, rêde de exgottos, d r e n a g e ~  profunda do solo. 
dissecamento de pantanos e reetiiieaçáo do regYnen das aguas, 
por meio de custosas canaes, melhoramentos esses aue abran- 
geram todo o estado. E-igiram-se edificios apropriados ao 
funccionamento dos Institutos superiores, secundarios e pri- 
marios, creando-se entáo os grupos eseolsres e escolas modelo, 



na capital e em muitas outras cidades. Levantaram-se hos- 
pitaes e casas apropriadas ao isolamento de contagiados e ao 
expurga e desiniecção, em todas as cidade affectsdas pelas 
molestias reinantes; tmmas de engenheiros e hmienistas, dis- 
pondo de pessoal e do apparelhamento necessarios, estacionavam 
em todos os pontos em que era necessario dar combate as 
endemias e epidemias que por esse tempo, muito grassaram em 
S. Paulo. 

"Em meio dessa faina absorvente. desses grandiosos tra- 
balhos emprehendidos com vigor, enthusiasmo e indefesso la- 
bor, de accordo com planos bem assentados, mediante acurados 
estudos, que o elevado ideal dominava o governo do dr. Ber- 
nardino de Campos e da população, ao concretiwir na8 instl- 
tuiçães pauiistas o prograinma republicano +Ao preeoniwido, - 
foi perturbado pela revolta de 6 de setembro de 1893. 

"As urgencias da defesa em favor da Republica e de S. 
Paulo. pareciam arrastar as energias do governo e do povo 
paulista para os exclusivos cuidados bellicos, ficando assim 
abandonada a organização interna do estado. ISSO, porém, não 
era compativel com a rija tempera paulista. Resolveu-se então 
que nada se alteraria nos planas determinados e que, apenas, 
se addiecionariam a elies mais o esforço e a actlvidade dedi- 
cada aos novos mistéres e necessidades trandas pela campanha 
contra a revolta. 

Delineou-se entáo a dupla physlonomia da administração: 
- por um lado, firme e valorosa, voltada para a guerra, 
e por outro, calma, tranquilla, entregue a estudos e preoccu- 
paçóes pacificas. Assim preparava os elementos para a for- 
maçh de um povo que se iornava culto, - -2s. dissemi- 
nação do enslno são, - Pelas praticas hygienicas, civico 
liberal e ordeiro, - pela adaptação dos mbdernos principios 
de justiça e de policia, e de intervencão na vida Publica. 
E, observemos ainda: - tudo isso foi feito sem que S. 
p a u h  contrahisse dividas ou emprestinios, conseguindo-se toda 
essa ingente obra dentro dos quadros da receita ordinarla do 
estado. Nenhum ceitil mais ficou S. Paulo devendo, além 
do que devia a antiga provincia. E náo é só: - ao retirar- 
se em mal0 de 1896, o governo eleito em maio de lS92, deixou 
ao seu successor os seguintes saldos: em dinheiro. 5.096:571$764; 
em deposito no Tesouro Federal, por imwtos cobrados pela 
União e restituidos em novembro de 1896, em 5.522:847$682; 
por adiantamentos ao governo federal, durante a revolta, 

segundo a apura* feita por esse mesmo governo. 6.075:548$726". 
Trata-se aqui de factos, e não de palavras. E se assim' é 

onde a parcialidade e onde a injustiça da reivindic&O.? 

(Comercio de S. Paulo, 1 . O  de janeiro de 1914). 

LNROS NOVOS 
"A revolta de seis de setembro". Por Pedm 

Dias de Cempoa 

chama osutor, modestamente, esboço hbiorlcn ao seu vo- 
1-080 trsbamo, em cujas paginas trata da aw5wde 890 
paulo, d-t. o perlodo da revolta memmvel de 6 de seiem- 
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d . bro. Como se sabe, este estado desemwnhou, então, saUen- 
tissimo papel, cabendo-lhe mesmo a maior responsabilidade 
n a  resistencia que precisava ser opposta Bs forws de terra, as 
quaes marchava& do Rio Grande sob as ordens do caudilho 
Gumercindo Saraiva. 

Além de official superior da policia, estudioso e justamente 
considerado. o sr. Pedro Dias de Campos é membro do Ins- 
tituto Historico e Geographico de Sáo Paulo. 

Citamos propositalmente os titulos do digno autor do livro 
que temos á vista, para podermos discordar da sentença exa- 
rada no parecer da commissão de historia e estatistica do 
Instituto Historico e Geographico de S. Paulo, de que 6 
"completa" a monographia do tenente-coronel Pedro Dias de 
Campos. Como se póde reputar "completa" sobre tão magno 
e vasto assumpto a monographia que o proprio autor chama 
de simples esboço historico? 

E tambem sabemos qual a razão que levou aquella 
commissão a declarar que~''é cedo de mais para se escrever a 
historia da revolta de 93", depois de passados 20 annos ! 

Por esse criterio, náo se poderia, então, ter escripto ainda 
t a historia da fundaç6o da Republica, facto incomparavelmente 

de maior alcance soeia1 e politico e que wnstiúe uma pham 
importantissima da nossa historia politica. 

A monographia do sr. Pedro Dias de 'Campos tem um 
valor, que a propria commissão, sem a necessidade de a pro- 
clamar completa, poder@, ter reconhecido, como .reconheceu 
e proclamou: é wpiosa serie de documentos sobre os factos 
de 1893. E justamente nesta especialidade é que se concen- 
tram o valor e o prestimo do livro do si-. Pedro Dias de 
Campos, que faz, vinte annos depois dos assignalados acon- 
tecimentos de que fomos todos, mais ou menos, testemunhar 
oculares uma boa e uW monographia, sem a preten- de 
ter feito a historia da revolta de seis de setembro, mesmo 

.circumscripta ao papel importante de S. Paulo. 

(A Platéa, 8 de janeiro de 1914). 

A REVOLTA DE SEIS DE SETEMBRO 

<A AWAO DE S. PAULO) 

O dwtincto e iiiustrado official da forqa publica do nosso 
estado, sr. tenente-coronel Pedro Dias de Campos, digno e 
correito commandante do l 0  batalh&o de policia, membro 
effectivo do Instituto Historico e Geographico de S. Paulo, do 
qual é secretario, em brilhante e S h  historico nos mostra, 
baseado em documentas e factos conhecidos na capital e em 
Santas, a acpáo que tomou o nosso estado naqueua triste emer- 
gemia, estando ao lado do bravo militar marechal ~ lo r i sno  
Peixoto, vlce-presidente da Repnbllea, o sr. dr. Bernardino de 
Campos, então presidente de S. Paulo, que tudo poz ao serviço 
da Na*, em deffsa das institui* republicanas e inteira- 
mente solidario com P?I medidas tmnadas gelo valente homem 
&e te que dirihbas dastlnOI<ki!W& a&8aaueda do 



marechal Deodoro oa Fonseca e o golpe de estado provocado 
pelo fundador da Republica. 

O apanhado hisiasico feito pelo distincto commandante 
do 1." batslháo, est8 coordenado intelligentemente numa ele- 
gante brochurade mais de 4W paginas, imprensa no estran- 
geiro na Typ. Aillaud, Alves & Comp. - Paris - Lisboa 
e obteve o parecer da commiss5.0 de hisioria e estatistica do 
Instituto Historico e Geographico de S. Paulo. 

O o p e m  autor d'A Revoiolts ãe seis de Setembm ias re- 
ferendas, embora ligeiras, sobre o papel saliente que tomou o 
estado de S. Paulo no sentido de fazer triumphar o governo 
da Naqáo e obstar que os revoltosos invadissem o estado ou 
se apoderassem do porta de Santos. 

A defesa, da capital e do principal porto pauüsta foi 
organizada pdo venerando republicano dr. Bemardino de 
Campos, que rih medo sacrificios como presidente do estado, 
no perfodo angustioso da vida nacional para o completo 
triumpho da causa legal pleiteada heroicamente por Floriano 
Peixoto. 

O Mihante trabalho do tenente-coronel Dias de Campos 
é uma verdadeira pagina da historia revolta (principai- 
mente na park que coube 9. S. Paulo e que os historiadores 
deixaram de se referir) comDlete e cheia de documentos ex- 
preuivos que tomam mais desejada a leitura e mesmo por- 
que a linguagem da narração é simples, isenta desses galan- 
teios floreados de que usam escriptores massantes e um tanto 
convencidos. 

O illustre secretario do Instituto Historico e Geographico 
de S. Paulo, sr. tenente-coronel Dias de Campos, receba os 
nassos sinceros applausos pelo beW1mo trabalho apresentado 
e os agradecimentos que lhe dirigimos pela gentileza da re- 
m a  do exemplar que nos enviou 

(Norte PauUsts, 11 de janeiro de 1914). 

NOTA DO DIA 

O 5. Pedro Dias de Campos, membro eifectivo do Ins- 
tituto Historico e Qeographico de S. Paulo, deu B publicidade 
um livro i nkwan te ,  ed que historia o papel do mande 
estsdo visinho. na reacçáo lega contfi a revolta de 8 de 
Setembm. 

Encontram-se, nesse trabalho, muitos docume~tos que 
deixam em evidencio os inestimaveis serviças OseataèMI pelo 
sr. Bemardino de Campos, enffi presidente de S. Paulo, ao 
governo do marechal Florise0 Peuroto. 

Como bem dik o parecer da wmmháa de hirkuIa e es- 
tatistics w e i l e  InsWto, o 5. Dias de C v  organisou 
uma monographis minucioss, "onde se detslham. numo eoar- 
denaçáo inteBsente, e d  est~lo singelo, mas preciso e sgni- 
dpvei, os iactos occorridos em S. Paub e que tiveram a m o  
mmequene.ia o mallogro da remita". 

O WOtpr ia4 um apanhado gera dos ~oontehentm que 
com a interferencia da terra paullsta, se desenrolaram com a 
revolta dp srmsds e com a moIuFp0 fedeW&ia do sal. O 



seu principal objectivo, que nos Parece ter sido alcançado, é 
. . destacar do conjuncto dos episodios a acção que a S. Paulo 

coube na repressão do' movimento revolucionario. E uma 
justa reinvindicaçáo, porque bem poucos são hoje os que 
conhecem os serviços que o povo p a u l i a  prestou a causa da 
Republica. 

. 
O sr. Dias de Campos não pertence talvez ao numero dos 

escriptores de apurado engenho litterario. O seu estylo póde 
não agradar, algumas vezes, &s exigencias da critica moderna. 

Mas o que não se lhe deve negar, depois que se tiver lido 
o seu livro, é uni seguro methodo de exposiçáo, que se des- 
dobra com perfeita clareza. e sequencia dos factos. E esta 
sem duvida, a faculdade primaria do historiador. e n Sr. Dias 
de Campos a possue de maneira integral. 

O seu livro é, pois, digno de ser compulsado por todos 
quantos pretendam conhecer com amplitude o cyclo revolu- 
cionario que a Republica, nos seus primeiros annos, teve de 
atravessar, consolidando-se. 

(Diariu de Minas, 11 de Janeiro de 1914 i 

A Revolta de Seis de setcm1,in. - Pedro 
Dias d~ Campos. 

O sr. tenente-coronel Pedro Dias de Campos acaba de 
publicar uma interessante monographia sobre o movimento 
revoltos0 de setembro de 1893 e a acçáo benefica de São Paulo 
em pr61 da legaidade conspurcada por aquelle movimento. 

Essa obra que se intitula A Revolta .de seis de setembro 
e de que o seu autor nos offereceu um-exemplar, é uma obra 
de incontestavel valor para os estudiosos das cousas naiionaes 
e para a nossa literatura historica. . 

A Revolta de seis de setembro tem por objectivo prin- 
cipal, e objectivo aali&s muito justo, reivindicar do esqueci- 
mento a ac@o decisiva de S. Paulo naqueile periodo, agitado 
da vida nacional e de alguns vultos eminentes a cujo patrio- 

. tismo acendrado se deveu o mallogro do movimento bellico 
intestino, que trouxe por algum tempo a alma popular em 
constantes sobresaltai, e o pai2 em continua polvorosa. 

E umb vista retrospectiva lançada para esse capitulo ver- 
m e 0  da. administração republicana que se inaugurava ha- 
via a l ~ u n s  anos e se via desde logo conturbada por in- 
surreicçbes successivas em diversos pontas do wiz, taes como 
a revolta acima referida a cuja frente se achava o vulto pres- 
tigioso de Custodio José de Mello, e a rebelliáo federalista 
do Rio Cirande do Sul, que intentava derribar o ,governo de 
Castiiho. 

O m o  regimen d b r a t i c o ,  instavel ainda como todos 



OS regimens recentemente instituidos. reclamava para a sua 
cqnsoiidaçáo uma medida repr,essora immediata Muelle esta- 
do de cousas, medida só exequivel, entretanto, por uma cou- 
centraçáo opportuna de forças. 

Urgia, portanto, a acçáo conjuncta do governo central e 
dos estados para a suffocação immediata desss hydra marinha, 
que alçava o dorso sinistro das cryptas do Corcovado e res- 
folegava nas aguas azuladas de Guanabara. 

O governo federal havia dispersado os seus mais vslorosos 
contingentes do exercito para os vastos pampas do Sul, onde 
campeavam, no ardor de vindictas partídarias, os federalistas 
intemeratos, e se encontrava, por isso, em' serios embaraços 
para dominar o movimento revoltoso na capital da Republica. 

Foi em tal emergencia que S. Paulo se p h  ao lado da 
União com o seu apoio moral e material, constituindo-se, 
desde logo, o fuicro poderoso em que se assentou o triumpho 
da legalidade sobre os insurrectos do dia. 

E O nosso estado não limitou a sua acção defensiva 8 
guarda apenas do porto de Santos, propicio, sem duvida, para 
presa dos rebeilados, e 8 guarda das fronteira estaduaes; 
emprestou ainda ao paiz outros auxilios necessarios para o 
exito da campanha repressora. E fel-o, sobretudo, sem sustar 
os melhoramentos iniciados no estado e sem gravame para os 
cofres publicas. 

O tenente-coronel Dias de Canipos, estudando essa phase 
bistorica do Brazil republicano. teve por escopo, repetimas, lem- 
brar o papel proeminente do nosso estado e a lealdade do dr. 
Bernardino de Campos em cujas máos se enfeixavam as redess 
do governo e que ao serviço da Republica villipendiada punha 
toda a sua dedicapão inalteravel de patriota. 

E natural, wis, que nesse empenho reivindicador e nobre, 
houvesse levantado loas wui e alli, nos capitulas do seu limo. 
ao venerando estadista. 

AS obras apologeticas, quando o s&o com um fim elevado 
e justo, náo visando apenas o facil elogio p e w ,  mas o en- 
grandecimento da patria ou o destaque dos homens que a tem 
semido com patriotismo aclysolado, - sáo necessarias para 
resalvar das usurpaçóes inglorias do esquecimento factos e 
homens que constituem patrimonio invejavel da grandeza 
civica de um povo. 

A Revolta de seis de setembro é, de resto, uma contribui- 
çáo valiosa para a nossa literatura bistorica, flxando em pa- 
pinas cheias de verdade os detalhes apreoiaveis daquelia 
revolta da armada brasileira e sobretudo a w á o  efficaz do 
noõso estado, que em todas conjuncturas difficeis tem sabido 
dispensar ao governo central os seus inestimsveis serviços. 

(Diarim do Amwo, 13 de Janeiro de 1914). 

(A a& de S. Paoio) - Por Pairo Dfas de Campos. 

Com e& titulo, acaba de ser publicado um beUo e precioso 
I i m  composto pelo tenente-coronel Pedro Dias de C a m m  



commandante do 1 . O  bataihão da policia de S. Paulo. Esse 
livro, que consta de duas partes. a defesa do litoral e a defesa 
da fronteira, é de agradavel e empolgante leitura. 

Ce facto, a revolta de seis de setembro foi o golpe niais 
tremendo que se des'echou contra a Republica. 

A legalidade, isto é, o governo do marechal Floriano 
Peixoto, que a ro.iolln pre'endeu depbr, encontrou no estado 
de S. Paulo, cujo presidente era o venerando e grande chefe 
republicano, Ber;mrdino de Campos, o mais decidido, efficaz 
e sincero apoio. Roeordcmos por alguns momentos as paginas 
negras e ensanguentadas, que os militares politicos escreveram 
para a histaria do actual regimeu. O marechal Deodoro havia 
dado o golpe de 3 de novembro e proçlamado a dictadura 
militar, com as consequen!es calamidades: - dissolução do 
congresso, estado de sitio, coacçáo de imprensa. suspensão das 
garantias constitueionaes, descredito do regimen e dos negocias 
financeiros do Brazil.. . 

O vice-presidente Peixoto, por um golpe violento mas 
justo, é posto n?  governo da Republica, recolhendo-se Deodoro 
á tranquillidade do lar. Custwiio de Mello f8ra o braço forte 
do vice-presidente. Mas, como naqu2lla @oca uma fébre de 
loucura atacara grande parte dos tirazileii-os, que já não viam 
a Patria, mas tão somente os seus interesses pessoaes, come- 
çou-se a fazer a mais terrivel OpposiÇao ao governo de Flo- 
riano Peixoto. Entendiam os ambiciosos do poder, que Floriano 
devia mandar proceder 9. eldçáo de presidente. Entendibm os 
amigos da Republica, que, nos termos da Constituição, o vice- 
presidente, por um'a disposição provisoria, preencheria o qua- 
triennio, que fora interrompiào pela disposição e postyior 
renuncia de Deodorá: Quando os officiaes de marinha foram 
para bordo da esquadra revoltosa, estavam certos de que se 
repitiria a scena de 23 de novembro, isto 8,  que Fioriano Pei- 
xoto, ao primeiro disparo dos canhóes voltados contra a Nação. 
abandonaria o poder. 

- O Floriano, quando lhe chegar o nosso primeiro aviso 
deixará o Itamaraty, como fez o Deodom. 

Enganaram-se, porbm, redondamente. 
Em primeiro logar, porque o marechal Dwdoro, violador 

da lei, não tinha por si aquelle apoio forte que nasce da 
propriâ conscieucia. 

Em segwido logar, porque Floriano Peixoto, além de ter 
em seu favor esse mesmb apoio, forte, que nasce da propria 
consciencia de quem cumpriu o seu dever, fazendo respeitar 
a lei basica do pah, era de outra tempera, era mais estadista, 
era mais tenaz. 'Ambos foram soldados valentes. ambos prati- 
caram actos de raro valor militar; mas um era impulsivo e de 
coraçáo sempre aberto aos ditames do sentimento: o outro em 
calmo, e o seu coriçãa só vibrava dirigido pela sua intelli- 
gencia lucida e seu temperamento frio, taciturno e desconfiado. 
Deodoro era o valor militar offensivo e impetuoso; Floriano 
era o valor militar defensiva e pertinaz. Eis porque a opposi- 
çáo ao seu governo encontrou difficuldades e barreiras, que 
não Podia mesmo vencer ou afastar. Os acontecimentos do 
mez de abril, as aventuras do "Jupiter". commandado por 
Eduardo Wadenkoik, a wM.0 e reforma de treze generaes, a 
denuncia apresentada contra Floriano, na camara dos depu- 



tados, factos todos estes que tiveram desenlace favoravel ao 
governo federal, levaram os opposicionistas ao desespero das 
armas, ao supremo recurso da revolta. 

As  naç6es extranzeiras protegiam francamente a revolução 
chefiada, a principio, pelo almiyante Custodio de Mello, com 
intuitos mais ou menos repubücanos, embora iliegaes e de 
pura ambição de mando pessoal, e mais tarde, chefiada pelo 
wntra almirante Saldanha da Gama, w m  programa franca- 
mente mowrchico e restaurador.. 

O correspondente do Times, C. Akers, que se achava a 
bordo da esquadra revoltada, declarou ao almirante ivieiio, 
"que ihe proporcionaria iodo o dinhelro de que precisasse t 
até navios si f w e  feita a restauração monarchka". 

E o que 4 mais grave. no sanguinolento wmtlate da Arma- 
ção, em Nitheroy. foram empregadas contra. os defensores da 
lei da Republica, balas do cruzador inglez m e !  

A intervençáo extrangeira nos negocios do paiz foi ma- 
nifesta e ate descarada. Um tufão de males desencadeou-se 
sobre a nascente Republica Brazileira: - uns queriam a de- 
posição de . Floriano, outros queriam a restaura@O, todos 
queriam, portanto, a guerra civil, o desprestigio das leis e d& 
auctoridaddes, o anniquilamenio do Bi'azil. 

O exemplo de Deodoro, renunciando o poder, sem resls- 
tencia, o exemplo de Peüro 11, entregando o govemo, sem 
resistencia, os exemplos dras republicas sul americanas, onde 
as deposiçks eram a normalidade da vida nacional, tinham 
cmado no ambiente poiitico sul-americano a quasi COnVicÇáo 
de que o poder legal não psssava de um motivo para revolu- 
*S. Floriano Peixoto resolveu-se a dar exemplo em conirario, 
e a~reagll  por iodos os meios, por todas as fbrmas, defendendo 
a sua auctoridade com heroismo e bravura de leão, contra o 
tenebroso assalto, que se lhe preparou & sombra da bandeira 
nacional. e dentro das machinas de guerra. que a nação ad- 
quirira para a sua defesa e do seu governo. 
- Daqui só sahirei pela morte ou pela lei. 
D i  asúm o consolidador da Republka aos que lhe fala- 

vam sobre as consequencias da revolta da esquadra. 
Quando estalou a revolta Floriano Peixoto sentiu-se quad 

isolado: - a população do Rio era pela esquadra: os poucos 
e desfalcados batalhões de linha eram por elle; muitos Poli- 
ticos -hesitavam; o panico de guerra era intenso; a situação 
gravissima. 

Voltou-se Floriano Peixoto para os estados. 
- Que me dirá S. Paulo, cuja importsncis cmno facior 

nacional é evidente? 
E 6s 5 horas da manhã do dia 6 de setembro, como si 

fosse uma sandação de annivemario natalido, Bemardino de 
Campos recebeu o telegramma em que o vice-presidente da 
Republica lbe Participava a revolta da esquadra, appellando 
para o seu patriotismo. 

Bemardiao de Campos sempre foi e é um republicano 
intransigente e um estadista e wlitiw de raras e excepcionaes 
qualidades de percepçáo, comprehensSo e execução. Conhece- 
dor dos homens politicos do paiz, sabedor dos antecedentes da 
grave attitude da esquadra, e resoivido a agir denodadamente 
em favor da causa da Republica, em cuja funda& e argani- 



eaçáo S. Paulo fera magna - Bernardino de Campos náo 
hesitou um instante. Expediu ao marechal Floriano, no mesmo 
dia 6, pela manhá, este telegramma: 

"Navios revoltados não podem imp8r sua vontade B naçHo, 
pelas armas. 

E inacceitavel a força para resolver assumpto poiittco, 
quando funccionam livremente os pderes legaes. Dou e darei 
todo o apoio B vossa auctoridade de presidente da Republica. 
porque sois o poder legitimo. Vosso civismo amparará as ins- 
tituições no lance affltctivo a que são levadas. Confiae em 
minha lealdade. Bernmdho de Campa?, presidente de S. 
Paulo." 

Começou a lucta, e tambem começou o grande, o pesfuio, 
o exhaustivo, o extraordinario trabalho do presidente de S. 
Paulo, a bem da causa constitucional. Esse homem dedicado 
e leal tornou-se um verdadeiro chefe militar. Vi-o muitas 
vezes em palacio, rodeado de amigos sinceros, civis e militares, 
sempre com a melhor disposição de espiiito, sempre confiante 
na victoria final da legalidade, animando com o exemplo os 
defensores da Republica, trabalhando mais que todos para que 
na& faltasse, para que o minimo detalhe não fosse esquecido, 
para que náo se confmettessem violemias e arbitrariedades 
que lhe pareciam excwveis, para que em plena guerra, prose- 
guissem em S. Paulo as obras de paz e da civiliesçáo. 

Emquanto o presidente de S. Paulo, como cheie mllitar. 
armava batalhões, comprava armas e muniçóes de guerra, 
adquiria cavalhada, fazia eonstniir telegrsphos e estradas es- 
trategicas, extendia pelo littoral paulista desde S. Sebastib ate 
Cananéa uma linha poderosa de soldados, o mesmo presidente 
de S. Paulo, como chefe civil. creava escalas, organizam ser- 
viços de hygiene, desenvolvia as &des de agua e exgottos. 
fundava e organizava novas repartições publicas, e esforçava- 
se, como ninguem, para que o estado de guerra fasse quasi 
esquecido, e sb se sentissem as effeitos e os beneficias da nossa 
civilização crescente. 

Tudo isto O tenente-coronel Pedro Dias de Campos conta 
e descreve. B vista de documentos, num livro que ha de fiem, 
porque é um livro wtavel. 

Entre os grandes vultos dessa época, sobres&em, sem duvi- 
da. Fioriano Peixoto e Bemardino de Campos. Completam-se 
reciprocamente, mas em não poucos lances a -a de Bp- 
nardino de Campas assume maiores propowóes: - a sua 
aureola 6 sempre de luz branca e de bondade, sem que a sua 
linha de conducta deixe de ser a da mais nobre e digna ene* 
sem eaual. - 

Espero que todas que o lerem o minucioso livro do tenente- 
coronel Pedro Dia de Campos wmpsrtilliem esta minha 
opiniáo. 

EOGENIO EGAS 



LNROS NOVOS 

"A revolia de 6 & setembro". (A acçúa 
de 8. Panlo.) Esboça hiatorico. Pelo tenente- 
coronel Pedro Dias de Camlms. Typwaphia 
Aiiamd, Aives & C., PaN-Lisboa 1913. 

Acompanhado $e uma gentil dedicatoria, o tenente-coro- 
nel Pedro Dias de Campos offertou-nos um exemplar do livm 

. de sua hm, que acaba de ser editado na Europa. 
Conhecendo ha muitos amos as tradiçóes de talento. de 

competencia, de estudo do brioso e digno official da milicia 
paulista: acompanhando, de perto, a sua trajeetoria luminosa 
no Instituto Historico e Geographico de S. Paulo, era natural. 
ao recebemos o seu ultimo livro, que a mals intensa curiosi. 
dade se apossasse de n6s. 

Náo a resistimos. Inici&mOs irninediatamente a sua lei- 
tura e sem que ao menos apercebessemos tinhamos devorado as 
347 paginas de que eUe se compõe. E assim, mais de uma v% 
e com a maior intensidade, se arraigou em nosso espirito a 
convicção de que Pedro Dias de Campos é um douto em cousas 
historicas, primaciaimente naqueiias que mais de perto dizem 
resoeito á vida. aos factos, ás tradições, aos costumes do povo 
~ ~ ~- 
paulista. 

Conhecendo nos seus menores detalhes, com a precisão 
matbematica do investigador consciente e probo, o passado do 
nosso povo, o tenente-coronel Campos sabe enuncial-o com tal 
clareza, com tal elegancia, com tal erudição, que é um encanto 
lel-o e aprender nss suas paginas esses factos notaveis, que 
mnstituiram gloriosos feitos de civismo, de coragem, d e  
patriotismo, de dias que &o vão longe, mas que infelízInenie 
estáo olvidados ou deturpados pela calumnia, pela mentira e 
pela ignoramia. 

A revolta de 6 de setembro, na qual S. Paulo tomou parte 
preponderante e eminente pela acção que exerceu em defesa 
do poder wnstituido da Nação, mereceu da parte do bisto. 
riador paulism uma analyae conscienciosa, calma e elevada. 
muito longe das paixões pequeninas quqsinda proeuE+n OffW 
oar esse traço luminoso do no= povo na bistoria agitada dos 
dias republicanos. 

O tenente-coronel Campos walysou-a com a imparciali- 
dade do critico, que só v& diante de si a verdade do facto. 
não se deixando influenciar por outras raziies, que pudesseni 
desvirtuar as suas nobres intenções. 

Soube ser justo. soube ser crtlmo, soube ser energico e soube 
ser elegante. 

O seu bellissimo livro é, pois, mais um atkstado dos seus 
grandes meritos. 

AIahNDm. 
i '. 

iuawtn de Nalieins. 29 de juneir i (Ir! 1914) ' : ' .  



REVOLTA DE 6 DE SETEMBRO 

(Pelo +te-coronel Pedro Dius de Campos) 

Ha alguns annos surgiu, modesta e discretamente, na 
arena das letras paulistas, tendo como credenciaes uma mo- 
nographia sobre a genese da Força Publica deste estado, um 
distincto official dessa milicia, o Sr. tenente-coronel P. Dias 
de Campos. 

A~resentou-se sem Mecenas. sob a epide das DmDrfas . . 
forçai. 

NHO tendo sido o seu appareclmento precedido de louva- 
minhas e fogos de artificlo, náa operou no meio legente da 
sociedade pauüsta o successo a que o seu incontestavel talento 
e vigoroso espiriia faziam jus. 

Não o animava a .  seducçfio de reverencias nem o desejo 
de fazer m v i t a r  sobre a sua pessoa a attenção publica, numa 
satisfacçáo de indesculpavel vaidade. 

hosegulu, por isso, impavido o seu roteiro. 
Como bom paulista, a sua Delenda Cart'Wo era e 6 

concorrer com o seu contingente de força para o engrande- 
cimento do seu estado, tornando-o ainda mais saliente no 
scenario da wnstellaçáo branleira, onde já figura como astro 
de primeira grandeza. 

Para alcançar o escopo coUimado dispoz-se 9. ardua tarefa 
de wmpendiar tratados sobre educação civica, preparo techni- 
co militar e a tornar conhecidos da geração actual os gestos e 
agóes nobllltantes do estado e que at6 aqui jaziam na pe- 
numbra do esquecimento. 

Estudioso. trsbalbador, tenaz, perseverante e dotado de 
uma invulgar força de vontade, engolfou-se no pelago -- 
broso e arido dos archlvos publico~ e particulares, na pesqulza 
de elementos historicos que o habilitassem á consecuçHo do 
almejado fim e. logo após aquella primeira publica@, fez 
editorar uma outra monwaphia sobre a creaçáo do Corpo de 
Bombeiros, trabalho de real valor pelo interesse e curiosidade 
dos M o s  hMaricos neUe armazenados: Edneagãa do a&&, 
pequeno oompendio destinado 6 fonnaçáo do caracter morai e 
civiw das 1~aça8 e onde se encontram, numa intelligente 
coordenação, muitos ensinamentos uteis; o Instmtor & tiro 
- e outros trabalhos de que, no momento, não me ocorrem oa tituloS. 

Em M a s  essas lueubraçóes de espirito - em que sempre 
primou pela correcçh da lingua%em - revelou o Sr. tenente- 
coronel P. Dias uma solida cultura LnteUectual, um largo 
conhecimento de hisiaria de nossa vida militar e um eSPinto 
bem orientado e sadio, servido por uma inteiügencia mbusta. 

S6 quem conhece, de perto, aquelle official pode estimar . 
devidamente o valor dos .seus emprehendimentos nos dominios 
da arte literaria. 

Filho de pais que, pela carencia de meios pecuniarios. 
não puderam dar-lhe siquer uma e d w ã o  literaria rudimen- 
tar, tudo o que ssbe deve a si woprio, ao seu esforço, á sua 
inquebrmtavel forca de vontade, que foi sempre o traço ca- 
racteristico de sua individualidade. 

Desde que, como militar, poude ganhar o sufficienie para 



a sua suhslstencia, ajustou, sem perda de tempo, wmpetentes 
mestres e consagrou-se, nas suas horas de fazer, ao estudo das 
disciplinas que se Ihe afiguraram mais uteis no decurso da 
vida pratica, nellas wmprehendidas a liugua latina e varias 
liwuaa vivas, duas das quaes - a franceaa e a alemã - 
estudou pratica e theoricamente, a fundo. 

Dentro em breve via os seus esforws cordados pelo matr 
feliz exito. 

De posse de uma variada Ulustrriçáo e m  divemm ramos 
de conhecimentos, applicou-se particularmente ao estudo da 
hisioria do Brazil e especialmente do estado de S. Paulo, de 
onde é dileoto filho, faeendo, depois, apparecer, ME penodiws 
da capital, o resultado das suas laboriosas investigações. 

O producto de sua intelligencia - que foi sempre bem 
acolhido pela publico e benevolamente apreciado pela cri- 
tica - valeu-lhe a entrada para o quadro dos membros effe- 
ctivos do respeitavel Instituto Historico e Geographico do 
estado de S. Paulo, dos socios comespondenk dos Institutos 
Histoncos e Geographicos dos estados de Minas Geraes e 
~arahyba  do Norte e do Centro de Sciencias e Letras de 
Campinas. 

Com o apparecimento dos seu's ultimos txabaihos notou-se 
que em torno de seu nome se foi formando um &ulo de 
admiradores que, reconhecendo M recem-vindo rews qualida- 
des de fnteltigencis e de luctador estrenuo, o predisseram 
fadado a wnqiitstsr, em breve, um logar de destaque na es- 
phers litteraria brsaileira. 

Os pregnostieos, como se vae ver, náo falharam. 
Pwlia o distincto cultor das letras d e a n ç a r  sobre os 

louros legitimamente colhidos B força de Perseverantes pwui- 
ms no campo arido da historia e de a m d o  adestramento nB 
gymnastica do esporte. 

Náa o fez. Náo 6 isto compativel com a sua assombmsa 
sctividade e com e seu temperamento essencialmente wmbativo. 

Apesar da exiguidade de tempo que as suas ninopóes de 
commandante de uma das mais afanosas unidades de guerra 
da t o m  lhe concedem, o tenente-coronel P. Dias entregou-se. 
ba tem- nos seus fugazes momentos de fow.  ao eatudo 
do papel que ao estado de .S. Paulo coube desempenhar na 
fraticida Iucta que em 93 ensanguentou, ingloriamente, o M o  
patrio. 

com os que eeonseguio coliiglr, orsanixDIl. numa bem 
elaborada synthese, o htstmico da. a e W  de& estado nesw 
sconteilmentos. e publicou-o num elegante volume de 351 pa- 
ginw. h-üP hnce& na c&sa editora Aüiaud, AI% e Domp., 
em Psris, sob o titulo que nos ser& de e p i m ~ h e .  

A , . i b B d e s s r ~ B v m d s e m t o d . s a s x ~ d a '  
cadW e sobEc seu indiscutivcl valor l i M o  e iuadamentsl 
jB se pronunciaram, em- phrases iaudaiivas e repassadas de 
uma gmncie &&n& p* meritos dg autor. os mals auto- 
rizados agoeis ds esaihl e do Interior. V' 

Aad Ww que msgeriu as gresentes e desprstenciosss 
~Culofier6prestrraoaiftOrmiiajit5tshOmenegem. 

DacLra.csk m &memio, que o scu ol7jecLiv0, gublleando 
esse 88- histariw, 6 reivindiw. para S. WII10, a perbe glo- 
riosa que de Wta Ihe assista mosa r n m W  -se de 



nossa vida poiitica e at6 aqui deixada em obscuridade pelos 
outros historiadores que j& ventilaram o assumpto. 

Nessa directriz elle se mantem, de comew ao fim. 
Debaixo de todos os pontos de vista, é um livro precio- 

sissimo, e recommendavel, quer o encaremos como fonte de 
bravura e enslnamentos civicos, de que os paulistas deram 
sobejas provas naquelle angustioso momento, quer como repo- 
sitorio de valiosos subsidios para os futuros historiadores que 
pretendam relatar os factos wm mais amplitude e largueza. 

Os acontecimentos são narrados methodicamente, com 
muita elevação de vista, máo firme, isençáo de espirito e illus- 
*&dos com muitos documentos interessantes e inéditos. 

OS commentarios são leves, judiciosos e desapaixonados. 
o estyio é original, elegante e amem. 
~ á o  ha golpes de martello, nem arroubos ahandorados, 

mas ha essencia, delicadeza de a r e s  suavidade de expresião e 
justeza de conceito. 

De toda a leitura - que é bout i Paotre, cheia de 
palpitante interesse pelas multiplas peripecias que surgem a 
cada passo - resalta o cunho de uma grande sinierida!e na 
explanação das ideas e de. uma verdade que se impoe na 
descripçáo dos factos. 

Para maior apreço do livro, illumina as suas paginas, 
immortalizando-as, o nome do venerando e estimado chefe do 
P. R. P., o dr. Bernardino de Campos, figura proeminente e 
justamente acatada em todos os centros sociaes e politicos do 
Brazil. E' eiie o principal personagem e em volta do qual 
gravitam, em plano secundario, mas náo menos brilhante, os 
demais paladinos dessa famosa epopéa. 

Presidente do estado, na Bpoea em que taes factos se de- 
%enrolaram, nelles desempenhou o dr. Bernardino de Campos 
Wio notavel papel, assegurando com o seu prestigio pessoal e 
acçáo energiea, o successo das operaçóes, que impossivel serla, 
a qualquer historiador, omittir o seu inclito nome na exposiçáo 
dessas occorrencias. 

Era inevitwel a homenagem que se presta, na obra em 
questão, ao eminente e prestigioso ancião. 

Temos, pois, que se trata de um livro util e destinado a 
prestar reaes serviços aos estudiosos e amantes da historia do 
paiz. 

Infelizmente, 6 üiminuto, entre n6s, esse numero de lei- 
tores de cousas brazüeiras. Jugula-nos a tutela extrangeim, 
em todas as maniiesk&es da vi&, e só de soslaio olhamos 
para os productos nacionaes. 

Povo essencialmente contemplativo e sonhador, submette- 
mo-nos lamentavelmente ao mercado e costumes extrangeiros, 
experimentando nisto um prawr inciieivel, sem nos aperceber- 
mos do ridiculo a que nos expomos perante os espiritos emau- 
cipados. 

Snobisias, pogniidos da mania a'epder les baneeois sup- 
portamos táo bem, e com uma paciencia musulmana, o jugo 
desta carga. que ate iamamos, della, assinatura annual. 
pagando-a adeantadamente. Ha, assim, assignantes de livros a 
elaborarem-se e e m  gestán de não importa quem, de roupas 
talhadas ao  dernier E& etc., etc. 

Por outro lado, wmo indício de perversão de gosto, depoia 



do pequeno interregno do experimentaüsmu reconfortante de 
Dastoiewsky, Bourget e Zola, succesor do romantismo Iamar- 
tiniano, lamuriento e hysterico, invadiu-nos a febre mórbida 
do sherloquismo vazio e bocejante. 

Aos olhos desses superficiaeü, deslumbrados pela luz en- 
ganadora deste seculo cinematographico, desses cultuadores 
dos Arsenios Lupin, vassalos de Epicuros e Petronios, a Revolta 
de seis de setembro passará, evidentemente, despercebida. 

Mas aos poucos que, só vendo as cousas através do prisma 
sereno da verdade, do merito, e da justiça, ainda se salvam 
desse naufragio de febricitante arrivirmo e anesthesiamento 
moral, o a p p w e n t o  da obra do tenente-coronel P. Dias de 
Campos constit- um acontecimento de real importancia nos 
arraiaes das letras patnas. 

A estes, pois, recommendo o livro. 
Ao seu-autor, m o  lenitivo a possiveis irreverencias de 

ieonoclastas +tematicos e outras eventuais contrariedades 
reiommendo a sentença Q celebre publictsta Courier de Mére: 

"Qualquer producção do nosso espirito, uma vez que se 
possa tornar ntil, está por SI mesma justificada." 

S. Paulo, fevereiro de 1914. 
J. 6. F. 

(Correio Poillistsno, 15 de Fevereiro de 1914). 

REmPrnICAÇOES JUSTAS 

Aimia o esüoço hMoric+ da revolia de 6 de setembro. 

matando do limo recentemente publicado pelo sr. tenente- 
coronel Pedro Dias de Camgos sobre a revolta de 6 de setem- 
bro e da acçáo de S. Paulo, nesse agitado periodo governa- 
mental e politico, observou um critico, a proposiic da conclusão 
daquelle esboço hisbrim, em que se exalta a puj811w do nosso' 
estado, manifesta no faeb  Ue, ao mesmo tempo em que com- 
8atis a revolta, se organisava em todos os ramos de ectividade, 
fundando regularmente os ~ a r i o s  institutos que o commm, e 
dispondo apenas das rendas ordinarias - que realmente muito 
se f a .  sendo, porém, para lamentar que tão elogiado periodo 
governrttivo nada tivesse produzido em favor da lavoura üo 
caie, fonte primordial de toda a vida paulista. 

Esse critico engana-se. O livro de que se trata não vi- 
sava a htstoria do periodo presidencial de 1~$12 a 1896, mas 
tão sómente a historia da. revolta. A reterencia. que o autor 
fax. em sua "Conclusáo" aos trabalhos de organiaaçáo do a- 
tado, menciona em synthae as suas funda*~. Náo a t a  da 
enumeração detalhada de aerviçm. Nós, p o h ,  mostraremos 
wocintamente que aqudia administrsçáo resll9ou todas as 
medidas que a Bpoca comportava relativamente B igriculturu 
paulista. - 

Cumpre, p-ente, lembrar que cada M o d o  tem 
as suas nemsidade8 e que era de franca prosperidade e ab- 
soluts mnffanca o que entáo demrria quanto a assumptos 
economicos. Náo obstante, o governo daqueüe tempo foi um 
observador estudioso e previdente em relaçáo 4 grande cul- 



t u .  O que então se proclamava wm necessidade capital era 
a intmducçáo de braços para o trabalho agricola, e a este 
mister dedicou-se esforçadamente o governo, trazendo para 
São Paulo cerca de trezentos mil immigrantes agrarios, apesar 
das perturbapóes ocwrridas com o apparecimento do "choléra 
morbus" e da interrumpçáo, durante quasi um anno, ordenada 
pelo govemo federal, por motivo da revolta. O que ainda mais 
comprova a attenção e o constante pensamento do governo 
em aprofundar as coisas da lavoura se encontra nas seguintes 
providencias. 

No relatorio da Secretaria da Agricultura attinente ao 
anno de 1895, apresentado em principias de 1896, deparam-se, 
B pagina 59 e subsequentes, idéas e medidas tomadas pelo go- 
verno para fomentar a propaganda do consumo do café. 

A este respeito é de maxima conveniencia transcrever o 
trecho da mensagem com que se abriu a sessão extraordinaria 
do Conaresso. a 5 de março de 1903, a qual projecta completa 
luz sob;e os factos: 

"Senh- Membros do C o n g r m  do Estado. - A situa- 
çáo em que se acha o ramo mais importante da nossa agri- 
cultura, affectando profundamente a sociedade paulista e pre- 
judicando os interesses geraes do paiz, determinou a actual 
convocação do Corpo Legislativo, de cuja esclarecida compe- 
tencia solicitam-se, providencias reparadoras. 

Na crise do café refleete-se grandemente a influencia da 
sua propria riqueza. 

Mercadoria privilegiada p o r  suas qualidades intrisecas e 
pela limitaçáa dos territorios apropriados B sua cultura, o café, 
por sua nobreza e opulencia no commercio do mundo, legiti- 
mamente attrahiu a actividade de todos os que dispunham dos 
elementos naturaes para produzii-o. 

O valor do artigo remunerava fartamente os mais es- 
trenuos esforças do trabalho, a despeito da mais franca con- 
correncia. 

Em S. Paulo, collaboraram na obra grandiosa e admiravel 
das vastas culturas e acção particular e a publica: - aquella. 
aproveitando, com intelligencia e caracteristica energia e labor 
tenaz, a portentosa uberdade das terras; - esta, mantendo o 
direito, garantindo o credito, a propriedade e o trabalho, 
abrindo faceis communicaçóes, proporcionando a rapidez do 
transito pela navegação e pelas vias ferreas, desenvolvendo o 
povoamento e a immigraçh, diffundindo o ensino geral e o 
profissional, saneando as cidades e as povoações. 

Formar~m-se um meio propicio Bs elevadag e sans exi- 
gemias da vida soeial, que impunha confiança e concitava as 
sympathias e adhesóea naturses. 

Todos lhe ajudioavam seus haveres e esfowos. 
Dalli vinham os recursos que engrandeciam as povoações 

e as cidades, que se viam dotadas de iodos os melhoramentos 
mantenedores das condições de vida e saude; que ministra- 
vam o ensino aperfeiçoado ás novas gerações; promoviam a 
ordem e a paz, e organizavam os apparelhos da cfvilisação. 

Em regra mia se accumularam reservas. As sobras do mo- 
vimento da receita e despesa voltavam a considersl-se em 
novas culturas do mesmo gemo,  e em aperfeiçoal-as, - apu- 
rando as suas vantagens. 



~ s t e  crescimento da producçáo, extraardinario e sem me- 
dida, despertou as attençóes. Pareceu a alguns espiritos pre- 
occupados com o assumpto, que náo era prudente cog?tar 
apenas das insialiações agricolas que os mais abastados havlam 
j& elevado ao maior grau de primor. Convinha que os possui- 
dores da enorme massa de capitaes, empregada exclusivamente 
nas plantações de café e nos custosos apparelhos do seu pre- 
paro, tratassem de lançar as vistas para horizontes mais 
longinquos, além dos contornos dos preciosos cafesaes, exami- 
nando a si tuaao commercial do seu producto. 

Elementar era a cautela: s6 a possibilidade de pronunciar- 
se o excesso da producção sobre o consumo a justificativa. 

Em janeiro de 1898 os presidentes de S. Paulo e do estado 
do Espirito Santo, combinados, dirigiram-se aos de Minas 
Geraes;do Rio de Janeiro e da Bahia. convidando-os para uma 
conferencia, em que se assentassem as bases de um trabalho 
systematico, continuo e paciente, com a intervençáo do pessorcl 
-Ls: competente dentre os lavradores, no sentido de alargar 
o consumo do café, lembrando as tentativas anteriores de 
uma patriotica assodaçHo e a conveniencia de interessar a 
U ~ o ,  que & p u a  dos meios diplomaticos. 

Em 2 de março do mesmo anno realizou-se em Petropolis 
-i reunláo dos representantes dos estados de Minas Geraes, Rio 

de Janeiro, Espirita Santo, Bahia e S. Paulo. 
O objectivo principal da conferencia foi a. nomeaçáo da 

Commlssáo Diretora do Serviço da Propaganda, e o m u r s o  
material que cada um dos estados devia prestar para a sua 
instailagão e custeio, por todo o tempo que fosse conveniente 
mantel-a, ou. durante o periodo que se eonvenkionasse. 

Celebrado o accbrdo e remettido um exemplar deile a 
cada ,estado interessado, pela Resoluçáo n. 425, de 31 de 
julho de 1896, foi approvado pelo Congresso deste estado, 
sendo coneedi<la ao governo a auctorisação para abrir um 
credito especial de oitocentos contos de &h+, destinado a 
occorrer Bs despesas com esse serviço. Em 11 de agosto 
communiwn o governo do estado da Bahia, que a respectiva 
legislatura, fundada em que a execuçHo do accbrdo trazia 
despesa excessiva para os resultados, a seu ver duvidosos, da 
propaganda, recusára a sua approvaç80 ao convenio, e assim 
deixava aquelle estado de cooperar. Então diriglu-se o governo 
de S. Paulo aos dos estados de Minas Geraes, Rio de Janeiro 
e Espirito Santo, communicando-lhes a declaração da Bahia, 
e consultando si, z i  vista della, devia ou não considerar sem 
effeito o accbrdo, como parecia convenlente. Em resposta, 
veiu a oommiinicaçáo de que.0 governo do estado de Minas 
Geraes concordava em que ficasse sem effeito o aecõrdo, tendo 
o do Rio de Janeiro participado que, w r  achar-se o convenio 
.submettido B deliberação da respectiva legislatura, nada podia 
dizer sobre a consults. 

O estado, do Fspirito Santo não se pronunciou 
Dada, porém, a acquiescencia de tres dos ctnw estados 

que haviam firmado o convenio, foi eiie wnsiderado desfeita. 
Por outro !Mo, o Congresso dgricola de S. Paulo, reunido 

em seteidbm do mesmo ano, estudando a quesiáo do café, 
abandodra a idéa de tratar-se do seu aspecto commercial, e 
de quaesquer providencias fóra do paiz, que não se referissem 



S immigração, appareeendo mesmo a convicçáo de que a crise, 
que aliás já surgia, era de caracter financeiro e não eco- 
nomiw." 

Cumpre observar que o desfecho negativo do caso se 
deu quando j& em maio de 1896 novo governo succedera ao 
anterior. 

(A Gazeta, a1 de fevereiro de 1914). 

LIVROS NOVOS 

A revolta de 6 de setembro - Peüm Dias 
de Campos. - Aihud, ALves & Cia. - Paris - Lisboa - 1913. 

O escopo principal no 'tenente-coronel Pedro Dias de 
Campos, distincto commandante de um dos corpos de policia 
do estado, ao escrever a sua brochura de 351 paginas, foi 
o de reivindicar para S. Paulo o lugar saliente, que de direito 
lhe compete, aa lado de todos os que contribuiram para o 
esmagamento da revolta da marinha, que estalou a 6 de setem- 
bro de 1893 na bahia do Rio de Janeiro, sob a chefia do aimi- 
rante Custodio Jose de MeUo. 

Após leitura attenta do iivro do illustre official superior, 
chegamos B conclus8o de que o fim em mira eUe o attingiu 
plenamente. 

Bem o diz a digna commi&o do Instituto FiisMrico e 
Geographico de São Paulo no seu parecer sobre o iivro do 
tenente-coronel Dias de Campos: "é ceda ainda para se es- 
crever a historia da revolta de 93; já é tempo, porem, de 
irem apparecendo trabalhos documentados, que de futuro 
possam orientar com seguranqa e verdade o estudo desse an- 
gustioso periodo da vida nacional." 

O livro do tenente-coronel Dias de Campos é um trabalho 
paciente de documentação de factos, que se passaram na 
temerosa quadra da revoluçáo de 93. Muitos dos documentos 
nelle contidos só agora é que vieram a lume. facto que enal- 
tece o valor do livro. ~~~~ ~ ~- ~~- -. ~ 

Náo póde a geração, que assistiu a certos factos ou nelles 
parte activa tomou, fizer delles um juizo imparcial, pois ainda 
bem vivas estão as reminiscencias das paixões que, por mo- 
mentos agitaram a sociedade. 

Pareceria, por conseguinte, que o autor. tendo tomado 
parte nas luctas que se desenrolam no Paraná, náa se po- 
deria eximir da grave falta de parcialidade. 

Entretanto tal náo se dB. Tirante um ou outro trecho em 
que o SI'. Dias de Campos, ao se referir aos federalistas, os 
chama de bandidos, saqueadores, autores de violencias inau- 
ditas, do seu livro tramparece muito claramente a sua extrema 
imparcialidade, que é e deve sempre ser a qualidade indis- 
pensavei a todo e qualquer historiador. 

O livro do tenente-coronel Pedro Dias de Campos vem 



táo cheio de epimdios interessantissimos sobre o papel de 
São Paulo por oecasiáo da revolta, que a sua analyse não 
póde ser feita de uma sá vez, motivo que nos leva a iniciar- 
mos com este uma skrie de artigos, no decurso dos quaes se 
evidenciar8 que o nosso estado foi o salvador das instituições 
republicanas e que o preclaro dr. Bernardino de Campos 
assumiu naquella occasiáo uma attitude tio extraordinaria- 
mente cheia de brilho, que, si porventura o eminente chefe 
e estadista náo tivesse outros titulos, si os serviços prestados 
naquella quaüra angustiosa bastariam para galardoal-o com o 
merecido cognome de: Benemerito da Patria! 

O tenente-coronel Pedro Dias de Campos divide o seu 
livro em duar. partes. Na primeira deilas trata da defesa do 
littoral e na segunda da defesa da fronteira e retomada do 
Paraná. 

A primeira parte 6 subdividida em seis capitulos, o pri- 
meiro inDtulado "A revolta de seis de setembro':: subdividido 
por seu turno nos treS nnmeros: "Preliminares", Prodromos" 
e "A insurreiç&o''. 

Deste primeiro capitulo nos occuparemos no presente 
artigo. 

Nas "Preliminares" o autor salienta a açüo decisiva 
que em grande parte coube ao nosso estado na suffocaçáo 
da revolta, fazendo ver que o dr. Bemardino de Campas 
tudo ao serviço do governo constituido. afim de impedir 
que o porto de Santos viesse servir de base de operações 
para a esquadra rebellada ou que os federalistas invadissem a 
fronteira meridional de São Paulo. 

OS outros estados se mantinham inertes ou passivos 
aguardando os acontecimentos. S. Paulo, porem, sem titubear, 
nem vacilar, deu so governo federal todo o seu apoio moral e 
material, posta que pouco tivesse a temer da acçãn dos revoi- 
twos no littoral. Poderia ter seguido a mesma linha de con- 
ducta de seuS co-irmãos. 

Assim se exprime o historiador Gbre o papel preponde- 
rante de S. Paulo e do dr. Bernardino de Campos: 

"J8 16 vão vinte annos que foi suffocada essa revolta e 
ninguem cogitou de pdr em evidencia, Der qualquer modo, os 
valiosos servim que o estado de São Paulo prestou ao Pa" 
no transe difficil por que entáo passava." 

"O dr. Bernardino de Campos abraçou a causa da legali- 
dade com toda a dedicaçáo, empregando nella a rnaxima 
energia de seu beuo eamter  de patriota." 

"Ninguem procurou evidenciar o papel saliente, a acçáo 
preponderante que teve o presidente de S. Paulo. na lucta 
contra a revolta de 6 de setembro." 

"Bernardino de Campos soube, com elevado civismo en- 
frentar e dominar a tremenda situaçáo e erguer o estado de 
S. Paulo ao alto nivel moral em que eUe dignifica a Uniáo 
braziieira." 

"Nas apreciaçties apaixonadas de momento, figuras se- 
cundarias foram enaltecidas, como salvadoras da Patria e dss 
instituições repubiicsnas, uswpando WLX de benemerenda 



que de direita a outros cabem. Ficou em penumbra aquelle 
quamais fez, que mak contribuiu, na sua esphera de acpáo, 
para extinguir a revolta. Mas a critica imparcial e desapai- 
xonada projecta sobre ella a luz da justiça e o aponta á 
gratidão dos postem. Em planos mais modestos se destacaffio 
as figuras alcançadas pela irradiaçáo dessa luz intensa". 

"No monumento, que a Nação erigiu ao immortal soldado, 
a quem o destino outorgou a tarefa de consolidar o regimen 
republicano no Braeil, foram relegados ao esquecimento alguns 
homens de merito real, que bem mereciam a glorificaçáo dos 
presentes e a grat1d.h dos posteros." 

"Não se p6de dizer que nos paineis da estatua do ma- 
rechal Flofiano Peixoto figure, - dentre os homens que jS 
desappareceram do scenario da vida, - algum que náo me- 
reça abrigar-se S sombra desse grande servidor do Brazil-Re- 
publica. O que, porém, resalta, com flagrante injustiça, 6 o 
facto de náo figurar alU o grande e venerando paulista, factor 
maximo da victoria final." 

"Porque glorificar sómente os que se v80, si aquelles, que 
ficam, tambem merecem nossos louvores, e si está0 sujeitos 
ao escalpello irreverente da critica?" 

"O dr. Bexnardino de Campos prestou á Republica o 
maior serviço de que justamente se póde ufanar: - a con- 
solidaçáo dò regimen que, ha pouco mais de tres annos, se 
havia inaugurado no Braeil." 

"Consultando valiosos documentos, que possuimos, apre- 
sentaremos os factos reaes desenrolados no theatro das luctas, 
para que a posteridade ajuize sobre a situação e os homens 
daquelle armo historico." 

"Assim, conhecendo a realidade do momento, ao homem 
que, depois de Floriano, mais fez para o restabelecimento da 
ordem, poder8 elia conferir a somma de reconhecimento que 
o Brazü e os brazüefros lhe devem." 

"Acompanharemos, por isso, neste trabalho, todos os es- 
forços da acçáo energica e efficaz do presidente de Sáo Paulo, 
na suffocação da revolta e do pronunciamento federalista do 
sul. " 

"Será, já o dissemos, um trabalho de reivindicação." 
Esse trabalho de reivindicaçh nni é pproducto de um 

bairrismo extremado, como o disse um tllustre confrade d o c a  
na sua critica sobre o livro do sr. Dias de Campos. (1) 

O autor pmcura reivindicar o que ha de justo, aqui110 que 
de direito compete a São Paulo e ao seu então presidente. 

Ninguem poderá, diante dos factos historicos daquelle 
periodo tenebroso, á luz dos documentos, alguns ate entáo 
inéditos, que enchem as paginas do livro em questão, negar 
que ao nosso estado e ao seu Preclaro administrador cabe, 
incontestavelmente, o papel proeminente, que lhe assignala o 
sr. Pedro Dias de Campos. 

Nos "Prodromos" do seu capiculo primeiro o autor se 
refere S revoluçáo dos federalistas, aos auxiiios prehtados por 

(1) "Correio da Manhá". 



São Paulo S União em virtude da lei n. 120, de 15 de Março 
de 1893, provindo dessa lei a divida superior a 6 mil contos 
do governo federal para com o nosso estado, divida que, 
segundo cremos, ainda náo foi paga. Wla ainda o autor do 
golpe de estado e subsequente depmiçáo do marechal Deodoro; 
da revolta do sargento' Silvino de Macedo na foriaieza de 
Santa C m  em Janeiro de 1892 e do manifesto dos treze ge- 
neraes em 30 de Março de 1893, para wm esses factos de- 
monstrar o estado de ebulição e sobmsalto em que se achavam 
todos os espiritos. 

O dr. Bernardino de Campos, á vista de boatos alar- 
mantes que todos os dias circulavam em São Paulo, vindos 
do Rio, mandou em agosto de 1893 para Santos o 33 bata- 
lhão da força publica do estado, sob o commando do coronel 
Antonio Eugenio Ramalho, que durante todo o periodo da re- 
\rolta deu provas de energia e coragem, de ordem e disciplina. 

Para prova da clarividencia do dr. Bernardino de Campos 
basta o telegramma dirigido a 5 de setembro de 1893 a~ corniel 
R-o ordenando-lhe que estivesse muito vigilante e com 
gente de promptidpo. 

''ReSBltB d a  expedição dessa ordem", diz o autor, "que 
o governo de Sáo Paulo, - precavendo-se wnti-a possiveis 
eventualidades, - dava inquestionavel e indiscutivel prova de 
sua lealdaae para com o governo da. União que, segundo pa- 
recia injustificadamente, tinha limitada c o n f i  nos hmnens 
pnbliw. de São Paulo." 

No terceiro numero do primeiro capitulo "A insurreição" 
O tenente-coronel Pedro Dias de Campos se õecupa da com- 
municaeáo official da revolta, feita pelo marecbai Floriano 
ao dr. Bernardino de Campos e da resposta immediata deste, 
concebida nos termos seguintes, cheios de civismo e energia: 

"Nados revoltados não pódem impôr sua vontade 8 na- 
ç&, pelas armas. E' inacceitavel a forw para resolver as- 
sumpto politiw, quando funccionam livremente os poderes 
legaes. W u  e a r e i  todo o apoio 6, vossa autoridade de pre- 
sidente da Republica porque sois o poder legitfmo. Vosso 
civismo amparará ss instituições no lance afflictivo a que são 
levadas. Confine em minha lealdade." 

Volvem os tempos. A curul presidencial 6 de novo occu- 
pada por um marechal, sobrinho do fundador da Republica, 
mas que nem com este, nem com o marechal Fiodano póde 
ser comparado, porque não possue nem uma de suas quali- 
dades nobres e alevantadas. Figura apagada, debü, verdadeiro 
marechal de papelão, logo nos primeiros dias de seu governo 
viu-se Bs voltas com um levante da maruja. A principio nin- 
guem sabia 4 por detras dos marinheiros sublevados estava-m 
ou néo elmentps politicos, que preparavam um golpe de ma0 
wnira um governo que, com a acquiescencia servil de um 
congrew s u m o  8 -eira brigada estrategica tomara 
conta de um cargo para o qual náo tinha sido legitimamente 
deito. 

O nos= eSbdo, com o seu governo á frente, tinha mo- 
vido uma hlcta renhida contra a eleição do marechal A m e s  
8 presidencia. Tudo levava a crêr, que o estado, que wm- 
batera tso denodadamente o advento ao poder do candidatr 
militar, fizem como quasi todos os outros estados, aguardassb 



o desenrolar dos acontecimentos, aiim de vêr para que lado 
pendia a balança. Tal, porém, não aconteceu. O estado de 
São Paulo, eminentemente conservador, nãc enxerga outros 
meios de galgar posições politicas a não ser a porfia pacifica 
nas urnas. Solicitado pelo marechal Hermes, que nutria idéas 
de aqui intervir e que as acalentou mesmo depois dessa su- 
blevação, o presidente de então, o dr. Aibuqnerque Uns, que 
fizera parte da chapa civilista, não vadllou um s6 instante. 
Reune no palacio os proceres do partido republicano paulista 
e dessa reunião surge a deliberação de collocar o estado toda 
a sua força & disposição do governo da União, afim de auxiliar 
O a debellar a sublevaçáo da marinhagem. Navios revoltados 
&o *em impor a sus vontade á na+%, Pelas armas, affir- 
mou mais uma vez São Paulo em Novembro de 1910, como j& 
O fizera em setembro de 1893. 

Assim conclue o autor o numero tres do primeiro capitulo: 
"Tendo expedido esse telegramma, com a consciencia 

tranquilla, pelo nobre e patriotico gesto -tão prompto e táo 
espontaneo que acabava de ter, tratou o dr. Bemardino de 
Campos, sem perda de tempo, de dar as providencias que a 
difficil situaçán exigia". 

"E chegou-se a duvidar da lealdade de São Paulo e de 
seu presidente, para com o governo central!" 

No proximo artigo trataremos do segundo capitulo e do 
terceiro intitulados "A Defesa de Santos", contendo cada um 
sete numeros. 

I V  

Tratando da defesa de Santos o tenente-coronel Pedro 
Dias de Campos se refere ás providencias tomadas pela go- 
verno de S. Paulo, 4 concentração das forças em Santos, a 
todas as medidas preventivas tendentes a evitar um golpe de 
surpreza por parte dos navios revoltados ao principal porto do 
estado e 6s adhesáes vindas de todas as localidades do interior 
rin Xstadn - -- - .- 

Descreve o. autor ainda a força publica de São Paulo em 
1893 e refere-se ao saudoso paulista dr. Cerqueira Cesar nos 
speuintes temos: 

~ 

"O venerando paulista dr. Cequeira Cesar, vice-presi- 
dente do estado, que se achava em uso de aguas thermaes em 
Caldas, ao primeiro s i m 1  de alarma e a chamado urgente do 
presidente, regressou a Capital, onde chegou no dia. 8, prompto 
para prestar o auxilio que as circumstancias delie exigissem". 

"Nas diversas occasióes em que substituiu o presidente 
do estado, que se ausentsva para inspwcionar o theatro das 
operações, o dr. Cerqueira Cesar prestou valioso concurso con- 
tribuindo para que nenhuma. falha houvesse no serviço geral, e 
para acautelar a integridade do territorio paulista ameawdo". 

Relata ainda o autor a concentração de força na capital 
do estado, d moçáo de applauso do congresso federal ao pre- 
sidente do estado, ao aquartelamento da guarda nacional, ao 
serviço de policiamento do interior, feito por apaniguados, 
aos offerecimentos do Clnb de Caçadores de Sorocaba, da 
guarda naciona1 de Campinas e do batalhão patriotico Aifredo 
E W  do Rio Claro e B remessa desse batalhb patriotico para 
o littoral. 



E, assim, narrando pormenores das medidas tomadas para 
a defesa de Santas, o tenente-coronel Dias de Campos vae 
ao mesmo tempo historiando os factos, que se iam passando 
tanto em São Paulo como no Rio e em outros pontos do Brad,  
salientando a energia mascula a actividade sssombrosa de- 
senvolvidas pelo &. Bemrdino de Campos, bem assim o en- 
thusiasmo, que se ia apassando do povo paulista, levando-o á. 
formaçáo de batalhões patrioticos, que bons serviços prestaram 
ao poder constituido. As referencias elogiosas á guarda na- 
cional são Justas e bem merecidas. 

NO quarta capitulo e no quinto, o autor se oicupa de- 
tidamente da defesa de São Sebastião, narrando ao mesmo 
'empo, os acontecimentos que se iam desenrolando no resto 
do paiz. 

O capitulo sexto oecupa-se com a defesa de Iguape e 
Cananéa e divide-se em sete numeros. Narra o autor egual- 
mente as providencias tomadas pelo governo paulista para ir 
guarnecendo as fronteiras do estado com o Paraná., que já. se 
achava em poder dos revoltosos, bem assim o de Santa Ca- 
tharina e parte do Rio Grande do Sul. 

No numero o autor refere-se & chegada á Cananea dos 
primeims fugitivos do Panará, uns tendo capitulado nos Am- 
brosios e outros na Lapa. Entre esses ultimas vinha o coronel 
Napoleão Poeia de Siqueira. 

Nesse mesmo numero ainda o autor narra que o pratico 
que levou. a Gostnvo Sampaio ao ataque do Apiúdsban foi O 
paulista capikk Mauricio de Mello, do 192.O da guarda na- 
cional de São Vicente. 

Termina o tenente-coronel Pedro Dias de Campos a pri- 
meira parte do seu livro com a riescripçh do embarque do 
2.O batalhão de polida no vapw São Salvador, Com destino a 
Paranwub. Nesse batalhão seguiu o autor, que servira desde 
o inicio da revolta em Santos no mesmo batalhá0 na quaii- 
dade de sargento. Antes estivera o tenente-coronel Dias de 
Campos destacado em nossa cidade no posto de 2.O sargento. 

Com grande minuciosldade de pormenores e detalhes o sr. 
tenente-coronel Dias de Campos trata n a  segunda parte do 
seu livro da defesa da fronteira de Sáo Paulo com o Paraná 
e da retomada deste ultimo estado pelas forças legaes. 

Os. tres primeiros capitulas consagra-os o autor á defesa 
da fronteira e divide primeiro em cinco numems. 

Oceupa-se no primeiro dos objectivos da revoluFao fede- 
ral%% do sul, da assistencia do governo de SHq Paulo aos 
estaãos de Santa Catharina e Paraná, do itinerario da columna 
do general ArzoUo, da recusa de auxilio á. mesma columna 
por parte do coronel J. Jardim, commandante do 5: distrieto 
militar, das providencias tomadas pelo governo de São Paulo 
para a marcha da coluu~na e da partida da mesma. 

No segundo numero o escriptor trata da chegada da ex- 
pediçáa Argollo a Paranaguá, da prorogação do estado de sitio, 
da marcha da columna de Gumercindo Saraiva sobre Sants 
Catharina onde se fortificam, das forças do general Pinhelro 



Machado, do objectivo da revolta e da partida das forças do 
general Argollo com destino á Lapa. 

As precauções para o caso de uma invasão na fronteira 
paulista, o reconhecimento da fronteira: o pedido de forças 
feito pelo governo do Para114 ao de Sáo Paulo, a falta de 
armamento. a mobiüzaçáo da guarda nacional, a retirada da 
columna ArgoUo, a organização da columna que devia passar 
a fronteira do Itararé e a partida dos primeiros coniingenteu 
para a fronteira fazem o objecto do terceiro numero do pri- 
meiro capitulo. 

No quarto numero do mesmo capitulo o autor relata o 
primeiro encontro .das tropas legaes com os federalistas, a 
partida do coronel Gomes Carneiro para o Sul, a retirada da 
divisão Argollo para a Lapa, onde assume o commando em 
chefe, a chegada do batalháo "Franw-Atiradores a S. Paul0 
o naufragio do ''Javary" e a continuação dos trabalhos para a 
defesa da fronteira. 

No quinto e ultimo numero do primeiro capitulo o sr. 
Dias de Campos se occupa do auxilio prestado por S. Paulo 
ao Paraná, das forças que seguiram para aquelle estado, das 
condições do batalhtio "Franco-Atiradores", indisciplinado, 
completamente desotganizado e faz um confronto entre esse 
batalhão e o "Aiiredo Ellis", cuja disciplina era admiravel. 
O autor trata ainda das forças de Gumercindo Saraiva e do 
coronel Salgado, das tropas partidas de Caraguatatuba para 
Itatararb, da marcha do batalhão "Franco-Atipdores", das tro- 
pelias conimettidas pelo ,mesmo, da sabida de navios revolbsos 
da bahia do Rio de Janeiro, da substituiç8o do general Argol10 
pelo general Pego Junior e da situação da revolta no sul. 

NO numero um do capitulo segundo encontramos os se- 
guintes pormenores sobre a defesa da fronteira: "O marechal 
Floriano Peixoto solicita a intervew80 das forças paulistas no 
estado do Paran4. - São Paulo adquire armamentos para as 
forças em o p e r a e s  n o  sul. - Artilharia destinada a operar 
no Paraná. - Providencias para a substituição das forças que 
da fronteira. partem para o Paraná. - Um reconhecimento: 
tiroteio com as forças revoltosas. 

No proximo artigo proseguiremos na: descripçáo da defesa 
da fronteira e, depois de termos tratado da retomada do Pa- 
ran4, procuraremos salientar o papel que Campinas desem- 
penhou em toda a canpanha. Reproduziremos náo só o que o 
tenente-coronel Dias de Campos menciona em seu interessante 
livro como tambeq os que nos narraram diversas pessoas resi- 
dentes nesta cidade retativamente a varios episodios da lucta, 
B qual assistiram na qualidade de officiaes dos batalhões 
patriotiws daqui partidos para o Parank. 

A retirada, ou antes, a fuga precipitada do general Pego 
Junior foi de consequencias funestas para as fordas iegaes em 
operaçóes no Paraná, como muito bem demonstra o tenente- 
coronel Dias de Campos no numero seis do capitulo segundo 
da segunda parte do seu livro. onde trata da situaçáo das 
tropas ao mando de Pego Junior, ao cerw da cidade da Lapa, 
das consequencias da retirada do general Pego Junior, do 



avanço das forças revolucionarias sobre S. Paulo, dos planos 
dos revoltosos e noticias da revolta, que domina inteiramente 
o estado do Paraná. O autor refere-se ainda ao desanimo do 
commandante do districto em face da situação: á conferencia 
do di-. Costa Junior com o marechal Floriano; á chegada do 
general Pego Junior e dr. Vicente Machado ao estado de 
S. Paulo. 

NO setimo e ultimo numero do capitulo segundo o autór 
nos diz que o governo de S. Paulo voltara a insistir sobre a 
necessidade de se guarnecer a fronteira: que o marechal Flo- 
riano attribue á guarda nacional do Paraná o desastresoffrido 
pelas f o r w  legaes naquelle estado. Um despacho do eapitao 
Ximenes Viüeroy, encarregado do . prolongamento da linha 
telegraphica além do Itarare, põe em sobresalto a populaça0 
paulista e motiva novas provieencias por parte eo governo de 
S. Paulo wm o fim de guarnecer outros pontas da fronteira 
com o Paraná. 

Offerecido o commando dai tropas na fronteira ao general 
Pego Junior, este o recusa sobre o pretexto futil de que dese- 
java ir ao Rio conferenciar com o marechal Floriano. 

AS noticias alarmantes vindas da fronteira espaihavam o 
paniw e o terror nas tropas e nos habitantes proximos a 
Itararé. Em eshdo IamenGavel chega a Itapetininga a co- 
lumna Pego Junior, trajando este um velho fato civil, talhado 
para outm corpo. 

Entretanto continuavam a chegar do interior do estado 
contingentes de voluntarios, que sem ciemora o governo en-, 
viava para a fronteira, acontecendo o mesmo com o 20." de 
infantaria e o batalhá0 Operario, vindos do Rio. Este ultimo, 
wmo já acontecera com muitos outros patriotas, chegou da 
capital federal sómente w m  os o&ficiaes e poucas praças, para 
ser completado em S. Paulo, o que acoiireceu. 

Náo podia ser mais grave a situaçáo, vendo-se o governo 
da União forçada a proragar o estado ae sitio ai4 o dia 25 
de fevereiro. Cada vez mais desalentaduras eram as noticias 
rinüas do Paraná. A praça de Ambrozios rendera-se as forças 
federalistas. A Lapa continuava a resistir, mas a sua sorte 
já não inspirava duvida a ninguenl, uma vez sabido que as 
forws partidas em seu soccorro, recuavam sobre Itararé. 

O autor regista um acto de magnanimidade do capitão 
de mar e guerra Frederico GuilherEe de Lorena, chefe do 
governo revolucionario, installado em Desterro. AqueUe go- 
verno, resistindo m' solicitaçóes dos commandantes revoltosos, 
que requisitavam a entrega dos officiaes paulistas aprisionados 
em Ambroeios, fretou um navio e inaildou entregar os prisio- 
neiros á lega@o brazileira em Mon:evidéo. "Só este acto da 
commandante Lorena, restituindo tantos moços As suas fami- 
lias e a sua terra", dia o autor, derera ter impedido o seu 
barbaro fiizilamento.. . " 

No numem dois do capitulo terceiro o autor refere a che- 
gada a S. Paulo do coronel Firmino Pires Ferreira, o Vacca 
Brava, nomeado para commandar a divisão de ItararB; as 
providencias para segurança da fronteira em Apiahy: os au- 
a i o s  prestados por S. Paulo á causa legal: a cessão á União 
do armamento adquirido por S. Faulo eni Buenos-Alres: as 
noticias pouco tranquilizadoras transn~ittidas do sul pelos 



emissarios de S. Paulo; as indicações do general CostaUat sobre 
o plano de defesa e o grande entusiasmo que reinava em S. 
Paulo pela causa legal. 

NO numero tres do terceiro capitulo o tenente-coronel 
Dias de Campos occupa-se da proposta do dr. Vicente Macha- 
do, governador do Paraná, que tinha fugido diante dos fede- 
ralistas, para auxiliar a defesa do Itararé. Em Goroaba 
organiza-se um esquadráo de cavalaria. O coronel Fernando 
Prestes commandava a praça de Itapetininga, centro de todo 
O movimento das tropas e material, tendo alli prestado ineti- 
maveis serviços á causa legal. O coronel Braz Abrantes, de- 
senvolvendo a actividade e dando demonstraçóes da grande 
capacidade, que tanto o fizeram destacar na campanha, con- 
gregava forças para a defeza, da fronteira, onde o desanimo 
assumia proporções assustadoras. Dois mil federaliçtas mar- 
chavam sobre Itararé, diziam as noticias. Outros dois mil 
estavam embarcados e seriam lançados no littoral paulista, 
emquanto a esquadra bombardeava o porto de Santos. 

A' vista da situação alarmante, o coronel Pires Ferreira 
deu ordem para amelerar a marcha das tropas, que se desti- 
navam ao Itararé, ao mesmo tempo quem mandou artilhar e 
guarnecer todos os passos da fronteira. 

Ao lado do dr. Bernardino de Campos, na qualidade de 
consultor militar, se, achava o capitão de engenheiros, hoje 
general Lauro Miiller, actual ministro das relações exteriores, 
que viera do Paraná com o general Pego Junior. Em Avare 
estava o tenente-coronel da guarda nacional dr. Rivadavia 
Corrêa, ministro da fazenda do actual governo. 

O coronel Pires Ferreira, sssumindo o commando em obefe 
das forças concentradas na fronteira, hesita em transpol-a e 
ir em soccorro da Lapa, que ainda resistia heroicamente. 

Apesar de estar o coronel Abrantes prompto a marchar 
com uma columna de 500 homens em auxilio da praça sitiada, 
o commandante em chefe negou-se a dar-lhe autorização para 
a partida, tendo assim contribuido para. a quéda da Lapa e 
para a morte do bravo general Carneiro. E em toda a cam- 
panha, não é o autor quem o diz, mas pessoas que lá estive- 
ram, o coronel Pires Ferreira se mostrou tibio, vacillante e não 
fbram a decisão e energia do coronel Braz Abrantes e a des- 
moralização, que lavrava entre as tropas federalistas, e talvez 
revezes serios teriam soffrido as forças governalistas. 

A noticia da quéds da Lapa despertou manifestapões de 
apoio de todo o estado. Novos batalhões de voluntarlos se 
organizam, promptos Para seguir para o Paraná, entre elles o 
primeiro e segundo de voluntarios paulistas. 

Todas as noticias diziam estar imminente o encontro entre 
federalistas e forças legaes: as estradas e a cidade de Castro 
estavam guarnecidas por forças revoltosas; em Jaguariahyva 
acampavam UXi federalistas. 

Em 24 de fevereiro havia na fronteira uma divisão de 3.000 
homens ao mando do coronel Pires Ferreira, tendo como assis- 
tente geral o dr. Alvaro de Carvalho. 

Os cofres do estado, porém, se estavam exhaurinãu, Dia O 



autor: "A acquisiçán de armas e munls6es em grande quan- 
tidade; a confecção de fardamento e calçado para todas -as 
h p a s  em opewóes; a compra de milhares de cavalios e 
muares arreados, para o serviw da columna, a manutenção 
de perto de 8.000 homens em armas, no littoral e. na fronteira, 
e daquelles que foram servir no Paraná - tudo pesava forte- 
mente nos cofres publicos de sito Paulo, exhaurindo os saldos 
alii accumulados." 

"Havia promessa do governo federal de indemntsai todas 
as despesas, de qualquer naturewr, que S. Paulo fizesse para 
defender a Republica. Esses dinheiros eram adianhmentos 
que o estado fazia B UniHo. Além disso a União devi& a S. 
Paulo para maia de6.000 contos, de rendas arrecadadas e per- 
tencenlan ao estado. Como as ciespesas teitas com as tropas 
não podessem saffrer suppressáa, o governo de S. Paulo instmu 
mais de uma vez não só pela restituiç80 das rendas arrecada- 
das, como tambem pela remessa de algum dinheiro; por c0-a 
dos adiantamento feito a União. 

"Os pedidos ficaram sempre sem resposta, pomue talvez 
o serviço de defesa do Rio contra a esquadra não offerecesse 
opportunidsde para uma verificação de contas. 

"E náa era um favor que o governo de S. Paulo pedia 
- solicitava com instancia restituiçáo de adeantamentos e en- 
trega de rendas arrecadadas. As forças em operaçóes estavam 
na m6r w t e  ao soldo dos cofres paulistas. 

"Do impwto de transito arrecadado pela Estrada de Ferro 
Central, 96 tardiamente e difficilmente recebeu S. Paulo, e 
parte em titulos, o que lhe era devido." 

Propositalmente transcrevemos na integra os trechos acima 
para demonstrarmos que não é só por espirito de bainismo 
oue o tenente-coronel Dias de Camoos reivindica mra S. Paulo 

~~~ r---~ ~ ~~~~ 

õ lugar de destaque, que de direito'lhe cabe na lucta contra a 
revolta de 6 de setembro. 

E K. 

(Correio de Campinas, 27 de março de 1914 e seguintes.) 

Le lieutenant colonel Pearo Dias de Campos, commandant 
le 1.er bataillon de Ia force publique de I'état de São Paulo, 
vient de faire paraitre un ouvraee fort intéressant sur La 
Révolte du 6 septembre et Paction de I'état de Sáo Paolo. 

Aprés avoir rappelé les circonstanees qui accompagnèrent 
ce mouvement révolutionaire, organisé pour destituer le ma- 
réchal Floriano Peixoto. président des E. u. du Brésil. qui, 
dou6 d'un autre tempérament que son prédécesseur, le ma- 
réchal Décdorn réststa énergiquement et sauva la Républi- 
que du plus grand péril qu'eiie ait couru. L'auteur, rappeiie 
I'attitude energique du président de I'état de São Paulo, M. 
Bernardino de Campos, prouvant par ses actes combien le 
gouvemement fédéral avait ou raison de recourir & lui et de 
se fier en sa ioyauté. 

Tout en organiant Ia résistance, M. Bernardino de Cam- 



poa veillait C aapurer le d6veloppement de i'etat de Báo Paulo. 
c'est B cetie date. en efiet, que Ia capltale amWora ses SeMces 
d'hggthe, son r6see.u d'esu et 6gouts. ainef que tous les diff6- 
renta services qui conia%buérent B assurer ia pmspérfté de 
ietat par ses propres ressources. 

n sut sssurer ie maintien #une sitwtion iinancière qui 
lui permit de paaser le gouvemement B sou successeur en 1906 
nvec un mlde en esisie d'envimn 17,000 contas, bien que le 
Tr6sor ellt remls pres de 2.000 m t o s  au gowernement de 
l'btat de Rio Grand du sud, pour lut permettre d'étouffer ia 
rébeiüon qui &vfssait sur son territaire. 

i a  iivre du iieutensnb colonel Pedm Dias de Campos, 
kcrit avec impartiaiii.4, ext une 6tude documentée de 1-e des 
phases les Nus importantes de l'hlstolre des premi&ea anW 
du gouvernement repubUcam au BrW; c'& Cgslemeqt un 
hommage Mi& remiu au loydlsme et nu caractère de I'anc1en 
w d e n t  de I'btat de 8& Paulo. 

(La Bréaü, P d s ,  31 Mni U14). 



Discurso pioferidofrb~elo orador officiai 
DR. AFFONSO :IYESTRAGNOLLE 

TAUNAY 

^na sessão magna de 1 de Novembro de 1913 





Meus senhores e meus iliusties comodMI: 

Mstonha evocação vem trazer-vos a minha presengs nests 
tribuna: 6 chegado o momento de nos despedirmos. paln sem- 
pre, dos bons amiga, dos leaes e mnstantes companheiros 
de trabaihos, dos iiiustres consocios cujos nomes enchiam de 
gloria o nosso cadastro social e nos davam os mais l@tim08 
motivos de uiania, l e  todos estes homens emfim a q4em 
muito deve a noasa associaç&o e que, no anno cadente, arre- 
batou a morte Bs nossas fileiras. 

Pie1 ao seu programma, procurou sempre o instituto His- 
toriw e Geographico de S. Paulo chamar a si todos os que nos 
limites do terltorrjo nacional se dedicam ao estuto do o- 
sado brazüeiro e da peographia patris; ainda ma&, no aian 
da demonstração e solidariedade americana e do apego B tra- 
diiáo lusa tem procurado arnlher, no seu gremlo, uma &fie 
de nomes que, no nosso mntlnente e na antiga. ,metropole, 
representam reaes valores, sinão, frequentemente, verdadeiras 
glorias. 

, ,  ~: * 
A s a  6 que o luto das nwóeâ americanas e o luta por- 

tuplla, frequentemente, é tsmbem o nosso, como neste anuo 
de 1913 duas vezes suocedeu. 

h& existe n o  nosso gremio a no~Ho de fmnteiras e o 
sentimento, que nos affectou ao' saber do desappareoimenta 
destes i l lWes consocios estrangeiros, náo foi cartamente me- 
nor do que o que acompanhou a morte tos nossas compatriotas. 

Fazer a enumeracão dos serviços prestados pelos con- 
socios por Deus chamados & vida eterna, no decurso dos ul- 
timw doze mees, 6 tarefa que n% qeadra. aos restrictos 
moldes desta singela oração de Cespedfda, e sobretudo de sau- 
dades, nem poderia caber, condignamente B magnltute de 
assumpto. ás forças do oralor que, benevolamente, attmdendo 
ss inspira@es da sympathia e da amlzade, elegegestes Par& o 
triennlo de 1913-1915. 

A*, pok. procurarei apenas, ampa.mdo pela continui- 
dade daqueiia mesma benevolencia, lembrar-vos alguns traços 
physionomfeos que me parecem essenclaes nos queridos wn- 
frades extintos, e um pouco da granle somma deserviços que 
Ihes háo de sempre m r d a r  a. nobre e fecunda existencla. 

A 9 de novembro de 1912 cerrava os olhos aquelle que 
durante q u h ~  annos os nossos trabalhos preàdlra, dando-nos 
sempre os mais beiios exempla.3 de amor B nossa eara sgre- 
miaç80, te &Io pelo seu Fenome e In'ogresso. 



Bem sabla que lhe chegara a hora do eterno descanço: 
a. demonstração que lhe fizemos então; a piedosa reeleição B 
beira do tumulo, muito e muito grata. lhe foi, certamente. 

Da vida despediu-se com a convicção de que, naquelle 
gremio que tanto affeiçoara. e a quem tanta vitalidade in- 
fundira, éoo enmntrara e intenso, a m i z a l e  robusta de longas 
annos consagrada & institc<!cáo. 

Pertencente a uma familia de magnas tradicçóes de cul- 
tura espiritual, e a qiro se prende o estro genial de Alvares 
de Azevedo e a erudição rara de Moreira de AzeveSo, deu Ma- 
noel Antonio DUarte de  Azevedo, desde os bancos do Col- 
legio de Pedro 11, as  mais vivas Cemonstraçóes de singular 
intelligencia. 

Estudante notavel, fecilmente conquistou, aos trinta annos 
de edade, uma cathedra da Faculdade de Direito de S. Paulo, 
em publicas provas, onle patenteou os admiraueis renrsos 
do talento. 

Didacta perfeito se manifestou &de a primeira lição: 
era o tYDo acabado do nrofessor, do docente, cuja palavia 
traduz o conceito boi!eano - "o que 6 bem concebido facil- 
mente se enuncia". 

Enthusiasmo suscitava sempre entre as turma8 que lhe 
passavam por sob aa vistas: outros lentes haveria na Frtcul- 
dade tão sabios, nenhum tão brilhante talvez, tão altamente 
dotato da fxuidade de apresentação exacta. e transmfsso 
clara dos conreitos da scienda juridica. 

Veiu a politica afastal-o da cathedra; flliado ao partido 
conservalor, sii'ge deputado pelo Segundo districto t e  S&o 
Paulo, em 1869, com 2. primeira legislatura da nova situaçáo 
consemadora. 

JB então era um dos nomes de grande destaque no seu 
partido, eabendo-lhe a summa honra Ce ser chamado B pasta 
da Marinha pelo grande Rio Branco, ao organizar-se o ga- 
binete de 7 de Março. 

Ministro da Justica no anno seeuinte. esteve B testa 
deste departamento d e  Estado até a iuéda  lo gabinete, em 
meados de 1875 \ 

Notavel parte tomou sempre Duarte C-s Azevedo nos de- 
bate? d s  Camsra. neste periodo memorabilissimo, que assi- 
gnaia o awgeu l o  glorioso  arl lamenta ris mo brazfleiro, sobre- 
tudo em 1871, m r  occaiiáo'da discussão da lei dos na.scituros. 

Como ministro da. Justica: viu-se a braços com a greve 
questão religiosa: della lhe provieram *rios motivos de des- 
gostos, no momenta, e mais tarde, catholico fervoroso que foi 
nos seus uitimos decennios. 

Dominavam ao monmha. e aos seus ministros as .tra- 
dições 50 ferreo regalismo pombalino: magnanimo como era 
3. Pedro ii, náo mude. comtudo, esquivar-se a este influxo, 
que devia leval-o h pratica de graves injustiças, pois, pondo 
de parte qualquer sentimento de sympa&hia para com os pre- 
lados atacados. que falta Ihes podia ser Imputada? A da mais 
elementar obediencia aos immutaveis ens inmenta  da Egreja, 
a que pertenciam? o estricto respeito por esta dfsciplins ro- 
mana, prudente e reflectida, rigida, porém, com o non pos- 
sumiLi9 - ~.-, .* 

Dias amargos teve-os certamente entm Duarte de e-' 



.Vedo, pois, com effeito, á prepotencia imperial e regalica nHo 
cabe aos olhos da desamuviaca, a palma na questáo 
escaldnnte de 72-75. 

Deputado por S. Paulo ainda, de 75 a 78, de 85 a 89, 
~ o ~ m e n t e  disputando, nesta Ultima phase, a cadeira a 
aCVe1sarios poderosos, foi o conselheiro Duarte de Azevedo, 
nos ultimos tempos oo Imperio, Um dos mais conhecidw e 
p~~stigiosos chefes conservadores & Provincia e um dos mais 
rObU6tos elementos da t&o celebre União Conservadora. blom 
politico singularmente coheso e tenaz, que, na historia po- 
lítica do Brazii, assume iim dos mais notaveis aspectos, sob 
o ponto de vista do valor r a  disciplina e da wnvergencia 
de esforçai na arregimentaçáo parciciaria. 

Cometheiro de Estado em 1889, deu-lhe d. Pedro I1 uma 
demonstraçh de quanto lhe prezava os serviços, ao reclamar, 
na ayemblea immediata tos ccriselhos da coròa, a presença 
do juriscnn5ult0 de reputaçb nacional e do politico experi- 
mentadissimo. 

Com a mudança do reglmen passou o conselheiro Dirarte 
de Azevedo 2. occupar-se com a sua grande advo-ia, até 
que, de novo wiicitato pe!os amigos e antigos carreligio- 
nafim, B; actividace politica volveu, sendo a sua entrada para 
o Senado Paulirta, por todos acciamada como a mais justa 
das consagrações. 

Por longos annos praridente desta Camara do nosso Con- 
gmso, cumpriu com especial correcçáo, e a maior CedicaNo, 
os deveres de táo alto cargo. Era the right man in the righl 
piace, verdadeira figura representativa. pelo saber e o valor 
do passado, da importancia e do prescigio da corporaçáo. 

AS obras da religião e caridade christá muito o occupavam 
tambem; por vaes presiciu a congressos cathoiicos naeionaes, 
gosando 6empre d a  mafima confiança dos diversos antistitar 
pauiopoiitatms. 

Náo me cabe, senhores, recordar-vos agora a sua dedi- 
cação pela nwsa sociedade; superfiuo sel-o-ia, quando, desde 
que lhe pronunciei 0 nome, ao pensamento vos occorreu im- 
mec.iatamente a sununuia dos grandes serviços que lhe fi- 
cámos a dever, durante os tres lustros da sni fecunda pre- 
sidemia. 

Succ-r de Cesario Motta, a nossa testa se manteve 
sempre ate que o arredasse da cadeira presidencial a longa 
enfermidale que o prostrou. 

AO exexcicio Co w g o  mediu uma dedicaçáo absoluta ao 
Instituto, quer por intemedio do emprega da grande influ- 
encia politica e pessoal, quer pelo ardor com que continua- 
mente se envolvia uas menores questões tendentes a fazer com 
que se exaltasse o nosso caro sodalicio. Assim, pois, nata mais 
faço, senhores, doque traduzir a expressão das idéas de pro- 
fundo sentimento e saudade, que a cada um de vós tróuxe a 
minha rememoração de algumas das feições individualizadoras 
do ilqstre anciáo cuja memoria a todos nk aponta eievadw 
eminmmenitos de serenidade, amor ao'trabalho e enthusiasmo 
pela exhaltação da nossa companhia. 

Alguns dias -te5 do seu tesapparecimento, resvalara no 
tuqiulo a f&ra austera do dr. Horacio M. Lane, cujo alto 



valor inteliectLm1 e moral tornavam um dos mais illmtres dos 
nossos coniocios. 

Typicos lhe eram os traços physiohomicos: desde logo lhe 
divisavam todos, no olhar profundo e agudo, a rectiC&o Der- 
feita, a lealdade absoluta; ao conjuncto austero e rigido que 
resaltava do primeiro exame, vinha, immediatamente, tem- 
perar uma. real exprssáo de bondade e affectuosickde. 

Naqueile homem de bem e de sclencia residia uma granrie 
rorça moral, uma grande energia votada por completo ao que 
ha de grandioso nos dictames t o  coraçáo humano. Educador 
de caractéres por excellencia, apaixonado do que 6 inflezivel- 
mente recto, deixou aos numerosos discipUlos a mais funda 
impressáo do contacto com uma individualiCde feita de força 
e nobreza d'alma; foi destes homens, cuja morte traz como que 
uma verdadha queda do potencial moral de uma sociedade. 

Deixa-nos a mais suave Cas recordações o seu convivi0 
de homem superiormente educado e moralmente táo elevado. 
Aqui, como em Mo o pah, perdurarh a memoria do iilustre 
bradeir0 adoptivo, eercada da venerwáo que a todos irispi- 
rava a feiçáo socratica. 

Mal começava 1913 e outro claro se abria no quadro Cos 
nossos socios honorarios com o falecimento do dr. Jose Cabnon 
Nogueira do Valle da Gama, corisui do Brazil em differentes 
grandes ciciades como no Poria e em Montevidéo, por exemplo. 

Filho de uma ca6 mais antigas e iliustres familias bra- 
Oleiras descendente directo do marquez de Baependy e filho 
do mordomo de d. Pedro 11, o visconCe de Nogueira da Gama, 
occupou o dr. Nogueira da Gama diversos casgos e desem- 
penhou comissões sempre de moao distincto e merecdor de 
encomios por parte dos poderes pubncai. 

Homem de belias maneiras e fino trato, maitrou-se, d e k  
de a mocidade, um apaixonado do hippjsmo, um turfman escla- 
recido, que muito e muito contribuiu para que no nosso pai2 
tomasse grande desenvolvimento o noDre sport. 

Deve-se-lhe a publica@o das interessantes Memarias de 
seu pae, vali- pelo muito que viu e soube observar. na 
sua dilatada vida de official do paço, o visconde de Nogueira 
da. Gama. 

E com muito reai pezar que o Instituto vê a sua Sesap- 
pariçáo. 

Pouca depois, cahia, sob os golpes de um desvairado uma 
das mais interessantes e symwthicas figwas do quadro dos 
nossos correspondentes. um moço cheio de vida. e de arCoor 
pelo trabalho, sincero amigo do Instituto, de cujo diploma 
ae asd iado  sobremaneira se Cesvanecia. 

Refiro-me ao dr. Jayme Brmund dm Reis, uma das 
mais brilhantes intelieetwllidades paranaenses da geraçso 
PresentQ, arrebatado em plena mocidade, am 36 annos. 

F o m ~ ? o  em medicina em 1898, apõz brilhante mr.~~, 
ao volver ao estado nasal chamou o dr. Jayme Reis a at- 
tençSa geral dos coestaiuanos sobre o folido preparo e ' a  vlvm 
inteüigencia de que dispunha. Director do serviço de hygiene 
municipal de Curytiba, 'em 1900. vemol-o, algum tempo mais 
tarde, ardentemente empenhato na politica, pleitear uma ca- 
deira no Congresso estadual, em 1908, e obter notavel tri- 
umpho eleitoral. Desta data em deante pertenceu sempre 



áquella Cmara ,  revelando-se um trabalhador infatigavel, intei- 
rametlte Cevotado ao progresso paranaense, estudioso incanta- 
vel dos assumptos da aoministraçao publica, apaixonado das 
questões 6e hygiene e instrueáo, que frequentemente faziam 
com que lhe ouvissem os collegas a palavra facil de argumen- 
tador logico e cheio de ra,záo. 

Delegado especial do Farana á Exposição Xaiacional de 1908, 
prestou então rele-íantiesimos serviços a circumscripçáo natal, 
organizando os mostruarios diversos da industria par-- 
e dos recursos ne.turaes do Estado, com espeeial carinho e 
superior criterio; expoz uma wliec@o notavel ' t e  plantan 
medicliiaes da flora do Paraná nesta occa6ião - nada menos 
de 680 especies, acompanharico a ceda uma dellas informaçóes 
circumstaneiaCas que constituem muito valiosa monographla. 

Do matte, do magno artigo aranaense, mcupnu-se com 
especial cuidado. 

Fez sobre a preciosa iiicinea uma série de conferencias 
apreCiadiSjimas. a primeira àas quaes, quasi improvisada, pelas 
necessidades do momento: verdadeiro tour de force, de exka- 
orfiinaria memayia, diz-nos um dos seus biographos. 

Em 1910, entre nos esteve no Saundo Congresso Bra- 
zileiro de Geographia. onde ie rez notado pela erudição e o 
destaque tomado entre a~ mais operosos membros da grande 
reunião scientifica nacional. 

Delegado do goverho do Paraná, trouxe ao Congresso uma 
memoria brilhante sobre a ethnoiogia pdranáeuse, estuto em 
que demonstrou possuir pouco vulgares conhecimentos do as- 
sumpto que escolhera a tratar. Enthusiasta, da ac@o dos con- 
gressos, deram-me a presidencia da c5mmissão organizaaora 
do terceiro destes grandes meetings brazileiros. Com insano 
trabalho, devieo a eexessez do tempo, poude o incançavel moço 
installar, a I de setembro de 1911, em Curytiba, o 3.0 Con- 
gresso, reunião brilhante pelo numero de congressistas, boa 
ordem dos trabalhos e a importancia dos assumptos ventiiadas. 

Grandes aicc1amaçõa acolheram as palavras com que o 
indefwo trabalhador encerrou as sessces da assembléa, eis- 
curso este que o biographo ja mencionado qualifica de "peça 
de alto valor, onde a pçychologla 60 nomem parenaeme e as 
suas rela@es com o meio em que se agita foram estudadas 
mm. profundeza e desiriptas com raro brilhantllmo. 

~screvendo com real facilidade, seguidamente collabora- 
va o dr. Jayme Reis nos prineipaes orgams Ca imprensa cuiy- 
tibana, nas horas que lhe deixavam livres os rnultiplos affa- 
zeres e sobretudo os encargos de. pesada e humanitaria clinica, 
pois era um caridoso, muitas e muitas lagrimas enxugando a 
sua presença de clinico compassivo, devotado ao socorro. 

"Como mecico, diz um articuiicta, era em geral a. sua 
clinica gratuita; quasi sempre quem o Procurava não levava 
sómente o facultativo que se me (Cedicava apoçbolicamente, 
mas tambem os recursos todos uma vez que no lar soffredor 
minguassem ou faltassem de todo." 

A esta vida intensa,. cortaram o fio umas b a l e  de re- 
vólver disparadas por allucinada mão. O grante pezar que 
então affeetou a sociedade paranaense veiu ecoar lugubre- 
mente neste recinto onde o nome de Jayme Dormund dos 
Reis se tornara sobremaneira estimado. 



Mais ao sul, em Poria Alegre, dentro em pouco, tom- 
bava outro comocio o estimado e prestigioso: o br. Heqeter~io 
José VeUoso da Silveira, respeitavel ancfi, a quem devemos 
um excellente livro sobre as missóes jesuiticas do RIO Grande 
do Sui e os antigos Sete Povos da Missão. 

Nascido em Pernambuco e ir-o & celebre Pedro Ivo, o 
f amw caudilho psaieiro, bacharel em direito e aGvagado, pas- 
sou o dr. Hemeterio a residir no Rio Grande do Sul. estabe- 
lecendo a sua banca forense em Porto Alegre, OnCe gr&nggrangeoU 
a reputaçáa merecidissima de profissional tão competente q W l o  
Mnasto. 

Homens de beUas letras quanto Ce letras juridicas, muita 
apaixonado cultor da bistoria patria, grande admirador do 
Rio Grande e dos riogiandenses, deixa valiosos trabalhos, entre 
os quaes lembr,aremos ce novo "As missões orientaes". obra 
de folego e obrigatotia leitura para quantar queiram estUCar 
a a c m  da companhia de Jesus n a  America do Sul. 

Embora nosso associado recente, nem por isto deixa-nos 
o àr. Hemeterio J m é  VeUoso da Silveira sem que lhe vejamos 
a enbada no tumulo com muita real saudade; era um conso- 
cio cujo nome dava aos nossos quadros notavel accreseenta- 
mento de valor. 

Em plena vitalidade, como o dr. Jayme Reis. mas 133.0 
prostrado pela morte violenta, cahiu outro nosso distinctomm- 
panheiro ue trabalhos: o 61. Fortunata Martins de Camargo, 
engenheiro agronomo e deputado ao Congresso estadual, per- 
sonalidade sympathim de trabalhador, de quem tanto havia 
a esperar. - e que, subito e inexoravel mal. arrebatou a Um 
formoso lar e As nossas fileiras. 

InteUigenie e operoso, herdeiro de granSr fortuna e enor- 
mes iatifundios, entendeu o dr. Camargo alistar-se entre estes 
paulistas que nos tempos de hoje continuam a fazer "entradas" 
e "dscimentm" sob a fórma de bandeiras da agricultura, Ga 
mdustria e da pecuaria. 

Não precisam mais attingir o cor%& da America do Sul, 
nem a bacia amawnica, porqw revestiram o antigo solo im- 
mediato vicentino, de café e algodáo, Ze cereaes e de pomares, 
e estáa a encher os campos e cerraaos de gado rigor-ente 
seleecionado. 

E uma forma moderna da antiga bandeira esta a que 
deve a nossa patria talvez a. metace, sináo ma& da sua for- 
tuna nacional e a possibilidaae de manter o seu cambio de 
dinheiro inter-mundial. 

Que seria, com effeito, e que teria sido do Brazil, si não 
fóra a rubiacea? Si não fóra o arrojo dos que a propagaram 
as centenas de milhóes Se arvores, e a acompanham nas boas 
e m8s vicissitudes, com todos as carinhos do reconhecimento 
e da dedicação? 

Landlord, como era o nosso extlncto ~nsoeio ,  cobriu de 
gado e t e  algodão os seus milhares de slqueires de terra da 
Faxina, e de Itapetininga, i+mnd.o-se, pela applicação dos 
principias attentamente assimilados nas escdas europeas, u m  
das mais reputados &dores e agricultores do Estado de Sáo 
Paulo. Homem Se iniciativas, ainda encetou em larga esca. 
ia a pomicultura, nas Winbanças da nossa capital, nuna  
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bella. propriedade, onde tambem w s u i a  soberbos especimens 
bovinos. 

Dispondo de merecido prestigio na mna meridiond do 
Estado, alcançou a honra de representar esta região. no Con- 
gresso paulista. eutos Cebates acompanhava, attenta e g*r- 
damente, dedicanbo-se sobretudo ao exame das questões ew- 
nomicas e financeiras. 

Sua perda foi-nos duplamente sensivel: M e  ernzermva- 
ma8 um consocio distincto e cavalheiro, e sua morte. bem sabe- 
mos: q-o fundamente veiu ferir iim dos mais queridos m m b m  
da nossa agremiaçáo, o benemerito confntde que lhe fizera es 
vezes de extremoso pae. . ~ 

A primeiro de julho passado, perdiamos novo conBoeio: o 
illmtre dr. Manuel Thomaz Alves Nogueira, falecido aeptoage- 
nario na Italia, lente jubilado Co Coiiegio-de D. M r o  Ii, eme- 
rito philOlogo e erudito historiador, que, si mais não deu que 
talar de si, foi porque toda a vida o dominou o mais vehrmente 
amor B solidáo; oriundo de um caracter timiC0, modesta e 
melancolico. 

Iniciou w estudos mundarios com um homem que fat um 
assombm de erudiq50, de sabedoria, como todos sabenas, e 
infdkmente nada Seixou: o bar& de Tautphoes. 

Eram dois caracteres, feitos para se entender, o do mestre 
e o do discipulo: amavam o estudo e a seiencia m o  meio de 
satisf- exigencfas, tão imperiosas quanto intimas, POUCO ae 
lhe8 dando do munto exterior: tão formidavel lhes era a vida 
interna, que pela sociedade resvaiavam táo inapprehendveis 
por ella quanto a ells. insensiveis. 

ParProu Thomaz Alves a seguir os cursos do Pedm Ii, e 
alu, dede os primeiros das, sobresahiu a sua bella e já cnita 
inteiiigeneia. 

Apaixonado fanatico 1a philologfa, dedicou-se corpo e alma 
eo estudo d8a humanidades classicas e do allemW, aprendmdo 
com igual afinco a historia e a gewaphla. 

Compunha-se a turma de bachareiandas, que encontrara. 
ros baneos collegiaes, de estulantes distinctos, na. maior parte, 
rmnando nas classes o mais proveitoso dos estimulas. 

Dos coHegas affeicoou-se muito Thomaz Alves a dois: Jose 
Antonio de Azevedo Castro e Alfredo 17Escragnolle Taunay e 
esta amizade por muitos decennios perdurou sem que o tempo 
e a semaração persistente lhe enfraqueiessem os liames. 

Bach~relanlo-se, plrtiu Thomaz Aives para a Allemanha, 
onde se doutornu em philosophia, pela Universidade de Gottin- 
gen. Voltando ao Brazil trazia raro cabedal de saber Ungnis- 
tico e historico. Apreentou-se a concurso pirra docente no Ins- 
tituto onde se formara. e J l i  deu as malores provas Se quanto 
apprendera, quer a disputar a cadeira de historia, onde fez 
praga de pasmosa emdiçáo e e,ngelica memoria, qU?r a de grego, 
rnde se revelou profundissimo hellenista. 

- 

Lente alguns annm desta disciplina no celebre lyceu flumi- 
nense, passava a vfda philosophicamenie immerso nos seus li- 
vros. a cwviver com os eruditos, a. frequentar o Imperador a 
quem muito queria e muito apreciava. A perda da unica. íiiha, 
no albor dos annos. moca Ce alta intelligencia e rarissima ins- : 
trucção, .abateu-o extraordinariamente. InfeliciaPüno, sentiu 
que ti vida quagi nada mais lhe podia dar. 



Retirou-se entso para a Europa, onde viveu os trinta ulti- 
mos annos da merencoria elistencia: cahiria infaliivelmente 
Em verdadeira misanthropia. se néo fora. a firmeza, a coragem, 
a deticzc8o d~ esposa. compz.nheira inoomparavel do inditnso 
scientista. r . .  . o invencivel amor aos livros, estes amígos sem- 
pre tão solicitas, tão constantes e a o  leaes, que não fogem 
como os homens, quando os tempos se tornam nebct.osos. 

FSCreve~l O dr. Manuel Thomaz Alves Nogueira alguns opus- 
culos val'nsos sobre diversas essumptos philologicos e varias 
problemas po'iticos e socioiogica nacionaes: adversario aeer- 
rimo da approximacáo norte-americana, por vezes apaixonada- 
mpnte ensrediu a palitica do baráo do Rio Branco, que lhe 
deu respasta frequentemente. nas columnas <o Jornal do Com- 
rnercio, em termos muito irritados e aerimonioshs, comproba- 
torios de quanto o haviam impressionado e aborrecido Os arm- 
rnentos e os dizeres do adversario, homem de saber e de talento. 

Ume. boa obra. um excellente livro deixou o Cr. Thomaz 
Alves. fiucto de prcfundo ertudo e reflexBo, de acurada con- 
sulta ás fontes. a Vida de J0%7 Mawicio de Nassau. ' 

Nesta bioeraphia dedic%Ca 9. memoria do amigo fiel. o 
visconde +e  Taunnv. em temos  de muito melancolica reior- 
daçáo. ha um espleiidido estudo da região e do wvo hoiian- 
cez, das condicóes de ciiltr-07% intellectual e material dos &ta- 
vos no seciilo XVII. um excellente apanhado da tremenda 
luet?. de onde s u r ~ i u  triumphante a independencia neerlandeza 
e o hisborica arandes navegaçóes batavas, coma prelimina- 
res do arsumptc principal <a obra. 

Seguem-se a psrte puramente biographica e o historico 
de. acimini7t-aeão nassoviana em Pernambuco. muito interes- 
sante. revelando a perfeita sssimilaçáo do assumpto pelo autor: 
termina o livro a narracão do ultimo periodo de existencia de 
J&o Mar,-ieio de Nassau. 

Obra veliorn. pelo muito que ensina acerca de sssumptns 
geralmente r'eseonheeidos para nós e relativos ao grande prin- 
cipe governador do Brazil hollandez, deixa no emtanto a desejar 
pe!o enthuriasmo que o biosraphado Inspirou za biograpbo. 

Wáo foi Nassau nenhuma vestal - isto 6 indubitavel - 
nem ha  historiador mediamente imparcial que lhe desculpe 
as relaçóes commerciaes ultra swpeitns com Joáo Fernandes 
Vieira e o ju2eu Gaspar Dias Ferreira e lhe perdoe as pro- 
ventos qn? dahi lhe vieram e se consubstanciaram, em par- 
te. Pelo menos. na construção do celebre palacio da Haya, a 
casa de assucar. zucker-huys, como maliciosamente lhe cha- 
mavam o;' compatriotas do principe malversador. Nem Tome- 
mos em considerscáo os depoimentos dos nossos ingenuos 
chronistas. tão singelos como Diogo Lopes de Santiago e F. 
Manuel do SslvaZor! 

Pertencia o dr. Thomaz Alves ao numero dos romanti- 
cOS que entendem haver sido s. exDulsão dos hollandezes uma 
verdadeira calamidade pem o nosso paiz. Somos CnqueUes que 
se acham ein campo de oplnióes diametralmente oppostas; isto 
não nos impede, porem, de reconhecer na Obra do nosso illus- 
tre consocio, recem-falecido. o maior valor e sobretudo a ex- 
pressão Czquillo quo Montaigne entende ser a qualidade excelsa 
de um livro: a b m  f6. 

Po3ia Thomaz Alves w m  toda a convicção dizer do seu 



ensaio biographico cecy eSi nn U m  de bonne foy, pnque a 
boa fé, a lealdade, a sinceridade eram-lhe as ba.ses do cara- 
cter purissimo. 

Viveu a vic'a dos bons dos simples e dos sabia; hon- 
ra & sua memoria honesta, honremos-lhe o nome. precioso 
adorno eo quadro social do nosso INtituto. 

Um outro bom deixou-nos, tambem, ha. dias apenas, Er- 
nesto de Senna Pereira, oriundo de uma familia de militares, 
sobretudo Ce maritimos. qm? f i ~ a  nos nossos annaes guer- 
reiros, desde os tempos da Indépendencia. 

Consubstanciava Ernesto Senna uma feição aliamente bra- 
zileira, a despretencáo e a sffabiltdaCe, o real p r e r  em possuir 
o maior numero -vel de boas relaçóes, a vontade de ser 
sinceramente estimado por muitos. 

Náo era, no entanto, um futil, nem um bohemio, bem o 
sabeis, e sim um trabnlhaaor vn dedicado ao cargo que com 
tanto amor desempenhava na redacçáo 20 Jornal do Commer- 
cio, verdadeiro apaixonado do jornalismo. 

Teve uma existemia tão afanosa. quão bem preenchida. A 
,sorte lhe náo bafejou os começm da vida: nasceu muito pobre 
e. aos m annos de edaüe, comewu a trabalhar Para Viver, 
como caixeirinho de uma casa commereial poItuguaa. 

Intelligente como era, e tenaz, occupava as pequenas folgas 
da rude vida em instruir-se no Lyceu de Artes e Offlcios, WNe- 
guindo afinal trocar o modesto emprego por outro na Remrtl- 
çao Geral dos Telegraphos. 

~ t tmhia -o  a imprensa invencivelmente; saú vinte anncs, 
p u d e  realizar a vehemente aspiraçáo, collaborando no Mario 
do Rio de Janeiro. 

Constituis a reportagem a sua vocaçáo: d o  tardou q w  
se mostrasse dos mais habeis e argutos reporteres da impren- 
sa fluminense: tnrbaihou ora para um, ora para outro perio- 
dico, merecendo, desde os primeiros dias, o elogio do mestre 
dos mestres, do tempo, nesse assumpto, o tão conhecido, Octa- 
viano Rudson. 

Artente e generoso alistou-se Ernesto Senha. na p h a W e  
dos abolicionistas ao lado de Jo& do Patractnio, Femira de 
Araujo e Ferreira de Menezes e outros conirades illustres. 
Vencida a csmpanha libertadora, que lhe valeu sérlo destaque, 
entre os triumphadores de 13 de Maio, mostrou-se Emesta 
Senna convicto propagandista republicano. JB neste tempo 
pertencia ao c o m  redactarial do Jornal do Commercio, como 
chefe do serviço de reportagem, sobretudo. 

Corpo e alma consagrou-se durante 27 annos 80 grande 
o rgm fluminense: deu-lhe o melhor da inteiiigencia e da pro- 
digiosa operosidade. 

A faina exhaustiva do jornalismo, que tantas e t8o bellas 
inteiligencias esteriliza, não impediu que este trabalhador in- 
wmparavel soubesse guardar algumas horas - roubadas a um 
descanso vehementemente solicitado - para traçar um certo 
numero de obras e opusculos valiosos. 

Amigo que fora do marechal Deodoro da Fonseca, muito 
o preoceupava o estudo da personalidade do chefe da revolu- 
$50 de 15 de Novembro. Sobre elle recolheu enorme doeumen- 
tação, e estava a escrever-lhe a vida; alguns capitulo& muito 
interessantes, desta obra, que, provavelmente, deixou por coa- 



cluir, publimu-os no Jornal acompanhando-os copiosa messe 
de importantes papeis ineditos e provas document,aes de toda 
a especie. 

A Rio Branco consagrava Ernesto Senna a mais sincera 
e enthusiastica affeicão; com o maximo carinho reuniu o ma- 
ior numero pqssivel de documentos referentes ao chancelier 
e publicou-os no intuito de fornecer elementos aos historia- 
dores e biographos do futuro. 

Accentuada feiçio de espirito levava-o a colleccionar anec- 
dotas, nuticias e particularidades, tudo isto que os franceues 
chamam Ics petits eòtés de I'histoire e a que táo notavel papel 
cabe para o estudo d a  psychologia ee uma 6paca. 

Nas suas Notas de um reporter, nos estudos sobre as gran- 
des empresas commerciaes e industriaes do Rio de Janeiro, 
sobre os estabelecmientos pnhlicos e as velhas instituições piu- 
ticulares de caridade e religião, etc., aos centos lhe occomm 
as manifestayóes da veia anecdotica. 

Generoso e desprendido como era, o serviçalismo se lhe 
revestia frequentemente de esclarecida forma philantbropica. 

Ninguem mais devotado as manifestações da caridade wl-  
lectiva do que elle, ninguem mais insistente em attrahir a 
attençãa do publico sobre determinado estabelecimento necessi- 
tado, OU mais enthusiasta apologista e organizador de festas 
para este asylo ou aquelle recolhimento, em apuios de dinheiro. 

Assim tambem, ao rolar no tumulo, muitos e muitos olhos 
se velaram com as laerimas da grati,dão. Devia-lhe o nosso me- 
mio numerosas e reaes finezas, muito prezava elle o nosso di- 
ploma de rorre.~rpondente. As bellas palavras de despedida, que 
lhe consagroii o nosso illdstre vice-presidente, ao lhe noticiar o 
passamentci. exactarnente traduzem o veresdeir0 desgosto que 
todos nós sentimos aa vel-os, ém plena mdureza da vida ainda. 
e inteira rabustez do vivaz espirito, colhido pela morte. 

Não deveria caber nesta sessSo magna de 1913 a expressão 
do tributo da saudade que, por meu intermedio, dirige o Insti- 
tuto a um outro eonsocio dos mais prestantes e distinctos - o 
dr. Wenceslau Alves Leite de Oliveira Bello, jB falecido ha dois 
annos. 

Desperwbido passou-nos então o seu falecimento, owsio-  
naimente: é mais que tempo, pois, de wrrigir o lapso, e a in- 
justiça involuntaria, lembrando hoje, neste recinto. o nome e os 
meritos de tão digno companheiro. 

Engenheiro civil, lente na Escola Polytechnica do Rio de 
Janeiro e no Grmnasio Nacional, honrou o dr. Oliveira Bello 
a carreira que escolhera com o brilhante desempenho das nu- 
merosas commissões a que foi convidado, coma profissional com- 
petente que era. assim como grangeou a estima e respeito dos 
seus alumnos pelas solidas qiialidades dida~ticas de que dispu- 
nha. empregadas ao serviço de excellente cultura scientlfica. 

Muito versado em a s s u m p h  agronomicos, foi d . 0 ~  fundado- 
res da Sociedade Nacional de Agricultura que, por alguns annos, 
o teve como presidente, e presidente esforçado como poucos. 

Estimadissimo pelas nobres qualidades do trato e do cara- 
cter entre os wllegas de classe, e no publico em geral, náo hou- 
ve, entre nós, quem se não sentisse sensibilizado w m  a sua 
perda. 

Lembraram-vos até agora 8.s minhas toscas palavras os 



meritos dos mnsoreiae nossos compatriotas c!esappamidos em 
1913; cabe-me agora celebrar os de duas verdade.= noia- 
Mltiades estrangeuas, cujos nomes pertwcem B maxima evi-' 
dencia dentre as mais salientes do nosso cadastro; Gabriel 
Victor do Monte Pereira e Vioente Quezada. 

Pertmceu Gabriel Victar do Monte Pereira a esta serie 
de sabios e bibliwaphas lusitanos a que se prendem Diogo 
Barbosa Machado e frei Viterbo, no seculo 18, João Pedro 
Ribeiro e Antonio Caetano do Amara], ha cem amos atrae. 
o visconde de Santarem. Innocencio Francisco da Silva, e 
Camillo Castello Branco, qnssi nos nossos dias, podemos disel-o. 

Certamente não foi um eseriDtor comparavel a Camillo. 
nem um destes prodigiosos eruditos, fecundos e incançaveh 
caa0 3oão Pedm Ribeiro e Santarem, nem siquer deixou uma 
grande obra de investigaçáo paciente e sBbia c m o  Innoeen- 
c%: isto náo irnpeae, porém, que o acervo lit-rio e seimtifico 
Ihe sejs Wande, muito grande mesmo, aiém de realmente 
Valioso. O que Gabriel do Monte Pereira t b h a  de m m u m  com 
aquelles miecessures eminentes era, além do mal. acmdndo e 
esclarecido patriotismo, um conhecimento realniente espantoso 
das a>usas portiigiaeeas. 

Nassido em mera, ao lado das minas dos velhw monu- 
mento.? romanos e medievaes e da riquisirna "Bibüotheca 
ehraeense", filho de modesto, porem, sabio pmfessor do lyceu, 
&de. o berço, pode dizer-se, esteve em contscia com a histmia. 

Mocinho ainda, conheceu de perta o üiustre ant imrio  e 
erudito a o s  estudas sobre a Indfa Portugueea táo notiveis 
~áo. Cunha Ri- e o suces?or c?este, & testa da. bibliotheur, o 
náo niem erudito A w s t o  Felippe Simõps. 

Impregnado ta grandeza do passado portngua e guiado 
pm um impuiM rmnsntico, matriculou-se o loven Gabrlei, na 
Eseolla Navai que abandonou, no meio do curso. ao verificar 
quanta estavam j4 longiquos os tempos da carreba das Indias. 
Voltam30 B cara Evora, em 1876 estreava a série das suas 
numemas memorias sobre archeologia portugueza, que h n t a  
e tão justa reputaçao lhe angariaram 

'Babalium inaançavel, inintemptamente durante trinta e 
sais m o s ,  oradescrevendo. ora catalogando antiguidades, tanto 
de rnmumentoa como de ediffcios e objectos. 

A piubira charnovlbe muito a attençáo, tambem; partleu- 
I8r amor votando sempre aos quadras velhos, aos retraios a 
todss mu demnsta%óes da arte em Portugal. Apaixonado do 
torráo &I. ocppou-se em descrevel-o sob muitiplos aspcdos; 
deve-lhe Evora um grosso volume, repleto de m a s  de grande 
vabor a h$toria. da cidaxie. desde a remquista duisiã, e 
a hemirâ escalada de Geraldo-Sem-Pm. semilendaria. 

i%soipulo de 'Augusta Shnóes, passou em 1ü48 Gabrlel Pe- 
reina a frequentar o celebre cuno de paleogranhia da Torre do 
rraimo e Auis üe Dlplomaiics. cujo primem professor fõra o 
illwtre Joéo Pedro Ribeiro. 

Ahi efiaonimu um digno successor do autor das D i d a -  
cões: Costa Basta, o direoh da publicap50 dos Portmgzlioe 
Monnnrenia Air-, sob cuja direcção trabalhou com afinco 
a decifrar pergaminhos e csrtulafios, adquirindo mt8o prmii- 
giosos mnh~imentos que lhe valeram os mais eloglosos attes- 
tadar dos me*. 



Voltando & cidade natal, occupou Gsbriei Pereira- o cargo 
de cartorario da Misericordia. m~lhorando immenso então as 
condiçóes dc archivo hospitalar: trouxeram-lhe as buscas a en- 
trada de. muitos rendimentos que andavam desviados do cofre 
do pio estabeiecimento. 

Bem conhecida como já lhe era a capacidade de antiquario 
e palwgrapho, não tardou que a Universidade de Coimbra lhe 
canfiasse honrosa e importante incumbencia: a confecção do 
indice commentado dos documentos que enriquecem o archivo 
universitario, trabalho de que se sahiu com o maxirno brllhan- 
ti.mn "." <. 

Em 1887, creava-se a Bibliotheca Nacional de Lisboa, re.1- 
taute da fusãa das antigas Bibliotheca Publica e Torre do Tom- 
bo, e Antonio Ennes, a quem se devia a importante reforma. 
punha & testa do estabelecimento Gabriel do Monte Pereira. 

Jamais nomeação houve mais meritoria do que a do il- 
lustre antiquario; a copia de serviços que produziu desde os 
primeiros dias é simplesmente pasmosa. 

Na Bibliotheca. repleta de thesomos de incalculavel valor, 
tudo lembrava um labyrlntho. 

Pondo mãos & obra, immediatamente encetou Gabriel Pe- 
reira a completa remodelaçáo dos catalogos, pelos methodos 
modernos, do modo de arrumação e da marcação. 

Logo em seguida passou a,o inventario dos livros e ao dos 
manuscriptos, dos retratos, estampas e quadros, que atulhavam 
os depositos da Bibliotheca. 

Furam estes serviços executados em breve prazo, estimu- 
' lando a presença e o ardor incaniavel do bibliothecario ao seu 

pessoal de funscionarios intelligentes e dedicados, onde se con- 
tavam varios eruditos de primeira ordem. 

Em 1902 era Gabriel Pereire chamado a substituir Lino 
rie Assumpçáo, na qualidade de hspector dos Archivos e Bi-- 
bli~thecas: poude então voltar 4, grande paixáo de sua vida. 
o contacto com os documentes. Sobre o Archivo da Marinha 
rublicou logo dois trabalhos, que dão idéia da riqueza que alli 
se encerra. 

Nem por isto, poem, se desinteressara da Bibliotheca, das 
suas diversas creaçóes a l i ,  como a curso de bibliologia entregue 
aos cuidadas de outro erudito eminente, JosB Antonio Muniz: 
pensava sempre na. possibilidade de ver, algum dia, a sua que- 
rida institujçáo dotada dos grandes recursos de que dispõem 
os magnos estabelecimentos mngeneres da F¶'snça ou da Alle- 
manha, e que as condiç6es financeiras do paiz não lh'o pode- 
riam jamais permittir. 

"Nunca cessava, diz um dos seus biographos, o seu desejo 
de espalhar conhecimentos, e apezar de conhecer os inconve- 
nientes da admksão nas salas de leitura de crianças e indivl- 
duas de pequena i n s t r u ~ ã a ,  nunca Ihes fechou a porta, fran- 
camente, no que não seria de censurar, si o praticasse. Multo 
c o m u m  era encontral-o na sala de leitura a presidir este 
serviço, o que fazia, quer para náo soffrer alteraçãa o movi- 
mento, quer por espirito de observaçáo. 

Por esta fórma nada ignorava da olpanizw&o da casa e do 
cumprimento das ordens que ministrava". 

Trouxe O novo regimeu portuguea sérios dissabores a Ba- 
briel do Monte Pereira, muito embora fosse elle totalmente 



extranho ss; preoccupaç6es politicas. Náo podiam os novos 
ministros do Interior deixar de assignalar a sua passagem pelo 
governo sem exercer a missão reformadora, obrigatoria dos 
pseudo estadistas, cuja tolice e vaidade cégam a ponto de ima- 
ginar estavel uma obra de atabalhoamento renovador, tão 
ephemera quanto a permanencia do pretenso reformador na 
pasta a que intempestivamente foi chamado. 

E tão humano este sentimento tacanho e pueril, porém! 
Convidado a collaborar na tal reforma apresentou Gabriel 

Pereira um projecto cuidadoso inspirado pelo estraordinario 
conhecimento que do assumpto possuia. 

Viu-o totalmente desprezado e em seu logar surgir uma 
lei dictstorial. expressão da sordida inveja e através da qual 
pode perceber a vontade muito real em se lhe anniquilar o 
trabalho de tantos amos. 

h% obstante toda. a sua fleugma, a inquebrantabilida* 
de animo habitual e philosophica. não p ~ d e  conter-se: pre- 
feriu abandonar o serviw publico que tanto honrara e exal- 
tava aos olhos dos sabios, dos eruditos e dos estudiosos de todos 
os paizes. 

Tão fortes foram porém o abalo e a gravidade da injus- 
tiça soffrida !Ao iliustre sabio, que lhe encurtaram os dias: 
como poderia eUe viver privado l o  pão do espirito? Náa tardou 
em desapparecer no tumulo a nobre victima da sordida e mes- 
quinha intriga, "entre os escombros da obra ptriotica que vi- 
iha elaborando e que o novo regimen portuguez mutilou e 

desorganilau á conta dos princippais ditos democi'atim", ex- 
primiu-se o nosso benemerito consocio, o barão de Studart, num 
sentido artigo necrologiw. 

Seja-nos p-ittido em honra B memoria de tão preclaro 
assaciado reproduzir aqui outros topicos ainda do historiador 
cearense. ''e fructos que colhia do constante commercio com os 
homens e as cousas do antigo Portugal eram larga manu dis- 
tribuidos so publica, quer em conferencias. que desde os dias 
da juventude se acostumara a fazer, quer em eruditas mono- 
graphias, que se contaram por dezenas. mas tudo emmoldurado 
na mais captivante modestia, que lhe ia tão bem e tanto lhe 
realçava os meritas. 

Prodigo do vasto saber, a todos que se soccorriam ás suas 
luzes ou recor&'iam B sua experiencia, dava lições em amenas 
palestras. 

Disso sou testemunha e folgo de dieel-o, pois Gabriel Perei- 
ra foi o meu gula seguro e iiiustrado quando, por longos mezes, 
frequentei a Bibliotheca Publica. de Lisboa. 

Tenho lidado com homens de notavel memoria, mas ne- 
nhum achei superior a Gabriel Pereira na promptidb em 
resolver duvidas ou responder ás consuitas sobre autores e 
obras antigas ou modernas, existentes naquelle mundo, que 6 
a Bibliotheca de Lisboa. Manuseripia ou livro impresso que eu , 
desejasse compulsar bastava que lhe indagasse o paradeiro, 
para elle, após ligeiro meditar, dizer a estante ou a pasta em 
que se encontrava, questão ou assumptc historico ou biüliogra- 
phico que eu pretendesse elucidar, bastavs propol-o para elle 
citar-me os autores que devia ler de preferencia". 

A Gabriel do Monte Pereira deve o nosso Instituto nume- 



rosas provas de amizade e valiosas s e n i w .  Attmdeu sempre 
com o maior empenho e presteza ás nossas consultas durante 
largos annos. 

Envolve-lhe a memoria a immarcescivel cor& dos louros 
g l o r i m :  jubilemos. porque as palmas de táo notavel consooio 
tambem pertencem ao Instituto Historico e Geographiw de ~ , 

S. Paulo. 
Bibliotheiario eruditissimo, tambem, da opulenta Biblio-. 

theca Nacional do seu paiz; e homem de letras de subido valor, 
historiador do mais alto quilate, foi o dr. Vicente G. -da, 
qu* o Instituto teve a infelicidade de perõer, a 20 de setembro 
ultimo. 

Envergámos o luto pesado m que a patria argentina hon- 
rou o passaoiento do filho illustre, cuja vida Ce wtogenario foi 
um conjuncto de servies eminentes ao seu paiz. 

Nascido em 1830, 'conheceu Vicente Quesada, na irifancia 
e na adolescencia, os dias de inexprimivel angustia que acom- 
panharam o dwiinio do sinistro Joáo Manuel de Rosas, a época 
da maahorea e da chacina dw selvades e infames unitarios. 

Era aquelle horrivel anna quarenta o tempo em que o 
grande Sarmento, preso pelo sanguisedento despota. conse- 
guia milagrosamente fugir m horrivel calabouço, deixando na 
muralha o famoso repto ao tyrano: on ne toe pss Iw W&s, 
para, refugiado ao Chile, escrever este extraordinario protesto 
da liberdade e da dignidade humana. coneuicadas pelo caudi- 
I h h o  boçal, que chama Faotmdo Quiroga. 

Ao attinglr a edade viril, poude Quesada, mais feliz do 
que tantos outros, assistir á qu&a de Rosas, subsequente B jor- 
nada vingadora de Caseros. 

Evidenciando-se-lhe o valor de polemista, desde os pri- 
meiros eseriptoç na imprensa. portenha, alcançou logo emel- 
lentes psiiões;' não o seduzia porém a politica, a feição de 
espirito de puro intellectual, não se acoommodava bem com as 
cSgencias do partidarimo; preferiu exercer a acçáo do seu 
pitriotismo em esphera mais serena, motivo pelo qual entrou 
para o mrpo diplomatico, onde permaneceu longos annos, re- 
w?eentando brilhantemente o seu paiz no Braeil, no Mexico, 
na Hespünha e na Santa Sé. Os laaares da carreira permitti- 
ram-lhe emprehender trabalhos historicos e literarios de nota- 
vel valor, concebidos sob dilatados moldes, que rigorosamente 
preencheu. 

Da sua permanencia na Hespanha daia a reuniáo de uma 
multidão de docimlentos e apontamentos oriundos dos Archivos 
de Simancas, Eevilha, Tokdo etc., com que illustron uma série 
de esplendidos trabalhos sobre o periodo colonial argentino. 

As questóes de limites muito o preoceuparam tambem; 
&ama.& a defender os direitos do seu pai2 no litigio chileno- 
argentino, teve como competidor um homem do valor de Barros 
Arana e sahiu-se com a maior galhardia da commissão espi- 
nhosa, com a publkaçáo de uma obra superiormente elaborada 
r documentada: E1 Vireinato de1 Rio de Ia Plata de 1176 a 1810. 

Orno ministro plenipotenciario deixou, por toda a parte, 
onde esteve, as melhores relações pela ineprehensivel polidez e 
distincqáo perieita, finura de espirito, affabilidade, moderaçIio 
e discreçáo. 

Deu o governo mexicano notavel demonstraGo de a p w o  



a estas qualidades, já quando havia mais de seis annos deixar8 
Quesada o Mexico; propon-lhe o nome como arbitro para o 
litiiio Oberlander ao governo americano, sendo esta indicacão 
aceita pelos Estados Unidos sem a menor hesitação. 

Director, por alguns annos, da Bibliotheca Nacional de 
Buenos Aies, como já deixamos dito, afastou-o mais de uma 
vez o governo argentino do campo dOFi trabalhos predilectos 
pers lhe pedir que estudasse a organimçáo das prin- 
bibliothecas da .Europa ou wlleccionasse documentos importan- 
tes e valiasos para a historia nacional. 

Desempenhou, e escusado dizel-o, as honrosas mlssóes de 
modo a aleançar os mais notaveis e uteis resultados. 

Em 1889 mandou-o ainda a Universidade de Buenos Aires 
como seu representante ao Congresso dos Orientalistas de Roma, 
e em 1892, voltou á Hespanha, como delegado da &publica Ar- 
gentina Bs soiennidaães commemorativas do quarto centenario 
ca descoberta da America. , 

Deixa Vicente Quesada um grande espolio scientifico e 
literaio, inWluvelmente vinculando o nome, táo conhecido 
de todos os sabedores das cousas do n%so continente:á historia 
do espirito americano ao seculo XIX. 

"Sus Ifbros robre Ia Ainerica %panOia, sw; instltuciones, 
su politica, sus costumbres, su literatura, representan un labor 
enorme y r e v e h  un histonadw, no menos que sus esaic'ioh 
sobre 10s indim; todo elb sin contar su trabajo de uchivista 
y editor de documentos, donde demonstró grande erudicion 3 
segum criterio". 

Ao encerrar a galeria dos eonsoci% benemeritos roubados 
ao Instituto, em 1913, devemos deter-nos demoradamente ante 
a magna f i i iua  do dr. Manoel Ferra.? de Campos Salles, do 
mundo arrebatado, a 28 de junho ultimo, graças a um desses 
golpes fulminantes Cesferidos pela morte aos organismos cheix 
de iobustez, estes g-os de areia de Pascal, que Uo frequente- 
mente vem mudar a face dos acontecimentOs humanos. 

Ninguem diria que tão de perto a morte espreitava o ex- 
presidente, cujo oíhar era tão vivo e os movimentos táo rapidos, 
tão em desacordo com os seus setenta e dois amas. 

Os que wm ele privavam sabiam, porém, quanto ao robu;to 
septuagenario affectavs, quanto lhe timinuira as fo~ças, a 
perda cruel experimentada em fins de 1911 o passamento do 
filho a quem tanto queria, o mow, illustre pelo caraeter e pelo 
saber, cu;a morte tambem a n6.5 troüxe um luto muito e muito 
fundo. Já do dr. Jose Bonifacio de Oliveira CoUthho disse O 

-dor Que nesta tribuna me precedeu em 1911, o que lhe cara- 
cterizava a nobre "Ma, tão curta, mas táo Ce se admirar, Pais 
qaquelle moço que do mundo se foi aos trinta e quatro atlnos 
do edade se reflectiam a bondade, a Inflexibilidade de caracter 
e as W@es intellectuaes ce sua familia illustre. 

Filho de um homem feito de reotidão, generosidade, talento 
e saber, continuava o - t i  inditoso ronsocio a e m l b  este 
nome que a g!Wb de Sepetiba e a austeridade ant- de Sntur- 
sinu &e 6- e Oiiveira. Cesde muito, tornaram n;lcionaL 

hmova Campos Salles com todas as véras do w r a W  a0 
Cimo adoptivo que formara o mais felis dos lares; viu-os deaap 
par- pungido de verdadeiro desespero; neste I a m  d 0 l o F ~ -  



simo Pr,rocuremos uma tas causas principaes do enfraqueci- 
mento dos seus espiritas vitans. 

Superfluo e lembrar-vos os traços salientes da exisLeiicia 
do ?Ilustre extlncto de 28 de junho; não ha quem or; desconheça 
ao tratar de carreira tão notavel: dever restricto parece-me, 
no entanto, pdr-lhe em destaque os principas perioeos. 

Nescido em 41, graduaco em direito em 63 abrdpu o joven 
canipineuo, dmde os hancos academicos. as idéas republicanas, 
muito embora encetssse a carreira politica filiado ao partido 
liberal que, em 67. Teoresentou na Assemblea Provincial de S. 
Paulo. 

Manifestamente republicano desde a ionvenç&o ituana de 
l u .  alistou-se no grupo Lestes tenazes, ardorosissimos propilgan- 
distas que souberam organizar o poderoso partido republicano 
de S. Paulo. 

Varios annos áecorreram sem que um triumpho apreciavel 
coroasse os esforços dos iufutigaveis combatentes; jã em 1881, 
porém, não pequena victoria lhes coube: a eleição u asseinblea 
provincial do forte grupo de adversarios das instituiçóis, onde 
se incluia, Campos Sailea como dns mais conspicuos chefes t o  
movimento. 

Cresciam wbremanelra as forças republicanas pauilstas; 
em 1885, era Campos Sallei enviado 6 Camara Geral pelo 7.0 
disuicto cia provincia; apQs renhidissima. pugna eleitoral crium- 
phsra no segundo escrutinio, identica sorte cabendo a Pru- 
dente de Woraes na 38 CircumSCliPç&O. Na curia legislatwa a 
que pertenceu tomou o nosso eminente consocio activa p t e  na 
biscussáo da questá0 senil, abolicioni~ta como era, e prmurou 
refender o gabinete Dantas furibundamente WgreJiào pelo ia- 
cto de pretender a liberdade dos sexagenarios. 

Cahido o Imperio, era na-tural que na nova ordem de cousas 
moeminente logar coubesse a Campos Salles. tido como figura 
de escol da seu partido; assim, pols, o vemos ministro Ca Justiqa 
do governo E'rovisorlo. 

Muito trabalhou então no sentido de remodelar a orga- 
niz?.ção judiciaria, as leis processuaes e outras. De aciirdo w m  
a indole do novo regimen, deixou obra utii e fructuosa, numa 
epoca <:e zgitacão febril e ephemeras empresas. 

As d~vr rpe l i~~as  ~htabeleildan entre o~marechai Dcodoro e 
BtIIjaml~ll COIISlanc CW.Ont~~ram-no nlrivo r illd~p?llde!il~ ao 
lado deslr ulciiiio. Deoilttiu-se do rovrriio com a- sc:ir colleens. 

~~~ ~ ~~ ~ ~ - - ~ u  

quando o chefe do poder executivo. já dominato pek, baráo de 
Li\ ena, entendeu desfeitear gravemente a. Benjamim. 

Algum tempo retrahido, no periodo sanguinolent~ e anar- 
C ~ : C O  que se seguiu & dewiçáo de Dwdoro, foi no enteata no 
Senaço Fe:?eri.i, e alhures, "o sensato orientador &.i opinião 
rerublicnna, um decidido defensor da legalidade e da ordem, 
Que julgava indlspensaveis ao progresso das novas instituições 
e á comoliCação do regimen. Co-autor, zelava a sua. obra com 
carinho", disje um iliflstie biographo seu. 

Chegados eram o? dias da presidencia PTndente ee Moraes, 
luctava o illustre estadista com espantw. e lncrivel serenidede, 
e moderaçáo, cml mil diffideades de toda a eipécie, com o 
jacobinismo exasperado e o caudilhismo fremente, a revolta dos 
sertões bahianos e os motins terrivels do Rio de Janeiro, a 
insubordinação gera  e sobretudo a geral insidia, como remate 



da situação e tremenda aggravante, a crise t a  desvalorizafao 
do nosso meio circulante, aviltaao q~üasi ao nivei dos canibios 
d a  Revolução Rancem, exigindo dor. orçmentos contribuiçoes 
q w  reduziam as receitas nacionaes a sommas insufficientes, 
por completo, para attender ás necessidades imprescuiuveis 
aos serviços pnblicos mais urgentes. 

Em 91, sabem-no todw, a que grau de in&ia diegou a 
nossa politicagem, que feição assumiu a ponto de provocar o 
nefando drama de 5 de novembro. 

Presiderite de S. Paulo, desde 1896, prestou Campos SaUes 
O mais poderoso auxilio ao seu iliustre companheiro de pro- 
paganda, v e m e i r a  encarnaçao da salvaçáo nacional. Forças 
de nossa brigada poiicial foram as catingas bahianas auxiliar 
a repressáo do movimento conselheirista, urgmdo, como urg~a, a 
entin- immediata Caquelle ióco de inceudio que ao jacobi- 
nismo delirante e energumento tanto convinha entreter aiceso. 

Esteio Malave1 do governo central naqueile memoravei 
snno de tremendas pugnas táo lobregamente terminado p l o  
assassinio do marechal Muhado Bittencourt, sabe Deus de que 
salvou o BraP1 inspirando então o acto heroico do abnegauo * 
eùnistm Ca Guerra! 

Riumphsnte da terrivel provaçtia por que pas-, pwde 
oceupar-se Prudente de Moraes do magho problema financeiro, 
de questao vital do paiz exhausto e apavorado. 

Precisava de um continuador no governo que, de ponto em 
ponto, fizesse executar as durissimas conciçóes de a&do do 
Fundinglosn. Viu em Campos Salles este homem e apontou-o 
ao paiz, que, a Ia de março de 1898, o elevava á c& presi- 
dencial, sem que lhe disputasse a viciaria nenhum competidor 
serio. 

Mais do que nunca, vencido tão deprimente periodo, pre- 
cisava o Brazil ao qoio moral da opinirto civilizada e da sym- 
pathia dos grandes governas do mundo. 

m a  a realizaçso do contracto do fundingloan uma ques- 
tão absolutamente vital para o Braeil. 

A presenw, em Londres, do presidente eleito aplainou mui- 
tas e s6rias difficuliades. A firmeza e a lealdade das suas pala- 
vras, a franqueza dos compromissos para wm os financeiros 
de que fatia ijm governo de swerissimas economias, pesaram 
sobremaneira para que se effectuasse a saivadora medjda a que 
devemas a rehabilitação das finanças nacionaes. 

Estrictamente cumpridas foram pelo presidente empuszado 
as promessas do presidente eleito. 

Começou para o paiz um regimen de rigorosa poupança 
de que proveiu o renascimuito da confiança dos mercados ? e  
dinheiro no futuro do Brazil, a volta antecipada dos paga- 
mentos dos nossos wnpons de divida externa, o restabeleei- 
mento bo equilibrio das fiilanças, a estabilização e a subida 
progressiva do cambio, CuJas taxas quasi nos haviam privado, 
durante amos, da acquisiçáo dos productos da civillzaçfro e 50 
progresso modernos, reduzido €! sltuaçáo do Brazil colonial, se- 
cuestrsdo p~lp. metropole: a exrincçáo da desbragsls jogatina 
cambial que tão terriveis males entre n6s accumuiara para im- 
m- proveito de bancos escrangeiros ccnvertidos em verda- 
deiros casa-nickeis, e a especular com a nossa miseria, emfim 
h d a  a série de resultados notaveis para o renasclinento do paiz, 



Que ~ermitümm os dias brilhantes Ca presidenoia Rodrigitoa 
.kve.i 

- 

Inflexivel como sabia Campos Eailes ser, egualmente h- 
flex;vel Joaquim Murtinho o seu Uter e(lo na direcqéo do p&., 
P possivel que hujpin levsdo ao exaggem o desempenho da 
missão escolhida como nonna a e  governo; o iecrivel hak  de 
1900, que tantas miserias desencadeou, poderia ter si20 evitado, 
dizem um; deveria ter sido ameierado, affirmam outros, pois 
naas mais foi do que o esvurmar da ultima grande pustula 
nascida lo emc%baazaat~ de 1890. 

A bistoria caber8 eramitutr a questh, o verdadeiro aspecto 
desk sinistro econtdmento que acaba por impopuiarhr toW- 
w n k  o sucessof de Prudente de Moraes e o seu cekbre 
ministro. 

Natural era que jh núa goeasswi das auras do favor po- 
pular: náo sáo os @ v e m  austems. os regimens de BCOM- 
mias que tornam os eshiktas queridos das massas. Os novos 
im- imaginados por Murtinho, desoonhecidos no BraPl e 
rmlmento de applitxwãa irritmte, em alguns casos, vieram 
aiiimelitar estes sentimentos de ogerlsa. 

Teve Campos Salles o alto bom senso e a superioridade 
de proieguir inabslavel rias reix>luções primitivas e sobretudo 
de se mostrar insedvel aos movimentos naturaes Ce irrita- 
çãa e rancor, embora. prEisesse wntei as impetos de m genio 

" assomado. 
Typica. anedacta publiwu ultimamente, ao lhe fazer o nie- 

croiogio, um dos orgams da impremw fluminense, uáo sabemos 
de mdo com que vim de verdade, al& Ao notar a prodigiosa 
friem oom que a populaçáo do Rio de Janeiro amlhera O gene- 
ral Roca, hospede, no entanto, do nosso paiz, O receoso de que 
o presidente argentino nesta demonstraçáo de gimialidade visse 
Ilagmnte prova de antiD8Lhia & sua nasão, aprsswiu+e Cam- 
pas Salles em lhe dizer. sorrindo entre IroniCD e maguado: "Náo 
pense ce tobo v. em. que a causa de tanta indifferença seja 
outra que &o a minha impopularidade." 

Resignado & fatalidade dos factos determinados pe:o com. 
prolnisso que tomara de restaursr as f i n a n w  naciouaes, cus- 
txse o que custasse, teve o iilustre pauiista uma presiden- 
cia que foi um, posto de sacrificios penosissimos, a que ser- 
viu de m a t e  a injiistissima manifestapão de desagrado que 
lhe acompenhon & retlrada do Rio de Janeiro, após a trans- 
missão do governo ao mnselheiro Rodriguq Alves. 

Levara a cabo a execuçáo do programma ingente; o senti- 
mento da observancia do que se lhe afigurara constituir sempre 
o dever, ~ertamente o levou a encarar a assuada violenta com 
phiiosoph;a. 

Uma musa havia que as mais feroses detrsctares lhe não 
p0:iam l a n ~ a r  em r&, nem ousavam fs3el-o: a accwçBO 
de improbidade pessoal. Sabiam todos que se retirava do go- 
verno da Naçáo em mBs eondi~õgs pecuniarias e que pesada 
hypotheca lhe gravava os bens, aii% poum valioms. 

A sua volta & modesta fazenda do Banharao, esta troca 
da posse i a  curlll presidenclai, cercada dos attributos dkta- 
toriaes pelo regimen de 24 de fevereiro, a tmca do poder pela 
vida simples Co fesendeiro seriamente premido pela c& c&- 
eira, quiç8 s m e a w  de exoau- ãopthecaria, e um asiumpto 
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de mefiitaçio a apontar-se - e müib de apontar-se - a nume- 
rosos dominadores da moderna poUtica brsaileira, um incidente 
a relembrar nas escolas 8 mocidade em geral, que se vae inie- 
ctando t&o gravemente com os espectaculos dissolventes e os 
eseandalos sem nome da corrupÇH0 alminlstrativra, crescente 
em nosso paiz. 

Naseera Campos Salles para a vida publica: a quietude 
,do parthllar pesavs-lhe ao espirito eombaiivo. 

Assim, pois, decorrido algum tempo, volvia B arena po- 
Utica, candidato á presidencia da Republica, em 1906, por parte 
de fortes grupos parlamentares e politicos le diversas Estados; 
vimol-o apresentado em 1908 A presidencia de S. Paulo por 
numerosos amigos e admiradores; em 1909 voltou ao Senado 
Federal, onde o foi buscar o governo, para o desempenho de 
alta missão diplomatlca. 

A grande provação por que passou, nos sentimentos de 
e&emoso pae, e a que j8 me referi, velu feril-o aos setenta 
annos. 

Ainda assim. combalido como o piam, vieram-me os amigo8 
e eorreiigionarios, ha mezes apenas, pedir-lhe que consentisse 
na apresentaçHo do seu nome para a futura presidenela da 
Republica. 

Accedeu ao pedido "mm a condiç8o bein clara. bem expli- 
-i<>, de nue seti nomo focax mia  bandeira de apaziguamento 
de paimies, uma bandeira de congrawmento". 

Ao ver irrealiesvel este acbrdo, que tanto almejava, enien- 
deu do seu dever o velho homem de Estado retiror-se da Hw 
e. nobremente, o fez. 

Pouco tepois desapparecía da numero dos vivas.. . 
Dc- m i m d o  sulco que Campos SaUes deixa na hiatoria 

do Braeli, vividos pbrmaneçam. nas gera* vindouras, os 
exemplos da honestidade intangivel. do absoluto desamo ao 
dlnheiro tisna2or por exceliencia Cos governantm como entre 
os que estudaram a hisioria nacional ha deficar vehemente a 
impress&o da somma dos serviços que prestou ao pai. com 
a iniiexivel directris pela qual norteou o periodo presidencial 
de 1898 a 1902. 

Modestas, muito modestas, foram, meus senhores, as ho- 
menagens prestadas aos nossos caros e illustres consmios e>* 
tinetos: muito mais ihes merecia a rememoraçáo &s meritos e 
virtudes! Outro fosse, por6m, diverso la amizade e da 6mpa- 
thia, o sentimento que vos ditou a eleiçáo do actual orador do 
InstltUto. 

Si deficientes foram as minhas palavras, o ambiente de 
peear em que Bcoaxam serviu para a aferição dos sentimentos 
com que a nossa querita agremiacão acompanhou o desappa- 
recimento de tantos e táo nobres dos seus membros. 

Quando desta mesma tribuna soarem as vozes de despedida. 
dos bons amigas e compaaheiros de trabalho, expressas pelo 
orgam do orador official to  Instituto e a n6s referentes - ao 
mais modesto e ao mais conhecido - quando nos alcançar a 
inexoravel contingeucia. das coisas humanas assim porssm os 
vindouros ouvir o uosso respeito o que eu pu& dizer dos a m t m  
mortw neste anno de 1913, a saber. que a nossa extsteIicia se 
pautou eom a deUes pelo trabalho honesto e pelo p a ~ r i ~ o .  

Assim tambem pmsaún pensar le 116s que, no desdobra- 



mento dos dias e dos aM08, e atrav& cio d t o  pela grandíosi- 
dade da Hiatoria, como elles, a nmss P6tris amámcs e a nassa 
gente. 7 

Mais bella apreciação pcathuma, mais nobre julgamento nHo 
aimejamoa, meus senhores! do que estes que residem nos sfn- 
gellos dizeres do l4stico camoneano! 

(Ao L o t u m i n s r  .iu ongM, o msdor receberi um8 quente ah 
de pPlmPa da rel(10i.s w i 4 ~ W 1  



RBLATORIO DOS TWBALAOS E OCGOR- 
RBNCIAS SOGIABS DO ANNO DB 1813 





8elriterio áos trabalhos e mmcias 
sociaes do anno de 1913 

81s. Consooios do Ia4titnto ffistorioo e Geo- 
.npJiicn de S. paiila 

Cabe B Directoris apresentar-vos nesta sessão inaugural 
dos tmbihce do Instituto e relatorio dos factos ocmrrldos 
dUIPnte o ILUUO 2e 1913 e 6 praeerosamente que eila ora vai 
dar campnmenta a esse Ewer, porque foi, sem duvida. um dos 
mais fecundos e dos mais brilhantes o anno social findo, ciyas 
princiwes oemnenoiss pansa a relatar. 

DúEECTORI A 

A MreetQria eielta em 25 de outubro de l9l2 pwa dirigir 
o SohIicio ao triennio de 1913-1915 VIU-se, antes mesmo de 
sunimir a cíimcç8o dar trabalhos, privada do seu üiustre pxe- 
sidente o SI. wnselheiro Manoel Antonio Duarte de Azevedo 
que a morte em 9 de novembro de 1912 arrebatou ao n w  
w n n n o  e B aossa admiração. Para preencher essa vaga no 
seio da Diretoria foi eleita o sr. senador Lui2 te Toledo Piza e 
Almeia, elegendo o Instituto para a vasa de vice-presidente 
resultante dessa eleição do n. dr. Alfredo de Toledo. 

F s a s  duas eleiçijes foram reaiizar:~ de acôrdo com todas 
as formalidades estatutarias e com o estylo ds casa em sessão 
de 5 de fevereiro, a que conwrreram numerosos cwsocics e 

' 
qv? ioi presidida pelo nosso 1.0 secretario, 

A compe@ncia deste para presidir tses &içóes não pa- 
dece duvl-, em vista dos termos imfismsveis r20 art. 19, 8 
1s dos Estatuta. e a essa wmuetencis dáo inteiro awlo as 
anWrea eleiçóes effectuadas no seio desta asdaç&o, pob 
que as regulamentares de 1900, 1906 e 1912 foram presididas 
pelo I a  secretario e a de 1903 pelo 2.0 secretario. wmo. ainda 
iai psidi2a uelo la secrettuio a de 5 de abfl de 1903 pela 
quai ee preencheu o cargo de vice-presidente e n b  vago pelo 
fabAmwta do nosso sempre saudosamente iembrado cansoclo 
benemwib dr. Miranda. Azevedo, procedendo-se em aoto con- 
tinuo B elei* de 1.0 secretario, cuja vaza se verificfua na 
mesma sea* por ter silo seu titular eleito para a vice-p*ai- 
dends. 

Com estas eleiçúes ficaram preenchidos todos os &OS C9 
Mrectoria lago ao inicio do asno social, mas no mez de abril o 
q. 2.0 secretario, tendo de seguir para a Europa em a t a  a 



varias capita68 do Velho Munc!o, obteve iicença de seis meaes e 
durante sua ausencla exerceram o respectivo cargo os dedica- 
dos consocics Sra. Gelasio Pimenta e Mfonw de meitas. 

O sr. thesoureiro pelos seus muitos affazeres particulares 
tem-se mantido afastado do cargo e por esse motivo a Dire- 
otoria, confonne levou ao conhecimento do Instituto em sessão 
de 5 de agosto, auctorizau o directar da secretaria sr. Affonso 
A. de Freitas a superintenCer ao recebimento de annuidades 
dos 8s. consoiios e a ettender ao pagamento das despeeas de 
prompta liqulc!ação e, em dezembro, investiu o s: 1.0 secre- 
tario das f w  de thesoureiro interino até que o titqler da 
thesouraria entre na eífectividale do seu cargo. 

c0MMIsSóF.s PCRMANENTES 

A organhagio destas commissóeg cujo funccionamento se 
prende intimamente por sua. natureza de orgams consultivos e 
por disposiçãu estatutaria á directorla da sociedade, deve ser 
feita ao iniciar a directoria o exercicio de seu mantato e, por 
isso, na sessão de 25 de janeiro, logo a* a m e  da directo+, 
que então assumira a dfrecçáa social, foram constituidas pela 
iórma constante da scta das trabalhos, as 11 commissóes de 
que trata o art. 27 dos Ertatutos. 

Em semão l e  20 de fevereiro, o Instituto, usando da fa- 
culdade concedida pelo S 1.0 do citado artigo e reconhecendo 
a necessidade desse augmento, resolveu crear uma commlssãa 
permanente de ethnographia do F k ' d  e especialmente Ce S. 
Paulo e na mesma sessgo foram nomeados os consoeios que a 
coml>bem. 

Varias commiss6es tiyeram de Interpor seus pareceres por 
escxipto. mmo a de estatutos. e de syndicancia. e admisaáo 
de socios e a de historia de S. Paulo, seneo totos os pareceres 
approvados por unanimidade de votos. 

Durante a ausencia do sr. coronel Pedro Dias t e  Campos 
o substituiu na commissáo de admissão de socios o sr. dr. Luiz 
Sergio Thomaz. 

I .  80CI06 

Depois do ence&nto do anno soeia1 de 1912 e ainda 
antes da posse da achisl directoria, perdeu o ~nstituto não 86 
seu inustre soei0 benemerito sr. con~elhehv Duarie de Azevedo, 
que vinha com dedicscb e amor presidindo esta sociedade 
desde 1898, a m o  ain& os drs. Jayme dos Reis e Joãa Nepo- " 
muceno Torres. 

Durante O anno social outros clara 'abriu. a morte em 
nosso quadro, do qual desappareceram para sempre os srs. gene- 
ral Manoel Ferraz de C a m p  Sanes, Hemeterio Jose VeUaso 
da Silveira, Manoel Thomaa Alves hãgueira, JhSé Calmon NO- 
guehn do Vaüe da Gama, Portunato Martins de Camargo, Vi- 
cente Quesada e cmonel Ernesto Senne. 

Deixaram-nos as pranteados ronroeios os exemplos t e  suas 
virtildes civkas, de amor ao traba.lho e de todas as nobres 
quaiidmdes 94% Ihes deram posiçãa de destaque no seio da. socie- 
date culta; o Instituto ihes rendeu o devido preito de home- 
nagem na sessão de 1.0 de novembro ultimo e a diretoria mais 
uma vez ihes presta o culto de suas saudades. 



Preencheuto os claros abertos nas fileiras de seus legiona- 
rias, esta instituiw admittiu em seu gremo durante o anno 
findo 40 novos eonmios, senço 4 na cat-'geria de honorarios, 
.16 na de effectivos e 20, dos quaes 9 sáo domiciliados fora 
do Btado, na de correspondentes 

No m e h o  lapso de temgo. approvmdo as popostas e os 
resl>eetivos pareceres apresmtados á sua CeliberaçHo. fez o 
Instituto nove transferenciss soclos,de irms para qUtra ca- 
regori& passando 2 mias &a & w ~ . d e  fffectivos a 4 da classe , 

de correapondenw pua  a da ?ornano& 2 de effectivo8 para 
correspondenia e 1 te mrraspondente para fffactho. 

REFORMA DOS ESTATUTOS 

N& se iimitou ao alludido aligmento da couuni&o de 
eihnographia a alteração feita durante o amo  na lei organica 
aesta aseociaçáo, pois em 25 de outubro, ap6s amplo debate 
k que foi nessa como na sessão anterior submettido o parecer 
rra Commis30 de Estatutos, foi apgrovaea. a proposta de re- 
rorma parclai apresentada por numero legal de mias em 5 de 
março e que concretiutva. uma tdeia desde muito vencedota no 
seio do instituto e já lembrada em proposta de 25 Ce outubro 
ae 1910, q W  a de limitaçáo do numero de scoios. 

com a approvagio da proposta e rspectivo par- bem 
wmo de um additivo ficou estabelecido um procesm maui regu- 
lar para a aZniisrão e mais consentaneo com a natureza, da 
sociedade para a reeepçáo de novos awociadose foram f h d w  
em 50 o numero de socios honorarios, em 100 o de cmespon- 
~ente8 domiciliados fóm de 6.  Paulo e em 150 o de effectivos. 

Esta reforma parcial, a, por um lato, ap- do seu iibera- 
iismo, dsfficuita e até em alguns casos n8o pennitte no cor- 
renw atino a sdmissáa de novos socios, attende, por outro lado, 
as mvenienciai dò Inhtltuto que tem o dever de pelas meios 
ae que dispõe velar carinhosamente pelo alto conceito que al- 
cançou dentro e fora do pz&, graças A operoslcde, á ddcaçáo 
e ao valor de sei*r associados. - 

Afflrmanòo a urgente e inadiavel necessidade de ser auxi- 
liado o Sr. secretario na regularizaçáo eos trababos do e m -  
sente. da. escripturaçAo e correspondenela que muito se avolu- 
maram no corrente anno, o sr. presidente propoz em sessh de 
2 0  de maio e o Instituto aprovou que fosse creado o cargo de 
director Çs secrewa, ao quai ficaram affectos o emediente, a 
cor&pondencia e a escripturago do sodalicio. 

Na mesma sessão foi pela Wectoria nomeado para exer- 
cer o cargo recem-creato o oonsocio sr. A i f o ~  A. de Frei-, 
que tomou posse e aesde logo entrou em exercxlo. 

Eifectuou o Instftuto, no decorrer do anno cwas ocmr- 
-ias ora relatamos, 20 sesões, realizando amim maior 
numero de sessóes que nos ultunos nove annos com excepçáo 
apenm do de 1910 e se~~clo maior t a m m  que a dos meamos 



annm e a aifluenela de sodos a8 suas reuniões, que, sobre 
concorritas, foram animadas. Grande foi egualmente o numero 
dos trabalhos apresentados e lidos durante as sessões e nestas 
forain tratados com eievliçáo de vistas as assumptos de Impor- 
tancta para a vida da. associaçfm. 
. 

mmES 

Na s e d o  de 5 de .abril foi empossado l e  sua cadeíra de 
socio honorario O üiustre historiador patrio sr. dr. Manoei de 
OirYeIra Lima, qUe, swdaao em nome do Instituto peio orador 
official sr. dr. Affonso d'Escragnolle Taunay, em brilhante dis- 
curso com justiça applaudido pelo numeroso auditorio, respon- 
deu, agradecendo a eleiçzlo. 

Com egual solemnidacie foi reeebtdo em 21 de julho o no- 
tavel escriPt?r to inieaferno Verde e Sombras n'dgua, o sr. dr. 
A i w m  Rangel, que proferiu vibrante dismso de agradecimento 
por mia eleiçáo ao Instituto, em cujo nome foi saudado pelo 
nosso apreciado orador offlcial. 

Os srs. Barão de Hesse Wartegg e A. V. Gomes cios San- 
tos, ao Lomarem Posse ae 849s oadelras, foram saud&os, o 
primeiro em brilhante discurso proferido em aliemão casti~o 
pelo dedicado consocio sr. João Wetter e o segundo pelo sr. dr. 
Estevam Leão Bourroul em appiaudida oraç&o congratulatona. 

Tomaram igualmente posse t e  suas caaeiras os wnsocios 
ürs. Adolpho Botelho de Abren Sampaio, Mariano de Siqueua, 
Aicibiadea; Deiamare, conego dr. Hygino de Campos, padre 
Jasé Sevenno da Silva e drs. Mario Barroso Henriques da 
Silva e Joaquim Alvaro pereira Leite, que, introduzidos por com- 
missões nomeadas para esse fim no recinto das sessóes, foram 
recebidos pelos socios presentes que se levantaram de suas ca- 
deiras e se conservaram em pé durante as formalidades do 
estylo, e foram saudados pelo presidente das  respectivas ses&es, 
que disse o quanto sentia-se o Instituto fellz e satisfeito por ver 
seu quadro s h a i  enriquecido, com os nomes dos recipiendarias 
e o quanto esperava a associa~áo das luees,. do amor ao tra- 
balho, da dedicsçáo. 2e alta valia dos novos consacios para a 
desenvolução de seu vasto programa. As saudações assim feffas 
em nome do Instituto responderam os socios empossados agra- 
decendo suas eleições e as palavras affectuosas com que eram 
recebidus e promettenCo contribuirem tanto quanto Ihes fosse 
dado para o progresso da associação. 

h. ~- ~ .. 
TRABALHOS 

Tem a Diretaria a satisfação de salientar q w  náo commum 
foi o numero de trabaihos lidos este Snno em suas sessões e 
todos elles reeommendaveis pelo iiiterese dos assumptos e 
pela forma. elevada em que foram concebidos. 

Na primeira sessBo após as te p m e  e de eleição parcial 
para prenchirneuto de vagas, em 20 de fevereiro procedeu o sr. 
coronel Antonio Raposo de Almeida á leitura de um bello tra- 
baiho de sua la.vra e a que intitulou Os Campos do Jurdio na 
bistaris e na Leuda. 

Nas tres sessões segnintm de 5 e 20 de março e b t e  abril 
leu o sr. ür. Domingos Jagnaribe varios capitulw de seu erndito 
estudo de ore-histeria sul-americana .O Imperio dos hw.. 



O s. Ahonso A. de Freitas na segunda sess&o do mee de 
abril apresentou um bem acabalo escripto que termina por uma 
propaita relativa um mappa antigo üe  S. Paulc. 

Um maio o mesmo distincto consocio, recordando com 
instiw e carinho os nomes venerandos dos antigos cultorea 
da Historia Paulista, pede para elles, em trabalho então lido 
no Instituto, uma significativa e duradoura homenagem <e 
admiração e respeito. 

As duas sessões de junho tiveram tambem a 2.a parte da 
a d m  do dia preenchida com a conferencia acom&iihada Ce 
projecçóes luminosas que realizou, na primeira, o socio hono- 
rario Sr. Barão -2~. Hesse Wartegg sobre Os Aipes e suas trans- 
fo1111'a(róes. e com a leitura a que, n a  segunda, procedeu a con- 
socio er. Humberto de Queircz Ce capituios da interessante 
monographia Ce que é autor. - A Mooóoa desde as suas ori- 
gens até 1900. 

Em julho teve o Instituto occasiáo de uiivir a leitura. de 
um dos capitdos do trabalho D. Pairo 1.0 e a Marqneza de 
Santos do nosso consocio sr. Cr. Alberto Range1 e no me?. 
seguinte a de um ensaio do sr. dr. Affonso Taunay referrntf 
& curiosa inlividuaiidade de Elisa Lynch. 

O Marqnea de Vrclença e a lenda andradina é o titulo do 
trabaiho lido por seu nutor o dr. Estevam Leão Boumui na 
primeira sessão de setembro e sobre o assumpb fez varias 
oousideracóes na sessão poderior o consocio Sr. dr. J .  J. de 
Carvalho. 

No mez l e  outubro occupou a tribrua do sodalicio pro- 
ceeendo 8 leitura de um 6eu ensaio de ethnographia africana 
a padre José Severino da Silva, igualmente n a y  consoeio. 

. , Todas as leituras foram ouvldas com attençao e p r m r  e 
6eus autores applaudidos pela assembléa. 

REVISTA 

O nosso annuario que. pela frequencia de memorias ori- 
ginas, riqueza Ce ddocmen%áo, variedade &e assumptw, ua- 
lor dos trabaihos e acertada orientação com que tem sido 
organizado j8 grangeou o renome de que hoje gosn, tem sido 
publicado com atraso por motivo completamente alheio ao Insti- 
tuto e 6 ooemsa e dedicada Commissáo de Redacçáo. 

Esta, na mais completa hannonia de vistas e de esforços 
u>m o Instituto, procurou e conseguiu arredar as difiiculdades 
Que empeÇavam a publicação t ra tado  l e  pol-a agora em dia. 

Para este effeito a Commissáo oigani7au ao mesmo temw 
os tomos XVI e XVII, correspondentes aos amos de 1911 e 
L912 e que j8 está0 impressos e em breve seráo distribuidos. . 
O volume XVIII entrar& para o prelo logo que termine a 
retmplessáo jB encetada do tomo I, mespondente a 1895. 

Com -s providencias ter& o Instituto, como convem, sua 
em dia. e a resoectiva CommissSo. cuios lnestimaveis 

seniços a tomam ben&erita, mais uma vez ta* jus aos ap- 
plausos dos onsocios, que J& na sessão te 20 de outubro a dis- 
t i n e u m  muito Justamente com um voto de louvor. Durante 
o Cnno foi distribuido o tomo XV. 



BIBLIOTHECA E ARCHIVO 

Estas duas importantes secções foram emiqci-eidas durante 
o anno pela offerta de livros, folheias, revistas, jornaes, mappas, 
gravuras e manuscriptos. A ellas tem a Diretoria dispensado o 
melhor de seus cuilados e quer dos livros encadernados, quer 
dos simplesmente brochados fez organizar um catalogo provi- 
sorio, que muito facilita a consulta. 

A collecção de jornaes, incompleta. sem duvida, mas já in- 
teressante e numerosa está sendo relacionada conveniente- 
mente e cogita a Diretoria em dar-lhe um especial awndiciona- 
mento para sua melhor e mais segura conservaçSo. 

SOCIEDADES CONGENERES 

O Instituto não só tem Procurado estabelecer e manter 
relações com as sociedades congeneres, como se tem esforçado 
pela cordialidade e estreitamente dessas relações. A moçSo 
de ~olidariedade com o Instituto Historico de Minas appro- 
vada em 5 de junho e as congratulaçóes enviadas ao Instituto 
Brazileiro, conforme, resolução de 20 de outubro, tem esse ele- 
vado intuito. a que não B extranha a satisfação com que o 
nosso gremio tem distinguido. deferindo-lhes a qualidade fie 
socios honorarios e correspondentes. os mais notaveis membros 
do Instituto Historico Brasileiro, do Ceara, da Parahyba do 
Norte, Bahia, Minas, Paraná e S. Catharina, do Centro de 
Sciencias, Letrss e Artes, de Campinas, e da Sociedade de 
Geogralihia do Rio de Janeiro. 

No quadro scclal de todas estas aggremiações vê o Ins- 
tituto com desvanecimento muita Ce seus associados, o que 
concorre para o maior estreltamento das Waçóes não apenas 
aconselhadas, mas ordenadas pbr nossos Estatutw em seu art. 
1.0, let. c. 

Em julho deste anno passa o segundo centenario do nas- 
cimento de Pedro Taques de Almeida Paes Leme e no me2 
Ce fevereiro de 1915 o do nascimento de FTei Gaspar da Madre 
de Deus, iliustres paultrtas, cujos nomes e CWos trabalhos sáo 
familiares a todos que se Interessam pela Historia de S. Paulo. 

O Instituto na actuscaa de SPU ~rnmsmmll em nlie n ~ ~ ~ -~~~ ~~-~~~~~ > ~ ~ -  ~~~ - - - ~  =. . -- - . . .. >-- - 
estudo de nossos fastos se aliia ao culto dos n m o s  antepas- 
sados resolveu solemnizar esses dois centenarios realizando 
sessões commemorativas. 

Durante o emrcicio financeiro foram recebidos pelo the- 
soureiro effectivo, Sr. Lmncio Gurgel, a subvenção municipal 
votada para 1913 lia importancia t e  Z:W0$000 rs. e doze e meio 
mezes de aluguel da parte do edificio social oecupada pelo 
"Patronaia Agricola" na importancia de rs. 3:750$000, reali- 
zando o alludido titular diversos pqamentos entre os quaes 
avulta o da impressão. em Paris, do tomo XVI da nossa R e h h  

O balancete do sr. thesoureiro effectivo está sendo por elle 



ultimado e s e d  apresentado 6 apreciação da casa logo que 
aqueile, que pretende em breve entrar em goso de licença, o 
entregue a seu substituto legal com o exercicio do cargo. 

Pelo SI'. dr. thesoureiro interino foi recebida a subvenção 
orçamentazia estadual Le i&. 3:6WüüO e pagas cantas diversas 
na'importancia de Rs. 2779100 e, pelo director da Secretaria 
arrecadadas annuidades de socios no valor de Rs 2:094000, e 
pagas contas no de Bs. 2:066$5üü, conforme consta dos balan- 
cetes e recibos annexos. 

Conforme se verifica &a "Conta Corrente" fornecida pelo 
Banco do Commercio e Industria em 31 de dezembro, o Insti- 
tuto p w u e  naquelle estabelecimento o credito de Es 6:25q2üD. 

O sddo existente em poder do sr. dr: thesoureiro interino 
é Rs 3:322$900 e no do director ta secretaria de &a 2 5 W .  

Estas sáo, srs. consoeios, rn informações que 6 Direitona 
ocCorreu ministrar-vos: entretanto, 6i outras desejardes nos 
encontrareis sempre promptos a fornecer-volas. 

Luin Pks - Presidente. 
AlfRdo de Toledo - Vice-Fresldente. 
Jmé Torres de OLiveira - 1.0 Secreiaria 
Pedm Dias de Campos. - 2.0 Serretario. 
Afiouso d'E. Taunay - Orador. 





ARAS DAS 'SUSSÕES REALIZADAS NO 
ANNO DE 1913 





Actas 

Aos 25 dias do mee de janeiro de 1913, 6s 8 horh da noi- 
te, na séde do Instituto Historico e Geographiw de Pau- 
lo, sob a presidencia do &. Eugenio Egas. tendo como seereta- 
rios o dr. Torres de Oliveira e o tenente-coronel Pe&o Mas 
de Campos, foi declarada aberta a sessão de installaçáo dos 
trabalhos do corrente anuo. 

Avultado numero de consocios e de Exmas. familias com- 
pareceram a esta sessão, como se vê do livro de presença. 

O dr. Eugenio Egas. abrindo a sessão, expoa os fins da 
reuniáo que eram não s6 de inaugurar-se os trabalhos do an- 
no, como tambem dar posse B directoria eleita para o triennio 
de 1913 a 1915, lelldo em seguida o substancioso relatorio da 
vida social em 1011 

O dr. Eugenio Egas finalizou fazendo o panegyrlco do sau- 
doso Coiue-1lieiro D w t e  de Amvedo, presidente reeleito. que 
a morte impedira de tomar posse da sua cadelni. 

Em seguida o SI'. presidente deu posse aos novos directores 
dr. Luiz Piza, vice-presidente; dr. José Torres - de Oliveira, 1P 
secretario: tenente-coronel Pedro Dias de Campos, 2 . O  -e- 
tario; wmmendador Gurgel do Amaral, thesoureiro; &. Af- 
fonso Taunay, orador; siir. Gelasio Pimenta e dr. Deoclecisno- 
Seixas, suplentes do 2P secretario. 

O &. Lulz Piz9 agradeceu a honra de sua eleiçLo, tendo 
tambem palavras de profundas saudades. para q extincto pre- 
sidente. conselheiro Duarte de Azevedo. 

USOU da palavra o dr. Dinamerico Range1 para tecer o ps- 
nemico do conselheiro Duarte de Axevedo, por muitos titu- 
10s illustre. pedindo que em sua homenagem fosse levantada a 
&O. 

Pediu a palavra o dr. Alfredo de Toledo píua com&unicar 
os falecimentos do &. Jayme dos Reis e conselheiro JoHo Ne- 
pomucem Torres, ambos socios do Instituto, pedindo que lhe 
fossem estendidas as homenagens que ao omiselheiro m r t e  
de Azevedo se. prestavam. O dr. Deoeledsno profere tsmbem 
um votO de louvor B directoria que f indh o seu mandito. 

O dr. Luiz Pisa fez em seguida a nomeação dos socios que 
devem constituir as diversas commissóas. 

ks commiísóes permanentes ficaram assim cmstituidas: 
Conunis% de resuiamento e estatlitos: - &preste %e- 

chias Galvão de Fontoura, dr..Dlogo de Moraea e &. Humber- 
to de Queiroe; 



Commissão de syndicanei. e admtss5o de sacias: - dr. As- 
sis Moura, coronel Pedro Dias de Campos e dr. Torres de 
Oliveira; 

Commissão de redaepo da revista'. - dr. m e d o  de To- 
ledo, dr. Esievam Leáo Bourroul e HIracio de Carvalho; 

Commissão de hiioria e estatistica de Sáa Paulo: - drs. 
Gentil Moura, Adolpho Botelho de Abreu Sampaio e Affonso 
A. de Preitas; 

C*mmissBo geral de Historia do Brazil: - drs. Affonso 
Taunay, Washington Luiz e Domingos Jagusi-ibe. 

Commissão de geographia de São Paulo: - drs. Affonso A. 
de Freitas, Victor meire e GenW Moura; 

cmndissBo de literatura e manusoriptos: - drs. Diname- 
rico Rangel, Ecgenio Egas e Manoel Pereira Guimaráes; 

Commissão de mienoias, numismatiea e archwlogia: - drs. 
Ricardo Severo, Brant de Carvalho e Americo Brasiliense; 

commissão de artes e industrias: - dr. Ramos de Azevedo, 
Gelasi0 Pimenta e commendador Leoneio do A m a d  Gurgel; 

Commlssáo de contas: - coronel LeUis Vieira, professor 
João Wetter e dr. Deocleciauo Geixas. 

Nada mais havendo a tratar, levantou o sr .presidente a 
sessáo, marcando a proxima no dis 5 de fevereiro, para rea- 
lizar-se a eleiçáa de presidente. 

E, para constar, lavrou-se a presente acta, que, eu, abaixo 
assignado, secretario a subscrevo. - Luia Ph, Presidente. - 
José T~rres de Oliveira. - Pedro Dias de Campos. 

SEGUNDA SESSAO OUDINARIA 

A hora regimental, presentes os soeios srs. drs. J. Torres 
de Oliveira, Alfredo de Toleùo, Gentil Moura, Affonso de Frei- 
tas, Domingos Jaguaribe, Leáo Bourroul, Jogo Wetter, A. Bra- 
siliem, Dinamerico Rangel, Assis Moura, Dias de Cqpds ,  An- 
tonio Raposo de Almeida, Euriw de Góes, Leoncio Gurgel, Eu- 
geuio Egas, Humberto de Queiroz, Affonso Taunay, Luiz Ser- 
gio, Diogo de Moraes, João N. Jaguaribe e Pedro Rodrigues de 
Almeida, o l? secretario dr. Torres de Oliveira assumiu a pre- 
sidencia, na ausencia do vice-presidente sr. senador Luiz Piza. 
Secretariaram os trabaihos os srs. Pedro Dias de Campos e dr. 
Pedro Rodrigues de Aüneida. 

Apás a leitura do expediente, passou-se ás materias eons- 
tantes da ordem do dia, que constou de varios assumptos. Por 
ocasiao de ser dado conhecimento & casa do relatorio do 5. 
dr. Arthur Vautier, pediu a palavra o dr. pinamerim Rangei e 
propoz um voto de louvor Bquelle iliustre consocio, pela ma- 
neka por que se houve na gestáo do cargo de thesoureiro, pres- 
tando ao Insiihito os mais assignalaaos serviços. 

O sr. presidente disse que faria suas as palavras do dr. Di- 
namerico, e submetteu a proposta 4 deliiieraçáo da assembléa, 
que a approvou unanimemente. 

Em semida, foram lidas as propostas dos novos socios srs. 
drs. Jeronymo Range1 Moreira, Aleibiades Delamare Nogueira 
da Gama, Arthur V. Cardoso Gomes dos Santos e Angelo San- 
glrardi. Falou então o sr. dr. Dinamerico Rangel, para offe- 



recer so Instituto alguns trabalhos da lavra do dr. Jeronmo 
Moreira. 

S. S. requereu dispensa de intersticio e parecer da com- 
niissáo especial, para que o sr. dr. Jeronymo Moreira fosse im- 
mediatamente acceito como soeio effectívo. do Instituto Riato- 
rico de S. Paulo. Submettida B approvaçáo, essa prop0sta foi 
aceeita por unanimidade de votos. O Sr. dr. Estevam Bourroul 
pddiu egual distincçáo para os srs. drs. Alcibiak Delm~Fqe, 
Gomes dos Saútos e Angelo Sbgirardi; a cada um .dos quaes 
teceu grandes eiogios. A assembléa appmvou unanimemente a 
proposta do sr. dr. Estevam Bourroul. 

Finda a primeira parte da ordem do dia, foi annunciada a 
eleição para presidente, vago pelo Ialecimentó do saudoso con- 
selheiro iiuarte de Azevedo. 

O sr. dr. Eugenio Egas protestou, dizendo náo ter sido feita 
a convmaçáo na fórma regimental. O sr. presidente, entáo, 
consultou a casa, que, na sua maioria, resolveu de acordo com 
a deliberaçáa da mesa. 

Foi suspensa a sessáo, por dez minutas, afim dos soeios 
confeccionarem as respectivas cedulas. 

Reaber- a sessáo, o sr. presidente nomeou para escmti- 
nadorés os &S. primeiro e segundo .secretarim. Foram recolhi- 
das 20 cedulas, com 0 seguinte resultado: para presidente, dr. 
Luiz P h ,  17 votos; Adolpho Pinto, a votos e dr. Eugenio Egas, 
1 voto. O sr. presidente congratulou-se com a assembl6a pelo 
resultado obtido, e declarou vago, com a eleia0 do sr. dr. Luiz 
Pi*a para presidente, o cargo de vice-presidente a cujo preen- 
chimento se ia proceder immediatainente. 

Nesse ponto o sr. presidente foi interrompido pelo sr. dr. 
Dinamerico Rangei, que disse náa existir ainda a vaga a que 
se referiu o sr. presidente, pois o sr. senador Piza podia não 
iceitar o cargo, e. caso aceitasse, a dle competia presidir 6 
eteiç-ão do seu substituto. 

O sr. dr. Torres de Oliveira, mais uma vez appellou Para 
a assemb16&, que, por absoluta maioria, approvou o que a me- 
sa havia deliberado. . 

Suspensa a sessão, e novamente reaberta no praso de dez 
minutos, paFa a escolha de vice-presidente, foram depositadas 
nas urnas 19 cedulas. 

Apurada a votaiáo. foi proclamado vice-presidente o sr. 
dr. Alfredo de Toledo, por 17 votos. 

Os srs. drs. Adolpho Pinto e Eugenio Egas obtiveram um 
voto cada um. 

Logo após, o sr. dr. Torres de Olive- convidou o sr. dr. 
Alfredo de Toledo, que 'se achava presente, a occupar a cadeira 
da prrsldench por se adiar ausente o presidente deito. O dr. 
Alfredo de Toledo, que, ao tomar assento, foi saudado por ca- 
lorosa e prolongada salva de palmas, pmnunciou um dfsciirso, 
agradecendo a honra que lhe acabava de ser cdnferida pela as- 
semblea. 

O Sr. Dlnamerim RsJigel, falando pela ordem, pediu que 
wpstssse em acta o seu protesto contra a eleição do sr. dr. Al- 
@$do de Toleao, acrescentando que esse seu protesto era dita- 
do &- por uma questão de prùicipios e nelie W havia 
nada de peS<o6I,pols que rewnhecia c o n m e r  no eleito, a que 



votava estima e apreço, os predicados que lhe davam jus 4 es- 
colha para o alto cargo. 

O sr. coronel Antonio Raposo de Aimeida inscreveu-se pa- 
ra ler, na proxima sessão do Instituto, o seu trabalho sobre "Os 
campos de Jordáo, na histeria e na-lenda". 

O Sr. dr. Aifredo de Toledo disse que fazia constar na acta 
o protesto do Sr. dr. Dinamerico Rangel e declarou encerrados 
os trabalhos. convidando os srs. associados para a sessão de 20 
do corrente mez. 

Finda a sessáo, os societarios e mais pessoas presentes di- 
rigiram-se para a mesa da presidencia e ahi apresentaram cor- 
diaes cumprimentos por sua eleição ao dr. Alfredo de Toledo, 
que foi por todos ailrwado effusivamente. 

Lnie Pua. - José Torres de Oliveira - Peiiro Dias de 
Campos. 

TERCEEA SESSAO ORDiNARi.4 

Aos vinte dias do mez de fevereiru de 1913, ás 7 112 horas 
da noite,, na séde do Instituto Historico e Geographico de S. 
Paulo, realizou-se a 3.a sessão ordinaria, com a presença dos 
socios srs. drs. Luia Piza, Alfredo de Toledo, Affonso A. de 
Freitas, Affonso Taunay, Jose Torres de Olivelia, Assis Moura. 
Eurico de Góes, Domingos Jaguaribe, Ezechias Fontoura, Be: 
nedicto Calixto, tenente-monel Pedro Dias de Campos, wro- 
nel Antonio Raposo de Aimeida, Gentil de Assis Moura e Es- 
tevam Leáo Bourroul. 

A sessão foi presidida pelo dr. Lu& Pim, secretariado pe- 
los srs. dr. Torres de Oliveira e tenente-coronel Dias de Campos. 

Z lida e approvada a acta da sessác anterior. 
O sr. presidente agradece, em phrases elevadas, a confiança 

com que o Instituto o honrou elegendo-o seu presidente. PIO- 
metteu empregar todos os esforços para dar bom desempenho 
B missão honraia que os dignos consocios lhe conferiram. 

Havendo sido dado sciencia 4 mesa de achar-se na sala con- 
tigua O socio di. Adolpho Botelho de Abreu Sampaio, nomeou 
o sr. presidente para intxoduzil-o, no recinto, uma WmmissSo 
de socios, composta dos drs. Assis Moura. Eurico de Góes e Be- 
nedicto Calixto. 

E o dr. Sampaio recebido wm as formaiidades de estylo. 
sendo saudado pelo dr. P h ,  que lhe dá as boas vindas, affir- 
mando ter o Instituto feito honrosa aquisição com a acolhida 
dada ao novo consocio, pois que se deve esperar delle valiosa 
wiiaboraçáo e grande somma de trabalhos. 

O dr. Sampaio pede a palavra para agradecer os conceitos 
sobre sua pessoa emitUdos pelo C i o - 5 .  presidente, pmmet- 
tendo contribuir para o florescimento e briiho do Inatihiio, 
empregando para isso todos os esforpx. 

Em seguida 6 feits a leitura da correspondencia e offertas 
de livros, folhetos e jomaan. 

Passando-se á primeira.parte da ordem do dia, pede a pa- 
lavra o socio dr. Taunay e apresenta uma moção de congra- 
tuiaçóes com o Instituto Hiatorica e Geographico Braeileiro. 
pelo facto de ver restituido 4 actividade de suas funcçóea de 
secretario perpetuo daquelle instituto o dr. Max Fieiuss. 



São lidas propostas de admiss&o de socios, sendo acclaxw- 
dos. com dispensa de intersticlos, eiiectivos: - Conego dr. Hy- 
gino de Campos; correspondentes, dr. Elpidlo de Figueiredo e 
dr. Mariano Siqueira, honorario e D. Epaminondas Ribas 
d'AVila. 

Estando presente o soei0 aedamado dr. Mariano Siqueira 
sáa nomeados para em commissáo introduzi-lo no recinto os 
SoCioS Assis Mowa e Abreu Sampaio. 

Saúda o novo w i o  o dr. Pfut, dando-lhe boas vindas. O 
dr. Mariano agradece sua eleiçáo, pronunciando uma bella 
oração que a casa applaudiu. 

O dr. Taunay propõe que seja nomeada uma commissão 
para rever o cadastro social do Instituto, sendo nomeados os 
drs. Taunay, Aiiredo de Toledo e tenente-coronel Dias de 
Campos. 

Indicou O dr. Taunay para que a casa nomeie uma com- 
missão de ethnographia. São nomeados as srs. drs. Affonso A. 
de Freitas, Edmundo Krug e Couto de Magalháes. 

O dr. Jaguaribe pede que a casa o inscreva para ler na 
proxima s e s h  um trabalho de sua lavra intitulado: "Resumo 
sobre a historia do Imperio dos Incas no Pemí", durante 400 
annos antes da invasão hespanhola. 

2.8 PARTE 

O coronel Raposo ld o seu beUissim6 trabalho. - "Os 
Campas do Jordáo na lenda e na historia". Ao terminar foi 
saudado com uma prolongada e quente salva de paimas. 

Monsenhor Ezechias congratula-se com o instituto pela 
acertada eleiçáo de Presidente e vice-presidente. Diz que re- 
cahiu essa eleição em dois nomes que muito elevam o Insti- 
tuto. O dr. P h ,  assim como o dr. Aiiredo de Toledo têm gran- 
des sommas de serviços prestados ao instituto. 

Os drs. Pua e Toledo agradecem as palavras de Monse- 
nhor Ezechiss e msis u m a  vez as suas eleiçóes. 

Nada mais havendo a tratar, levanta o sr. presidente a 
sessão, marcando a proxima para o dia 5 de março vindouro. 

De que para constar lavrou-se esta acta, que eu, Pedro Dias 
de Campos, a subscrevi -L& Pia - Pedro Dias de Campos. - G e h i o  Pimenk 

Aos 5 dias do mez de março de 1913, na sede do instihito 
Htstorm e oeographico de S Paulo, ás 7 112 horas da noite, 
resüwu-se a 4 a sessão orduiaria do corrente m o ,  com a pre- 
sença das socios drs Gentil Mo-, Americo Brasiliense, Do- 
mingos Jaguaribe, tenente-cmnel Pedro Mas de Campos, Es- 
tevam Le6o Bourmul, Luiz PiuL, Joáa Wetter, Humberta de 
Queiroz, Gelssio Pimenta, professor Ramon Rocca Dordai, Lel- 
Us Vieira, Afionso d'Escragnolle Taunay e L& Sergio Thomee. 

Asnunmdo a presidencia abre a sessáa o dr. Luiz Plza. se- 
cretariado pelos srs. tenente-coronel Pedro Dias de Campos e 
Gelasio Pimenta. 



Lida e app~ovada a acra da sessão anterior passou-se á 
leitura do expediente que ccnstou de officios, cartas, convites, 
offertas de livras, jornnes, folhetos etc. 

Passanuo-se á primeira parte da ordem do dia foram apre- 
seiitadas tres propostas para socios: 81's. contra-almirante An- 
tonio Coutinho Gomes Pereira, correspondente. e Domingos 
Gonqalves Chaves, para effectivo. 

Pediu a palavra, para fundamentar a primeira proposta o 
dr. Taunay. solicitando dispensa de intersticio, visto tratar-se 
de um nome vantajosamente conhecido no paiz. O dr. Taunay, 
poz em relevo os altos meritas do contra-almirante Coutinho, 
discorrendo longamente sobre sua comprovada competencia, 
manifestada em diversos trabalhos de valor e notadamente nas 
viagens de ciriumnaregaçáo que emprehendeu no desempenho 
de seu alto cargo, 

Submetida á apreciaçáo da cssa a proposta do dr. Taunay, 
foi ella appsorada, rendo o contra-almirante Gomes Pereira 
proclamado socio correspondente do Instituto. 

A outra propsta foi enviada á commissáo de admissão 
para dar parecer. 

O tenente-coronel Pedro Dias participa á casa que o dr. 
Eugenio Egas deixou de comparecer por accumuio de serviçoa 
de sua profissão 

Communiccu tambem o tenente-coronel Pedro Dias que 
concluira um seu trabalho sobre a revoita de 6 de setembro, pe- 
dindo que fosse a mesma entregue á commissáo de historia de 
S. Pauio para dar parecer. 

O dr. Luir Piza, presidente. declara que ambas as commu- 
nicaçóes eram recebidas com agrado. 

O dr. Gentil Moura apresentou uma proposta, dispondo so- 
bre o mado como se deverá conquistar o titulo de socio do 
Instituto. fixando o numero de soeicc houorarios e correspon- 
dentes e estabelecendo as formalidades a serem observadas por 
occasião das recepióes. A proposta do dr. Gentil, assignada por 
grande numera de socios, foi enviada á commissáo de estatutos. 

O dr. Luiz Piza 12 uma carta enviada ao Instituto por in- 
termedia do sr Gelasio Pimenta, na qual o padre Nicolau Ca- 
talan, levado pelos frequentes extravios de correspondencia que 
occasionam sérias prejuizos, mostra a necessidade de ser mu- 
dado o nome da cidade de Patrocinio, pelo que solicita que o 
Instituta informe qual a palavra que tenha na lingua indigena 
o significativo de "Patrocinio". A carta foi enviada á commis- 
sáo de ethnographia para dar parecer. 

O sr. Gelasip Pimenta apresenta ao Instituto o joven "glo- 
ble-trotter" americano Wilson Browne, que ha cerca de 8 an- 
nos está rea!izando uma viagem á volta do mundo, afim de 
conquistar o premio de 100 mil dollars, instituido pelo "New- 
York Herald". 

Declara o sr. Gelasio Pimenta que fazia tal apresentação 
por não se tratar de um andarilho vulgar, mas de um moço 
intelligente e muito instruido, que fala oito iinguas e tem so- 
:idos conhecimentos de Geographia, estudou musica, desenho 
etc. como p u d e  verificar por aecasião de intrevistal-o para o 
''Correio Palllistano". - ~ - - ~ -  - ~~~~- ~ ~ ~ ~ - - -  ~ 

O sr. Wilson Menit Brown, fez uma interessante descripçáo 
oral, demorando-se especialmente na parte referente & sua ex- 



cursão, por todos os Estados dó BrazU, na qual reveluu niuitus 
conhecimentos praticos de nossa gengraphia. 

Os socios do Instituto mostraram-se muito satisfeitos com 
a exposiç8o do sr. Brown. 

Foi em seguida dada a palavra ao dr. Domingos Jaguari- 
be, que leu um trecho de valioso trabalho de sua lavra, rece- 
bendo muitos applausos ao terminar. 

Nada mais havendo a tratar o sr. Presidente levanta a 
sessão. 

Para constar, lavrou-se a presente acta que eu, secretario, 
Pedro Dias de Campos, subscrevo. - Aiiredo de Toiedo. - Ge- 
lasio Pimenb. - Aumberto de Queiroz 

QUINTA SESSAO O&DiNARIA 

AOS 20 do me2 de março ae 1913, na séde do instituto His- 
iarico e Geographico, á 7 112 horas da noite, presentes os so- 
cios constantes do livro de presença, foi aberta a sessáo presi- 
dida pelo dr. Alfredo de Toledo e secretariado pelos senhores 
Gelasio Pimenta e Rumberto de QUeM. 

Lida e approvada a acta da sessão anterim com uma recti- 
ficação do ar. Bourroui para que ficasse declarado que o Padre 
Catani, em sua carta, referia-se 4 Patrocinio do Sapucahy, fo- 
ram apresentadas as offertas constantes de livros, folhetos, jor- 
naes etc. O I.? secretario 16, no expediente, officios e commu- 
nicaçóes. 

Foram lidas vari propostas de apresenta& de novos 60- 
cios e de transferen3a de categoria, conforme se v6 relacio- 
nado no final desta. 

O dr. Bourroui pede dispensa de intersticio para que as 
transferencias sejam approvadas nesta sessão, visto tratar-se 
de homens conhecidissimos pelos seus meritos e Mos  seus ser- 
v i ~  & letrss. Posta a votos, & concedida a dispensa, sendo a s  
transfexencias proclamadas pelo 5. presidente. As demais pro- 
postas foram enviadas á commissão de syndicancias. São lidos 
varios pareceres dados sobre propostas apresentadas anterior- 
mente, os quaes ficam sobre a mesa. São lidas tres propostas 
da commissão de revisão do cadastro social, que ficam espe- 
rando resolução na proxima sessão. 

Pede a palavra o dr .Taunay que diz interpretar os senti- 
mentos de todos os srs. consocios levando as suas mais calo- 
rosas saudaçóes e parabens ao-dr. Silva Leme, pela justiça que 
lhe faz o " i ~ ~ ~ t i t u t o "  reconhecendo seus meritos pessoaes e o 
valor de sua obra, que constitue uma. joia de prego entre os 
novos trahihos da nossa literatura scientifica e pede que seja 
lançado na acta um voto de louvor. 

O 81. presidente tambem usa da palavra para enaliemr 
os dotes mteilectmaes do dr. Leme e dizer que acha jusbo que 
se proclame sem votação a proposta do dr. Taunay. O dr. Le- 
me agradece as homenagem que o " ~ i u t o "  lhe presta e a 
attençáo dos consodoa para comsigo. 

O dr. J a w r i b e  18 mala um capitulo do seu beR0 babeiho 
sobre os Incas, -sendo muito applaudido ao iemhar. 

O dr. Aiiredo de Toiedo agradece a wiiabomçáo de M o a  



para o engrandecimento do "Instituto", e encerra a sessão 
convidando os socios para a proxima, a realhr-se em 5 de 
Abril. Eu, Humberta de Queiroz, servindo de secretario escrevi. 
- Alfredo de Tóledo. - José Torres de Olivella - Pedro Dias 
de Campos 

SEXTA SESSAO OEDINARIA 

Aos 5 dias do me2 de abril de 1913, na s6de do Instituto 
Historico e Geographico de Sáo Paulo, com a presença dos 
socias constantes do livro de presença, foi aberta a sessão pelo 
dr. Alfredo de Toledo, tendo como secretarios o tenente coro- 
nel Pedro Dias de Campos e o dr. Torres de Oliveira. Lida e 
apprcvada a acta da sessão anterior passou-se á leitura do ex- 
pediente que constou de officios, commmicaçóes e offertas de 
livros. 

Achando-se na sala contigua o dr. Alcibiades Delamare, 6 
nomeada uma COmmissSo composta dos socios drs. Gentil de 
Moura, Abreu Botelho e Benedicto Calixto, para introduzil-o 
sendo recebido com as formalidades do estylo. 

O 6r. A. de Toledo saúda o novo consocio em termos ele- 
vados, pondo em destaque com a sua eloqueneia habitual as 
bellas qualidades do recipiendiario. O dr. Delamare agradece, 
confessando-se penhorado e por demais honrado com a eiei- 
çáo do seu nome para socio do "Instituto". 

Monsenhor Ezechias fala para agradecer a casa a sua 
transferencia do quadro de socio effectivo para a do honora- 
rio. Declara que de coração agradece a generosidade do "Ins- 
tituto". 

Para o mesmo fim usa da palavra o socio Sr. Benedicto 
Calixto. 

O dr. Toledo declara que os consocios foram assim galar- 
doados pelos seus reais merecimentos pelo que congratulava- 
se com esses consocios e com o "Instituto". 

O dr. Gentil Moura, como reiator, lê üm brilhante parecer 
sobre o trabalho apresentado á Comniissáo de Historia pelo 
cansocio Pedro Dias de Campos, relativo 6 revolta de 6 de Se- 
tembro. 

Postos a votos, foi O parecer unanimemente approvado. 
O dr. Toledo congratula-se com o auctor e declara que, 

tendo lido o trabalho, subscreve in totum o parecer da com- 
missão. 

n dr. Jagusribe te& a palavra para pedir informçóes so- 
bre a significação hirtorica da pvamide erecta no Largo da 
Memoria nesta Capital que muitos affirmam ter sido eregida 
para comemorar a expulsão de Junot, de Portugal. Para da- 
parecer foi nomeada uma commissão composta dos socios drs. 
Assis Moura, A. de Freitas, Gentil Moum e Abreu Botelho. 

Q ,r. Affonso A. de Freitas inscreve-se para lêr um tra- 
ba!ho de sua lavra sobre a referida pvamide. 

E proclamado socio effectivo com dispensa de intersticio, 
o sr. dr. Domingos Gonçalves Chaves. 

Ficaram sobre a mesa para serem discutidos, varios pare- 
ceres. sobre admfssso de socios. Vão á commissfio de syndican- 



cia as propostas de saiios referentes, aos srs. dr. Ponciano Ca- 
bral, Padre Gastáo de Moraes e dr. Francisw Antonio de Al- 
meida Morato. 

E dada a palavra ao dr. Domingos Jaguaribe, que lê um 
ca~ituio do seu magnifico livro "Os Incas". sendo muito ap- 
plãudido. 

Estando na sala contigua o eminente soei0 dr. Oliveira 
Llma, foi nomeada uma commissáo composta dos socios drs. 
Almeida Nogueira e Jaguaribe e Monsenhor Galv!o da Fon- 
toura 'para intmduzii-o no recinto das sessões. 

O dr. Taunay, sóbe & tribuna e produz um beUissimo dis- 
curso de saudaGáo ao dr. Oliveira Lima sendo. ao terminar 
muito applaudido. Os drs. Dinamerico Rangg e Raposu de 
Almeida dirigem tambem saudações ao dr. Oliveira Lima. 

O dr. Toledo agradece em nome do Instituto a Presença do 
ilwtrado consocio e sua Exma. senhora. 

O dr. Oliveira Lima pronuncia um eloquente discurso de 
agradecimento aos socios do Instituto. 

Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a sessáo e con- 
vidados os soeios para a de 20 do corrente. 

Para constar lavrou-se esta ata que eu Pedro Dias de 
Campos, escrevi. - L& Piza. - José T m e s  de Oliveira - 
Gelasio Pimenia. 

SETIMA SESSKO ORDINARU 

Aos vinte e dois dias do mee de abril de 1913, présentes 
na séde do Instituto Historico e Geographica de Sáo Paulo os 
socios effectivos srs. dr. Luiz Piaa, dr. Aliredo de Toledo, dr. 
Edmundo Krug, flfonso Antonio de FTeitas, monsenhor Eze- 
quiss Galváo da Fontoura, dr. José Torres de Oliveira. dr. E& 
tevam Leão Bourroui, Geiasio Pimenta e dr. Luiz Sergio Tho- 
maa, reaiimu-se a setimo sessãa ordinaria do wrrente anno. 

hssumtu a presidencia o sr. dr. Luiz Ph, secretariado pe- 
los srs. dr. Torres de Oliveira e Gelasio Pimenta. 

Lida e approvaãa a acta da sessáo anterior, passou-se ao 
expediente,. que constou da leiturh de varios officica, apresen- 
taçáo de livros, revistas e jornais offerecidos ao Instituto. 

Achando-se vago um ioga? na wmmissáo de admissáo de 
soclos, em virtude da ausencia do ar. tenente-wronel Pedro 
Dias de Campos, em viagem B Europa, o sr. presidente nomeia 
para preenchei-o o Sr. dr. Luiz W o  Thomaz 

Em seguida 6 lido o parecer favoravei da commissáo de 
admiss& de soeios sobre as seguintes prop~stas; do dr. Gas- 
ffi de Moraes, correspondente; e Francisco Antonio de Almei- 
da Morato, effectivo. 

O sr. presidente declarou que a eleiçáo desses socios ficava 
designada para a proxima sessáo. 

são propostos: o dr. Ponciano C a W ,  socio correspon- 
dente: dr. Americo BrasUiense de A Moura, wrrespondente; 
dr. nieseu Negraes, smio effectjvo; e propostas ar kansfmen- 
tias do dr. Celestino Bourroui da categoria de correspondente 
para effectivo. sendo propostos mias cmespondenkS 0s 5% 
dr. Francisco de Araujo Mascarenhas e Felix da Cunba. 



Todas essas propostas são enviadas a commissão de socios 
para dar Parecer. 

Pede a palavra. o dr. Estevam Leão Bourroul e, em bri- 
lhante discurso, requer seja lançado na acta um voto de pezar 
pela mcrte de uins dama illustre, que soube honrar Sáo Pau- 
lo, cama mãe de familia e educadora. Refere-se a erma. sra. 
d. Carolina Florence, a qual, em Jundiahy e em Campinas, 
educou as mais distinctas familias paulistas. 

O dr. Luiz Piza diz que, si a finada tivesse sido soeia dç 
Instituto, elle proprio teria tomado a iniciativa do voto de pe- 
zar pela morte de uma senhora tão distincta. Entretanto, os 
precedentes invocados pelo dr. Bourroul, ao fundamentar sua 
proposta, sáo sufficientes p u a  ser approvado o voto de p-zar. 
O dr. Luiz Piza discorre lambem sobre a individualidade de d. 
Carolina Fiorence. salientando a cultura de s e 1  espirito e ds- 
mcnstrando a influencia que tão veneranda senhora exerceu 
sobre a sociedade nau!ista. ~~ ~ ~ ~~ ~~~ .~ ~ ~ ~~ 

A proposta do dr. Bourroul é unanimemente approvada. 
O dr. Alfredo de Toledo participa & casa que o u. tenen- 

te-coronel Pedro Dias de Campos Ihr escreveu uma wrta, pe- 
dindo seis mems de licença. por se ter de ausentar do paiz, 
pondo os seus serviços á disposição do Instituto, na Europa, 
para onde seguiu em companhia de sua familia. 

Passando-se A segunda parte da ordem do dia, o dr. Ed- 
mundo Krug agradece, visivelmente commovido, as palavras 
das srs. drs. Ertevam Leão Bourroul e Luiz Piza. 

O dr. Luiz Piza nomeia o sr. dr. Affonso Antonio de  
Freitas para fazer parte da commissão incumbida de organi- 
zar 3 cadastro social. 

O dr. Torres de Oliveira lembra que ne dQ & mesma com- 
miseáo incumbencia de verificar, quses os soeios do Instituto 
que já receberam diplomas. afim de serem estes entregues 
áqueiies que ainda o não possuem. - Luiz Piza. - Jose Torres 
de Oliveira. - Gelasio Pimenta. 

OiTAVA SESSAO ORDINARIA 

AOS vinte dias do mez de maio de 19U, presentes n6 séue 
do Instituto Histarioo e Geographico de São Paulo, os socios 
effectivos srs. drs. Lviz Pizs, monsenhor Ezequins Galvão da 
Fontoura, Assis Moura, Gentil Moura, Affonso A. de Freitas, 
Affonso Taunay. Esbam L. Bourroul, Alfredo de Toledo, 
Hurnberto de Queira e Geinsio Pimenta, realizou-se a 8.' ses- 
são ordinaria do corrente anno. 

Assumiu a presidencia o dr. Luis Piza. secretariado oelos 
srs. drs. Torres de Oliveira e Gelasio Piments. 

Lida e aprovada a acta da s d o  anterior. ~assoii-se ao 
expediente 

O dr. Luia Piza tòinou a palavra para referir-se ao fale- 
cimento do dr. Henieterio Velloso da Silveira, auctor de wrios 
trabalhos histaricos e gkowaphiw de subido valor, entre os 
quem enumerou o que &éveu sobre :'As Missóes Brazilei- 
ras" em defesa dos  esses br,qileir+ .naquest& de limi- 
tes susc'itada ao Sul dò Paii com a fiepubllca Arge-tina. 



Occupou-se ainda o dr. Luiz Pua de dois socios honora- 
rios ultimamente roubados ao numero dos vivcs: o dr: J o d  
Calmon Nogueira do Valle da Gama, falecido no Rio e que 
exerceu o cargo de consul do B r d  no Porto; e o dr. Gabriel 
do Monte Pereira, falecido em Portugal e ex-director da Bi- 
bliotheca Nacional daquella Republica. 

Enaltecendo as qualidades de caracter e o valor inteliechial 
dos tres vultos a que se referiu, pediu o dr. Luiz Piza fosse 
consignado na acta iun voto de pezar por táo infausto awnte- 
cimento. 

A proposta. do dr. Luiz Piza foi unauigxemente approvada. 
Em seguida é lido o expediente, que constou de diversa 

officios, convites, offertas de livros, revistas e jomaes, todos 
recebidos com especial agrado, conforme declaraçko do sr. pre- 
sidente 

Relativamente ao convite dirigido ao Instituto para a 
inauguração da herma erguida em praça publica ao dr. Joáo 
N?ndes, disse o Sr. presidente ter sido a casa representada. 

I2 lido o seguinte officio dirigldo ao Instituto pelo Miuis- 
terio da Agricultura: 

Tenho a honra de offerecer-vos um exemplar de cada uma 
dai Cuas medalhas juntas mandadas cunhar especialmente pa- 
ra a Directoria deste Serviço. com o intuito de attender &s di- 
versas e injliudiveis exigencias que decorrem do plano de acçáo 

10 Repulamento annexo ao Decreto n. 9.214. de 15 
?deZeiRb,o de 1912. 

A primelra dessas medalhas de f6rma crrcular, e apre- 
sentando, em baixo-relevo, o busto do seu preclaro patrono o 
eabio pacriota J o d  Bonifacio de Andrada e Silva, destina-se a 
ser distribuida pelos indios, como penhor de sinoera fratemi- 
dade, para que a tragam sobre o peito, preso por uma corrente 
de merai branco. 

A segunda, destinada ab registro civil, só será applicavel 
após ser pelo Congresso Nacional votada a lei que Já lhe foi 
apreseniada pelo Governo, regulando a situação juridica dos 
indios perante a nos-a legislaçáo. Sua forma lembra desde logo 
o losango da bandeira nacional planejada em 1822, e em seu 
vertice inferior será gravado, por uma machina. automatica, o 
nome do Estado a que pertencer a tribu e o numero com que 
for cada indio registrado. 

Ambas essas medalhas. al6m de serem a expr&sáo de uma 
homenagem civica ao venerando cidadão, a que me venho re- 
ferindo, constituem um signal de paz e alliança para com as 
tribus pacificadas e aqueliss com que formos entrando em con- 
tacta, sendo ao mesmo tempo uma garantia e um atteatado da 
eriistoncia que Ihes é dispensada pelo Governo da Republica. 

Aproveito a opportunidade para apresentar-vos os pm- 
testas de meu alto apreço e elevada consideração. (a) José B. 
Cavalcanti. 

O 5. presidente declara que o Instituto foi convidado 
para ayktir  $ inauguraçáo do monumento mandado erigir no 
largo da Liberdade -ao illustre paulista padre Diogo Antooio 
FeijO, e põe á dfsposiçáo dos srs. comocios bilhetes com in- 
gresso ao l d  onde se realizará s solennidade, designada 
para o dia 24 do mrrenie. 

E' comunicado & casa haver o dr. Augusto de Siqueira 



*Cardoso enviado ao Instltuto, por intermedio do dr. Eugenio 
Egas, uma collecçio de livros raros, bem como diversos jornaes 
antigos. publicados em S. Paulo, e dos quaes hoje existem 
pouqutssimm exemplares. A offerta do 'sr. Augusk de Siuei- 
ra Cardoso comprehende tambem uma intaessante wiiecçáo 
de manuscriptos, - Verdadeira riqueza para a Bibliotheca do 
Instituto, acquisição verdadeiramente notavel, segundo exwe.6- 
,são do dr. Affonso 'I'aunay, que teve ensejo de os manusear. 

O dr. Luh Piaa determina que os documentos que aca- 
bam de chegar ao Instituto sejam remettidos &s commissões 
respectivas, dando-se á de historia os papeis referentes á 
historia, á de geographia, os que disserem respeito a essa es- 
pecialidade, etc., e agradece, em nome da casa, táa valiosa 
offerta. 

Passando-se B segunda parte da ordem do dia, o sr. Assis 
Moura propõe que se nomeie uma commissão para represen- 
tar o Instituto nas festas da inauguração do monumento a 
Feijó. 

Attendida a proposta do Sr. Assis Moura, são nomeados os 
srs. monsenhor Ezequias Galváo da Fontoura, Assis Moura e 
dr: Estevam Leão Bourroul, declarando o sr. presidente que, 
alem dessa commissão, comparecerá a todas as solenidades a 
mesa do Instituto. 

Sáa lidos diversos pareceres elaborados pela commissão 
de admissão de socios, e em seguida eleitos e proclamados 
socios do Instituto: padre Gastão de Moraes, dr. Francisco 
Antonio de Almeida Morato, Americo J. Rndrigues e Victor 
Manoel de Azevedo Barranca. 

Propostos os srs. drs. Araujo Mascarenhas, Ponciano Ca- 
bral, Americo Brasiliense de A. Moura, o dr. Alfredo de Toledo 
pede dispensa de intersticia, por se tmtar de pess8as muito 
conhecidas. 

Approvada a proposta do dr. Alfredo de Toledo, sáo eleitos 
e proclamados socim os cavalheiros auma referidos. 

São enviadas á commissão de admissão de socios varias 
propostas. 

O Sr. Affonso A. de Freitas I& a seguinte proposta e 
envia-a á mesa, para o conveniente destino: 

"Os curiosos das c o m s  patrias raramente poderão w-- 
nhecer de qualquer facto já escripto da historia de S. Paulo 
sem depararem com citações de trabaihos dos grandes pesqui- 
zadores frei Gaspar da Madre de Deu. Pedro Taques, Machado 
de Oliveira,.Visconde de Porto Seguro, Azevedo Marques, 
Antonio de Tdedo Piyr. J o h  Mendes de Aimeida, Americo 
Brasiliense, Visconde de S. Leopoldo e Francisco José de La- 
cerda e Aimeida. 

Mesmo neste recinto, sr. presidente, a todo momento 
ouvem-se os nome dwuelles illustres compatriotas, que foram 
os nossos primeiros historiadores, invocados em sua grande 
auctoridade pelos historiadores de agora. 

Sem exaggero e sem fie* podemos affirmar trabalhamos 
sob a egide daqueiies grandes mestres da nossa bistoria. 

Dnquanto ,tivermos de recorrer aos ''Apontamentos'' de 
Azevedo Marques, & "Memorias para a histona da Capitania 
de S. Vicente", B collecção dos "Documentos Interessantes", 
ás luminosas e abundantemente documentadas monographias 



de Antonio Ph, etc., para esclarecer e servir de contra-prova 
aos BSSeiiQs de'nossas estudos, e isso por muito tempo ainda 
acontecer&, sentiremos a impressão que ate agora temos tido, 
de nos encontrarmos rodeados daqueiles grandes espiritos, de 
que abrigados se acham nas salas de estudo deste Instituto 
os manes dos sabios e devotados deswrtinadores da historia 
paulista. E' certo tambem não podermos illustrar qualquer 
noticia sobre a cidade de São Paulo de ha 50 annos, sem 
termos de recorrer &s preciosas photographias trabalhadas 
pelo velho e popular artista Militáo de Azevedo, a cujo amor 
pela terra paulistana deve a mocidade de hoje o co!Ihecimento 
da antiga e lendaria São Paulo, coeva de Amador Bueno e 
Fernão Dias, e os velhos, representantes da geração de hontem, 
a revivescente rnemoraÇgo da sua saudosissima Paulicéa, aca- 
nhada, estreitamente provinciana, porém san de costumes e 
plena das mais gloriosas tradições, contemporanea, testemunha 
e theatro que fóra dos grandes, dos homericos feitos dos 
bandeirantes. 

. Militá< de Azevedo, retendo na objeetiva da sua primitiva 
"Daguerre" o aspecto, a imagem da nossa capital em 1858- 
1860, quasi a mesma S. Paulo colonial do seculo XVII, e con- 
servando esse seu patriotico labor com o carinho wmo o fm; 
creou e manteve uma das mais curiosiu e importantes fontes 
de documentação historica, inestimavel e singular monumento 
no genero. 

Colloear o nome do photographo-historiador de 1858 na 
lista e ao lado dos nossos mais fieis historiadores ser&, pois, 
=to de inteira justiça; incluir os nomes desses historiadores 
na r e l a w  dos nossos socios honorarios, inquestionavelmente 
representa uma justa homenagem de que Ihes é devedor o 
Instituto. Náo obstante encerrar intuito ainda não compre- 
hendido.nas praxes até hoje adoptadas por este Instituto para 
formação do seu cadastro social, acreditamos nada conter de 
estranho esta nossa proposição visto tratar-se de um genero 
de homenagem acceito e praticado pela mgioria das aggre- 
miaçóes nadonaes e estrangeiras congeneres, e ainda por ins- 
tituições de ordens diversas porém do mesmo valor e da 
mesma impodncia social da a que pertencemos. 

Iuustrando wm citações de exemplo essa nossa affirma- 
tiva, dizemos que a Academia Brazileira de Letras, B imitação 
da sua congenere franceza, rendendo o mais elevado preito a 
illustres intellectuaes patricios falecidos. os elegeu patronos 
de suas cadeiras, e o Estado Maior do Exército Brspleiro. 
em recompensa aos serviços prestádos a patria por Benjamim 
constant conserva perpetuamente o nome desse procer da 
repuhiica entre os generaes de brigada em actividade. Nada, 
pois, & extranhavel, parece-nos, haver& em pretendermos a 
inclusao dos n-s mais illustres historiadores falecidos, em o - numero dos membros deste Instituto onde seus nomes e suas 
obras são citados a todo o momento em apoio de nossa opinião 
e como estimulo dos nossos esforças. Nestes termos. sr. Pre- 
sidente, proponho a inclusão e a - Perpetua"Conserwção - 
no topo da li& dos socios h o ~ i a r l o s  do Instituto Historico 
de S. Paulo, doa nomes dos historiadores supra-citados, pela 
ordem das datas do falecimento de cada um. (a). Aifonso 
A. Freitas 



O sr. Presidente manda o parecer do sr. Affonso A. de 
Freitas B commissáo de admissáo de socios, afim de emitir 
parecer. 

Pede a palama o dr. Affonso de Taunay e communica aG 
Instituto que o almirante Gomes Pereira, passando por esta 
capital, de viagem a Pogos de Caldas, pretendia vir agradecer 
pessoalmente a sua 'eleição para membro desta associação, 
mas, não coincidirido o dia da sua passagem por S. Paulo com 
o de sessão. incumbira o orador de transmittir os seus agra- 
decimentos. 

Fala em seguida o Sr. Humberto de Queiroz e, depois de 
discorrer sobre o municipio de Mocóca, onde residiu durante 
vinte annos, diz haver escripta um trabalho historico sobre 
aquella cidade e a sua wna, trabalho este que, apresentado 
ao ultimo Congresso de Geographia, aqui realizado. mereceu 
approvaçáo e elogios da respectiva commissáo e vae ser agora ' 
incluido na Revista do Instituto, o que immensamente O 
penhora. O sr. Q u e m  pede que seja inscripto o seu nome 
para ler na proxima sessão alguns topicos desse trabalho. 

O sr. presidente declara ficar attendido o pedido do sr. 
Humberto de Queiroz. 

O sr. Affonso A. de Freitas declara ter escripta um tra- 
balho sobre a Wramide do Piques e pede para ser inseripto 
na sessão de 20 de junho, afim de proceder a sua leitura. 

O dr. Affonso de Taunay pede que o seu nome fique 
inscripto para a sessão de Julho, afim de ler um trabalho 
sobre Elim Lynch, que tanto concorreu para a guerra. entre o 
Brazil e o Paragnay, incitando o seu amasio contra o nosso 
paiz. 

Tambem foi attendido o pedido do dr. Taunay. 
O dr. Alfredo de Toledo inscreveu-se para Iér um trabalho 

de sua lavra sobre "Os primordias da imprensa de S. Paulo." 
Diz o dr. Toledo que possue a esse respeita uma coliecçãa de 
importantes documentas; estão em seu poder 18, que sáo in- 
teressantes e ineditas. 

O sr. presidente declara o dr. Alfredo de Toledo inscripto 
para a sessão de 5 de -julho. 

Nada mais havendo a tratar e ninguem pedindo a palavra. 
o sr. presidente encerra a sessão e convida os senhores con- 
socios para a que se realizará a 5 de junho proximo. 

Para constar, eu, Gelasio Pimenta, servindo de secretario, 
lavrei a presente acta, que vai assignada pela mesa. 

Luia Piza, Presidente. - Gelasio Pimenta - Affoub A. 
de F r e i a  

NONA SESSIPO OEDINARIA 

Presentes os srs. drs. Luiz Piza Alfredo de Toledo, Hun- 
berto de Queira, Joáo Wetter, Domingos Jaguaribe, Gelasio 
Pimenta e A f f o m  A. de Freiias e sob a presidencia do dr. 
Luiz Pim, secrebrhdo pelas srs. Gelasio Pimenta e Affonso 
de Freitas, 6 aberta a sessão. 

E' lida e sem debate appmvada a acta da sessão anterior. 

EXPEDIENTE 

No expediente o sr: 1.O secretario accusa o recebimento de 
diversos livros, folheias etc., offertadas ao Instituto. 



1.' parte da ordem do dia 
Achando-se na ante-sala os socios recem-eleitos srs. Barüo 

Hesse von Wartegg e padre dr. Hygino de Campos foram 
ambos introduzidos no recinto das sessões por uma comissáo 
composta das srs. drs. Alfredo de Toledo, Domingos Jaguaribe 
e Assis Moura. 

O sr. presidente, depois de eloquente discurso de saudações 
aos recipiendariw, wncedeu a palavra ao distincto consocio 
Sr. Joáo Wetter que, em lidimo allemh, tambem saudou O 
iliustre scientista von Warttegg. 

De acordo com as disposiçóes estatutaes em vigor foi 
approvada a proposta assignada pelos srs. drs. Aiiredo de 
Toledo, Affonso A. de Freitas e Gentil Moura, referente á 
admissão do dr. Thomae Pompeu de Souza Brazil, directnr da 
Faculdade de Direito de Fortaleza e presidente do chrislituta 
do Cear&. 

O sr. dr. Thomas Pompeu foi, em seguida, proclamado 
sicio honorario do nosso sodalicio. 

Assignada pelos srs. drs. Luiz Piza. Alfredo de Toledo. 
Domingos Jaguaribe, Gelasio Pimenta, Luiz Sergio Thomaz, . 
Diogo de Moraes e Humberta de Queiroz, é apresentada, lida 
e unanimemente approvada a seguinte moção de solidariedade 
com o Instituto Historico Mineiro. 

" O  Instituto Historiw e Geographico de Minas consa- 
" grou a sua sessão do mez de maio realizada no sal& no- 
" bre do Senado Mineiro, em Bello Horizonte, ao Uustre 
" paulista sr. barão Homem de Mello, que foi por uma com- 
" missão acompanhado de sua residencia até o rednto das 
" sessões, ahi recebido cordial e festivamente pela mesa admi- 
" nistrativa e grande numero de soeios, e saudado pelo pre- 
" sidente da sessão sr. dezembargador Carlos Ottonf, pelo 
" orador officiai SI. dr. JosB Eduardo da Fonseca e pelo dis- 
" tincto consoçio sr. prof. Luiz Passanha, secretario da ailu- 
" dida BSS(IC~~Ç&. 

" Em sua brilhante ;ellocuçáo o Sr. deeembargador CaIlos 
" Ottoni, depois de recordar os serviços relevantes prestados á 
" Patria pelo recipiendario, o muito que tem feito pela His- 
" toria, em que 6 mestre, e pela Chorogmphia, em que náo 
" tem competidor, lembrou que é elle da t e m  dos bandei- 
" rantes e Minas e S. Paulo sáo e sempre foram terras irmãs 
" e terminou apresentando-lhe saudações do Instituto, em 
" nome da tradiqãn e da communháo de espirito que confra- 
" ternizam as dois grandes Estados. 

" O  Instituto Historico e Geographiw de S. Paulo, que 
C " tem no v. bar& Homem de Melb um dos seus mais que- 

" ridos socios honorarios, associa-se ás homenagens a elle 
prestadas pelo Instituto Ristorico e Geographico de Minas e 

" a este, em nome dessa communhão de espirito que anima os 
" dois Estaos, envia.seus protestos de solidariedade na actua- 
" çáo do pmgramma a ambos os sodalicios traçado pela iden- 
" tidade de seus fins." 

Na segunda parie da ordem do dia, tendo o orsdor ins- . cripto sr. Humberto de Quetrm, requerido a tr8nsiMncia de 
sua para a sessáo de vinte do corrente, foi dsds. a 
p a l a v x .  baráo Hesse yon Wartegg que fe. luna aWe- 



ciadissima conferencia acompanhada de projecçóes huminosas 
sobre "Os Alpes e suas transformaçóes". 

Orador foi muito applaudido e cumprimentado. 
Nada mais havendo para tratar foi, pelo sr. presidente, 

encerrada a sessáo. - AUredo de Tdedo. - José Torres de 
Oliveira. - A ~ ~ O I I S O  A. de Reitas. 

Com a presença dos srs. Luiz Piza, Alfredo de Toledo. 
Estevam Leio Bourroul, Affonso de Taunay, Augusto Siqueira 
Cardoso, Luiz Sergio Thomaz, padre m i n o  de Campos, Assis 
Moura, Humberto de Queiroz, Affonso de Freitas e sob a pre- 
sidencia do sr. senador Luie Piza secretariado pelos m. drs. 
Siqueira Cardoso e Affonso de Freitas é &s 7 H horas da noite, 
de 20 de junho de 1913, aberta a sessão. 

Por nao ter sido lavrada, deixou de ser lida a acta da 
sess5.o anterior. 

EXPEDIENTE 

Consta da coqmunicaçáo de recebimento por p a r e  do 
Instituto de diversos trabalhos impressos e de varios documen- 
tos antigos, de inestimavel valor historico, estes ultimos offer- 
tados pelo distincto eonsocio sr. dr. Augusto de Siqueira 
Cardoso. 

Ainda w expediente, o sr. presidente propõe a ereação do 
cargo de director da secretaria do Instituto, cujas attribuições 
deverão ser a manutenção, em dia e com methodo, da res- 
pectiva escripturaqáo e correspoudencia. 

O Sr. Affonso de Taunay diz acreditar ser o verdadeiro 
interprete da opinião de todou os srs. consocios presentes e 
ausentes, hypothecando todo o apoio da casa á proposta que 
acaba de ser apresentada pelo Sr. presidente, porquanto est& 
no animo de todos que se interessam e de perto acompanham 
nossa vida aswciativa a urgente e inadiavel necessidade da 
regularizacão e regular manutenção dos trabalhos d o  expe- 
diente e da escripta do Instituto. 

Não havendo quem mais falasse sobre o assumpto o sr. 
presidente dá por approvada sua proposta e creado o cargo 
a que elh se refere, nomeando em seguida, para exercel-o 
effectivamente, ao consociosr. Affonso A. de Freitas. 

l.* parte da ordem do dia 

De acõrdo com o parecer da respectiva commissão foi 
proclamado socio correspondente o Sr. major Domingos Nas- 
cimento. Lidas as propostas de admissão de socios existentes 
sobre a mesa e referentes aos srs. drs. Carlos Machado de 
Oliveira e Afionsa Jose de Carvalho foram as mesmas remet- 
tidas B commissáo de aaniissáo afim de 'obterem o indispen- 
Savel parecer. 

Usando da pala*&,. 0 sr. presidente fm o necrologia do 
dr. FortunatáMartins de Camargo, socio effectivo do Instituto 
ha dias falecido nesta capital, ternúnando por propor o lan- 
çamento, na acta dos trabalhos de hoje, de um voto de pro- 
fundo pezsr pelo lutuoso acontecimento. 



Em additamento 4 proposta do SI. presidente, o sr. dr. 
Alfredo de Toledo pede a. expedição de um officio de condo- 
lencias á familia do nosso falecido consocio. Ambas as pro- 
postas são unanimemente approvadas. 

O sr. Estevam Leão Bourroul communica em nome da com- 
missio respectiva, estar prompto o busto em bronze do barão 
de Reeende que dever8 ser offerecido ao Instituto, aguardando 
a alludida commissão a chegada a esta capital do sr. Conde 
de Affonso CeW, orador official na solennidade da entrega, 
para a designação do dia em que terá elia de se realizar. 

Disse mais S. S. que a mesma commissáa deliberou mandar 
fazer o retrato a olm do sr. dr. Antonio de Toledo Piza, 
um dos tres fundadores do nosso sodalicio para offertal-o ao 
Instituto. 

Continuando com a palavra o sr. dr. Estevam Bourroul, 
em vibrante aiiocuçáo, sauda o Sr. conego Hygino de Campos 
illustre weio recem-eleito do Instituto. 

20 piute da orúem do dia 

Na 2.* parte da ordem do dia foi concedida a palavra ao 
sr. dr. Humberto de Queiroz que se achava insmipto para ler 
alguns capitulas da sua magnifica monmaphia intitulada "A 
M o c h  desde suas origens até 1900". 

A leitura do importante e substancioso trabalho foi ouvida 
com especial agrado, sendo o nosso iUustre consoiio, ao ter- 
minal-a, saudado por uma longa salva de palmas. 

Nada mnis havendo a tratar-se foram encerrados os tra- 
balhos e, pelo n. presidente, designado o dia 5 do proximo 
mez de julho para a realizaçáa da sessáo seguinte. 

Escripta por mim. Affonso A. de Freitas, servindo de 
secretario. - AUredo de Toledo. - Joaé To- de Oliveira. 
- m o n w  A. de Fnitar 

DECIMA PiZiMEIRA SESSAO ORDINAEIA 

Sob a presidencia do sr. dr. Alfredo de Toledo secreta- 
riado pelos srs. dr. Jc& Torres de Oliveira e Affonso A. de 
Freitas e com a presença dos srs. drs. Edmundo Krug, João 
Wetter, Assis Moura, Pedro Rodrigues de Almeida, Lute Sergio 
~ h o m ,  Deocleciano Seixas e Diogo de Moraes é aberia a 
sessão de 5 de julho de 1913. 

São lidas e approvadas, sem debate as actas das duas 
sessões ordinarias correspondentes ao me2 de Junho. 

O dr. 1.0secretario deu conta do expediente em que foram 
aocusadas as offertas de livms, opuseulos e jornaes, de varios 
exemplares do discurso pronunciado pelo consoeio sr. dr. 
Washing.n Lu&, por occasiáo da inauguração ds estatua de 
Diago FeiJ6, e lidos, o officio do SI'., ar. Domingos Jaguaribe 
agradecendo os pemmes enviados pel~"lnstit~to, pelo faleci- 
mento do n. dr. Fortnnato Martins: de Cammo, membro 
effectivo, que foi, do sodalicio, cartas 'dos srs. drs. Ennes de 
Souza, Felix. da Cunha e Jose Vieira Fazenda agradecendo, os 1 



dois primeiros, sim eleição de socios correspondentes e o ter- 
ceiro a transferencia de seu nome para a classe de socio ho- 
norario e um convite da Commissão Executiva do l.? Congresso 
Nacional de Historia a realisar-se no proximo anuo para que 
o Instituto de S. Paulo se fazer nelle representar. 

Em referencia a este ultimo papel o Sr. dr. Presidente 
declarou 4 cass, que o Instituto se faria representar no alludido 
congresso e determinou que opportunamente fosse requisitado 
á thesouraria o pagamento da respectiva quota de adhesáo. 

ORDEM W DIA 

Passando-se B primeira parte da ordem do dia, o sr. dr. 
Presidente w-unicou o falecimento do illustre socio ef- 
fectivo Sr. general dr. Mailoel Ferraz de Campos Sslles, e 
mandou se lavrasse na acta dos trabalhos um profundo voto 
de pezar, fazendo-o nos seguintes termos: 

" - O Instituto Historico e Geographico de S. Paulo, nos 
poucos dias intercorridos da sessão em que externou seus sen- 
timentw pela perda de um consocio distinto, o sr. dr. Fortu- 
nato Martins de Camargo, deputado ao Congresso Legislativo 
do Estado, & reuniu que ora realizamos, em obediencia aos 
dispositivos estatutarios, viu com justificada magoa desapa- 
recer do seu escolhido quadro social um nome que lhe dava 
lustre, um socio que, foi seu prestigio, seu valor, seu patrio- 
tismo, era para o sodalicio de que faeia parte um titulo de 
recommendaç&o e que pelo esclarecido interes- com que 
acompanhava nossos trabalhos, pela approvaçáo que tinha 
para os nossos actos, pela satisfacçáo patriotica experimentada 
com as nossos tiiumphos constituis para o Instituto um re- 
conhecimento sem par, de que o nosso gremio triiha wnl 
seguridade a senda que seus alevantados fins lhe indicam e 
vae desenvolvendo coni acerto o programma que seus funda- 
dores traçaram para sua actuaçãa. 

A Paizia abriu-se de luto com o falecimento do general 
dr. Manoel Ferraz de Campos Salies, a quem deve inestimaveis 
serviços prestados em sua longa existencia dedicada aos pu- 
blico~ negocios e de quem ainda quando a morte de improviso 
o arrebatou de entre os vivos, reclamava, confiante em suas 
luzes, em seu caracter e em sua experiencia, serviços igual- 
mente relevantes na superior direiçáo dos destinos deste vasto 
paiz, jA u m a  vez entregue ao seu saber, a sua energia, a sua 
probidade e exercida com o saber. com a energia, com a pro- 
bidade que o Brazil inteh'o approvou e applaudiu. 

Esta associaçáo que estuda os fastos nacionaes, memora 
os serviços dos antepassados. cultúa os vultos dos grandes 
servidores da Paixia, não póde limitar-se a acompanhar o 
povo no peaar w m  que viu estinguir-se o grande brazileiro, 
para a qual tinha os olhw voltados na esperança de melho- 
res dias. Nesse pezar cabe ao Instituto parte precipua por- 
que, si hmentsmos o desapparecimento de um concidadáo 
iiiustre que infiuiu beneficamente na evolução da sociedade 
civil em que seus meritos lhe deram um logar de destaque e 
seus serviços lhe fizeram jus 4 gratidáo, como societario desta 
douta companhia, para cuja persisteqcia ele sempre contribuiu 
com o pontual c exacto cumprimento das obrigaçáes que os 



estatutos Ihe impunham, com a animação de teu interesse 
por nossos labores, com a vaiia de seu nomo, com o estimulo 
de seus apgiausos, maior é a dor que sentimos: ao pezar que 
e~peti~enta'mos como patriõtas addita-se o pile nos alancia 
com i perda irreparavel de um drx~mais estimados membros 
desta casa. 

O pranteado consocio, cujos traços biographicos acabaiii 
de ser relembrados pela imprensa nacionai e estrangeira, com 
unanimes eneomioi para sua actuaçáo social, foium brasileiro 
cuja memoria honra-o Brazil, que se Orgulha de contal-o entre 
seus filhos mais queridos. 

Desde os tehpos academicos, nos primeiros a v o s  de sua 
vida pratica, no jomaiismo. na edilidade campineira, na as- 
sembléa provincial, no parlamento, na tribuna das wnferen- 
cias, na gestão do ministerio da Justiça, na Constituinte, no 
Senado, na aihnbistraçáo estadual, na presidencia da Repu- 
blica, na diplomacia, sempre e em todos os Pontos a Patria o 
viu empenhado em bem servil-a com modelar desprendimento 
de interesses pejsoaes e com carinhos de filho extremoso. 

Ao patricio que assim com exemplar nobreza foi um dos 
mais prestantes cidadãai, ao republico, em cuja memoria tem 
os contemporaneos e terão os posteros um estimulo ascen- 
dente. a Histoila não regateará louvores e applausos: e ao 
consocio, cujas virtudes tiveram o nosso apreço e cujo nome 
foi sempre querido e emprestou brilho perenne Bs nossas filei- 
ras de felosos da Patria, o Instlhito rende o preito de suas 
saudades, de seu acatamento, de sua admiração. 

Affirmando e exteriorizando a d6r sincera soffrida com a 
perda de um dos nuais valorosos legionarios desta aggremiwso 
participou o sr. presidente que esta se fez representar em todas 
as solemnidades funebres e determinou se consignasse na acta 
desta sessáo os sentinentos de pezar do Instituto Ilistorico e 
Geographico de 8. Paulo e sejam estes transmittidos 4 exma. 
familia da conspicuo paulista e a seu illustre concunhado e 
nosso estimado presidente o Sr. senador Luiz P h .  

O Sr. Affonm A. de Freitas pediu a palavra em seguida 
e disse que o peu~r sentido pelo Instituto com a perda sof- 
frida fdra cabalmente interpretada pelo sr. presidente, mas. 
considerando mesmo quão profundo era esse pemr e quHo 
lamentaml foi para o sodalicio o desappamdmento do egregio 
consocio, propunha que, além do voto de pezar na acta desta 
sessão, fossem suspensos .s trabalhos em homenagem ao emi- 
nente brazileiro. 

O sr. Presidente deu a proposta do digno wnsocio Dor 
approvada, independentemence de discussáo e votação, e de- 
clarou encerrada a sessão, convocando os srs. societarlos para 
a sessáo de 21 deste mez, na qual deverá tomar posse de sua 
cadeira o illustre escriptor patrio Sr. dr. Alberto Rangel, autor 
do ''Inferno Verde", e o sr. dr. Affonso d'Escragnolle Taunay 
proceder8 d leitura de um seu interessante trabalho sobre a 
curiosa individualidade de Elisa Lynch. 

Em tempo: - No expediente foi lido um convite da Com- 
mjs&o Executiva da Nova Cathedral para que o Instituto se 
fizese representar na eerimonia do lançamento da pedra fun- 
da'mental daquelle monumento religioso, tendo o s r .  Presi- 



dente nomeado para esse fim, em commissáo os srs. dr. José 
Torres de Oliveira e Gelasio Pimenta. 

Escripta por mim Affonso A. de Reiias servindo de 2P 
secretario. - L& Pies - José T o m  de Oliveira. - Alfonso 
A. de Freitaa 

DECiMA SEGUNDA SESSdO ORDPIAMA 

Aos 21 dias do mez de julho de 1013;-ás 8 horas da noite, 
mb a presidencia do si-. senador Luiz Piza, secretariado pelos 
srs. drs. José Torres de Oliveira e Affonso de Freitas, 6 aberta 
a sessáo com a presença dos srs. drs. Alfredo de Toledo, Luiz 
Sergio Thomaz, Ashis Moura. Augnsto de Siqueira Cardoso, 
Americo Brasiliense de Almeida Mello, Joáo Wetter, Leopoldo 
de fieitas, Affonso de Taunay e Diogo de Moraes. 

E' lida e approvada, sem debate, a aota da sessão anterior. 
O sr. 1.O secretario praiede & leitura do expediente que 

constou do recebimento de diversos limos, opusculos e jornaes, 
de um officio em que o dr. ~onciano Cabra1 agradece a sua 
eleição de soiio correspondente e de uma carta do sr. Claudio 
Barbosa em que este cavalheiro offerece ao Instituto gracio- 
samente, uma volumosa coiiecçáo de jomaes estrangeiros e 
nacionaes. 

Na primeira parte da ordem do dia foram lidas as pro- 
gostas de admisão de socios referentes aos srs. Eliezer sa-  
raiva e Luiz Gualberto, o primeiro na classe de effectivo e 
o segundo na de correspondente, Sendo a relativa ao dr. Sa- 
raiva remettida S commissão de parecer e a do dr. Gualberto 
dispensada, á requerimento do dr. Aifredo de Toledo, de pare- 
cer e de intersticio e immediatamente votada e approvada. 

Em vista desse remiltado foi o Sr. dr. Luiz Gualberto pro- 
clamado socio correspondente do Instituto. 

O dr. Luh Sergio traz ao conhecimento da casa o 
transpasse, em 2 do corrente, do venerando cidadão .coronel 
João Pedro de Mdoy Moreira, digno representante de uma 
das mais antigas e nobres familias de S. Paulo e estreita- 
mente aparentado, por seus avós, com os nossos proeminentes 
consocios drs. Raphael Correia da Silva e Cezar Bierrembach, 
já falecidos, e &S. Aifredo de Toledo e Luiz Gomga  da 

i Silva Leme, erudito autor da "Genealogia Paulistana". Foi 
um cidadão preitante a quem o Estado deve relevantes ser- 
viços entre os quaes, sobreleva-se o da fundaçãc da actual 
cidade de Pedreira. Termina o orador propondo a con3ign.a- 
çáo em acta de um voto de pezar pelo falecimento do bene- 
merito cidadão. A proposta do dr. S. Thomaz é approvada 
por unanimidade de votos. 

Achando-se na..ante-sala o soeio ultimamente eleito, dr. 
Alberto Range]. foi o mesmo introduzido no recinto das 
sessões com as formalidades do estylo. 

O Sr. presidente, em brilhante alloeução, saudou o sym- 
pathico prosador do "Inferno Verde" e das "Sombras n'agua". 

Seguiu com a palavra o recipiendario que, depois de agra- 
decer sua eleiçáo e carinhosa recepção. discorreu longamente 
sobre o passado e indole paulistas, salientando o espirito com- 
mercial e intensamente progressista que caracteriza o nosso 
Estado e referindo-se S acção dos bandeirantes a que inques- 
tionavelmente deve p Brazil sua cohesão. 



Ao terminar foi o orador muito eumpamentado. 
O sr. presidente concedeu em seguida a palavra ao dr. 

Affonso de Taunay, orador official, que em longo e bwilado 
discurso de congratuiaçóes pela entrada do dr. Alberto Rangel 
para o nosso gremio, dirigiu ao recipiendario os mais justos e 
calorosos cumprimentos. 

Passando-se 4 2.= parte da ordem do dia o sr. presidente, 
a requerimento do sr. Taumy, concedeu a palavra ao dr. 
Alberto Rangel para a leitura de um dos capituios do seu 
livro inedito intituiado: "D. Pedm I e a Marqueza de Santos". 

S. S. prendeu a atteneo do auditorio por espaço de 40 
minutos, discorrendo Acerca da influencia. da Marquem de 
Santos na politica brazileira durante o 1 . O  imperio. 

Ao terminar a leitura do seu interessante trabalho foi o 
dr. Rangel calorosamente felicitado por todos srs. consocios 
presentes. 

Nada mais havendo a tratar foi pelo sr. presidente en- 
cerrada a sessão. Escrita por mim Affonso A. de Freitas, ser- 
vindo de secretario. 

Luis Pipa, presidente. - José T o a s  de Oliveira. - Af- 
fomo A. de Prei*rs. 

DECDIA TERCEIRA SESSAO ORDiNAiZiA 

Aos 5 dias do mez de agosto de 1913, h 7 112 h o m  da 
noite, com a presença dos associados srs. drs. Luiz Piza, Alfredo 
de Toledo, Aifonso de Taunay, Estevam Leão Baurroui, José 
Torres de Oliveira, Humbertn de Queiroz, Americo Brasiliense, 
Dionysio Caio da Fonseca e Affouso A. de Preitas, é declarada 
aberta a sessão. 

Depois de lida e aprovada, sem debate, a actn da sessáo 
anterior o Sr. 1: secretario deu conta do expediente que cons- 
tou de diversas communicaçóes e do recebimento de exempla- 
res dos trabàlhos impressos intituiados "Imperio dos Incas" 
do dr. Domingos Jaguaribe, "MocOca desde sua fundaçáo até 
19üO" do sr. Humüerto de Queinn, offerecidos pelos respectivos 

- 
auctores. e do "Incidente Fim-Rio Branco*, opuscnlo editado 
pela "Societ.6 des Anciens fitabllssements". 

Na primeira parte da ordem do dia foi -submetido B dis- 
c& e appmvado sem drbare o parecer da commissão de 
admissão de soclos, que havia ficado sobre a mna. lavoravel B 
aceiraqio do sr. dr Eiieyer dos Santos Saraiva na caregorla 
de m i o  effectivo do Instituto. 

Em vista desse resultado foi, pelo sr. presidente, procla- 
mado socio o sr. Elieser Saraiva. 

Tendo o sr. dr. Estevam Bourroui pedido e obtido dispensa 
de parecer e de iotersticio em favor das propostas existentes 
sobre a mesa, e referentes aos srs. d. Alberto Gonçalves, dr. 
Erasmo Braea e dr. Vicente de Ouro Preto, foram eüas sub- 
mettidas pelo SI. presidente. A immediaia discussão e votaiáo, 
sendo approvadas por unanimidade de votos. 

Em seguida foram proclamados socios do Instituto os srs. 
d. Alberto Gonçalves, honorario, e ürs. Vicente de Ouro Preto 
e Erasmo Braga, corespondentes. 

O sr. presidente, antes de encerrar a 19- parte da ordem 
do dia, leva ao conhecimento da casa que a diretoria do Ins- 



tituto, em vista de Perdurar o impedimento do sr. thesoureiro 
o qual, pelos m u i h  afazeres particulares, tem-se conservado. 
desde o começo do corrente anno, afastado daquelle cargo, 
auctorizou o diretor da secretaria do Instituto, o Sr. Affonso 
Preitas, a superintender ao recebimento de annuidades das srs, 
consaiios e a attender ao pagamento das despesas de prompta 
liquidação, realisadas pela nossa ageemiação até que o titular 
da thesouraria entre na effectividade do seu cargo. 

Passando-se 6 segunda parte da ordem do dia, foi con- 
cedida á palavra ao SI'. dr. Affonso Taunay, que se achava 
inscripto para lêr um trabalho de sua lavra sobre a cutiora 
individualidade de Elim Lynch, a mulher que tão funesta in. , 
fluencia exerceu no animo do dictador do Paraguay, Solana 
Lopes. 

S. S. foi ouvido com toda attençáo e grande interesse ppio 
auditorio que vivamente o applaudiu ao descer da tribuna. 

Terminada a leitura, o sr. presidente saudou o orador pelo 
magnifiiu trabalho que acabara de produzir e que lhe parece 
ser a biographia mais completa que até hoje se ha traçado de 
madame Lynch. 

Nada mais havendo a tratar foi pelo Sr. presilznte en- 
cerrada a sessão. 

Eccripta por mim, Aifonso A. de Freita; servindo de se- 
cretario. - Luiz Piza, presidente. - José Torres de Oliveira. 
- Affonso A. de Freitqs. 

DECIMA QUARTA SESSÃO ORDINARIA 

Aos vinte dias da m a  de agosto de 1913, ás 7 ?h horas 
da noite, com a presenw dos soiios srs. drs. Luiz Piza, Assis 
Moura, AIfredo de Toledo, João Wetter, Jm. José de Carvalho, 
Americo Brasiiiense, José Torres de Oliveira, Humberto de 
Queiroz e Affonso A. de Freitas, é declarada aberta a ,sessão. 

Presidiu os trabalhos o senador Luiz Pim que teve por 
seeretarios os srs. dr. José Torres de Oliveira e Affonso de 
heitas. 

NO expediente foram lidos os officios dos srs. d. Alberto 
UOnçaIveS e dr. Vlcente de Ouro Preto communicando accei- 
tarem sua eleiçSo de socios correspondentes: da familia Cam- 
pos Salles agradecendo as homenagens prestadas pelo Instituto 
á memoria do dr. Manoel Ferraz de Campos Salles, e uma 
carta do dr. Estevam Leão Bourroul, pela qual este apreciado 
e illustre intellectual se inscreve para ler, na sessão de 5 de 
setembro. um trabalho de sua lavra intitulado: - "O Marquez 
de Valença e a Lenda Andradina" que S. S. declara ser o 
prefacio de um estudo completo sobre a personalidade do 
Barão de Rezende. 

Pela secretaria foi aecusado o recebimento de varias of- 
fertas constantes de trabahos impressos e de uma valiosa 
coiiecçáo de 13 reproducmes coloridas de retratos e quadros 
historicos existentes no Muzeu Nacional de Buenos-Ayres en- 
viada pelo sr. Carlos Lix Rlett, opemso socio correspondente do. 
Instituto e consul geral da Rep. Argentina no Rio de Janeiro. 

Exgottada a .materia do expediente e achando-se na ante- 
sala o nosso bonsocio sr. dr. Prancisco Morato, o Sr. presidente 
nomeou os srs. Alfredo de 'mledo, Joáo Wettei e Humberto de 



Queiroz para, em CommissBo, introduzirem no recinto o sacio 
eleito, que é recebido com as formalidades do estylo. 

Passando-se 4 primeira parte da ordem do dia, é procla- 
mado socio effectivo do Instituto, de acordo com o parecer 
da respectiva commissão e vencido o periodo de intersticio, o 
sr. dr. Carios Machado de Oliveira, e remettidas & commissão 
de admissão de socios para os devidos fins, as propostas exis- 
tentes sobre a mesa relativas aos srs. dr. Remigio Gomes Gui- 
marães e Antonío Machado Cem.  

Por proposta do sr. Affonso A. de Freitas o Instituto re- 
solveu, por unanimidade de votos, officiar ao c o n s ~ i o  dr. Luiz 
Semo Thomaz, aprmntando-lhe pezames pelo falecimento do 
venerando S. Pedro Thomaz. 

O sr. presidente communica & casa o passamento. em 
Francfort sobre o Meno, do socio correspondente dr. Manoel 
Thomaz Alves Nogueira e faz o necrologia deste illustre bra- 
zileiro, sabio polygbta e profundo conhecedor da bistoria e 
geographia, terminando por mandar que se consigne em acta 
um voto de profundo pezar pela lutuosa occorrencia. 

Encerrada a primeira parte da ordem do dia e nada mais 
havendo a tratar o SI. presidente suspende a sessão declarando 
que, alem do Sr. Bourroul, fica tambem inscripto o sr. corond 
Reposo de Almeida. para numa das pmximas smões, falar 
sobre as "Amazonas na historia e na lenda". 

Escripta p m  mim Affonao A. de Freitas servindo de se- 
cretario. - Alfredo de ToleQ. - José Torres de Oliveira. - 
aumberto de Queiroz. 

DECiMA QUWTA SESSAO ORDINARIA 

Aos 5 dias do w.ez de setembro de 1913, ás 7 K horas da 
noite, com a presenca dos associados srs. drs. Alfredo Be To- 
ledo, Estevam Leão Bourroul, Gentil de Moura, Joaquim José 
de Carvalho, Assis Moura, Humberto de Queiroz, Jose Torres 
de Oliveira, Eugenio Egas; Meira de Vasconcellos, Affonso de 
Taunay e d. Lydia de Rezende, é declarada aberta a sessão. 

Presidiu os trabalhos o Sr. dr. Alfredo de Toledo que teve 
por seeretarios os srs. drs. José Torres de Oliveira e Rumberto 
de Queiroz. 

Lída, posta em discussão e approvada a acta da seçsáo 
anterior e depois de distribuido pelos srs. consocios o 15: vo- 
1 p e  da Revista do Instituto, que acaba de ser publicado, 
foram, pelo 5. 1.O secretario. apresentados á casa varios offi- 
cios e numerosos volumes primorosamente encadernados, offe- 
recidos pelo Bureau de Ethnologia com sede nos Estados 
Unidos d a  America do Norte e pelo sr. conde Emilio Budan, 
residente em Veneea, Italia. 

Este InteUecbUal italiano enviou, com amavel dedicatoria, 
varios de sem interessantes trabalhos bistoricos, seientificos e 
literarios, Sobresahindo de entre elles os denominadas "I pre- 
cnrsori delle moderhe macchine da scrivere" (1713-18801, "Le 
Ínacchine scriventi de1 cavalieri di Knauss" (1703-1760); "ie 
macchine da stenografare"; "La scritnra meccanica dei cie- 
chi": "Poesia in proza (Senilia") etc. 

Esta offerta, bem wmo as dos volumes de ethhographia e 
outras foram recebidas com especial agrado. 



Em seguida procedeu o mesmo sr. 1.O secretario a leitura 
de uma carta do consocio dr. Lniz Sergio Thomaz agradecendo 
as condolencias que lhe foram enviadas pelo falecimento do 
seu venerando pae. 

O secretario fez sciente a casa que o consocio sr. Irineu 
Ferreira Pinto, comunicando a sua partida para a Europa 
com incumbencia do Instituto Historico da Parahyba do Norte 
de colher nos archivos do velho mundo os documentos que 
interessem á historia parahybana, apresenta suas despedida: 
ao Instituto e consocios declarando que terá o maior prazer 
em Ihes servir no que estiver ao seu alcance. 

O sr. presidente agradem as despedidas do ilustre con- 
frade e formula em nome do Instituto e no proprio os votos 
de feliz viagem. 

Passando-se á Ia parte da ordem do dia pediu e obteve a 
palavra o dr. Xavier de Assis Moura que, referindo-se em ter- 
mos altamente lisongeiros ao distinto consocio sr. Irineu Pin- 
to, propõe que o Instituto Ihe officie declarando que receberá 
com satisfaçáo as cópias dos documentos interessantes á nossa 
historia e que o esforçado pesqniuldor encontrar nos archivos 
europeus que vai visitar. 

Posta em diseussáo e a votos, é a proposta approvada ten- 
do o sr. presidente determinado que se officiasse no sentido 
da mesma. 

Foi depois lido o parecer da wmmissáo de admissão rela- 
tivo ás propòstas de novos socios feitas na sessão de 20 de 
agosto. assim wmo foram presentes as propostas os srs. drs 
conde Emiiio de Budan e Joaquim Aivaro Pereira Leite para 
socios do Instituto, o primeiro na categoria de correspondente 
e o segunda na de effectivo. 

O parecer ficou sobre a mesa para ser discutido e votado 
na proxima sessão d as propostas foram remettidas á commis- 
sáo competente para que interponha seu parecer. 

O dr. J. J .  de Carvalho pede a palavra, que ihe 6 conce- 
dida pelo sr. presidente, e propõe que se officie & Camara Mu- 
nicipal, Icmbrando a transferencia do nome de Christovam 
Colombo para outra rua mais digno do nome do descobridor 
da America. 

Entregue á discussão a proposta, sobre ela falaram o pro- 
ponente por duas vezes e os drs. Assis Moura, Meira de Vaswn- 
eellos, Gentii de Moura e Torres de Oliveira, sendo afinal re- 
tirada a propo8ta a requerimento do auctor. 

O sr. presidente comunicando que deve chegar da Eu- 
ropa em meiados deste mez o estimado 2.0 secretario, wronel 
Pedro Dias de Campos, nomeou para apresentar-lhe as boas 
vlndas do Instituto, uma comissáo composta dos drs. José 
Torres de Oliveira. e Humberto de Queiroz. 

Usando da palavra o dr. Affonso Taunay participou que 
o iilustre cunsoeio Baráo de Muritiba o incumbiu de apresentar 
suas saudaçáes ao Instituto e dizer que f8ra com sentimento 
que não se demorara nesta Capital para tomar parte nos tra- 
balhos desta sessão e cumprimentar pessoalmente seus distin- 
tos consocios. 

O sr. presidente agradeceu a commnnicaçáo, incumbindo o 
orador de transmitir esses agradecimentos ao nobre corisoeio 
Baráo de Muritiba pelas sauda@es enviadas. 



Na segunda parte da ordem do dia o sr. presidete deu a 
palavra ao orador inscripto dr. Estevam Bomoul que leu um 
interessante trabalho de sua lavra - "O Marquez de Valença 
e a lenda andradma" - que foi ouvido com grande attençáo 
pelo auditorio e applaudido com uma salva de palmas. 

O sr. presidente agradecendo a presença gentilissima das 
exmas. sras. Baroneza de Rmende e d.  Lydia de Souza Rezen- 
de, encerrou a sessão declarando ficarem inscriptos para leitura 
de trabalhos orkhmes o coronel Raposo de Almeida e o dr. J. 
J. de Carvalho, e convidando os consocios para a sessão de 20 
do corrente. 

Escripta por mim Affonso A. de Freitas, semindo de se- 
cretario. 

Aiiredo de Toldo. - José Torres de Oliveira - Alfonso 
A. de Freitas. 

DECIMA SEXTA SESSAO ORDiNARIA 

Aos 20 dias do mee de setembro de 1913, Presentes aa &de 
social do Instituto Historico os srs. associados drs. m e d o  de 
Toledo, J& Torres de Oliveira, Gentil de Assis Moura, Este- 
vam Leão Bourruui, Hurnberia de Queiroz, Francisw X. de As- 
sis Moura, J. J. de Carvalho, Affonso Taunay, conego Ezechias 
Galvão da Fontoura, coronel Pedro Dias de Campos, e Affonso 
de Freitas, B declarada aberta a sessão. 

Uirigtu os trabalhos o dr. Alfredo de Toledo, que teve por 
secretario os 5s. drs. J o d  Torres de Oliveira e Affonso de 
Freitas. 

E lida e sem debate apmovada a acta da sessão anterior. 
O sr. I? secretario deu conhecimento do expediente que 

consiou de diversas offertas de l f m  e opusculos. recebidas 
com especiai agrado. 

Em seguida, tendo o Sr. presidente sciencla de se achar na 
snte sala o sr. Arthw Vieira Gomes dos Santos, socio recem 
eleito, nomwu para introduzil-o no recinto das sessóes uma 
oommiss8o composia dos srs. drs. Gentil de M o m  e Humberto 
de Queiroz. 

Depois de tomar posse de sua cadeira com as formalida- 
des do estylo, foi o sr. Gomes dos Santos saudado pelo Sr. dr. 
Bourroul, que em brilhsnie improviso salientou o alto valor 
intellectual do recipiendario, terminando por congratular-se 
com o Instituto pela acquisição que acabava de f e r  acolhen- 
do em seu seio o illustrado redactor da Gazeta do Povo. 

Em breves palavras o n. Gomes dos Santos agradeceu a 
honra de sua eleição e as carinhosas palavras que a seu res- 
peito acabava de proferir o sr. dr. Estevam Bourmul. 

O Sr. Humberto de Queiroz eommunlca ter-se desempenha- 
do da incumbench que lhe commetiera o Instituto de, em seu 
nome. apresenh votos de boas vindas ao estimavel eonsocio 
sr. Pedm Dias de Campos, o qual acaba de regressar de sua 
viagem ao velho mundo. 

O dr. Torres de Olivelra requer e a casa concede por una- 
nimidade de votos que ao Sr. Dias de Campos seja officiado, 



exprimindo-lhe o Instituto a sua inteira .satisIacçáo por con- 
tal-o de novo compartindo dos nossos trabalhos. 

Passando-se á primeira parte da ordem do dia foram pro- 
clamados socios effectivos os srs. drs. Remigio Guimarães e 
Antonio Machado Cezar, cujas propostas haviam esgotado o in- 
tersticio estatutal, ficando sobr a mesa, para preenchimento 
das formalidades legaes, a s  propostas e parecpres referentes 
aos srs. conde Budan e dr. Joaquim Alvaro Pereira Leite. 

Vai á respectiva commi&.o para interpor seu parecer a 
proposta relativa ao Sr. dr. Mario Barroso Henriques da Silva. 

O sr. Bourroril communica á casa que o "Sanatorio S. Luiz 
para Tuberculosos", construido gracas aos esforcos ingentes e 
incansevel dedicação da nossa distinta consocia, exma. Sra. d. 
Lydia de Rezende, dever& ser brevemente inaugurado. E o pri- 
meiro estabelecimento no genero, accrescenta S. S., que, devido 
á iniciativa particular, caridosamente se abre em S.  Paulo e, 
quiçá, no Brazil, par isso propóe que nomeie o Illstituto uma 
commissão para, em nome da nossa. aggremiaçáo, felicitar a 
nossa illustre comocia pelo auspicioso acontecimento. 

O sr. J. J. de Carvalho impugna o requerimento do sr 
Bourroul não só por julgal-o inopportnno visto não se ter ain- 
da realizado a annimciada inauguraçáa como porque sendu o 
Instituto exclusivamente Historico e Gwgraphico, pouco tem 
que ver com emprehendimentos de natureza diversa, tal como 
a creasão de que ?e trata. 

Ainda sobre o assumpto falam os srs. Torres de Oliveira e 
Taunay terminando por ficar assentado que em momento op- 
portuno, ap*s a inauguração do Sanatorio enviasse a mesa do 
Instituto um officio de congratuiaçóes á benemerita fundadora 
daquelle estabelecimento. 

Ainda na primeira parte da nrdem do dia é a.oresentada.e, 
sem debates. aprovada por unanimidade de votos, uma propos- 
ta  assignada par diversos a~sociados para que o Instituto de S. 
Paulo significasse ao da Bahia o seu pezar e a sua indigna- 
çáo pelo brutal e selvwem attentado de que acabava de sei 
victima iam o roubo e incendio dos seu5 archivos. T m b e m  fi- 
cou deliberado, por proposta do SI'. conego Ezechias da Fon- 
toiua. dirigir-se 3 mesa ao Instituto Bnhiano pnr intermedio 
do sr. Theodoro Sampaio, socio proeminente e brilhante orna- 
mento de ambos os sodalicios. 

Por proposta do dr. Affonso Taunay detaminou a m e 6  
a consignaçáo ein acia de um voto de profundo pesar pelo fa- 
lecimentn do ilustre honiern de letras e notavel scientista. ar-. 
gentino D. Vicente Quesada, recem-falecido. 

Passando-se & seguida parte da ordem do dia, o dr. J. J. 
Carvalho faz diversas cohsideraçóes referentes ao papel salien- 
to de José Bonifacio no Deriodo historico abrangido pelos fartos 
da independencia, contraditando varios topicos do trabalhu do 
dr. Estevam Bourroul, lido por este digno e illustre comocio na 
S ~ S S ~ O  de 5 de setembro. 

O Sr. J .  J. de Carvalho falou durante cerca de 112 hora 
fazendo tambem referencias á Marqueza de Santos: &s primei- 
ras palavras de S. S. o sr. dr. Rourroul retirou-se da. sessão, 
tendo antes pedido R mesa que na  resenha dos trabalhos 8- 
casse consignado es4e seu acto. 

O sr. presidmte, denois de ter o si. J. J. Carvalho dado 



por terminadas suas consideraçóes. disse que o assumpto que 
desde a ultima seco vem prendendo a attençáo do Instihito 
não 6 novo; as divergencias sobre a importância maxima de 
Jose Bonifacio im intemaçãa das liberdades patnas subsistem 
de longa data. 

AO lado R em opposiçáo dos que acreditam ter o grande 
Andrada sido o unjco factor da nasp  independencia, náo pas- 
sando os outros vultos politioos da época, D. Pedro B frente, 
de simples wmparms seus, surgem os que affirmam ser intei- 
ramente secundana a awáo do benemerito santista no desdo- 
brar dos. acontecimentos que tiveram epilogo nos campos rio 
Ypiranga. 

A este ultimo grupo, accrescenta s. S., prteuce conhecido 
professor de  bistoria o qual, da cathedra de um estabeleci- - mento official do ensino, acostuma seus alumnos a considera- 
rem em José Bonifacio apenas o sabio. negando-me capacida- 
de poiittoa dirigente e a% patriotismo. 

Coneluindo. diz R sr. presldente oiferecerem real interesse 
toda troca de Ldéps e mesmo discussóes tendentes a definiti- 
vamente estabelecerem o gráu exacto du valor de cada um dos 
factores da nossa autonomia poiitica, sendo. entretanto, de de- 
sejar que taes dkussões jamais ultrapassem, no seio do Insti- 
Luto, o campo da analyse imparcial e do estudo sereno da do- 
cumentação historica, bastante vasto para comporta-as e fbra 
do qual tomaripm elias o caracter desagradavel e até odtoso 
dar lueW pessoaes. 

Depois de eudar em termos amistosos e altamente signifi- 
cativos do elevado conceito em que 6 tido pelo Instituto o novo 
ronsoeio sr. Ciomes das Santos, o sr. presidente encerra a ùes- 

são, convidando os srs. consocins para a sessão seguinte que se 
realizarb em 6 de outubro proximo vindouro. 

EscrIpta por mim, Nfonso A. de rieitas. servindo de se- 
cretario. -. Luia Fka, presidente. - Pedro Dias & Campos. - 
Aifonao A. de Reitas. 

DECIMA SETIMA SESSAO ORDINARU 

Aos 5 dias do me2 de outubro de 1913, reunidos na sala das 
sessões do Instituto Historico os srs. associatos. drs. senador 
Luia Piea, Alfredo de Toledo, Estevam Leso Bourroul, Gentii 
de Moura, Assis Moura, Gomes dos Santas, numberto de QUel- 
roa, Rodriues de Almeida, Benedicia C a W ,  Aifonsn de Tau- 
nay, Luia Sergio Thomaz, João Wetter, wnego Eliechias da 
Fontoura. dr. J-6 Vicente de Azevedo, coronel Pedro Dias 'de 
Campas e A f f m  de. Freitas, é, gs 1112 horas da noite, de- 
clarada aberta a sessão. 

Os trabalhos foram presididos pelo senador Luiz P h .  
que teve pn~ secretarios os srs. coronel Dias de CIUnpos e Ai- 
ionsn de Freitas, 

E lida e approvada a acta da se& anterior. 
O sr. 1.O secretario deu. conta do expediente que constou 

de varias offertas de livros e opusculos, sendo todas eUas re- 
cebidas com especial agrado. 

Parsando-se-$ primeira parte da ordem do dia foram li- 



das propostas para admissão dos srs. d. João Nery, bispo de 
Campinas. na categoria de socio honorario, e padre José Se- 
verino da Silva na de correspondente. 

O sr. oonego Ezechlas Galvão diz ter, ha j& muito tempo, 
proposto para socio do Instituto, o sr. d. Joãa Nerg, proposta 
esta que, lembra-se, fora aprovada, pertencendo desde então o 
ilustre bispo de Campinas ao Instituto. 

O dr. Bourroul declara não existir no cadastro social o 
nome do sr. d. João Nery, o que faz suppòr não ser elle ainda 
socio. Continuando mm a palavra propk o sr. Bourroul a vo- 
tação immediata de ambas as propostas, dispensando-se-as do 
parecer e intersticio regimentaes. 

A proposta do sr. Bomoul é approvada. 
Entregues B disc&o e votapãa, foram as propostas de 

admissão de socios approvadas por unanimidade de votas, sen- ' 

do pelo sr. presidente proclamados socios do Institu's os srs. d. 
João Nery, honorario, e padre Jose Severino, correspondente. 

Pedindo novamente a palavra o sr. Bourroul propóe que o 
Instituto se associe á commemoraçáo do centenario de Louis 
Veuillot que na França está sendo promovida. 

Xsta proposta fundamentada por escripto e assignada pela 
maioria dos socios presentes foi approvada tambem por unani- 
midade de votos. 

Aiida na primeira parte da ordem do dia apresentou a 
Commissão de Estatutos o seguinte parecer relativo ao projecto 
existente de reforma dos actuaes estatutos. 

"A comissãa de ~statutos do instituto Historico e Qeo- 
"graphico de S. Paulo, examinando a proposta junto, é de pa- 
"recer que seja a mesma approvada, pois, em relaçáo aos as- 
"sumptos de que trata, attende ás reformas, que se fazem ne- 
"cessarias e que não se devem adiar. Assim o numera IP da 
"reforma procura apurar melhor as condições de capacidade 
"da pessoa proposta para socio effectivo, exigindo que apre- 
"sente o trabalho a que se refere o % ZP do artigo 3.' dos Es- 
"tatutos, o qual, julgado sufficiente, deverá ser remettido e4 
"Commissão de Admissão. O n. 2, estabelece a alteração da pri- 
"meira parte do art: 8, para sujeitar as propostas para as ou- 
' ' t~as  classes de socios, ao exame e parecer da mesma commis- 
"são, salva em casos muito excepcionaes, o que é indiscutivel- 
"mente de conveniencia aos interesses sociaes. A Commissáa 
"entende tambem ser preciso fixar o numero de socias honora- 
"rios e cerrespondentes domiciliados fóra do Estado, parecen- 
"do-lhe que o numero de 50 para os honorarios e 100 para os 
"referidos correspondentes é razoavel. Em relaçáo ao numero 
"4, estabelecendo as formalidades para entrada de novos socios, 
"a Commissáo entende ser b6a a medida proposta, ficando á 
"vontade e requerimento do recipiendario W e r  haver dispen- 
"sa de taes formalidades. 

"ta) Monsenhor Ezechias Galvão da Fontoura, Humberto 
"de Queiroz, Diogo de Moraes. 

Este parecer-e o projecto a que se refere elle, ficaram sobre 
a meza para serem votados na sessão seguinte. 

Passando-se a segunda parte da ordem dos trabalhos o s. 
presidente apresentou á casa o sr. padre José Severino da Silva 
que acabava de ser recebido pelo Instituto na categoria de so- 



cio correspondente e que se achava inscripto para falar sobre 
a ethnographia airicana. 

Dada a palavra ao ilustre misslonario. subiu este á tribu- 
na onde o aparecimento de sua austera figura foi saudado com 
uma salva de palmas. 

O notavel africanisia começou a sua conferencia com a dis- 
cripçáo, longa e minuciosa, da geographia do continente de 
Cam, passando em seguida a tratar da ethnographia, demo- 
rando-se, então, longamente no estudo das numerosas raças ne- 
gras que o habitam e fornecendo aos seus ouvintes curiosas e 
detalhadas informações sobre seus uzos e costumes. 

Falou o sr. padre José Severiano durante cerca de uma ho- 
ra, sendo, ao terminar, alvo dos mais calorosos applausos. 

O s. presidente, depois de cumprimentar o abnegado ca- 
techista da missão dos Gambos pelo briIhaute trabalho que 
acabava de p~oduzir. e agradecer á numerosa concurrencia, 
sua comparencia aos nossos trabalhos, declarou encerrada a 
sessso, convidando os srs. associados para o que deverá ser rea- 
lizada no dia 20 do corrente. 

Esnipia por mim Affonso A. de Freitas, servindo de secre- 
tario. - ALfredo de Toledo. - José Torres de Oliveira - Pese 
Dias de Campos. 

DECIMA OITAVA SESSAO ORDINARIA 

Com a presença dos srs. consmios drs. Alfredo de Toledo, 
Jo& Torres de Oliveira, Affonso de Taunay, Gentil de Moura, 
Gomes dos S a n b ,  Ameriw Brasiiiense, Luiz Serglo Thomae, 
coronel P W o  Dias de Campos, Assis Moura, Affonso de Frei- 
tas. prof. Joáo Wetter, e sob a presidencia do dr. Alfredo de 
Toledo, @do por secretarios as srs. dr. Tomes de Oliveira e 
coronel Dias de Campos, é, Bs sete e meia horas da noite, de- 
clarada aberta a sessáo. 

Lida e entregue á discussão, 8,  sem debate, approvada a 
acia da sessão anterior. 

No expediente foi accusado o recebimento de uma collec- 
çáo de actas da Csmara Municipal de S. Paulo, offerecida pelo 
digno wnsocio dr. Sergio Thomaz; diversos exemplares da "Re- 
vista da Faculdade de Direita" e os volumes da collecçáo de 
leis e decretas do Esiado, correspondentes ao periodo de 1900 
a 1912, remettidos respectivamente pelo direetm da Academia 
e Reparhiçáo de Evtatistica á requisição da secretaria do Ins- 
tituto. 

Ainh no expediente leu o sr. secretario um officio do sr. 
Fiasmo Bnaga agradecendo sua eleição de m i o  corresponden- 
te, e outro do q. Affonw de Carvalho, tambem reiem-eleito so- 
cio, no mespo sentido. 

Na ln'imeirs parte da ordem dos trabalhk? for- procla- 
mados socios, o conde dr. anilio Budan, comespmdente, e o 
dr. Alvaro Pereira Leite, effectivo, cujas propostas e respecti- 
voa pareceres jB, haviam vencido o prazo do intersticio pmto- 
collar, e o dr. Mario Barroso Henriques da Silva, com dispensa 
de interstido. a requerimento do sr. Gomes dos Santos. 

Entregues A mesa e lidas as propostas de transferencia do 



societario dr. Antonio Olyntho dos Santos Pires, da classe de 
correspondente para a de honorario, e da admissão de socio 
effectivo referente ao coronel José Joaquim Raposo, conhecido 
archeologo e numismata, foram a requerjmento do 5. Affonso 
de Freiras e depois de ouvida a respectiva commissão, dispen- 
sadas de pareoer e intersticio e immediatamente submettidas 6, 
discussão e votação. 

Conhecido o resultado da votação, e de acordo m ella, 
o sr. presidente proclamou eleito por unanimidade de votos os 
61s. dr. Antonio Olyntho, na categoria de honorário, e coronel 
José J.m Raposo na de effectivo. 

O Sr. Assis Moura propõe e a casa concede que o Instituto 
envie felicitações por telegramma ao Instituto Brazileko por 
motivo de sua transferellcia para o Syllogêu onde ficará digna 
e definitivamente instsllado. 

O Sr. Affonm, Taunay propõe que se officie ao dr. Manoel 
Peregrino da Silva, nosso estimado consocio, apresentando a S. 
Exc. os sentimentos de pezar do Instituto pelo falecimento do 
seu digno filho, Severino Peregrino, victima de lamentavel de- 
sastre na Capital Federal. 

Esta proposta é tambem approvada por unanimidade de 
votos. 

O sr. presidente comunica 4 casa o falecimento do provecto 
srs. dr. Antonio Glyntho, na categoria. de honorario, e coronel 
pondente, e depois de lhe traçar a biografia e fazer-lhe o ne- 
crologio em termos repassados de verdadeiro sentimento e so- 
bremodo honroso ao ilustre extmto, Cetermina que na acta 
dos nossos trabalhas seja consignado um voto de profundo pe- 
ear p-o infausto acontecimento. 

Em seguida declarou o sr. presidente achar-se em franca 
discussáo o parecer e projecto de reforma dos actuaes eststu- 
tos e, como não houvesse quem sobre o assumpto pedisse a pa- 
hm, determinou sobre a mesa ficassem os ditos projecto e 
parecer para mais demorado estudo dos srs. consocias, conti- 
nuando aberta a discussão atk a proxima sessão de 25 do cor- 
rente. 

O sr. Taunay traz ao conhecimento da casa achar-se em 
bom andamento a impressão do vblume 16P da "Revista" cuja 
organização lhe foi confiada pela Commlssáo respectiva, con- 
tando S. s. entregar o dito volume ao Instituto em fins de ja- 
neiro ou começo de fevereiro. 

Continuando com a palavra. pede o sr. Taunay a consig- 
nação de um voto de louvor B commissão de redacção da "Re- 
vista", especialmeete ao dr. Alfredo de Toledo B cujos extraor- 
dilarios esforços e abnegapão o Instituto deve a publicagão dos 
ultimos volumes do seu annuario. 

O sr. presidente agradece as carinhosas referencias feitas 
pelo Sr. Taunay 4 sua pessoa: pede, porém. permissão 4 casa 
para deixar de põr em discussão e votaqão a proposta da illus- 
tre consocio, por entender que toda a sua acçáo em pr61 do 
Instituto tem sido em cumprimento de deveres inherenteç aos 
diversos cargos com que o nosso sodalicio o tem honrado, e. 
quem cumpre deveres, conclue S. S., s6 por esse facto, não faz 
jiis a elogias. 

O SI. Taunay declara-se em desacordo com a resoluç&o do 
5. presidente e mantem sua proposta, sendo essa declaração 



recebida unn applauahs e manifesiaçóes de adhesão pela maio- 
ria da casa. 

A vista de tão inequivoias demonstraçóes. o sr. presidente 
declara-se sinceramente agradecido e penhorado pelas provas 
de affecto e carinho que acabam de lhe serem dadas no apoio 
unanime prestado por seus pares 8 indicação do Sr. Taunay: 
entretanto, v=. passar a presidencia ao sr. 1: secretario para 
que este faça a proposta em questêo seguir os tramites legaes. 

Submetida ti discusão e a votos, foi a proposta do sr. Tau- 
nay unanimemente approvada, sendo esse resultado acolhido 
com uma calorasa salva de palmas. 

O sr. dr. Alfredo de Toledo, massumindo a presidencla 
mais uma vez agradece as demonstraçóes de sympathia de 
que acabava de ser alvo. 

O sr. Taunay, lembrando'a proxima passagem dos cente: 
narios dos dois grandes historiaüores paulistas Pedro Taques 
e Frei Gaspar da Madre de Deus, propõe que o Instituto pro- 
mova soienne mmemoraçáo a essas datas. 

Depois de breve debate o sr. presidente declara que a dis- 
cussão da proposta continuar8 aberta ate a sessão seguinte; 
entrando em consideração sobre o wumpta diz S. S. que em 
relação a Frei .Gaspar espera que o Instituto tenha opportu- 
nidade de precizar-lhe a epoca do nascimento, cuja data exacta 
tem sido aié hoje materia controvertida entre os historfadores. 

Continuando com a palavra o sr. dr. Aliredo de Toledo diz 
achar-se enfermo o sr. dr. Rodrigues Alves, soeio fundador do 
Instituto, a quem este muita deve, e nomeia uma commissão 
comwta dos srs. secretarios dr. Torres de Oliveira e coronel 
Pedro Dias de Camw, para levar ao illustre estaüista os vo- 
tos Qncems e ardentes do nosso sodalicio pelo seu pmmpio e 
completo restabelecimento. 

Lnh Pim, Presidente. - Jos€ T o m  de Oliveira. - Pedro 
Dias de Campos. 

SESS&O DE ENCERRAMENTO . 
Com a presença dos srs. senador Lu@. Piza, drs. Alfredo de 

Toledo, José Torres de Oliveira, Wtevam Leão ~ourrobl, Gen- 
til de Moura. Augusto Siqueira Cardoso. Americo Brasfliense, 
Francisco Morato, Aifonso de Taunay, Joaquim Alvaro Pereira 
Leite, Mario B a m o  Henriques da Silva, Luiz Sergio Thomaz, 
tenente-cofonel Pedro Dias de Campos, professor Ramon Ro- 
ca Wrdal, Aifonso A. de Freitas, Gelasio Pimenta, conego Em- 
chias W v &  de Fontoura e Gomes dos Santos é, ás 7 112 ho- 
ras da noiie, aberta a sessão. 

Presidlu os trabalhos o SI. senador Lulz Piza que teve por 
secmtsrlw os 5s .  dr. Torres de Oliveira e coronel Dias de 
Campos. 

*a e appmvada a acta da sessáo ankxior, o sr. presi- 
dente, tendo communlcaçáo de que se achavam no recinto os 
novos d o s  srs. h. Joaquim Alvafo Pereira Leite e Mario 
Barroso Henriques da Silva, nomeou uma commissüa de tres 
membm composta dos srs. drs. Alfredo de Toledo, Affonso de 
Freitas e Americo Brasiliense para acompanhar 8 saia dos tra- 
balhos aquelles srs. afim de tomarem pose  Zassuas cadeiras. 

introduzidos-no salão e tendo tomado assenta. o sr. presi- 



dente, usando da palavra, disse que o Instituto recebia com 
praEr os dois novoa socios, os quaes pelos seus merecimentos 
intellectuaes, haviam merecido a distinao, em que, naquelle 
momento, eram empossados. 

Em seguida falou o dr. Estevam Bourroul, que disse ser-lhe 
particularmente agradavel, como um dos mais velhos societa- 
rios, saudar os novos associados que pela intelligencia e saber 
bem tinham merecido a distincçáo que lhes  era confenda. 
Tanto do dr. Joaquim Alvaro Pereira Ui te  como do dr. Mano 
Henriques da Silva era justo esperar. acccrescenta S. S., o mais 
valioso e efficaz concurso aos trabalhos do Institi.,Lo, que elles 
illustrariam e a que certamente iam entregar toda sua boa 
vontade. 

A seguir falaram os reeipiendarlos agradecendo em elo- 
quentes palavras a eleiçáo e as saudwões que acabavam de 
ouvir. e hypothecando o melhor dos seus esforços na collabo- 
raçáo dos trabalhos do instituto. 

Passando-se á 1.a parte do dia, foi reaberta a discussão do 
projeeto de reforma dos estatutos com a emenda do Sr. Tau- 
nay, apresentada na sessáo anterior. limitando o numero de ' 
socios effectivos a 150. 

Ap6s animado debate em que tomaram parte a maioria dos 
socios presentes, foi approvada, por unanimidade de votos, a 
fixaçio do numero de socios honorarios em 50, de corresponden- 
tes domiciliados fóra do Estado em 100, e de effectivos em 150, 
tenda votado contra esta ultima disposição os srs. Ezechias 
Galváo e Estevam Bourroul. 

Em seguida o InstituM approva o prolecta aa commemora- 
çáo, por meio de sessóes solennes, dos proldmos centenarios dos 
dois illustres historiadores paulistas Frei Gaspar da Madre de 
Deus e Pedro Taques de Almeida Paes Leme. '- 

O Sr. Estevam Bourroul declara que aiguem que muito se 
interessa pelos factos da nossa histeria offerece a quantia de 
2:0005000 ao socio do Institutaque melhor trabalho apresentar 
sobre a vida do ultimo governador de S. Paulo, antes da inde- 
pendencia. O Sr. presidente agradece, em nome do Instituto. a 
significativa comunicaçáo do presado msoeio. 

Nada mals havendo a tratar é, pelo sr. presidente encer- 
rada a presente sesáo. 

Aiiredo de Toledo. - José Torres de Oiiveira - Pedro Dias 
de Campos 

SESSAO MAGNA 

As 7 112 h o m  da noite de I? de novembro de 1913. no 
saláo nobre do Instituto Historico e Geographico de S. Paulo, 
foi declarada aberta a sessáo jolenne commemorativa do seu 
19: anniversario. 

Náa estando presente ném o presidente e nem o vim-pre- 
sidente da directoria, tnmou a presidencia o primeiro secreta- 
rio. sr. dr. José Torres de Oliveira, tendo a sua direita os ars. 
coronel Dias de Campos e dr. Affonso Taunay e 4 esquerda as 
srs. representantes do secretario do Interior, commendador Ti- 
burtina Pestana e Gelasio Pimenia. 

O sr. presidente. usando da palavra, disse que os traba- 
lhos de hoje constariam, por força dos nossos estatutos, de mna 



comemoração dos socias falecidos durante o amo. Não podia. 
pois, ser uma sessão festiva; tinha de ser aecentuadamenie 
triste, visto que se homenageavam companheiros mortos. Con- 
tinuando. o Sr. presidente declara aproveitar-se da opportuni- 
dade Para agradecer & culta imprensa pauiista, aos poderes 
competentes e ao povo brazfleiro as reiteradas provas de sym- 
patim com que acompanham os trabalhos do Instituto. Ter- 
minando o dr. Torres de Oliveira dá a palavra ao SI. Affonso 
Taunay, incumbido, na sua qualidade de orador official. de fa- 
zer o elogio funebre dos consocios falecidos. 

Subindo & tribuna o fllustrado consocio occupou a attençáo 

. da assistencia por cerca de uma hora, dissertando brilhante- 
mente sobre as personalidades dos iiiustres societarios, drs. 
Duarte de Azevedo, Manwl Ferra2 de Campos Salles, Jayme 
dos Reis. Nepomuceno Torres, Hemeterio da Silveira, Manwl 
Thomaz Aives, Valle da Gama, Fortunato Martins de Camargo, 
Vicente Quesada e o coronel Emesto Senna, todos fallecidos 
durante o anno social findo. 

Ao terminar a sua eloquente oração, o sr. dr. Taunay re- 
cebeu as mais calorosos applausos do auditoria. 

Esgottados os trabalhos o s. presidente, depois de decia- 
rar existirem sobre a mesa diversas excusas de pessoas que 
diexaram de comparecer por motivos justificados, entre as 
quaes se encontravam os dos srs. dr. Oliveira Lima e general 
Thaumaturgo de Azevedo, declara encerrada a sessão e con- 
vida os senhores socios a emparecerem aos trabalhos do pro- 
ximo anno social. - Alfredo de Toiedo - José Torres de Oli- 
veira - Pedro Dias de Campas. .. .. ... . . . .. .. . ... ... ... . 
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