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A Missa Padroe i ra  

A' sombra daquella arvore frondejando á beira 
da escarpa, um vulto acobreado, empennachado, guizonante, er- 
gue-se em todo o aprumo de sua magestade selvatica, passeia 
a vista indagadora em derredor, leva a dextra ao sobrolho e 
fita o disco solar flammejante na abobada celeste, azulinea, 
Iimpida, infinita. . . 

Coema ramé: linguareja elle em sua voz guttural, rouca 
e cavernosa. 
- Quem é esse que assim fala? Esse, imponente como um 

rajah indiano, que traz sobre a fronte, com o orgulho da  raça, 
o acanguape de plumagem rubro-amarella, que lhe assenta me- 
lhor que uma coroa, porque a nâo herdou, senão que a con- 
quistou diante da caicara inimiga, vencendo batalhas mais re- 
i:hidas que luctas de tigres? 
- Quem é esse que assim fala? Esse, que enrosca na cer- 

viz taurina a insignia do valente - a ayucara, cujos dentes são 
tantos quantos os inimigos prostrados? 
- E' Tibireçá - "O vigilancia da terra," chefe da nação 

guayaná. 
-' E? aquell'outro que se assenta ao lado, desfallecente ao 

sopezar dos annos, de cabelleira pardacenta como as pardacen- 
tas barbas dessa aroeira nodosa que o agasalha em sua sombra? 



- Caaubi, senhor de Geribatiba, é o seu nome. 
Coema ramé: são nove horas da manhã. São nove horas 

tia manhã do dia 25 de Janeiro do anno da graça de 1554. 
Estamos em S .  Paulo de Piratininga. 
Eil-os, os famosos campos piratininganos! Eil-os, em toda 

21 sua pujança bravia e primitiva! Eil-os, em toda a sua belleza 
i idente e agreste! Eil-os, como nol-os descreveram os primeiros 
cruzados do Christo em nossa terra! 

Para dizer da sua espantosa fertilidade, da uberdade de 
suas mésses, da abundancia de suas aguas, de suas caças, de 
suas pescarias, de suas fructas, dos maravilhosos panoramas des- 
enrolados até ás gibas do Jaraguá, reclinado na derradeira di- 
visa do horizonte, qual fabuloso bicipite em vigia; para dizer 
aa pureza immaculada desse céu de saphira, donde guaracy 
derrama o ouro liquido de sua luz; para dizer dessa eterna pri- 
navera que verdeja as mattas, desabotoa as flores e faz cantar 
os passaros e a alma das gentes; para dizer do clarão opalescente 
esparzido pela pallida jacy sobre a crista dos montes, no espelho 
das aguas tranquillas e na coma do arvoredo silente; para di- 
zer dessa celeste tocha a cuja claridade, no falar do roupeta, 
"podem ler-se os segredos das mais meúdas cartas"; para syn- 
tlietisar O que era essa região paradisiaca, é bastante repetir-se 
ns palavras do bom Simão de Vasconcellos quando a appelli- 
dou - Campos Elyseos.. . 

Dominando essas vastissimas planicies, insuladas de capões 
e reboleiras, onde a macéga ondula ao sopro das auras que ame- 
nisam as campinas, emmolduradas ao fundo pelos contornos 
rendilhados da serra, esfumada, esbatida, azulinea, fugidia no 
horizonte longinquo; dominando essas planicies eleva-se um 
planalto campino. 

Ahi erige-se um altar, á frente duma pequenina casa barro- 
ieada, coberta de guaricanga. 

Cuidam dos ultimos aprestos para a solemnidade a iniciar- 
se, treze ou quartorze roupetas: são padres e irmãos da Compa- 
nhia de Jesus. Subito, levanta-se a esteira que protege a porta 
dessa pequenina casa e surge á vista deslumbrada do gentio, 
reunido no recinto, padre Manoel de Paiva, paramentado com 



as vestes sagradas para a missa consagrante da fundação do 
novo collegio, pedra fundamental duma grande cidade. 

Irrompem, pela primeira vez, accordando os écos virgens 
cias selvas, os canticos lithurgicos do novo credo e o bimbalhar 
festivos dos sinos. Cortando o espaço voam guarás, rubros como 
ritangas e bandos de maracanãs assustados com aquelle especta- 
culo singular: o cará-cará guincha frenetico no espaço e os 
guanumbys, com a rapidez do corisco, atravessam os ares como 
frechas de' ouro. 

E o modesto altar, guarnecido de ramagens que as mãos 
titubeantes de catechúmenos enfeitaram, branquejando em suas 
toalhas alvinitentes, envolve-se em rolos de incensorio que es- 
piralam dos thuribulos dos acolytos: ás exhalações dos perfu- 
mes sagrados casa-se a fragrancia das flores silvestres. Santa 
Curuçá rangaua recê - Pelo signal da Santa Cruz: é o mur- 
niurio corrente de bocca em bocca dos neóphytos. Consumma- 
se a conversão do gentio. E naquelle instante de tão alta signi- 
ficação religiosa, de tão grandiloqua repercussão historica, de 
tão amplo descortino de videntes de uma nova raça predesti- 
nada e surgente, naquelle augusto momento, - padre Paiva im- 
plantava o bacello das vinhas do Senhor no seio acalentador da 
terra feracissima, que para logo arracimava a videira em sazo- 
nados fructos. "Por bom annuncio do futuro", como nol-o diz 
o jesuita, chamou-se S. Paulo áquelles risonhos campos. E o 
futuro provou que não poderia haver padroeiro que melhor Ihes 
assentasse senão esse. 

Não foi a vida da nascente geração paulista, em muito, 
semelhante á do apostolo padroeiro? Si ao paulista chamou-se 
bandeirante, pelas suas "entradas" nos invios sertões, certa- 
mente que ao apostolo bem se poderia cognominar - o ban- 
cieirante da Fé. 

Gentio como esse de Piratininga tambem o fora Saulo de 
Tarso. 

Como os bandeirantes, foi Paulo, depois de converso, so- 
bretudo um homem de acção: forte, enthusiasta, avassalador 
- um conquistador de vontade inquebrantavel. Foi açoitado, 
apedrejado, villipendiado; soffreu fome, sede e frio, no deserto, 
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no mar e entre os falsos; padeceu fadigas, vigilias e nudez, em 
naufragios, em viagens e entre gentios: correu innumeras terras 
do mundo antigo: arrostou e venceu perigos. E esse padroeiro, 
do alto dos campos piratininganos dominou com a memoria de 
seus feitor a raça gerada ás margens do Anhemby. Realizou-se 
,o vaticinio do sermáo da montanha: aquelle discipulo do Na- 
zareno era ainda o sal da terra e a luz do mundo. Vingara a 
prophecia: não se pode esconder a cidade edificada sobre um 
monte. 

Como missionario, o padroeiro annunciou no recondito das 
brenhas, pela bocca dos filhos de Loyola, aquelle "Deus desco- 
nhecido" do gentio, como já o annunciara tantos seculos antes, 
no areópago, deante dos athenienses. 

Era missionario e era sabio: aquellas palavras de verdade 
e de luz proferidas ante o tribunal do rei Agrippa, com a se- 
gurança, com o impeto, com a ousadia dos convencidos, dos 
que muito sabem e muito creem, fazia Festo replicar-lhe - 
"deliras Paulo: as muitas letras te fazem delirar". Aquelle ar- 
rebatado fervor pelas novas ideias, fazia ainda o proprio Agrip- 
pa responder ao apostolo - "por pouco não me persuades a 
que me faça christão." Se a este rei gentio não convertera o 
apostolo, a muitos outros, gentios e reis, conseguiram seus disci- 
pulos tornar conversos. Ahi estavam dois poderosos reis das 
selvas rendidos á verdade eterna da doutrina do ungido: Tibi- 
reçá e Caaubi. Não fora a adhesáo, a pertinacia e a lealdade 
cla fé jurada ao christianismo, sobretudo a do grande chefe 
guayaná, e outros, talvez, teriam sido os destinos dessas for- 
mosas campinas serpeadas pelo Tamanduatehy. 

João Ramalho, verberado de "homem por graves crimes 
infame", de viver licencioso em Santo André da Borda do 
Campo, excommungado do seio da egreja catholica e, na ver- 
ciade, malquistado com os roupetas de São Vicente, desde aquel- 
le dia em que padre Leonardo Nunes, o Abaré-bêbê, "o padre 
nue voa", o expulsara do templo na hora solemne do sacrificio 
da missa, Ramalho, via sem complacencias mas, tambem, sem 
liostilidades a obra jesuitica de catechese, primeiras projecções 



dc um poder que em breve sobrepujaria o seu. Mais obitinado, 
porem, fora o cacique Ururay em sua desaffeição aos religio- 
sos, de que resultaram ataques ao nascente povoado, num dos 
quaes Jagoanharão pagou com a vida a sua temeridade, vindo 
a morrer ás máos do poderoso Tibireçá. 

Piratininga! Região dos Campos Elyseos! Paiz de Cocanha! 
Terra da belleza e da abundancia! Teu proprio nome está si- 
gnificando o milagre biblico da reproducção dos peixes! 

Era esse peixe abundante, extravasado com á agua nas gran- 
cles cheias do Anhemby e do Tamanduatehy, que reunia o gen- 
tio da taba de Tibireçá. Era a piscosidade extrema desses cau- 
daes, em suas irrigações periodicas das exuberantes pastagens 
marginaes, que attrahia as caças variadissimas com que se abas- 
teciam os piratininguaras. Com o tiro certeiro das huis o gua- 
yaná frechava as perdizes e os veados que em tal quantidade co- 
briam as margens do rio lendario, que este denominou-se An- 
hemby: garças, emas, jaburús e patos selvagens, ariranhas, pa- 
tas, capivaras e antas, eram a caça segura e appetitosa do in- 
digena. 

"Os veados eram sem conta nas pastarias gordas, mas em 
sua perseguição appareciam os grandes felinos das mattas da 
Cantareira, a compartir com o homem no banquete regio que 
era a devastação do providencial celleiro vivo, e muitas vezes 
bandos de onças, acossados pelos indigenas e com a retirada 
cortada pelo lado do rio, cahiam espavoridos sobre a nascente 
povoação de S.  Paulo do Campo, com angustiosa surpresa e 
incontido terror dos moradores. 

Essa região paradisiaca era a Piratininga dos primitivos 
paulistas: tendo por centro os actuaes bairros dos Campos Ely- 
seos, da Luz e do Bom Retiro, estendia-se, rio abaixo, até Barra 
Funda, desenvolvendo-se contra a corrente em distancia que a 
ciocumentaçáo colligida ainda não autorisa limitar". (*) 

Natureza bravia! Nem sempre os teus dias decorriam al- 
cyonicos, nascidos entre os sorrisos da madrugada, no berço cor 

(') "Tradições e Reminiscencias Paulistanas" - Affonso A. de 
Freitas. 



de rosa das montanhas longinquas, e declindntes nas tardes de 
suave melancolia ao planger da módula canção do sabiauna 
perdido no amago da matta! 

Quando a atmosphera saturava-se de calor e o bochorno, 
quente, abafadiço, causticante, era varrido pelo "noroeste" 
que soprava rijamente, rolando nas alturas os bulcões trove- 
jantes, negros, escuros, caliginosos, desencadeava-se a tempes- 
táde aos ribombos alarmantes de tupacinunga, ao relampejar 
xsusrador de tupaberaba, e Tupan, coma o nume hephaistico 
cio Olympo grego, era o "vibrador do raio", o deus tonafite 
da virgem natureza. Estampidos temerosos reboavam no seio 
tias florestas, violentamente vergastadas pelo açoite dos ventos 
r pelas rajadas dagua: nem o mesmo jequitibá resistia á furia 
sutanica do furacão. 

Eram impressionantes as tempestades em Piratininga! Bem 
a dissera padre José de Anchieta que as presenciara - Anchieta, 
r, santo thaumaturgo. 

Si era veridico Horacio dizendo acreditar que Jupiter rei- 
nava nos céus, ouvindo trovejar, coe10 tonantem credidimus 
jovem regnare, razão sobrava aos guerreiros de Tibireçá, para 
acreditarem num tyrannico e despotico reinado de Tupan.  . . 

Não só nos céus reinavam deuses. . . Quando o caçador pira- 
ttningano dizimava a vara dos caitetus, acautelava-se, no seio 
aas brenhas, para evitar encontro com aquelle monstro de corpo 
pelludo, montado em não menos monstruoso queixada: era o 
caapora e infeliz seria para o resto da vida quem avistasse esse 
genio protector das caças. Anhanga era o veado branco de olhos 
dc fogo que defendia a corça ligeira do urapará do bugre. Nas 
devesas dos caminhos, no esconso das mattas, na calada da 
noite, atemorizava-se o aborigene; elle, que não temia o jaguar 
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ou a jararaca, que sobrepujava a laço a sussuarana e atacava 
o tubarão a nado em lucta corpo a corpo, receiava o curupira, 
o jeropary, o macachera, o marangiguana, o sacy-perérê. 

Naquelle profundissimo valle, onde serpenteava o "Rio do 
Diabo" escondendo-se no emmaranhado da matta, nesse as- 
sombrado Anhangabahu, só o piaga levantava seu tejupar. Era 



ahi a caverna de Trophonio. Ahi falava o oraculo da tribu. 
Ahi vivia solitario o pagé, agoirando como o noitibó. Mais 
lugubre que a nénia dos thracianos, o canto do piaga era um 
regougo de urutáu. Deante do cuité, espetado numa frecha a 
modo de cabeça, com cabellos, orelhas, olhos, nariz e bocca fin- 
gidos, donde evolava-se a fumarada do tabaco queimado den- 
tro da cabaça, prosternava-se o carahyba, com visagens de en- 
aemoninhado e requebros de lunatico, arvoado pelo fumo e 
revelando á gentilidade os oraculos gerados pelo seu cerebro 
perturbado. 

Augur, cantor e curandeiro, o bruxo só deixava o latibulo 
em visita ás tabus para sagração dos maracás: marginando o 
Anhangabahu até o desaguadouro do Yacuba, seguia elle em 
busca do caminho dci Guaré, em direcção a Ynhapuambuçú, 
onde tinha assento a tribu de Tibireçá. 

Rejubilava-se a aldeia á chegada do feiticeiro. 

Preparavam-se bebidas das mais variadas fructas. D'al- 
gumas era delicioso vinho "de cor a modo de palhete". "Deste 
vi eu uma frasqueira, e se não fora certificado do que era, affir- 
mara que era vinho de Portugal", assevera padre Simão de 
Vasconcellos. O biaribú, saborosissimo, na affirmativa do mes- 
mo sacerdote, era assado em covas abertas pelo chão. 

Iniciavam-se as pmacé;, as danças dos filhos das selvas. 

Eil-os, perfilados em roda na grande ocara, moços e mo- 
cas, moças indias, "bem moças e bem gentis, com cabellos mui 
pretos, compridos pelas espaduas", como as surprehendeu Pero 
Vaz Caminha no dia do descobrimento: "formosas como as 
bellas de Lisboa", na expressão de Pero Lopes: "gente bonita 
de corpo e de apparencia, tanto os homens como as mulheres. 
iguaes á gente daqui", segundo o testemunho do germano Hans 
Staden, que com os do Parahyba conviveu como prisioneiro 
na éra cabraliana. 

Corre o camuty, enchido de cauim, pelas boccas sequiosas 
cios dançantes, esbeltos, imponentes, emplumados com endua- 
pes e kanitares multicores. Retumba o tamboreio do uapy: o 
chocalhar frenetico dos maracás resoa como mil guizos de cas- 



caveis iradas: retinem a cangoera, o urucá, o memby e o muré- 
rnuré: ao descante vibrado pelo guerreiro replica a horda em 
cantares, assobios, palmadas e sapateios, que tremem a terra, 
atroam os tares e estrondejam os valles. Dir-se-ia espantosa 
carga de avalanche guerreira á tribu inimiga, ao som da inubia 
e ao clarinar do boré. H 

Infeliz gente! Desprotegida raça! Desventurado indio! 
Quanta injustiça não soffreste! Acorrentado pelo pescoço como 
cães atrelados, polluiram-te a dignidade! Escorraçado de tuas 
terras, escravisado e esbulhado, foste outro Ahasveros dentro 
de tua propria patria! Não satisfeitos em escqrraçarem-te, em 
escravisarem-te, em esbulharem-te - calumniaram-te! 

O aventureiro precisava justificar-se. Não podia confessar 
que te escravisava par2 viver em tuas terras, á custa do teu suor 
e em vergonhoso concubinato com tuas mulheres e com tuas 
filhas. 

A' tamanha offensa, tu desaffrontavas-te como os civilisa- 
dos; - vingando-te! 

Aquelles que não te conheceram, que não conviveram de 
sol a sol comtigo, disseram de ti estas palavras - "Eram fal- 
sos e infieis; inconstantes e ingratos, e bastante desconfiados. 
Alem de que desconheciam a virtpde da compaixão". Diziam 
ainda que eras vingativo. 

Entretanto, aquelles mesmos que assim falaram, tambem 
aisseram, justificando os teus costumes, que, "na hospitalidade 
e generosidade não havia limites, até para os mesmos inimi- 
gos": que o roubo era quasi desconhecido na tribu, havendo 
nesta, verdadeira fraternidade communista; nenhum bebia ou 
comia sem que fizesse outros participantes; e ainda que, sacri- 
ficavas os captivos de guerra para vingar os amigos e antepas- 
sados mortos pelos do prisioneiro. Tambem dissera, em summa, 
o visconde de Porto Seguro, que - "O selvagem cercado sem- 
pre de perigos não sabe o que seja tranquillidade d'alma: de 
tiido tem que prevenir-se e receiar-se; fica desconfiado de ca- 
racter, e inhabil de pensar sequer em concorrer para melhorar 
a situação da humanidade". 



Apodaram de cruel ao indio, homem primitivo, porque 
se vingava. E os civilisados, por ventura teriam sido menos 
rancorosos, menos vingativos, menos crueis? Aquelles toques de 
rebate do sino da igreja de Saint Germain I'Auxerrois, em 
Paris, na noite de S .  Bartholomeu, dando o signal para a ma- 
tança de trinta mil huguenotes, ainda ecoam distinctamente. . . 
C )  sangue corrido ás escancaras em Carcassonne, ainda mancha 
as paginas da historia de França. Haveria indio tão sanguina- 
rio como Catharina de Medicis ou Carlos IX? Como Luiz XI, 
o monstro que mandou collocar os innocentes filhos de certo 
gentilhomem ao pé do cadafalso para ficarem borrifados com 
o sangue de seu proprio pae? O odio fez hecatombes na civili- 
sação: a vingança devastou o mundo civilisado.. . 

Porque o indio, livre como os passaros, vivendo da caça e 

da pesca, não se acostumava aos habitos sedentarios do eito, 
chamava-o preguiçoso o aventureiro, que só o queria para 
escravo e não para a catechese! 

Ouçamos a palavra autorisada de Couto de Magalhães, o 
grande brasileiro que por dilatados annos viveu entre os indi- 
genas. "Aldear o indio em um ponto, e obrigal-o a cultivar a 
terra para obter um sustento de que elle não necessita é um 
peccado contra o senso commum, e desses que bradam aos 
céus. 

O indio sustenta-se quasi exclusivamente de carne e peixe. 
Desde a lagartixa até a anta, a onça e o jacaré, desde o cara- 
mujo e a ostra até o pirarucú e o peixe-boi, tudo lhe é carne ou 
peixe, e lhe serve de alimento, bom e sadio, e elle o prova com 
a sua robustez, e com o grande numero de annos a que attinge 
antes de lhe vir a decrepitude". Esclarecendo seu pensamento, 
Couto de Magalhães figura um exemplo. "Supponhamos que 
alguem nos viesse fazer a seguinte proposta: - Proponho que 
os brasilejros em vez de comerem carne de vacca, feijão e arroz, 
sr alimentem de lagartixas e jacarés, o que Ihes custará muito 
mais caro ou muito maior trabalho. - Creio que concordarieis 
que não seria facil sujeitar-nos a isso. Sem palmatoadas, tron- 
co e jejum, sería muito pouco provavel que acceitassemos a 



proposta. Depois de acceital-a a poder de pancada, jejum e 
tronco, é muito natural que cada um de nós fosse rebelde, e 
executasse o serviço de apanhar lagartixas para comer, com 
muita má vontade". 

Assim soffreu esta raça que no martyrio soube ser forte. 
Kunca puderam atirar-lhe o labéo de cobarde. Ainda aprisio- 
nada, amarrada á mussurana para o sacrificio, não tremia dian- 
te da morte: luctava, porfiava, defendia-se tenazmente, com 
as ultimas forças, até os derradeiros arrancos da vida. Mais 
brava náo houve. Só o jaguar atacado pela matilha assanhada. 
no esconderijo da matta, morna assim. 

Foi desta raça caldeada com a do conquistador que surgiu 
o bandeirante. Abençoado caldeamento! Afortunado bandei- 
rante ! Salve, gloriosa gente ! 

O amor das florestas latejante no coraçáo do indio, alliado 
so espirito de aventura a palpitar na alma do conquistador, é 
que impelliram o bandeirante para o sertão. 

As igaras, que as apecuitás potentes dos rudes piratinin- 
guaras faziam cruzar nas aguas do Tamanduatehy, do Geriba- 
tiba e do Anhemby, eram agora substituidas pelos batelões dos 
paulistas, quando a monção soberanamente descia o Tietê, ao 
ruflar das azas das anhumas espantadiças e das curicacas assus- 
tadas e gritadoras. E lá se ia, embrenhando-se no seio myste- 
rioso das selvas, a "bandeira" paulista em sua missão civi- 
Iisadora. 

Varnhagen soube resaltar as difficuldades e empecilhos 
vencidos pelos bandeirantes, no desbravamento dos sertões bra- 
sileiros, comparandeos aos dos colonisadores doutras regiões 
aas Americas do Sul, Central e do Norte. 

Diz o historiador: "Os estados hispano-americanos, com 
pequenas excepçóes, ou apresentavam, como nas margens do Pra- 
ta, campinas em que pouco mais que fazer houve que metter 
nellas gado, e acossar os indios com alguma cavallaria, ou for- 
mavam já povos obedientes e com certa civilisaçáo, como no 
Mexico, em Nova Granada e no Perú, onde, agarrado o antigo 



chefe, se conseguia submetter logo, mais ou menos facilmente, 
toda a nacionalidade a elle meio escravisada. 

Na America do Norte, não acharam os colonisadores estas 
facilidades; mas em troco dellas, encontram um clima como o 
donde vinham, rios sem cachoeiras, estradas fluviaes já feitas 
para penetrarem desde logo pelo interior; e encontraram tam- 
bem ou campos ou bosques, sem cobras nem animaes venenosos, 
e que durante o inverno se despiam de folhas, e permittiam aos 
lenhadores livre passagem entre os troncos, os quaes, uma vez 
cortados, não rebentavam mais, apodrecendo os tócos e as raizes, 
e deixando dentro de alguns annos a terra fertilisada, e facil 
de ser sulcada pelo arado. A propria neve, que ahi cobre a 
terra durante alguns mezes de inverno, serve de fecundal-a mais; 
infiltrando-se nella a agua pouco a pouco, causando a morte 
ás formigas e a outros insectos damninhos, ao passo que as chu- 
vas torrenciaes muitas vezes prejudicam, varrendo com as en- 
miradas o humus das pendentes. 

Quão differente se apresentou o Brasil aos seus colonisa- 
dores! O clima geralmente tropical na beira-mar; o sol ahi abra- 
zador para os filhos das zonas temperadas; grande numero de 
cachoeiras nos rios, de navegação semeada de escolhos e de pe- 
tigos; serras asperissimas, invias e cobertas de espessas e im- 
penetraveis mattas; nestas, animaes venenosos e cipós e espinhos 
aue embaraçavam o transito, e com uma vegetação successiva, 
e tão vigorosa que ainda depois de derribado o matto virgem, 
depois de queimado, encoivarado, semeado, e recolhida a safra, 
rebentava de novo com vigor, e se convertia, dentro de pouco, 
outra vez em matto, senão virgem, de tal natureza que se ne- 
cessitava repetir igual esforço para obrigar de novo a mesnia 
terra a produzir, em vez de arvores seculares, ás vezes de fructos 
venenosos, os alimentos necessarios á vida do homem". . . 

A ardencia do sol, as grandes cachoeiras dos caudalosos 
rios, as serras interminas a transpor, as florestas, as febres, as 
viboras e as firas, foram o rochedo de Sisypho que o bandei- 
rante rolou pelos sertões. . . 

Senhores. Ha trezentos e setent:i e um annos,numa peque- 



riria casa barroteada, coberta de guuricanga, no alto duma col- 
lina, onde palmeiras esbeltas agitavam seus leques ao sopro das 
aragens, com o ar senhoril de duquezas na corte, o sacerdote 
invocava o santo patrocinio de Paulo, ante as vistas curiosas 
dos rudes guerreiros e das virgens selvagens, para as regiões 
agrestes de Piratininga. E o apostol6, das alturas, deixou cahir 

% 

sobre as risonhas campinas as bençams propiciatorias como o 
Ourichúvo desfeito em torrentes luminosas. 

Fora présbyta o roupeta: vira ao longe a predestinação da- 
quellas paragens. 

Senhores. Contemplae-as, hoje, do alto da mesma collina 
cnde, outrora, se erigira aquella pequenina casa barroteada, co- 
berta de guaricanga.. . A mutação do scenario surprehende, 
deslumbra, fascina, maravilha. . . 

Bemdita sejas tú, cidade de São Paulo! 

O rouxinol canta de preferencia junto ao ninho onde ge- 
lou-se. Os teus filhos, cidade heroica, morrem bemdizendo o 
berço onde nasceram! 

"Paulista por mercê de Deus", é o grito d'alma dos que 
te extremecem . . . 



O ENCONTRO DOS RESTOS 
MORTAES DO 

PADRE DIOGO ANTONIO FEIJO' 
POR 

AFFONSO A. DE FREITAS 

Paulista, da Capital, membro benemerito e presidente reeleito do Ins- 
tituto Historico e Geographico de S. Paulo, membro e secretario 
da Academia Paulista de Letras, membro correspondente de nu- 
merosas associações scientificas nacionaes e extrangeiras, organi- 
zador do volume XXII da Revista do Instituto, commemorativo 
da  passagem do primeiro centenario da independencia nacional e 
autor de numerosos estudos sobre a historia de S. Paulo entre os 
quaes a " Geographia do Estado de S .  Paulo" - a "Autochtonia 
do Selvagem Brasileiro" - "Os Guayanás de Piratininga" - a 
"Distribuição das Tribus Indigenas na Epoca do Descobrimento" - 
a "Imprensa Periodica de S. Paulo desde seus primordios até o 
anno de 1914" - as "Tradições e Rerniniscencias Paulistanas" - 
"Piratininga Exhurnada" - " S .  Paulo no dia 7 de Setembro de 
1822" - "Notas sobre a filiaçáo, puericia e adolescencia do padre 
Feijó" - " Plan-Historia da Cidade de S. Paulo" - "Folganças 
Populares r'o Velho São Paulo" - O Material Bellico da Varzea 
do Carmo", todos muita bem acceitos gela critica, e "Revolta de 
5 de Julho em S. Paulo" e "Diccionario Historico, Topographico, 
Estatistico, Biographico, Bibliographico e Ethnographico de 
São Paulo", ambos ainda ineditos, etc. etc. 





O encontro dos restos mortaes do 

Padre Diogo Antonio Feijó 

RESENHA DOS TRABALHOS DA COMMISSÃO 
DO INSTITUTO HISTORICO E CEOCRAPHICO 
DE S. PAULO APRESENTADA POR SEU RE- 
LATOR 

AFFONSO A. DE FREITAS 
(MEMBRO BENSMERITO DO INSTITUTO)  

PROPOSTA DE ORGANIZAÇÃO DE UMA COMMISSÃO 
DE PESQUISA PARA CONHECIMENTO DO PARA- 
DEIRO DOS RESTOS MORTAES DO PADRE DIOGO 
ANTONIO FEIJÓ. 

16." sessão regzntental do Instztuto Historico e Geo- 

graphico de São Paulo realicada a 5 de Outubro de 
1917, presidida por Mons. Ecechias Galvão da Fon- 

toura e secretariada pelos Srs. A f fonso  .4. de Freifas 
e tenente-coronel Pedro Dias de Campos. 

Pede a palavra o sr. A f f m s o  de Freitas e, referindo-se (í 

proxima passagem do centenario da Independencia Nacional, diz 
que o Instituto Historico e Geographico de São Paulo aa pre- 
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parar-se para a commemoração desse grande acontecimento 
hzstorico, não deve sómente agir n o  desempenho da missão ar- 
dua, aliás, de colligir os fástos da actividade paulista, e m  suas 
?r;odalidades multiplas, na  consecução do ideal de nossa eman- 
cipação economica e da sua comparticipação maxima na reali- 
sação da nossa independencia politica. 

A o  Instituto de S. Paulo, a todo paulista patriota, continúa 
o orador, occorre ainda o dever de, cultuando os sentimentos 
de affectividade collectiva, de respeito e de veneração pelos 
cultos que, no  devotamento de acendrado amor da Patria pre- 
pararam o Brasil para emprehendimentos maiores, o dever de 
tambem zelar do  que de material 120s resta dos grandes fauto- 
res da noisa nacionalidade independente. 

A terra paulista recolheu e m  seu seio os restos mortaes de 
muitos dos seus filhos que mais proemznencia tiveram no  pre- 
paro da nossa emancipação politica. 

Dos Andradas póde S. Paulo indicar as sepulturas n'urna 
das quaes a piedosa curiosidade lerá o epitaphio que a veneração 
popular traçou, .pelo punho de humilde filho d o  povo, como a 
rtiais tocante, expresszva, sincera e expontanea homenagem até 
Aoje prestada ao P~tr iarcha da I~zdependencia. 

Tambem o forasteiro curioso das nossas tradições poderá 
ziisitar o tuinulo do  brioso militar que mandou a guarda de 
honra na épica jornada de 7 de Setembro de 1822; o jazigo d o  
triumviro de 1831; a sepultura do  primeiro brasileiro que pro- 
~ l a m o u  rei do Brasil ao principe d. Pedro. . . . 

Mas ficará por satisfazer a curiosidade que hoje pretenda 
~ a b e r  onde param os restos mortaes daquelle que melhor de- 
fendeu os interesses brasileiros nas Côrtes de Lisboa e que, quan- 
d o  ministro da justiça e quando regente do  Imperio, salvou o 
Brasil da anarchia e da ruina, d o  Padre Diogo Antonio Feijó, 
cuja petrea inflexibilidade e indomita energia ficaram sem exem- 
plo n o  periodo bragantino imperial. 

De facto, apezar d o  fallecimento d o  grande patriota ter 
occorrido nesta Capital e m  época nossa contemporanea quasi, 
ignora-se hoje o local certo e m  que jazem os preciosos despojos 



do  extraordirzario politico do primeiro zmperio e do periodo das 
regenczas. 

A tradição e os archizlos guardam a memoria d o  enterta- 
mento do  grande patriota na egreja da Ordem Terceira do  Car- 
mo. A entrega dos restos mortaes de Feijó a seu sobrinho An- 
tonio Benedicto Palhares de Camargo, para serem trasladados 
para a Ordem Terceira de S .  Franczsco, da qual era então mi- 
xistro o brigadeiro Raphael Tobias de Aguiar, está confirmada 
por documento official cuja cópia o orador possue. 
. . . .Mas, continúa o sr. A f fonso  A .  de Freitas, e m  que ponto do 
cemiterio privado de S .  Francisco escondeu a ciumenta venera- 
g:ão do  chefe ostensivo da revolução de 42, os restos mortaes do 
glorioso engeitado da rua da Freira? Eis o que é ignorado e o 
que o Instituto Historico de S.  Paulo deve tomar por compro- 
mzsso de honra esclarecer, a fzm de que possamos mostrar aos 
compatricios de 1922, venerados como devem ser, os despolos 
c;aquelle que, si não foi  o "Marechal de ferro" dos tempos an- 
t!gos, como querem alguns, é porque, e m  verdade, Floriano é 
que foi  o Padre Feijó dos tempos modernos. 

Concluindo sua brilhante oração o Sr. Affonso A.  de Frei- 
tas propõe a designação de uma commissão que s i  incumba de 
proceder ás necessarihs diligencias para encontrar os restos mor- 
taes do  Padre Feijó. 

A proposta do sr. Affonso de Freitas é approvada por una- 
nimidade de votos, sendo designados para comporem a reje- 
rlda Commissão os srs. Senador Luil  Pzla, Afjonso A. de Frei- 
tas, tenente-coronel Pedro Dias de Campos, coronel João Lellis 
Vieira e padre Deusdedit de Araujo. 

c" 

(Transcripto do livro de Actas do Instituto). 





Os Restos Mortaes do Padre Diogo 
Antonio Feijó 

RELATORIO DOS TRABALHOS REALISADOS 
PELA COMMISSÃO DO INSTITUTO HISTORI- 
C 0  E GEOGRAPHICO DE SÃO PAULO, EN- 

CARREGADA DE PESQUISAR O PARADEIRO 
DOS RESTOS iMORTAES DO PADRE DIOGO 
ANTONIO FEIJó, APRESENTADO PELO RE- 
LATOR SR. AFFONSO A. DE FREITAS, EM 
SESSÃO MAGNA DE 16 DE JULHO DE 1918, 

PRESIDIDA PELO SR. DR. ALTINO ARAN- 
TES. 

Exmo. sr. dr. Presidente do Estado e cio Instituto. 

Exmo. Sr. Arcebispo Metropolitano. 

Illustres consocios. 4 

Minhas senhoras. 

Na historia do mundo um momento houve em que deter- 
minado povo da terra, ainda deficientemente constituido pela 
modernidade do seu apparecimento e pela heterogeneidade de 
origem, viu-se abalado na sua recente constituição pelo vendaval 
da discordia que, do norte ao sul, trabalhava o só10 patrio, 
ameaçando tudo subverter. 



Esse povo era o brasileiro. O angustioso momento de vida 
politica atravessado pela patria, era o agitadissimo periodo da 
abdicação e o inicio do systema regencial, em que as moleculas 
ainda mal unidas da nossa nacionalidade ameaçavam desaggre- 
gar-se aos embates dos partidos apenas esboçados, e da furia 
iecolonisadora mal suffocada. 

Mas eis que surge um homem, apoucado de physico, clau- 
dicante de saude, porém, athleta de animo e sadio de espirito 
que, pela impeccabilidade de suas virtudes, pela limpidez de 
suas intenções. pela vastidão dos seus talentos, pela rigidez do 
seu caracter e pela inflexibilidade de suas convicções, impõe-se 
á vontade nacional, eleva-se ao poder, a principio com attribui- 
ções de ministro, em seguida no pleno exercicio de funcções 
najestaticas, abafa revoltas, derrue velleidades anachronicas de 
recolonisação, impõe ao estrangeiro o respeito á nacionalidade 
brasileira, obriga os partidos a se arregimentarem dentro da lei 
e convence a rebeldia avezada e fremente, de que no governo 
aa  nação existe uma vontade intelligente e orientada, potente 
e inflexivel, a todo sacrificio resolvilda para reconstituir a na- 
clonalidade periclitante. 

Esse homem era o paulista Diogo Antonio Feijó, humilde 
engeitado e. pelo seu esforço proprio, padre-mestre, professor 
de humanidades, deputado ás cortes de Lisboa, ministro da Jus- 
tiça, senador, regente do Imperio. 

Pobre, honesto e puro, tão pobre, tão honesto e tão puro 
qi:e, na luminosa trajectoria da vida publica, se conservou in- 
vulneravel aos ataques dos seus adversarios e inimigos, subiu 
aos mais altos estadios do poder, do qual voluntariamente se 
apeou, depois de ter salvo a patria da desaggregação e da ruina, 
pzra acabar seus dias gloriosos no torrão natalicio pobre, honesto 
e puro, com a mesma pobreza, honestidade e pureza com que 
viera ao mundo. 

A PEKDA DOS DESPOJOS 

Pois bem! Foram os despojos desse illustre paulista, desse 
beaemerito filho da patria; foram os restos mortaes do extraor- 



dinario consolidador da nacionalidade brasileira em 183 1, que 
se perderam lastimavelmente no curto trajecto de trasladação, 
em 9 de Novembro de 1852, da  egreja da Ordem Terceira do 
Carmo para a da Ordem Terceira 'de S .  Francisco. 

Filho do nada, parece que a fatalidade do acaso se com- 
prazia em reverter ao nada tudo que de fallivel restasse do 
grande patricio. 

Mas a perda condemnavel dos despojos do eminente pa- 
triota não podia ser definitiva; o esquecimento criminoso do 
logar em que fora, por ultimo, recolhido tudo que de contin- 
gente restava do inclito sacerdote do dever, teria de ser repara- 
do  para que as gerações futuras soubessem onde pairavam, onde 
poderiam ser invocados os manes de Feijó, constituia mancha 
negra a macular o patriotismo nacional e o civismo dos 
paulistas. 

Era imprescindivel, era urgente que essa mancha desappa- 
recesse, fosse apagada; era indispensavel que ao celebrar as 
festas commemorativas do centenario da Independencia do  Bra- 
sil, S .  Paulo pudesse affirrnar a todos os compatricios que em 
1922 nos visitarão, de çe não ter olvidado do  seu dilecto filho, 
indicando á veneração da Patria o local do seu derradeiro re- 
pouso. 

AS PRIMEIRAS INDAGAÇõES 

A S. Paulo, ao Instituto Historico e Geographico de S .  
Paulo, legitimo depositario dos gloriosos fastos do  passado pau- 
lista, competia essa ardua mas honrosa e dignificante tarefa de 
civismo; e foi assim que o Instituto Historico de S. Paulo, ap- 
provando a proposta do  relator deste trabalho nomeou, em ses- 
são de 5 de Outubro de 1917, a commissão constituida dos srs. 
cir. Luiz Piza, Affonso A. de Freitas, tenente-coronel Pedro 
Dias de Campos, coronel João Lellis Vieira e padre Deusdedit 
de Araujo, commettendo-lhe o encargo de restituir á Patria os 
restos mortaes do glorioso engeitado da rua da  Freira. 

E' do desempenho dessa nobre tarefa de patriotismo que a 
Commissão vem dar contas ao Instituto Historico, a S. Paulo e 
ao Brasil. 



Nomeada a 5 de Outubro de 1917, a Commissáo reuniu-se 
no dia seguinte acclamando por seu presidente, ao Sr. dr. Luiz 
Piza e deliberando, por unanimidade de votos, eleger seu rela- 
tor ao Sr. Affonso A. de Freitas a quem confiou o encargo de 
tolligir as informações preliminares ao seu trabalho de conjunto. 

E os trabalhos do relator começaram seguindo duas ordens 
de pesquisas diversas, porém, de desenvolução parallela; a 
perscrutação das tradições populares, ainda as mais absurdas e 
inverosimeis. relativas ao sepultamento e consequente traslada- 
çáo de Feijó, e a reconstituiçáo fiel dos ultimos dias de vida 
do abnegado patriota, até o seu trespasse e sepultamento. 

Que esses trabalhos foram diligentes, que o desdobramento 
cios esforços da Commissão teve o melhor encaminhamento, dil-o 
brilhante e eloquentemente o encontro incontrastavel, rodeado 
8as mais inconfundiveis e inconcussas provas, dos restos mortaes 
do padre Feijó; affirma-o a copiosa documentaçáo colligida ca-. 
paz de corrigir muitas das numerosas biographias, algumas das 
quaes, si bem que denunciando o fundo de especulação historica 
de que se revestiram, correm impressas adulterando a austeri- 
dade de costumes, a rigidez de caracter, a bondade da alma e o 
ebpirito eminentemente religioso do grande brasileiro. 

A MORTE DE FEIJO' 

Atacado desde 11836 de cruciantes dores osteocopicas pro- 
duzidas provavelmente pelo "tabes dorsalis", em breve seguidas 
pela hemiplegia do lado esquerdo, e depois pela paraplegia dos 
rriembros inferiores, Feijó recolheu-se a S .  Paulo, de volta do 
seu desterro em Victoria, indo residir na casa de sua proprie- 
ciade, á rua da Freira n. 11, hoje Senador Feijó 29. 

Já então o ex-regente soffria horrivelmente: quinze dias 
antes do seu fallecimento passa-se, quasi moribundo, para a casa 
contigua n. 9, hoje 27, então residencia do seu sobrinho adoptivo, 
Antonio Benedicto Palhares de Camargo e da familia deste, 
composta de sua senhora d. Placidina Flora de Alambary, e dos 
filhos, que ainda vivem, a exma. Sra. d. Brasilia Augusta Pa- 
lhares do Amara1 e João Baptista de Alambary Palhares. 





O carinho fraternal de Palhares armou o aposento de Feijó 
i:a sala de visitas que fica á direita de quem entra no predio; 
foi entre as paredes desse acanhado compartimento que o bene- 
merito paulista cerrou para sempre os olhos ás onze horas da 
rioite de 10 (1) de Novembro de 1843,'rodeado dos parentes e 
cmigos mais intimos, esquecido talvez pelo seu rei mas lembra- 
do certamente do seu povo pelo qual se offerecera em holo- 
causto. 

No dia immediato o corpo de Feijó é embalsamado pelo 
systema egypciano; o seu coração é entregue a Antonio-Palha- 
res que o encerra em um frasco de vidro e os olhos, dizem, (a 
Commissão não averiguou) são remettidos ao brigadeiro Tobias 
cie Aguiar. 

O ENTERRO 

A 14, o corpo é conduzido, de noite, á egreja do Convento 
do Carmo onde é velado até ao amanhecer do dia 15, em que se 
realisam as exequias de corpo presente, recitando por essa oc- 
casião, o padre Pedro Gomes de Camargo, a bellissima "Oração 
Funebre" encontrada em quadruplicata (2) pela Commissão na 
sepultura de Feijó e divulgada pelo "Correio Paulistano" de 
22 de Junho ultimo. 

Do enterro e das exequias em homenagem a Feijó nos le- 
gou a resenha o padre Geraldo, do qual teremos ainda oppor- 
tunidade de falar. 

"O enterro (diz o grande amigo e discipulo do 
padre Feijó) foi o mais pomposo que até então se 
tinha visto na capital de S .  Paulo, não obstante 
haver elle no testamento com que falleceu, declara- 
do o seguinte: "quero ser enterrado sem acompa- 
nhamento, nem officio e de Iôba sómente." Todas 
as corporaçóes religiosas, grandes e pequenas, de 
todas as classes e de todos os crédos politicos o 
acompanharam ao seu ultimo jazigo, vindo muitos dos 
seus amigos e affeiçoados, de mais de 20 léguas de 
distancia, .para tomarem parte nesse acto de pieda- 



de e religião. No seguinte dia, depois de findo o 
officio de corpo presente, a missa solenne e encom- 
mendações do estylo, subiu ao pulpito o revm. padre 
Pedro Gomes de Camargo, e em um eloquente e 
pathetico discurso, de tal modo descreveu as vir- 
tudes do varão de quem havia sido um dos disci- 
pulos, que fez muitas vezes derramar lagrimas aos 
seus numerosos ouvintes. Terminadas as cerimonias 
religiosas, ao dar-se o corpo á sepultura, foram fei- 
tas pela tropa de todas as armas que se achava 
postada nas immediações do templo, as honras mi- 
litares que lhe competiam, como gran-cruz da Im- 
perial Ordem do Cruzeiro." (3)  

DIOGO ANTONIO FEI JO' 

Retrato a gouache, pintado em 1835 na occasião em que O 

grande regente escrevia o seu testamento 
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Terminadas as homenagens religiosas, o corpo de Feijó 
baixou á terra, nesse mesmo dia, tendo sido sua sepultura aberta 
junto ao altar do Senhor dos Passos, na Ordem Terceira do 
Carmo, da qual o grande regente era irmão. 

A TRASLADAÇÃO PARA S. FRANCISCO 

Ilecorreram os tempos e a fulgurante individualidade do 
ministro da Justiça de 1831 já se ia esbatendo na memoria po- 
pular, quando se agitou a questão da trasladação de Feijó para 
o jazigo da Ordem Terceira de S. Francisco da Penitencia. 

Foi isto em 1851. Palhares de Camargo dirige-se ao bri- 
gadeiro Raphael Tobias de Aguiar, então ministro dos tercei- 
ros de São Francisco, e solicita a ereccão de um mausuléo no 
Jazigo da Ordem, onde pudessem ser recolhidos os ossos do 
chefe espiritual da revolta de 1842. Em reunião de mesa, rea- 
lisada em Julho, Tobias expõe a pretenção de Palhares, fican- 
do então deliberado que o syndico da Ordem ouvisse a respeito 
a familia do ex-regente, como se deprehende da seguinte trans- 
t ripcão: 

"Livro 4.0 dos termos, pags. 133. - Termo 
de posse dos Irmãos novamente eleitos neste aniic 
de 1850 a 1851. 

"Foi proposto pelo irmão Ministro que pedin- 
do a Familia do Exmo. Feijó queria que a Ordem 
Terceira concedesse hurn logar onde podesse ellevar 
hum Mausuléo aos ossos daquelle Exmo. Regente 
fallecido, a Mesa decidi0 que se consultasse com a 
Familia p. ver o plano do da Mausuléo, o Irmão 

Syndico ficou incumbido de exigir o do plano p.a 
avista delle a Mesa decidir. Do que para constar 
lavrei o presente termo. Eu José Xavier Ferreira 
que escrevi. T.  de Aguiar, ministro - Dr. X. Fer- 
reira, Commissario, etc." 



O irmão syndico foi, confabulou com a familia do gran- 
de morto, e novas referencias á trasladação de Feijó appare- 
cem no citado livro 4.", ás folhas 134: 

"Aos 24 de Agosto do anno de 1851. 

"O nosso irmão Syndico participou que tendo- 
se entendido com a Familia do Exmo. finado Diogo 
Antonio Feijó sobre que lhe foi incumbido disse 
que tratou com a familia para que apresentasse o 
plano do Mausuléo, ou logar para o deposito dos 
ossos e que até o presente nada lhe foi apresen- 
tado. " 

E nada mais: nenhum outro lançamento, a mais leve re- 
ferencia siquer, a Feijó, foi encontrada nos registros da Ordem 
Terceira Franciscana pelo relator, no desdobramento de suas 
pesquisas em que teve a auxilial-o a boa vontade do actual 
ministro terceiro, dr. Carlos Knuppeln e secretario Sr. Chris- 
pim de Oliveira 

No jazigo da Ordem tambem nenhuma inscripção, ne- 
nhum letreiro sepulcral indicava que os preciosos restos do 
venerando patricio alli houvessem sido recolhidos: dos sepul- 
tados no acanhado recinto sagrado alguns tinham a sua ori- 
gem esclarecida por epitaphios; outros, porém, jaziam em 
urnas, tumbas e carneiras, anonymas umas por não terem 
jámais recebido inscripções, outras por apresentarem os epi- 
taphios sacrilegamente destruidos. 

Entretanto, a tradição popular guardava uniformemente 
a memoria da trasladação de Feijó para a Ordem Francis- 
cana, e mais de um documento escripto confirmava o facto 
tradicional. 

Pesquisando no arcbivo da Ordem Terceira do Carmo, 
posto á sua disposição pelo sr. dr. Primitivo Sette, prior, e 
pelo virtuoso sacerdote monsenhor dr. Camillo Passalacqua, 
commissario, teve o relator a opportunidade de, em compa- 
nhía do membro da commissão, Sr. Lellis Vieira, confrontar 



com o original, verificando a sua rigorosa exactidão, a cópia 
cio documento que ha muito possuia e que lhe serviu de iun- 
damento para a sua proposta de 5 de Outubro, relativo á 
trasladação de Feijó e cujos topicos principaes são os seguin- 
tes : 

"Aos nove dias do mez de Novembro de mil 
oitocentos e cincoenta e dois em o Consistorio da 
Veneravel Ordem Terceira de Nossa Senhora do 
Monte do Carmo desta Imperial Cidade de S. Pau- 
lo, acharão-se presentes os irmãos abaixo-assigna- 
dos, e Revmo. Commissario desta Veneravel Ordem 
Terceira e ahi compareceu Antonio Benedicto Pa- 
lhares de Camargo, apresentando um requerimento 
em que pedia ao Exmo. e Revmo. Sr. Bispo Dioce- ., 
sano a trasladação dos restos mortaes do Exmo. Se- 
nador Diogo Antonio Feijó, que se achavão depo- 
sitados no jazigo desta Veneravel Ordem Terceira 
para a Egreja da Veneravel Ordem Terceira de S. 
Francisco cujo Requerimento é do theôr seguinte: 
"Exmo. e Revmo. Senhor. - Diz Antonio Benedi- 
cto Palhares de Camargo, que tendo de trasladar 
os restos mortaes do fallecido Padre Diogo Antonio 
Feijó da Ordem Terceira de Nossa Senhora do 
Monte do Carmo para a de S. Francisco não póde 
fazer sem licença de V. Exa. por isso pede a V. 
Exa. Revma. se digne conceder dita licença. 

E receberá mercê. - Despacho: Como pede. 
- S. Paulo, 25 de Outubro de 1552. - Assignado: 
Antonio Bispo, e em virtude do despacho. acima 
concordarão os irmãos presentes que se entregasse 
os ditos restos mortaes o que neste mesmo dia fo- 
rão entregues ao dito Palhares." 

Officialmente constava, pois, a entrega á Palhares dos 
despojos de Feijó na Ordem Carmelitana para serem trasla- 
dados para a Ordem Terceira de S. Francisco da Penitencia. 



O PARADEIRO DOS DESPOJOS 

Entretanto, que teria feito Antonio Benedicto das reli- 
quias preciosas que, por determinação superior, a Ordem Car- 
melitana lhe entregara, uma vez que, officialmente, não cons- 
ta o recolhimento dos despojos aos jazigos da Ordem Fran- 
ciscana a que se destinavam ? 

E' o que nos explica, si bem que perfunctoriamente, um 
chronista contemporaneo, o padre Geraldo Leite Bastos, por 
nós já citado, intimo e devotado amigo de Feijó e por isso 
mesmo digno de todo credito. 

O relator da Commissão lembrava-se de ter lido em sua 
infancia, na bibliotheca de seu pae, um folheto de autoria do 
padre Geraldo em que apparecia a noticia da trasladação de 
Feijb para a egreja de S. Francisco. Era uma vaga reminis- 
cencia que, entretanto, deveria ser tomada em consideração 
dada a carencia de informes positivos. 

O folheto em questão, unico exemplar de que temos no- 
ticia, devia encontrar-se no Rio de Janeiro. O Sr. tenente- 
coronel Pedro Dias de Campos, membro da Commissão, in- 
cumbiu-se de promover os meios de ser consultado esse folhe- 
to, e em breve seguia para a capital da Republica o Sr. Affon- 
so de Freitas Junior, com instrucções especiaes para copiar tudo 
que de interessante encerrasse o opusculo, respeito ao recolhi- 
mento de Feijó á egreja dos Terceiros Franciscanos. 

Dias depois volta o nosso emissario trazendo diversos ex- 
ccrptos do livro, entre os quaes o seguinte de importancia ca- 
pital : 

"Alguns annos depois, entenderam os seus pa- 
' 

rentes que lhe deviam dar um jazigo perpetuo na 
egreja da Ordem Terceira de S. Francisco, de que 
era então commissario (*) o seu particular amigo, 

( O )  
Ministro devera ter escripto o Padre Geraldo. 
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o honrado brigadeiro Raphael Tobias de Aguiar, 
e para alli particularmente foi trasladado no mes- 
mo caixão de chumbo; conservando-se ainda hoje 
o seu cadaver em perfeito estado, assim como o seu 
coração, tambem na mesma redoma de vidro em 
que havia sido collocado." 

.Antonio Benedicto Palhares de Camargo, entregara, se- 
gundo a affirmacão do revmo. Leite Bastos, os despojos de 
Feijó á Ordem Franciscana, mas o fizera - particularmente 
- isto é, sem as formalidades officiaes e legaes do recebimen- 
tr, do corpo. 

A memoria do povo, concordando com os documentos es- 
criptos affirmava, a uma voz, terem sido os restos mortaes de 
Feijó recolhidos á egreja da Ordem Terceira de S. Francisco, 
porém, no recinto do jazigo a tradição diluia-se desdobrando- 
se em numerosas e desencontradas versões. 

Monsenhor Francisco de Paula Rodrigues, o venerando e 
inolvidavel padre Chico, lembrava-se de, aos doze annos de 
rdade e, portanto, em 1852, ter visto na egreja da Ordem Ter- 
ceira do Carmo, um caixão mortuario que empregados da 
egreja lhe disseram encerrar os restos mortaes do padre Diogo 
Antonio Feijó. 

Dias ciepois dessa occurrencia o ,coroinhaJ de então estan- 
do á porta de sua casa na rua das Flores n. 16, via passar o 
alludido caixão, transportado em carrwa, pela rua de Santa 
Thereza, cortando o inicio da rua das Flores, em direcção no 
largo de S. Francisco. 

Esta noticia ouviu-a o relator da Commissão do proprio 
padre Chico, ha cerca de oito annos, e ouviu-a tambem da 
mesma origem, por diversas vezes, o venerando monsenhor 
Ezechias Galvão da Fontoura, digno vice-presidente do Ins- 
tituto. 

O conhecido e estimado historiographo paulista, sr. An- 
tonio Egydio Martins e suas exmas. irmans, filhos do velho 
Lourengo Domingues Martins, que foi quem, na qualidade de 



secretario da Ordem Terceira Carmelitana, entregara a Palha- 
r.es os despojos de Feijó, acreditavam achar-se o cadaver do 
ex-regente encerrado numa das carneiras do lado direito da 
entrada do jazigo ou na primeira, junto e á direita do altar. 

O Sr. conego Tavares, que por muitos annos exerceu o 
commissariado dos terceiros de S. Francisco, asseverava ter 
ouvido de velho sacristão, contemporaneo da trasladação de 
Feijó, que os procurados despojos haviam sido recolhidos a 
uma das urnas existentes sobre as carneiras do jazigo. O sr. 
João Cancio Coutinho sabe, por outiva de uma sua velha pa- 
renta, que o ataúde de Feijó, após a trasladação, permanecera 
em exposição, por diversos dias, no jazigo de S. Francisco. 
Parentes de Antonio Palhares evocavam reminiscencias de ha- 
ver sido Feijó recolhido ao alto da parede sobre a porta de 
entrada do jazigo. O sr. ministro da Ordem Terceira aventava 
a hypothese do recolhimento dos preciosos despojos sob o al- 
tar da Immaculada Conceição.. . 

A concordancia entre a tradição e os documentos escri- 
ptos na affirmativa de que os restos venerandos de Feijó ha- 
viam sido entregues á guarda da Ordem Terceira de S. Fran- 
cisco era completa, absoluta: nenhuma versão, nenhum boato 
divergente fora colhido que viesse desaconselhar a busca 
rigorosa no jazigo da Ordem, ou justificasse qualquer pesqui- 
sa fóra daquelle recinto. 

Chegara, pois, o momento de se desenvolver a acção con- 
junta da Commissão. E, assim, reunida esta a 2 de Abril, sob 
a presidencia do Sr. dr. Luiz Piza, deliberou que, obtida a in- 
dispensavel permissão das autoridades ecclesiasticas e civis, 
fosse o jazigo pesquisado, palmo a palmo, sondadas as suas 
pandes e abertas as carneiras e urnas indicadas pela tradição 
c,  se isso náo bastasse, examinadas tambem fossem as demais 
sepulturas anonymas da necropole franciscana, considerando- 
se a Commissão reunida em sessão permanente até ser attin- 
&ido o resultado final dessas diligencias. 

Nessa mesma sessão o relator lembra que a Commissão 
deveria considerar a hypothese da ausencia, no interior das 
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sepulturas, de indicios bastante fortes, capazes de autorisar a 
identificação dos despojos tão anciosamente procurados, o que 
era plausivel admittir-se, dada a verificada inexistencia de in- 
dicações exteriores muito mais faceis de serem produzidas e 
conservadas. 

E' verdade que, pela descripção d o  venerando Leite Bas- 
tos. o cadaver embalsamado de Feijó deveria ser encontrado 
eiicerrado em caixão de chumbo, tendo ao lado uma "redoma" 
de vidro contendo o coração do grande patriota; mas, si todas 
essas informações falhassem, nem por isso deveria a Commis- 
sáo desanimar e nem interromper o seu patriotico trabalho, 
tanto mais quanto outra ordem de pesquisas capaz de attingir 
o resultado almejado poderia ser emprehendida. 

O relator dos trabalhos apresenta, então, diversos retra- 
tos de Feijó em edades differentes e, analysando-os e confron- 
tando-os-entre si, disse que o ex-regente deveria ser de esta- 
tura mediana, o que era facilmente averiguavel estabelecendo- 
se a proporcionalidade, num dos retratos, da sua estatura com 
:i altura dos moveis junto aos quaes o grande paulista se fi- 
;.era retratar; teria o craneo approximadamente brachycepha- 
10 a fronte alta e espaçosa, de diametro mais amplo que o 
dos angulos faciaes superiores e leve depressão na raiz 
do maxillar superior; os cabellos deveriam ser castanho-escu- 
 os, ligeiramente anelados. A estes signaes poderiam ainda re- 
iinir-se, si o cadaver fosse encontrado em relativo estado de 
conservação, os vestigios dos estragos fatalmente produzidos 
pela paralysia a que succumbiu Feijó. 

Com esses indicios, uma vez que todos elles coincidissem 
Iium mesmo cadaver ou ossada, pensava o relator que a Com- 
missão poderia, com segurança, distinguir os restos mortae! do 
padre Feijó no pequeno jazigo da  Ordem Terceira, si realmen- 
te os ossos do inolvidavel paulista alli tivessem sido recolhidos. 

Estas conclusóes do relator foram acceitas pela Commis- 
sZo que tambem approvou a proposta do Sr. coronel João Lel- 
lis Vieira no sentido de se entregar ao. conhecimento do pu- 
blico a resenha dos trabalhos e as resoluções tomadas nessa 
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primeira sessão, porquanto dessa divulgação poderiam surgir 
novos esclarecimentos. 

No dia seguinte a imprensa diaria publica o historico re- 
sumido, mais ou menos fiel, da sessão, realisando-se então, em 
parte, as previsões do distincto proponente: além de numero- 
sas cartas de encorajamento e sympathia, si bem que desacom- 
panliadas de qualquer elemento elucidativo, recebeu o relator 
da  Commissão a visita do conhecido e distincto paulista Sr. 
Mario Peixoto Gomide, que o procurou expressamente para 
fornecer-lhe interessantes informações relativas á existencia, 
na capital, de uma respeitavel senhora, sobrinha e contempo- 
ranea de Feijó. Essa senhora, affirmava com segurança o pres- 
tativo informante, sabia do destino que levara o coração do 
benemerito paulista e possivelmente poderia fornecer valiosos 
esclarecimentos a respeito dos ultimos dias de vida do ex-re- 
gente do Imperio. 

A senhora a que se referia o Sr. Gomide era a veneranda 
paulista d. ~ r a s i i i a  Augusta Palhares do Amaral, filha de 
Antonio Benedicto Palhares de Camargo e sogra do conhecido 
cidadão dr. Jorge Neddermeyer, a quem o Sr. Peixoto Gomide 
muito gentilmente se prestava apresentar a Commissão. 

O facto de se tratar de uma filha dc  homem que mais iii- 
timamente conviveu com Feijó, e que tambem fora sua con- 
temporanea despertou o mais vivo interesse do  relator que acre- 
ditou na possibilidade de obter preciosos informes relativamente 
ao paradeiro dos despojos mortaes do tio adoptivo de Palhares. 

Nessa persuasão procurou immediatamente o Sr. dr. L.uiz 
Piza, presidente da .Commissão, com quem confabulou, fican- 
do resolvido que se ouvisse a illustre matrona, tomando-se por 
tcrmo as suas declaraçóes. 

No dia seguinte os srs. dr. Luiz Piza e Affonso 4. de 
Freitas entenderam-se com o Sr. dr. Neddermeyer o qual, com 
a gentileza que o caracterisa, promptificou-se a fazer a appro- 
ximaçáo desejada, acompanhando os membros da Commissão 
á residencia de d. Brasilia do Amaral, á rua Augusta n. 441. 

Explicados os fins a que iam os visitantes, a complacente 



e virtuosa senhora annue em responder ao que lhe fosse per- 
guntado, declarando então lembrar-se perfeitamente do falle- 
cimento do padre Feijó, que se déra na casa de residencia da  
declarante, á rua da Freira, 9. 

Não esteve presente aos ultimos momentos do grande pa- 
triota porque os costumes da época não permittiam a assisten- 
cia de senhoras e creanças aos moribundos, assim como lhes 
vedavam o ingresso nas camaras ardentes e, pela força dos 
mesmos costumes, tambem não pudera assistir ao sahimento 
do feretro nem ás exequias celebradas. 

Ignorava em absoluto. o facto da  trasladação dos restos 
mortaes de Feijó, para a egreja de S. Francisco da Penitencia. 

Relativamente a existencia do  coração de Feijó em poder 
de Antonio Palhares de Camargo, affirmou a illustre declaran- 
te "ter existido por algum tempo no gabinete de trabalho de 
seu pae, na sala de frente, de uma só janella, da  casa n. 9 da 
rua da Freira, á esquerda de quem entra no predio, um obje- 
cto de forma mais ou menos cylindrica, de altura de cerca de 
dois palmos e de diametro menor, envolvido em panno de vel- 
17-ido preto; lembra-se que no alto desse recipiente o velludo 
formava um franzido com a fórma de uma capsula pouco 
mais ou menos. Não conseguiu nunca verificar si realmente 
se tratava de um recipiente de vidro porque nunca o conseguiu 
vêr fóra do envolucro de velludo, si bem que o formato de 
tal recipiente lhe fazia lembrar sempre o de um frasco de vi- 
dro; pelo mesmo motivo nunca poude verificar si o conteúdo 
desse recipiente seria de facto um coração conservado: entre- 
tanto, affirma tratar-se do coração de Feijó, que se achava alli 
encerrado, porque sempre que indagava do  conteúdo do vaso 
as pessoas da familia respondiam-lhe affirmando invariavel- 
mente que alli é que se achava guardado o coração do ex-re- 
gente." 

Por ultimo declarou a veneranda filha de Antonio Palha- 
res "que o recipiente a que se referia fora entregue por seu pae 

, á Ordem Terceira de S. Francisco em época que ella não póde 
precisar com exactidão, podendo, porém, affirmar que essa en- 
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irega tivera logar anteriormente a 1854, anno do seu casa- 
mento." 

Destas declarações lavrou-se um termo que, depois de li- 
do e julgado conforme, foi assignado pela illustre declarante, 
pelo seu genro dr. Jorge Neddermeyer e pelos seus netos José 
e Carlos do Amaral Neddermeyer, todos presentes ao inter- 
rogatorio, e pelos representantes da Commissão, dr. Luiz Piza 
e Affonso de Freitas e por Affonso de Freitas Junior, servindo 
este de escrivão "ad-hoc". 

AS PESQUISAS EM S. FRANCISCO 

Nesse mesmo dia os representantes da Commissão visit,i- 
ram os jazigos da Ordem Terceira Franciscana, onde tiveram 
ensejo de verificar a existencia de uma urna, sem epitaphio, 
de forma bizarra, mais ou menos approximada á das ampho- 
ras romanas ou gregas, envolta em velludo negro, coincidindo 
em mais de um ponto com a descripção feita por d. Brasilia 
do Amaral. 

Seria essa urna o recipiente a que se referira a veneranda 
filha de Palhares em suas declarações ? Mas, a ser assim, fi- 
cava destruida a affirmativa peremptoria do reverendo Leite 
Bastos, de que a "redoma" de vidro contendo o coração de 
Feijó havia sido recolhida junto ao caixão de chumbo que en- 
cerrava o cadaver embalsamado do illustre homem de Estado. 

A existencia de uma urna no jazigo de S. Francisco re- 
unindo varios dos caracteristicos do vaso em que fora guar- 
dado o coração de Feijó seria méra coincidencia, e aquelle re- 
cipiente teria realmente sido recolhido ao tumulo do ex-regen- 
te, como affirma o padre Bastos em sua preciosa "Necrolo- 
gia" ? 

Era o que cumpria á Commissão averiguar, abrindo não 
só a envelludada e enigmatica urna, como as demais urnas e 
carneiras que se apresentavam despidas de inscripção. 

O relator da Commissão já havia obtido autorisação ple- 
na (4) do exmo. Sr. arcebispo metropolitano para proceder nc 



interior do jazigo a todas as pesquisas necessarias para o desco- 
brimento das preciosas reliquias, uma vez que evitado fosse tudo 
quanto pudesse parecer desrespeito ou profanação aos restos 
mortaes alli recolhidos e reservado lhe fosse o direito de re- 
solver em definitivo sobre o destino a dar-se aos restos mor- 
taes de Feijó. Tambem já havia requisitado a presença de au- 
toridade policial ao inicio das escavações e exhibido a permis- 
são do illustre e bondoso chefe da egreja paulopolitana ao sr. 

- 

rrinistro da Ordem Franciscana o qual para logo franqueori 
o jazigo á Commissão. 

O inicio dos trabalhos de abertura das urnas e carneiras 
teve logar ás 9 horas de 17 de Junho, com a presença de to- 
dos os membros da Commissão, do Sr. ministro da Ordem Ter- 
ceira e do Sr. dr. Augusto Pereira Leite, 1." delegado auxiliar. 

Preliminarmente foi, pela autoridade policial, lavrado un; 
termo do estado em que se achava o jazigo ao ser entregue aos 
representantes do Instituto Historico. 

A urna primeiro aberta foi a que se apresentava envolta 
em velludo: encerrava um esqueleto desmontado, mas comple- 
to, de pessoa adulta. 

Sería o esqueleto de Feijó? 

Foi vivamente emocionada que a Commissão proseguiu 
em seus trabalhos, determinando a descida das 14 urnas exis- 
tentes sobre as carneiras do lado esquerdo do jazigo. 

Sacudida a cincoentenaria poeira que envolvia as precio- 
sas urnas verificou-se o assignalamento de epitaphios em doze 
dellas: alli estavam os despojos de d. Francisco de Assis Ido- 
rena, do desembargador Rodrigo Antonio Monteiro de Barros, 
filho do 1." presidente da provincia, visconde de Congonhas, 
e do veador Carlos Maria d'Oliva o qual, por força do seu 
cargo de commandante das armas, parte activa tomou nos 
successos desenrolados na Paulicéa, após o assassinio de Li- 
bero Badaró. 

Foi determinada a abertura das carneiras sem epitaphios 
(Cliché n. 1 )  principiando-se esse trabalho pelo lado direito 
de quem entra no jazigo. A primeira carneira aberta encerra- 



\.a o cadaver relativamente em bom estado de conservação de 
mulher ainda moça; a segunda carneira foi encontrada vazia, 
a terceira, n. I I ,  estava occupada por pequenino esquife que, 
pela cor do panno que o revestia e pelas dimensCies, deveria 
encerrar o cadaver de uma criança do sexo masculino, de cerca 
de dois annos de edade. . . 

Feijó não estava sepultado no lado direito do jazigo, 
salvo a hypothese inadmissivel, aliás, de ter sido o seu cadaver 
recolhido em alguma das carneiras desse lado, que mantinham 
inscripções referentes a despojos de determinadas pessoas, no- 
taveis todas e muito conhecidas entre os velhos paulistas. 

Em obediencia a uma das versões recolhidas foi sondada 
a parede sobre a porta do jazigo, sendo tambem negativo o 
resultado. 

Restava examinar os depositos do lado esquerdo. 

Os primeiros pontos.perscrutados foram os espaços de pa- 
rede superior e inferior á sepultura n. 1, que encerra os despo; 
jos do arcediago José Gomes de Almeida, grande protector da 
Ordem Terceira Franciscana, fallecido em 1844; nada foi en- 
contrado. 

Em seguida abriu-se a sepultura n. 23: estava occupada 
com o esqueleto de um irmão terceiro franciscano. Em plano 
superior a essa carneirz apparecia a do tenente-coronel José 
Osorio da Fonseca Pina Leitão. Sobre essas duas tumbas ele- 
vava-se uma massa de alvenaria sem estylo e de forma diffi- 
cilmente definivel; poderia ser uma grande urna fixa, mas 
assemelhava-se a um trabalho grosseiro de adorno com as . 
suas linhas triangulares e columnatas communicando ao espaço 
accupado pelas duas carneiras vago aspecto de capella. 
(Cliché n. 2). 

Foi essa urna ou adorno que a Commissão explorou após 
a abertura da carneira n. 23. 
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Perfurou-se a construcção em diversos pontos, mas o al- 
r.ião encontrava sempre o massiço de tijolos: si algum deposito 
alli existisse sería na base do infornie monumento mas, para 
conduzir até esse ponto as averiguações, necessario era a de- 
molicão total do ornato ou cupula, o que só poderia ser leva- 

Estampa r i .  1 (vide Nota in f in r )  



do a effeito mediante permissão da Ordem Terceira. (Cliché 
numero 31. 

Essa permissão foi obtida do Sr. ministro da Ordem, que 
se achava presente na occasiáo. e que vinha acompanhando os 
trabalhos da Commissão desde o seu inicio. 

Estampa n.  2 (lide Nota in fine) 



Estampa n- 3 (uide Nota in fine) 



O ENCONTRO 

Foi isto pelas ultimas hóras do dia 18 de Junho. Os tra- 
balhos foram interrompidos para recomeçarem no dia seguin- 
te pela manhã; ás 11  horas já haviam sido retirados cerca de 
200 tijolos e o monumento estava quasi totalmente arrasado 
quando surgem vestigios de sepultamento no local. 

Primeiramente descobre-se um rolete de papel contendo 
4 exemplares impressos da "Oraçáo Funebre" recitada pelo 
reverendo Gomes de Camargo, nas exequias do corpo presente 
de Feijó; (2) depois apparece um frasco de vidro, "um reci- 
piente envolto em velludo", uma "redoma", contendo um co- 
*ação, o grande córação de Feijó, perfeitamente conservado. 
A' descoberta do coração segue-se a de uma lamina de chumbo 
com os seguintes dizeres que só podem ser applicados a um 
grande vulto nacional : 

"Longo foi o caminho! A viagem triste! 
" N ã o  mais!. . . No asylo extremo aqui vos chama 

O descanso final! 
" Bençãos da Patria, gratidão de amigos 

Desção contigo ao tumulo. 

Depois.. . surge um esquife de chumbo, (Clichés 4 e 5 )  
que é immediatamente descido pelos operarios José da Crue 
Carvalho e Ventura Moreira que trabalhavam nas escavações 
sob a fiscalisação do feitor Luiz Bolognez. 

Eram precisamente 17 horas do dia 19 de Junho: os tra- 
balhos foram interrompidos, depois de determinada pela Com- 
missão a abertura do ataúde para o dia seguinte, ás 9 horas. 

No dia 20, á hora designada, na presença de todos os mem- 
bros da Commissáo, da autoridade policial e do medico legista 
dr. Leite Bastos, de monsenhor Ezechias Galvão da Fontoura, 
vice-presidente do Instituto Historico, do Sr. dr. Washington 
Luis, do superior da Ordem 1." de S. Francisco, do dr. Carlos 
Knuppeln, de Affonso de Freitas Junior e ainda de outras pes- 
soas, foi aberto o caixão mortuario encontrado no dia anterior: 
dentro, jazia um cadaver de adulto, embalsamado e revestido 
de paramentos sacerdotaes completos. 



As caracteristicas (*) previstas pelo relator na sessão de 
2 de Abril, apresentavam-se reunidas nos despojos que se pa- 
tenteavam á curiosidade piedosa e á veneração dos presentes. 

Os estragos occasionados pela paralysia ou, com mais 
acerto, pelas dores "tabeticas" lá estavam patenteados no ac- 
centuado desvio da perna esquerda e na forte torção do pé 
direito do cadaver. (Clichí n. 6). A estatura do corpo era me- 
diana, a fronte alta e espaçosa, os cabellos castanho-escuros, 
ligeiramente anelados. . . 

O medico legista procedeu a uma série de medições no ca- 
daver encontrado: não apresentou laudo, mas forneceu ao re- 
lator as seguintes medidas craneanas: (5) .  

Diametrooccipito-frontal . . . . . 0,180 

Diametro bi-parietal . . . . . . 0,140 

Diametro bi-temporal . . . . . . 0,145 

Diametro occipito-mentoneano . . . 0,235 

O Sr. Affonso de Freitas reduzindo os diametros occipito- 
frontal e bi-temporal ao indice cephalico correspondente, obte- 
ve o seguinte resultado: 

1 

que coincide rigorosamente com a sua affirmativa antecipada 
de que o grande regente sería approximadamente bráchyce- 

(') Não é tão ociosa quanto possa parecer a constatação dessas 
caracteristicas, porquanto, além de identificarem os preciosos despojos 
mortaes, indicam irrefutavelmente a lidima pureza de raça do insigne 
patriota. 

Como é sabido, a crença de ter sido o crande estadista de origem 
mestiça criou raizes entre a geração actual, e o proprio dr. Silvio Ro- 
mero apreciando, muito injustamente, aliás; as raças aborigenes e 
africanas (Estudos sobre a Poesia Popular do Brasil - Rio de Janei- 
ro, 1888 - pags. 305-306) que o eminente pensador, apesar do seu ele- 
vado criterio scientifico e do seu extraordinario espirito de qbservaçáo, 
reputa inferiores á raça branca, affirma erroneamente, como as nossas 
investigações concludentemente acabam de provar, ser de raça mes 
clada o egregio sacerdote paulista. 



phalo. De facto, pela tabella de Broca, hoje universalmente 
adoptada, assim como pela de Retzius, Topinard e outros, o 
indice 80,55 refere-se aos sub-brachycephalos: Thurnam chega 
a acceitar esses algarismos para os seus brachycephalos.. . 

Estampa n. 4 (vide Nota in fine) 



Em face de tantas e tão concluentes e irrefutaveis provas 
de identificação, a Commissão resolveu dar por terminadas a; 
suas pesquisas, deixando de examinar as demais carneiras do 
jazigo e as tres urnas anonymas que haviam sido separadas. 

Estavam descobertos os preciosos despojos do grande mi- 
1;istro de 1831 e ex-regente do Imperio Diogo Antonio Feijó. 
Estavam descobertos por quem tinha realmente o dever de os 
descobrir: pelo Instituto Historico e Geographico de São Paulo, 
ritravés da sua Commissão designada para esse fim. 

N O T A S  

- 1 -  

Em sua "Necrologia", ás paginas 52, o reverendo Leite Bastos 
affirma, manifestamente equivocado, ter Feijó fallecido a 9 de No- 
vembro. A data exacta do traspasse do extraorLinario patriota é a de 
10 daquelle mez como se verifica dos seguintes documentos: 

Termo de abertura do  testameizto do padre Feijó 

"Aos onze de Novembro de mil ~i tocentos  e quarenta e trez, nesta 
imperial cidade de São Paulo, em casa de morada do juiz municipal 
José Joaquim da Luz e onde fui vindo ahi compareceu o padre Fidelis 
Alves Sigmaringa de Moraes que reconheço pelo proprio e por elle foi 
apresentado o testamento presente ao  dito juiz, pelo qual sendo o mes- 
mo aberto por haver fallecido o Testador, poz nelle o seu "Cumpra-se" 
e deferiu o iuramento dos Santos Evangelhos ao  dito apresentante 
encarregando-lhe que sob cargo do mesmo declarasse o dia e hora do  
fallecimento do  Testador e se alem deste haverá algum outro testa- 
mento ou codicilo que devesse ser aberto. E recebido por elle o dito 
juramento declarou que - o testador Senador Diogo Antonio Feijó 
falleceu no aia de hontem ás 11 horas da noite e que além deste tes- 
tamento não se lhe achou outro algum ou codicilo. 

E de como assim o disse lavrei o presente que assigna com elle 
Juiz. Eu Fortuntao José da Silva, escrivão interino o escrevi. - Luz. 
- Fidelis Alves Sigmaringa de hlroaes". 



OS RESTOS MORTAES DO PADRE DIOCO ANTONIO F E I J ~  51 

Carta que a Veneravel Ordem Terceira do Carnzo dirigi0 á da Côrte 

do Rio de Janeiro de terem fallecido os irmãos exmo. Senador Dio- 

go Antonio Feijó e o padre Joaquim Manoel de Oliveira e Castro. 

Illustrissimos e Reverendissimos Senhores Padre Commissario, Ir- 
mãos Prior e Mesarios. Respeitaveis e amados Irmãos. - He de nosso 
dever participar a VV. CC., que no dia nove de Novembro do anno 
transacto falleceu o Irmão Rdo. Joaquim Manoel de Oliveira e Cas- 



tro, e por que ao tempo do seu fallecimento foi preiente a esta Ordem 
3." a sua respectiva Patente passada por essa, deu-se-lhe sepultura em 
o Jazigo, sem que fosse ella buscar o Cadaver; por isso que o seu en- 
terro foi muito particular, segundo sua recommendaçáo. Conjuncta- 
mente levando ao conhecimento de VV. CC. que tendo fallecido aos 
dez do dito mez de Novembro o Exmo. Senador Rmo. Diogo Antonio 
Feijó, cuja Patente dessa mesma respeitave! Ordem foi então apresen- 
tada, estz acompanhou o seu corpo, e ministrou-lhe a sepultura no re- 
ferido Jazigo aos quinze desse mez de Novembro. 

Ultimamente temos de offerecer nossos limitados prestimos para 
o serviço de VV. CC. desejando que Nossa Mãe Santissima Senhora 
do Carmo prospere e dilate as preciosas vidas de VV CC. na posse de 
maior bem. 

Consistorio da Ordem 3." da Sera. do Monte do Carmo da Impe- 
rial Cidade de S. Paulo, 2 de Março de 1844. De VV. CC. Irmãos 
attenciosos e reverentes servos. Fr. Joaquim Antonio Pinto, Commissa- 
rio - Joaquim José de Moraes e Abreu Prior, Fr. Joaquim José Cor- 
rêa, Prior, jubilado. Joaquim Ignacio Ribeiro, Secretario. José Anto- 
nio GIZ, Thesoureiro. Antonio Simplicio da Silva, José Rodrigues da 
Silva Menezes, Jose Pinto Nuiies, Procurador. - Jose Maria Martins, 
José Gomes de Faria, Jáo Pedro Thomaz de Aquino, Lourenço Domin- 
gues Martins, Antonio de Paiva Azevedo, João Vicente de Brito, José 
Roiz Velloso e Oliveira Manoel Serafim Rodrigues Lopes." 

Dos quatro exemplares da llOraçáo funebre"encontrados na sepul- 
tura do Padre Feijó, um foi entregue ao Exmo. Sr. Arcebispo Metro- 
politano, outro ao Instituto Historirco de S. Paulo, outro ao sr. Minis- 
tro da Ordem Terceira de S. Francisco e outro, como especial defe- 
rencia, foi offertado ao sr. Affonso A. de Freitas, relator da Com- 
missão. 

- 3 -  

Foi a unica honraria official acceita por Feijó, talvez por lhe ter 
sido conferida quando já relegado ao ostracismo. O decreto que o no- 
meou Gran-Cruz da Imperial Ordem do Cruzeiro, traz a data de 18 
de Julho de 1841. 

- 4 - 
E' do teor seguinte o despacho do Exmo. Sr. Arcebispo Metropo- 

litano concedcndo auctorisaçáo á Commissão do Instituto Historico de 
S. Paulo, para pesquisar o paradeiro dos restos mortaes do Padre Feijó 
no jazigo da Ordem Terceira de S. Francisco, a requerimento do Sr. 
Affonso A. de Freitas: 



"Tratalido-se de assumpto que tanto interessa a Historia da Pa- 
"tria como á Historia da Egreja, autorisamos a Commissão indicada 
"pelo benemerito Instituto Historico a proceder, no jazigo da Ordem 
"Terceira de S. Francisco a todas as pesquisas necessarias para o des- 
"cobrimento dos restos mortaes do venerando padre Diogo Feijó, evi- 
" tando-se quanto possa parecer desrespeito ou profanação aos preciosos 
"restos que alli' se encontram sepultados. Reservamos para nós o di- 
"reito de deliberar em definitivo, quanto ao destino a dar-se aos des- 



" pojos do notavel brasileiro, no caso de serem as pesquisas da Com- 
"missáo positivas. 

" Este nosso despacho será mostrado ao sr. ministro da Ordem 
"Terceira de S. Francisco, a quem recommendamos se digne auxiliar 
"no que depender de sua parte a Commissão do Instituto." 

E' concebida nos seguintes termos a informação prestada pelo me- 
dico legista ao relator da Commissáo: 

"Ao Exmo. Sr. Affonso A de Freitas - Leite Bastos cumprimen- 
" t a  e communica que os diametros da cabeça do Padre Diogo Feijó 
são os seguintes: 

Diametro occipito-frontal - 0,IY 
,, bi-parietal - 0,14 
,, bi-temporal - 0,145 
,, occipito-mentoneano - 0,235 

S. Paulo, 8 - 7- 918." 

ESTAMPA N. 1 

Representa o lado direito do jazigo. No primeiro plano vê-se a se- 
pultura anonyma em que foram encontrados dois esqueletos de envol- 
to a enorme quantidade de tijolos quebrados e calliça e a tumba, com 
o epitaphio meio destruido por irreverente caiaçáo, do primeiro com- 
mandante da Guarda de Houra - Brigadeiro Antonio Leite Pereira da 
Gama Lobo: no fundo, a porta de entrada do jazigo. Proximo á por- 
ta, na primeira .sepultura inferior, cuja vista está interceptada por um 
grupo de pessoas, foi encontrado o cadaver de uma irmã terceira e na 
terceira ordern vertical das carneiras ainda se vê a abertura praticada 
pela Commissáo para explorar a sepultura anonyma n. XI em que foi 
encontrado um pequeno esquife. Junto á sepultura XV, apparece par- 
te dos tijolos retirados da sepultura de Feijó, vendo-se tambem uma 
das tres laminas octogonaes de marmore que q ornavam. Arrimada á 
sepultura XIIII (sk) esta a tampa do caixão de chumbo. 

ESTAMPA N. 2 

Lado esquerdo do jazigo. No primeiro piano vê-se a sepultura ano- 
nyma em que foi encontrado o esqueleto de um terceiro franciscano: 



na segunda ordem das carneiras apparece a sepultura do Tenente-Co- 
ronel Pina Leitão e no alto, assignalado n o  fundo da parede pelo ca- 
martelo demolidor, o local em que jazeu Feijó ignorado pelo espaso 
de  65 annos: em baixo, o caixão encerrando os restos do grande re- 
gente. Examinando-se com o auxilio de uma lente o cadaver de  Feijó, 
percebe-se nitidamente a forte torção do  pé direito occasionada pelas 
dores "tabeticas." 

ESTAMPA N. 3 

Reproducção, em desenho, executada por Affonso de Freitas Ju- 
nior, do  local em que foi encontrado o sarcophago de Feijó. Os restos 
mortaes do iiicomparavel estadista jaziam na base do  monumento, por 
traz e na altura do emblema da morte, tendo a cabeça repousada em 
A e os pés em B. 

O sarcophago de chumbo, em posição vertical, antes de ser aberto. 

O fundo negro da  parede é formado pela capa de habito do padrr 
Deusdedit de Araujo. 

ESTAMPA N. 5 

O sarcophago pouco antes de ser aberto. Aos p t s  do ataude, so- 
bre o banco, vê-se a lamina metallica com inscripçóes, o frasco partido 
que encerrava o coração do extraordinario paulista e a saccola de vel- 
ludo que serviu de envolucro ao recipiente de vidro. 

ESTAMPA N. 6 

Esqueleto de Feijó revestido dos paramentos sacerdotaes: o des- 
vio da  perna esquerda em consequencia da paralysia é visivel na es- 
tampa. 





QUEM DESCOBRIU OS DESPOJOS 
DE FEIJO' ? 

RESPOSTA DADA '4' VENERAVEL ORDEM 

TERCEIRA DE SÃO FRANCISCO DA PENI- 

TENCIA. 

POR 

AFFONSO A. DE FREITAS 
( MEMBRO BENEMERITO DO INSTITUTO ) 





A' Veneravel Ordem Terceira de 
São Francisco 

Affirnzando ter sido - " a  Co?nmissão do Instituto 

Historico de São Paulo alvo de omissões no relatorio 
do Sr. Affonso de Freitas" -, obrigastes-7ne a reba- 
ter com vigor o aleive, a gravar fundo na opinicio 

publica a imagem lidiina da Verdade incontrasta;~el. 

Desculpae-me, pois, qualquer vivacidade de argumen- 
tação, qualquer 'expressão que vos possa ferir as sus- 
ceptibilidades. 

Affonso A. de Freitas 

A 9 de Novembro de 1852, Antonio Benedicto Pdli l : i l t .~ 

de Camargo, primo segundo de Diogo Antonio Feijó, retira 
d o  jazigo da Ordem Terceira do  Carmo e entrega á guarda ei 

responsabilidade da Ordem Terceira de São Francisco da Pe- 
nitencia, os despojos do  ex-regente do  Imperio, patrimnnio 
sacratissimo da Patria, e tambem o coração do  grande paulista 
que desde o embalsama~mento achava-se e m  seu poder. 

O caixão mortuario de Feijó esteve e m  exposzção no  ja- 
-(:go franciscano durante tres dias, depois do  que foi entregue 
ú sepultura. 

A o  dobar do  tempo perde-se a n g ã o  do local do sepulta- 
mento, murmura-se contra o desapparecimento dos despojos, 



verdadeiro crime de lesa-patriotismo. A Ordem Terceira de S. 
Erancisco não sabe explicar o sumiço que tiveram os preciosos 
restos confiados á sua guarda.. . 

E m  1882, 1896 e 1908 fazem-se pesquisas no ossuario da 
Ordem com resultados uniformemente negativos; o desappare- 
cimento dos restos mortaes de Feijó ameaçava tornar-se defi- 
nitivo, e n t r a d o  para o ról das cozisas irremediavelmente con- 
sumadas ! . . . 

E' então que o Instituto Historico e Geographico de São 
Paulo assume o encargo de descobrir o paradeiro dos restc~s 
d o  ministro da /ustiça de 1831 e, após loízga série de pesquisas 
exhaustivas consegue restituir á Patria o cadaver embalsama- 
do do extraordinario patriota. Decorreranz ainda os tempos e, 
tres annos e meio depois de haver o Instituto resgatado faltas 
alheias, com o descobrimento do tumulo e do corpo de Feijó, 
surge a Ordem Terceira, a Veneravel Ordem Terceira de São 
Francisco da Penitencia d e S ã o  Paulo, a mesma a cuja guarda 
fora confiado tudo que de material existia de Feijó, a mesma 
cm cuia vigencia de guarda foi perdido de sciencia o local d o  
sepultamento, e declara ter sido ella quem fez - a "desco- 
btrta" - dos restos de Feijó, estampando pelas columnas do 
"Correio Paulistano" uma acta lavrada vinte e dois dias após 
o - descobrimento - pelo Instituto, tão cuidadosamente 
guardada inedita e ignorada durante quasi 4 annos, como 
ignorados e perdidos estiveram os restos de Feijó durante mais 
de quarenta. . . 

A tão extranha pretenção respondi n 'um discurso profe- 
rido n o  Instituto Historico a 25 de Janeiro d o  corrente anno, 
calmo e ponderado mas energico e inçisivo, provando o quan- 
to estava errada a affirmação da Ordem Terceira. Esta não 
teplicou, mas seu artigo traizsferiu-se, e m  segunda edição, das 
columnas editoriaes para a secção livre da imprensa sem refe- 
rencias á resposta que já lhe haviamos dado e que habilitas- 
sem o publico, sempre sensato e criterioso, a decidir de que lado 
soprava a brisa serena e reconfortante da verdade. 

Hoje reproduz-se neste folheto a minha resposta e tambem 



se estampa, pelo são principio da lealdade, o artigo da Ordem 
Terceira para que da leitura conjuncta de ambos, o leitor im- 
parcial consiga distinguir, para que os pósteros possam i n d i ~ a r  
com segurança e acerto, - quem descobriu os despojos de 
Feijó. 

São Paulo, Fevereiro, 1922. 

AFFONSO A. DE FREZTAS 





"Passando á primeira parte da ordem do 
dia, pediu a palavra o Sr. Affonso A. de Frei- 
tas, que pronunciou longo e circumstanciado 
discurso sobre a questão levantada pela Or- 
ciem Terceira de São Francisco, que affirmou, 
pelas columnas do "Correio Paulistano", ter 
sido ella e não o Instituto Historico quem des- 
cobriu os restos mortaes do Padre Feijó. O 
orador, depois de explanar, em todas as mi- 
nucias, o andamento dos trabalhos encetados 
pelo Instituto afim de descobrir os despojos 
daquelle grande paulista, provou iqzcisiva e 
claramente Q quanto está errada a affirmaçáo 
dos irmãos daquella Ordem, demonstrando 
caber i!zteirame?zte ao Instituto a honra de ter 
encontrado os restos de Feijó". 

(Da parte editorial d'"0 Estado de São Paulo" 

de 26 de Janeiro de 1922.) 





Quem descobriu os despojos de 
Feijó ? 

(Discurso proferido na sessão de 25 de Janeiro 
de 1922, do Instituto Historico e Geographico de São 
Paulo pelo seu presidente Affonso A. de Freitas.) 

Pelo "Correio Paulistano" de 13 do corrente surgiu a Or- 
dem Terceira de S. Francisco reclamando ter sido ella quem 
descobriu os despojos do Padre Feijó, a 19 de Junho de 1918; 
e descobriu porque (affirma a Ordem) "depois das sondagens, 
a Commissáo, convicta de que esse ornato era massiço, e que 
era inutil qualquer pesquisa, foi que, emquanto se prepara- 
vam os apetrechos necessarios para se abrirem os altos da por- 
ta da entrada, o Ministro da Ordem Terceira pediu á Com- 
rnissão lhe concedesse os operarios para demolir o alludido 
o:-nato visto como ameaGava ruir, etc." 

O Snr. Ministro "pediu os operarios ( 1 )  á Commissáo"? 
Esta achava-se representada, no jazigo, pelo Snr. Senador Luiz 
Piza e por mim; a mim não foi solicitada cousa alguma na- 
cuelle sentido e tão pouco me consta que ao Snr. Dr. Luiz 
Piza o fosse. . . 

E tudo isto se fazia emquanto eram preparados os "ape- 
trechos necessarios, (2) etc." . . . 

Mas, que "apetrechos" eram esses que se preparavam ? 
Si os operarios estavam, no momento, perfurando as pa- 

redes do massiço sobreposto á sepultura de Feijó, claro é que 
se mantinham perfeitamente aprestados para o immediato ini- 
cio da operação rigorosamente identica, que era a perfuração 
da parede sobre a porta de entrada, serviço esse, entretanto, 



que já havia sido feito anteriormente á sondagem do tumulo 
de Feijó, incidindo, pois, em anachronismo a affirmativa da 
Ordem. E mais: - "os despojos foram descobertos ( 3 )  pelo 
Ministro auxiliado por dous operarios postos á disposição, 
etc." Ora, si os dous unicos operarios de que dispunha a Com- 
missão estavam auxiliando o Sr. Ministro, quem era então que 
preparava os "apetrechos" ? 

Eu? O Snr. Ministro? Os irmãos do habito? 
Ainda mais: si a Commissão "preparava os apetrechos" 

para proseguimento de suas investigações, porque se vem.di- 
zer que havia ella descoroçoado de encontrar Feijó? 

Si a Commissão proseguia em seus trabalhos de investi- 
gacão, porque a extemporanea intervenção do Snr. Ministro 
uma vez que a ella cabiam a iniciativa e o proseguimento das 
diligencias autorizadas pela suprema autoridade ecclesiastica 
tle S. Paulo, pela policia e pela propria Ordem ? (a) 

Porque, responde antecipadamente a Ordem Terceira, o 
"ornato ameaçava ruir, mais dia, menos dia, por ter observa- 
do que o mesmo se achava um tanto afastado da parede." (4) 

Muita lã a cardar existe nessa affirmativa. O monumento 

Artigo estampado nas columnas do "Correio P a u -  

listano", de 21 de Janeiro de 1922, e que deu orL.qe/n 

á conferencia consfanfe deste discur~o : 

QUEM DESCOBRIU OS DESPOJOS D E  FEIJó? 

UM ERRO ACTUAL DE HISTORIA - O ANTIGO MINISTRO 11.4 
ORDEM TERCEIRA DE S. FRANCISCO FOI QUEM ACHOU NO JAZIGO 
DA ORDEM OS RESTOS MORTAES DO EX-REGENTE DO IMPEI<fO - 
A COMMISSAO DO INSTITTJTO HISTORICO DE SAO PAULO .iT,VO DE 
O RIISSõES NO RELATORIO DO SR. AFFONSO DE FREITAS. 

A VERDADE DOS FACTOS 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
O Sr. Josb Estanislau Barbosa, só ha cerca de um mez, conheceu o 

relatorio apresentado pela ~ o m m i s s ã o .  dando conta da descoberta dos 
restos mortaes de Feijó, escripto pelo seu illustre relator, o sr. Affonso 
de Freitas. que foi infatigavel nos trabalhos commettidos pelo Instituto. 

E, diz-nos o nosso informante: 
A' pagina 30 e 31 daquelle opusculo, lê-se: "Prefurou-se a cons- 

trucçáo em diversos pontos, mas o alvião encontrava sempre o massiço 



rstava znti7narne1zte adherido á parede não ameacando, por- 
tanto, "ruir mais dia, menos dia": felizmente subsistem pro- 
vas decisivas no sentido desta minha declaração. Uma dellas 
é a photographia que reproduzimos sob n.O 1. 

Continuemos. Depois de abertos todos os carneiros, sem 
epitaphio, do jazigo, e examinados, um por um, os esqueletos 
encontrados; depois de abertas todas as urnas funerarias e 
iambem examinado o seu conteúdo; depois de sondada a pa- 
rede sobre a porta de entrada, foi que determinou a Commis- 
são o exame dos diversos massiços existentes no alto dos car- 
neiros, sob um dos quaes jaziam abandonados os ossos de Fei- 
jó, trabalho iniciado não obstante a reluctancia do Snr. Minis- 
tro da Ordem em o permittir, intervindo a todo o momento 
nos nossos trabalhos e pretendendo, desta vez, que se fizessem 
e~cavações sob o altar da Immaculada Conceição, fóra do ja- 
zigo, onde dizia elle ser quasi certo achar-se sepultado o gran- 
dr  regente. 

Iniciado o serviço e comprehendendo a Commissão, desde 
logo, a necessidade da demolição total do carneiro, adorno ou 
cupula, pois si Feijó alli estivesse sepultado sería na base do 

de tijolos: si algum deposito alli existi'sse, seria na base do informe 
monumento, mas para conduzir até esse ponto as averiguações, necessa- 
rio era a demolição totaI do ornato ou cupula, o que só poderia ser 
levado a effeito mediante permissão da Ordem Terceira. 

Essa permissão foi obtida do sr. Ministro da Ordem, que se achava 
presente n a  occasião, e que vinha acompanhando os trabalhos desde 
seu inicio. 

Foi isto pelas ultimas horas do dia 18 de Junho. Os trabalhos fo- 
ram interrompidos para recomeçarem no dia seguinte pela manhã; ás 
11 horas já haviam sido retirados cerca de 200 tijolos e o monumento 
estava totalmente arrasado, quando surgem vestigios de sepultamento 
no local. 

Primeiramente, descobre-se um rolete de papel, contendo quatro 
exemplares impressos da "Oração funebre", recitada pelo revmo. Go- 
mes de Camargo, nas exequias de corpo presente de Feijó; depois appa- 
rece um frasco de vidro, "um recipiente envolto em velludo", uma 
"redoma". contendo um coração, o grande coração de Feijó, perfeita- 
mente conservado. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

~ e ~ o i s . .  . surge um esquife de chumbo, que é immediatamente des- 
cido pelos operarios José da Cruz Carvalho e Ventura Moreira, que 
trabalhavam nas excavações, sob a fiscalização do feitor Luiz Bolognez." 

E á pagina 34 do relatorio, lê-se este periodo final: 



68 QUEM DESCOBRIU OS DESPOJOS DE FEIJÓ? 

monumento, pediu, nesse sentido, permissão ao Snr. Ministro 
do Ordem, que a concedeu exigindo, porém, no caso de nada 
ser encontrado, fosse o monumento reconstruido em seu rigoro- 
so aspecto primitivo. 

ESTAMPA N. 1 

No fundo da parede sobre o alto dos carneiros do primeiro plano, distinguem-se 

nitidamente a mancha e os golpes do camartello em consequencia da forte 

adheerencia do tumulo de Feijó. 



Annui a essa condiçáo e, mandando sustar por momentos, 
os trabalhos dos operarios, determinei a meu filho, Dr. Affon- " 
so de Freitas Junior, que acompanhava auxiliando os traba- 
lhos da Commissão desde suas primeiras pesquisas, que repro- 
duzisse o aspecto do local, com a maior exactidão, o que elle 
fez, habil desenhista e pintor que é, recomeçando então os tra- 
balhos até o descobrimento dos venerados despojos: esse de- 
senho é o que apparece no meu relatorio e acaba de ser repro- 
duzido pelo "Correio" em sua citada edição. (Reproducçáo 
photographica n." 2).  

Essa é que é "a verdade dos factos" e, sinão, como expli- 
car a circumstancia de ter eu mandado reproduzir, em dese- 
~ h o ,  o local do sepultamento? 

Si a Commissão já não prestava mais attenção ao tal 
adorno, descrente de alli encontrar Feijó; si o Snr. hlinistro 
desejava apenas - "demolir o alludido ornato, visto como 
ameaçava ruir, mais dia, menos dia" - não se comprehende 
;i necessidade da reproducção graphica do local: fazer-se o de- 
senho, levantar-se a planta do local, porque ? Para que ? 

Não parecerá estranho á Ordem esse tão singular esmore- 

"Estavam descobertos os preciosos despojos do grande ministro de 
1531 e ex-regente do Imperio, Diogo Antonio Feijó. Estavam desco- 
bertos por quem tinha realmente o dever de os descobrir: pelo Insti- 
tuto Historico e Geographico de Sáo Paulo, atravkz da sua commissáo, 
designadada para esse fim". 

Estes trechos do relatorio estão assim annotados: 
"Não concordamos. Depois das sondagens, a Commissáo, convicta 

de que esse ornato era massiço, e que era inutil qualquer pesquisa, foi 
que, emquanto se preparavam os apetrechos necessarios (2) para se 
abrirem os altos da porta de entrada, o ministro da Ordem Terceira 
pediu á Conzmissão lhe co?zcedesse os operarios para ( I )  demolir o 
alludido orlzato, visto conzo anteaçava ruir, mais dia. menos dia, por 
ter observado que o mesmo se achava um tanto affastado da pare- 
de." (4) 

Essas notas, vêm acompanhadas da copia da acta de reuni50 da 
mesa da Ordem Terceira de S. Francisco, nestes termos: 

"Aos dez dias do mez <:e julho do anno do Sascimento de Nosso 
Senhor Jesus Christo de mil novecentos e dezoito, ás 20 horas, acha- 
vam-se reunidos no saláo nobre desta V. Ordem Terceira de S. Fran- 
cisco da Penitencia, da cidade de S. Paulo, os irmzos: 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . , . . . . . . 
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cimento, essa inexplicavel e subitanea "preguiça", que me que- 
* rem attribuir, em ordenar a retirada de tres miseraveis fieiras de 

tijolos para attingir o caixão mortuario de Feijó? 

ESTAMPA N. 2 

Desenho do Dr. Freitas Jiinior 



Acredita a Ordem 'I'erceira que eu, depois de desenvolver 
c? formidavel trabalho que conduz'iu até áquelle ponto, as pes- 
quisas da  Commissão, viria a desistir da  missão que a mim 
proprio voluntariamente me impuz de restituir o cadaver de 
I'eijó á Patria, abatendo-me inexplicavelmente, anniquilando, 
destruindo urna série longa de penosissimas, porém bem succe- 
tiidas perquisiçóes, ante a perspectiva de determinar o serviço 
material de remoção de umas tantas dezenas de tijolos ? 

Conhece a Ordem Terceira a minha acção, a minha ini- 
ciativa, a extensão d o  meu esforço exhaustivo? Sabe do gráu 
tias contrariedades, das apoquentaçóes, dos aborrecimentos 
meus no descobrimento de Feijó ? 

Não conhece, não sabe. 

Eu Ih'os vou contar ! Ih'os vou contar, pedindo, entre- 
tanto, aos contemporaneos que me dispensam consideraçáo, 
perdoarem-me por ter de me referir a serviços meus apouca- 
dos, aliás, prestados á Patria. E' a primeira vez em minha 
vida, já bastante longa, que o faco, mas prometto-lhes que sr- 
i r ?  a ultima. . 

Desde o anno de 1916 viiiha eu estudando a personalidade, 
de padre Feijó, tomando por objectivo e corollario das minhas 
pesquisas o encontro dos restos mortaes do grande patriota, des- 
apparecidos sem explicação plausivel de quem, por dever de at- 
tribuiçóes se havia incumbido de sua guarda e conservaçáo. 

O irmão ministro, usando da palavra, traz ao  conhecimento da 
mesa, em additamento ao assumpto das pesquisas dos despojos do 
revmo. padre Diogo Antonio Feijó, já tratado em sessão da mesa tran- 
sacta, de que cerca de 1 1  horas e I 5  minutos do dia 19 de junho p. 
findo haviam sido encontrados em uma das diversas urnas existentes 
no jazigo desta V. Ordem I I 1  ditos despojos: 

Após esse tão  inopinado e precioso encontro que se rea1i;ou por 
elle Irnzão Ministro, auxiliado por dois ( 3 )  operarios, postos para esse 
fim, a sua disposiçáo, pela commissão respectiva, foi em aquelle mes- 
mo dia, ás 14 horas reunida a commissão do 1ns:ituto Historico e Geo- 
graphico de S. Paulo, no mesmo jazigo juntamente com elle Irmão 
ministro, e revmo. padre director e I." delegado auxiliar dr. .~ugust<: 
Pereira Leite e mais pessoas então presentes. Verificaram, assim, todos 
estar, de facto, effectuado a descòberta dos despojos de ha tanto tempo 
almejada, visto como, da urna demolida, fora retirado um escluife de 
chumbo. (9) No dia immediato, 20 de junho, foi no\,nmente reunido, 



Li tudo que até então se havia escripto sobre o emiiicnte 
\.ulto nacional; percorri todos os archivos de S. Paulo, colli- 
gindo tudo que de inédito encontrei relativamente a elle; iden- 
tifiquei provadamente sua progenitura em Felix Antonio Fei- 
j0'e em D. Maria Joaquina de Camargo; segui-lhe, através de 
documentação irretorquivel, as vicissitudes dolorosas que em 
1806-1807, o levaram a receber esmolas em Campinas, vicis- 
situdes, aliás, menos dolorosas, que a do abandono dos seus 
restos mortaes como cousa imprestavel, de nenhuma valia, num 
recanto ignorado de jazigo; estudei a natureza e a marcha da 
doença que abateu aquella possante organização physica; no- 
tei 3 nenhuma nublação da doença que o victimou, sobre o 
limpido e brilhante espirito de Feijó, e sobre a energia singu- 
lar e omnipotente de que deu elle mostras em todos os actos de 
sua vida publica, até aos derradeiros momentos de existencia. 

Pouco amigo de viagens, rebusquei, entretanto, por inter- 
medio de meu filho, Dr. Freitas Junior, os archivos da Capital 
Federal. Certo de que em qualquer necropole de São Paulo, 
onde estivesse sepultado Feijó, não encontraria indicios exte- 
riores que me orientassem as pesquisas e me fornecessem ele- 
mentos de convicção, procurei apparelhar-me para, em face do 
cadaver embalsamado do egregio patriota, si o encontro che- 
gasse a ter lugar, poder affirmar concludentemente, persuasi- 
vamente, tratar-se ou não do grande morto da rua da Freira. 

nesta V. Ordem 11 I, a Commissão e mais pessoas acima referidas, jun- 
tamente com o exmo. sr. presidente do  Estado,- dr. Altino Arantes, e 
S. exa. sr. arcebispo nietropolitano, d. Duarte Leopoldo e Silva. para o 
fim de definitivamente patentearem, como realmente patenteado ficou. 
o encontro .dos restos mortaes do grande brasileiro. Declarou ainda o 
Irmão Ministro que de tudo quanto naquelle dia se houve tratado, se- 
riam lavradas tre$ actas identicas e dellas uma seria entregue á admi- 
nistração desta Ordem 111. afim de fa7er parte do seu archivo e de 
modos a ficar sanada toda e qualquer responsabilidade que, porventu- 
ra, pudesse, de futuro, caber a esta Congregação; - que os despojos do 
padre Regente Diogo Antonio Feijó, depois dos requesitos legaes, quer 
da autoridade civil, quer da autoridade metropolitana, continuam ain- 
da sob a guarda desta \'. Ordem 111, devidaKente encerrados em uma 
rica urna de madeira, de imbuia, cavalheira e patrioticamente offere- 
cida pela casa Rodovalho, desta capital; que, conforme desejos e de- 
terminação do exmo. sr. arcebispo metropolitano, seriam aquelles des- 



Para attingir tal desideratum fiz largos estudos de anthro- 
pologia, adoptando systema de identificação ainda não tenta- 
do, que eu saiba, em São Paulo e no Brasil e raramente na 
Europa, onde conhecemoi apenas o caso da identificacão do 
esqueleto de Schiller na Allemanha; systema tão novo que, 
tlivulgado, causou natural extranheza em parte da imprensa 
periodica, não só de São Paulo como da Capital Federal, e 
que, entretanto, applicado no exame dos despojos, coincidiu ple- 
namente com os resultados por mim previstos com dois mezes 
de antecedencia sobre o encontro. 

Em meio caminho da missão de civismo, de que a mim 
proprio me incumbi, e já então robustecida a intima convic- 
ção de que descobriria os despojos de Feijó, propuz ao Insti- 
tuto Historico de S. Paulo, em sessão de 5 de Outubro de 1917, 
a designação de uma Commissão que se incumbisse de proce- 
der ás necessarias diligencias para o encontro da sepultura do 
inclito paulista, no escopo civico de restituir á veneração da 
Patria os preciosos restos mortaes de um dos seus mais dilectos 
filhos. 

Nomeada a Commissão, prosegui, autorizado por ella, na 
série das pesquisas, que a dois logos annos vinha realizando: 
requeri ao Exmo. Snr. Arcebispo de São Paulo permissão para 
que a Commissão procedesse no jazigo da Ordem Terceira de 
S. Francisco, ás necessarias investigações; de posse da autori- 
sação de S. Ex., dirigi-me ao Snr. Ministro da Ordem, que me 
informou ser tambein indispensavel o assentimento da Mesa 
da Irmandade . . .  

pojos transladados, opportunamente, para a Crypta da Nova Cathe- 
dral de S. Paulo. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
assignado: Frei Felippe Niggemeier, O. F. M., director; Carlos Augusto 
Germano Knuppeln, ministro; Octaviano Pio de Camargo Bittencourt, 
syndico; Ernesto Trindade, procurador; Guilherme B. Platt, José Esta- 
nislau Barbosa, Francisco Celso, Graciliano Vicente Xavier, Clemente 
Araujo Sampaio, secretario " ad-oco; Crispinl de Oliveira. (Confere, Cle- 
mente de Araujo Sampaio, 14-12 de 1921.)" 



Obtida a permissão da Mesa, após longa demora de dias 
e semanas, eis-nos, finalmente investidos da  faculdade preca- 
rissima, aliás, de iniciarmos as pesquisas no jazigo. 

Da minha acção, do que fez a Commissão no recinto do 
jazigo até o momento ultimo da constatação irreflagavel dos 
iestos do Padre Feijó, já referi em linhas geraes no meu rela- 
torio. . . 

Eis o que Fiz. Foi essa a minha acção no descobrimenío 
de Feijó. 

Entretanto, todo esse accumulado de trabalho, todo esse 
ricervo de esforço, ter-se-ia di!uido ante o quasi nullo trabalho 
da remoção de insignificante amontoado de tijolos ! 

Entretanto, dizem, todo o meu esforço, todo o labor da 
Commissão de nada valeram: quem descobriu os preciosos 
despojos foi o Snr. Ministro, que não os procurava, querenda 
speiias - "demolir o ornato, visto como ameaçava ruir"; ( 5 )  
foi o Snr. Ministro, o qual, durante o seu longo ministerio, de 
r a i s  de dez annos, jamais teve a preoccupaçáo de os procurar, 
nem mesmo estimulado pela acção de particulares, manifesta- 
da por diversas vezes e em diversas épocas, que pretendiam a 
restituisão de cadaver de Feijó á Patria. 

Na manhã de 19 de Junho de 1918 estivemos, o Snr. Se- 
nador Luiz Piza e eu no jazigo da Ordem Terceira, acompa- 
nhando e determinando (como aliás faziamos diariamente 
desde o inicio das pesquisas) o serviço dos operarios, estando 
tambem presente o Snr. Ministro da Ordem; ás I I horas reti- 
ramo-nos todos para a primeira refeição, continuando no tra- 

rùo dia 21 de junho de 1918 o Sr. José Estanislau Barbosa escrevia 
a o  seu amigo Benedicto Octavio, em Campinas, esta carta: 

" .  . . Como sei quanto ao amigo interessam os estudos da  nossa 
historia patria, lembrei-me de, na qualidade de primeira testemunha do 
encontro dos primeiros indicios dos despojos do padre Feijó relatar-lhe 
as cousss como se passaram. Antes de tudo devo dizer porque estava eu 
presente no momento em que o pedreiro annunciou o novo achado: fui 
ao  jazigo, no iiitervallo do meu almoço, para vêr um cadaver que ape- 
zar de sepultado ha cerca de cem annos, achava-se em perfeito estado 
de conservação, e nesse momento, admirava eu o phenomeno, verifican- 
do  o que haviam dito os meus filhos, quando ouvi os pedreiros dize- 



balho os operarios, cujo tempo de almoco era das 12 ás 13 e 
meia horas. 

Foi durante essa ausencia, na ausencia dos membros da 
Commissão e do  Snr. Ministro da Ordem, que os trabalhado- 
res depararam com os primeiros vestigios do sepultamento do 
ex-regente; e, para que se não diga que não foi assim, reporte- 
mo-nos ao que escreveu o Snr. Estanislau Barbosa, irmão ter- 
ceiro -- e um dos mais empenhados em attribuir á Ordem o 
encontro dos restos de Feijó: "Antes de tudo devo dizer por- 
que estava eu presente no momento em que o pedreiro annun- 
ciou o novo achado: fui vêr um cadaver, que, apezar de se- 
pultado ha cerca de cem annos, achava-se em perfeito estado 
de conservação, e nesse momento, admirava eu o phenomeno, 
verificando o que haviam dito os meus filhos quando ouvi os 
pedreiros dizerem: - ha aqui um vaso e documentos - e fui 
então chamar o nosso irmão mifzistro que subindo a escada, 
v i o  e rnalzdou parar c o m  o serviço para o fvoseguirenz enz pre- 
Jelzça da commissão d o  Ilzstituto Historico, que ás 1 1  horas, 
voltava já com a esperança segura dos resultados das suas pes- 
quizas." (6) 

Perfeitamente. Foi assim mesmo que o caso se deu: e tanto 
as "pesquisas eram suas", della Commissão, que, aos primeiros 
vestigios descobertos pelos operarios, o Snr. Ministro - 
que estava ausente e foi chamado por um irmão da Ordem - 
incidentemente presente ao local, "mandou parar (7) com o 

rem: "ha  aqui um vaso e documentos" e fui então chamar o nosso 
irmão ministro, que, subindo a escada, viu e mandou parar com 
o serviço para o proseguirem em presença da  Commissão do Insti- 
tuto Historico, que, ás  1 4  horas, voltava já com a esperança segura 
dos resultados das suas prsquisas. ( 6 )  

Foi um caso interessante, porque esse local já havia sido aberto 
em 1908 pelo sr. dr. Eugeiiio Egas, que, depois de varias soilclagens, se 
convenceu de que era um massiço (*)  e por conseguinte nada alli exis- 

( * )  E' engano do inissivista: o sr. clr. Eugenio Egas, 
quando em 1 9 0 8  procurava os restos mortaes de Feijó não tocou no  
massiço sob o qual jazia o cadaver do grande regente. 



serviço para o proseguirem em presença dos membros da com- 
missão". 

hlas, si, ainda assim, foi a Ordem Terceira que descobriu 
Feijó, porque não protestou o Snr. Ministro quando os repre- 
sentantes da Commissáo dirigindo, no ossuario da Ordem os 
trabalhos ultimos da identificação do cadaver, recebiam con- 
gratulações de todo o mundo, diante de todo o mundo ? 

Porque se limitou o Snr. Ministro a lavrar uma acta 22 
dias após o descobrimento, conservando-a inédita e ignorada, 
até tres annos e meio passados sobre os acontecimentos ? 

Porque se conservou calado o Snr. Ministro quando os 
jornaes de São Paulo, do Brasil e até do extrangeiro inseriram 
a noticia do descobrimento pela Commissáo e reproduziram, 
na integra, o meu relatorio ? 

A Ordem Terceira, em sua acta, depois de affirmar que 
a ella coube a honra do descobrimento de Feijó, diz, textual- 
mente: - "verificaram, assim, todos estar, de facto, effectua- 
da a "descoberta" dos despojos de ha tanto tempo almejada, 
visto cowzo da urfza demolida fôra retirado zrm esquife de 
cbunzbo". ( 9 )  

E ' .  . . e si demolissemos outra urna, e si retirassemos ou- 
tro esquife de chumbo ? Teriamos, pelo systema preconizado 
pela [Ordem, dois achados sensacionaes, dois despojos, duas 
ossadas de Feijó.. . Perdoe-me a Ordem Terceira estar eu a 
rontrarial-a. 

Não ! Não foi apenas "por ter retirado um esquife de 
chumbo da urna demolida" que a Commissão descobriu os 
restos mortaes de Feijó. Foi principalmente pelo estudo craneo- 
logico rigoroso, pela constatação dos cabellos castanhos-escu- 
ros levemente anelados, pela coincidencia da estatura, pela ve- 
rificação do defeito da perna e do pé esquerdo do cadaver, cor- 

tia; a actual Commissáo, depois de abrir varias sepulturâs. tambem 
teve a mesina impressão, achando inutil qualquer pesquisa naquelle 
ponto; então o dr. Carlos Knuppeln, nosso ministro, achando que 
aquelle ornato extravagante, como constituia um perigo, porém, pediu 
á Commissão que lhe permittiu utilizar dos seus pedreiros para remo- 
verem o dito mont5o de tijollos. Então, começaram estes, no tal tra- 



roborados pela circumstancia de se achar elle revestido de ha- 
bitos sacerdotaes, e do encontro dos exemplares da oração fu- 
nebre ao ex-regente e do coração encerrado em frasco de vidro, 
tudo de conformidade com as suas previsões antecipadas de 
dois mezes, que a Commissão chegou á convicção indestructi- 
vel do descobrimento dos despojos de Feijó.. . 

Cousa extranha, admiravel ! A Ordem Terceira de São 
Francisco, depositaria dos restos mortaes de Feijó desde 1852, 
tendo recebido em seu seio os restos mortaes de Feijó: unica 
responsavel pela guarda e conservação dos restos mortaes de 
Feijó, propondo-se descobrir os restos mortaes de Feijó. . . 

Estavam já impressas as primeiras paginas deste traba- 
lho quando, a 6 de Fevereiro, appareceu na ('Gazetilha" do 
"Jornal do Commercio", um artigo do Snr. Dr. José Ayrosa 
Galvão, actual Ministro da Ordem Terceira, em que esse es- 
timavel cavalheiro, declara que os "pormenores" da "des- 
coberta" constantes da Acta da Ordem "- em cousa alguma 
sequer empallidecem as merecidas honras devidas á distincta 
Commissão do Instituto -", e que "esses pormenores se re- 
ferem a pesquizas parciaes que tiveram exito",. accrescentando 
que "as honras dessas pesquizas parciaes cabem com toda a 
justiça a quem dirigiu e teve iniciativa das pesquizas ge- 
raes.. . ", terminando com a reaffirmação de que, na urna de- 
molida, o antigo ministro - "verificou que tinha um caixão por 
consequencia de Feijó," - e que "realmente a distincta Commis- 
são é merecedora da admiração de todos os brasileiros pelos 
esforços que abnegadamente emprehendeu para descobrir o pa- 
radeiro dos despojos do illustre patriota". 

Nenhum dos argumentos convincentes e comprovados do 

balho, quando na sexta ou setima camada de tijolios verificaram a 
abobada, e dentro os papeis sobre o dito vaso, que outra cousa não 
era sinão o frasco contendo o coração do grande morto e os 4 exem- 
plares da oração funehre proferida pelo revmo. padre Pedro Gomes 
de Camargo, em 14 de Novembro de 1843. Os dizeres deste vem des- 
mentir peremptoriamente o que os inimigos da egreja disseram em re- 



meu discurso de 25 de Janeiro foi destruido pelo novo Snr. Mi- 
~ ~ i s t r o :  julguei-me, pois, desobrigado de resposta. 

Entretanto, para que o distincto e presado Snr. Dr. José 
Ayrosa Galvão não tome a falta de resposta como desattenção 
20 seu escripto e á sua pessoa ahi ficam as referencias acaba- 
das de tracar. 

APPENDICE 

(a) E' do teor seguinte o despacho do  Exmo. Snr. Arce- 
liispo Metropolitano concedendo auctorisação á Commissão do 
Instituto Historico de São Paulo, para pesquisar o paradeiro 
dos restos mortaes do Padre Feijó no jazigo da Ordem Terceira 
de S. Francisco, a requeí-imento do Sr. Affonso A. de Freitas: 

"Tratando-se de assumpto que tanto interessa a Historia 
"da Patria como á Historia da Egreja, autorisamos a Com- 
"missão indicada pelo benemerito Instituto a proceder, no ja- 
"zigo da Ordem Terceira de S. Francisco a todas as pesquisas 
"necessarias para o descobrimento dos restos mortaes do vene- 
"rando padre Diogo Feijó, evitando-se quanto possa parecer 
'.desrespeito ou profanação aos preciosos restos que alli se en- 
"contram sepultados. Reservamos para nós o direito de delibe- 
"rar em definitivo, quanto ao destino a dar-se aos despojos do 
' notavel brasileiro, no caso de serem as pesquisas da Commis- 
"são positivas. 

"Este despacho será mostrado ao Sr. ministro da Ordem 
"Terceira de S. Francisco, a quem recommendamos se digne 
"auxiliar no que depender de sua parte a Commissão do Insti- 
" tuto". 

iação á fidelidade de Feijó, á nossa Santa Religião e refere-se á re- 
tractaçáo e ao conforto dos sacramentos antes de morrer. 

Assim tambem á abertura do caixão de chumbo, não de bronze 
como alguns jornaes deram." 



NOTAS SOBRE A FILIAÇÃO, 
P U E R I C I A  E ADOLESCENCIA D O  

PADRE FEIJO' 
POR 

AFFONSO A. DE FREITAS 
( MEMBRO BENEMERITO DO INSTITUTO ) 





Notas sobre a filiacão, puericia e 

adolescencia do Padre Feijó 

" . . . humilde engeitado e, pelo esforço proprio, 

padre-mestre, professor de bztmanidades, deputado ás 

cortes d e  Lisboa, ministro da Justiça, senador, re- 

gente d o  Imperio". 

(Dos Despojos do Padre Feijó). 

A curiosidade algumas vezes indiscreta, mas sempre provei- 
tosa do historiographo bem intencionado, não obteve ainda lo- 
brigar o obscuro passado do padre Diogo Antonio Feijó, decor- 
rido entre o encontro do humilde engeitado da rua da Freira, 
em 1784, até ao momento da  sua ordenação, que Sacramento 
Blake, louvando-se em Leite Bastos, affirma ter-se realizado 
em 1807, data que os demais biographos, ainda mais des- 
acertadamente, corrigem para 1809. Ao certo, diremos que desde 
1804 já Feijó era sub-diacono, tendo, nessa qualidade, obtido, 

12 de dezembro de 1808, sentença que lhe permittia tomar 
ordens maiores. 

Por se ter revelado 5 nação, quando de residencia em Ytú, 
cieduziram apressados investigadores ter sido a fidelissima ci- 
dade o berço do grande paulista, acompanhando-os na affir- 



nat iva erronea o volumoso e facil Larousse e o Dictionnaire 
des Dzctionnazres, em concordancia com contemporaneos nossos 
«ue ainda acreditam ter o extraordinario estadista do periodo 
ccas regencias realizado seus estudos sob a egide de respeitavel 
fzmilia ytuana. 

A noticia do recebimento das aguas lustraes pelo menino 
Diogo, na Sé de S .  Paulo, modificou a crença primitiva, corri- 
gindo biographias que passam, com acerto, a negar o nasci- 
rilento de Feijó, no patrio torrão dos Paula Sousas, para, num 
açodamento resvalante em novo erro, conferir a insigne honra 
:i pequenina Cotia e, com maiores visos de verdade, á lendaria 
IZaulicéa. 

Mas, não só a questão do nascimento como problemas ou- 
tros, que em referencia a personalidades vulgares careceriam 
ce importancia, se nos antolham palpitantes de interesse em 
rcllação a Diogo Feijó, reclamando da perspicacia e da abne- 
gada paciencia dos pesquisadores da historia regional, patrio- 
tica e carinhosa elucidação. 

O que se ha escripto ácerca da individualidade do padre 
I-eijó em quasi nada tem contribuido para espancar as trevas 
que ainda envolvem o periodo de sua primeira mocidade. 

Onde e como passaria o grande regente a sua puericia e 
primeiros tempos da sua adolescencia, ninguem o disse ainda 
com segurança ou plausibilidade de acerto, e nem quem tenham 
sido seus paes foi affirmado com verdade. 

A circumstancia da propalação de ter sido o menino Diogo 
abandonado no lar de uma viuva que não era velha e de um 
sacerdote que ainda não completara 28 annos de edade; o facto 
cio egregio cidadão usar o appellido - Feijó - quando a 
iamilia que o creou e educou como filho era Camargo; o habito, 
riotavel como traço psychico, de Feijó, systematicamente deixar 
ke  enunciar grau de parentesco com a familia dos seus prote- 
clores, excepção feita a Maria Justina, que lhe enchia a alma 
do mais puro e carinhoso amor fraternal, são outras tantas 
incognitas que os biographos do extraordinario brasileiro, ainda 
não determinaram, nem os historiadores esclareceram. 



Não obstante, o assumpto tem sido intensamente trabalha- 
do pela curiosidade justificada e nobre do pesquisador, e tam- 
bem pela bisbilhotice morbida da maledicencia que se perde 
em conjecturas e borda de commentarios o altruismo e a gene- 
rosidade da respeitavel familia que em seu seio carinhosamente 
acolheu o pequenino engeitado; commentarios murmurados em 
todas as tonalidades da maldade humana, corporificando-se uns, 
derruindo-se outros pela noticia da existencia contemporanea de 
um padre Ignacio da Assumpçáo Feijó, intimo do padre Fer- 
~ i a n d o  e para logo (coitado da padre Ignacio) responsabilizado 
pela paternidade envergonhada. . . 

O que mais importa ao nosso patriotismo é, innegavelmente, 
conhecer a egregia individualidade do excelso patricio através 
àas suas virtudes moraes e civicas, do intrinseco valor de suas 
ciualidades intellectivas, do seu desinteresse pessoal absoluto, da 
sua abnegação incondicional, do seu devotamento sem restric- 
ções ou esmorecs'mentos, de sua acçáo clarividente, posta ao 
serviço da Patria, com abstenção total de interesses restrictos e 
subalternos, qualidades que lhe permittiram elevar-se da enxerga 
humilima de engeitado ao mais alto degrau de um throno, tor- 
rando-o um dos prototypos de uma raça e vulto proeminente 
de uma época. , 

Saber da origem de Feijó, não se nos afigura, entretanto, 
apenas satisfacçáo de méra curiosidade: embora o acto do seu 
engeitamento seja indestructivel, bom é que se descubra e se 
apregoe a sua paternidade, que muito bem poderá servir de 
elemento poderoso na destruição da fatua e egoistica presum- 
pção de que se imbuiram as velhas raças civilizadas e nós mes- 
I-fios, os brasileiros, nos achamos impregnados, da existencia de 
raças inferiores. . . 

Mas, afinal, quem eram os Camargos que acolheram e edu- 
caram o pequeno Diogo e d'onde surgiu esse Ignacio Feijó, de 
apagada memoria mas tão intimo, tão de dentro com os pro- 
tectores do engeitado? 

E' o que procuraremos saber fazendo um pouco de linha- 
rismo. 



Os Camargos de S .  Paulo, e isto já está muito bem con- 
tado por Silva Leme em sua preciosa "Genealogia Paulistana", 
tiveram origem em José Ortiz de Camargo, filho dos castelhanos 
1:rancisco de Camargo e Beatriz de La Pena, os quaes para 
S .  Paulo se transferiram pelos ultimos annos da primeira me- 
tade do seculo XVI.  

Do casamento de José de Camargo com Leonor Domingues, 
filha do Domingos Luiz, o Carvoeiro, e cunhada de Amador 
Bueno, o "Acclamado", nasceram oito filhos que se consti- 
tuiram tronco de outras tantas familias poderosas. Dessas fa- 
milias foi chefe pelos direitos de primogenitura e dotes de ener- 
gia e decisão o capitão Fernão de Camargo, de alcunha o "Ti- 
gre", um dos mais enthusiastas promotores da acclamação de 
Amador Bueno e cabeça do partido que enfrentou os "Pires", 
dividindo a população de S .  Paulo em duas facções poderosas. 

O primogenito do matrimonio de Fernão de Camargo com 
Mariana do Prado foi o capitão Fernando de Camargo Ortiz, 
um dos chefes da expedição paulista contra o gentio da Bahia 
em 1658. Casou Camargo Ortiz com sua conterranea d. Joanna 
l,opes e foi pae do capitão Fernando Lopes de Camargo, que 
se consorciou com d. Maria de Lima de Siqueira, havendo 
dessa união nove filhos, entre os quaes d. Martha de Camargo 
Lima, que as chronicas mencionam casada em Cotia, pelos 
annos de 1742, com o capitão Ignacio Soares de Barros: até aqui 
7 "Genealogia Paulistana" e tambem os "Apontamentos His- 
toriros" de Azevedo Marques. 

Segundo apontamentos inéditos por nós rebuscados no 
rmago dos archivos, d. Martha de Camargo vivia, já em esta- 
do de viuvez, em 1767, na sua fazenda do districto de Cotia, 
mantendo-se de sua lavoura e guardando em seu mealheiro 
11 quantia, respeitavel para a época, de 800$000. Contava então, 
43 annos de edade e alcançou invejavel longevidade, pois em 
1806 ainda a encontramos em companhia do padre Fernando na 
provecta edade de 83 annos. 

D. Martha de Camargo Lima, que era sobrinha dos fa- 
mosos sertanistas descobridores de ouro e fundadores da cidade 



de Ouro-Preto e povoado dos Camargos, Antonio Rodrigues 
Alzáo, Bartholomeu Bueno de Siqueira e Thomaz Lopes de Ca- 
margo, sobrinha-neta do poderoso e desabusado juiz ordinario 
Pedro de Camargo, e aparentada por linha ascendente e pelas 
collacteraes, com as familias mais prestigiosas da Capitania de 
S .  Paulo, teve, do seu matrimonio, sete filhos e foi mãe de d. 
Maria Gertrudes de Camargo, do padre Fernando Lopes e de 
tl. Maria Joaquina Soares de Camargo, personagens que iremos 
encontrar, juntamente com a veneranda matrona patricia, na 
rua de Freira, a partir de 1777. 

D. Maria Joaquina conservou-se solteira, Fernando fez-se 
Dadre, tendo sido, por algum tempo, capeliáo do regimento do 
Mexia e vigario da Cotia, e a primogenita d. Maria Gertrudes 
de Camargo, casou-se em 1762, na edade de 22 annos, com o 
portuguez Miguel João Feijó, convertido em Feyo na "Genea- 
iogia Paulistana" por lastimavel pastel typographico. hliguel 
João poderia servir de pae á sua joven esposa, pois contava. 
por occasião do casamento, 5 3  annos de edade. 

h'a época a que nos estamos remontando, a Paulicéa, com 
o< seus costumes patriarchaes e a sua minguada população in- 
ferior a duas mil almas só era cidade pela força da carta regia 
de 1 1  de julho de 171 1. 

A população feminina avantajava-se em numero á mas- 
culina e a carencia de rapazes casadoiros era visivel: visivel e 
ciesastrosa. 

Os individuos solteiros em edade viril para se não deixa- 
rem ficar na cidade, onde não teriam em que empregar sua 
r~ctividade, seguiam os velhos habitos de procurar o sertão em 
l~usca do el-doirado, de onde voltavam envelhecidos e alque- 
brados, quando se não quedavam em meio da jornada abatidos 
pelas canteiras, eliminados pela adversidade ou absorvidos na 
fundação de povoaçóes e cidades, pedras alicerçaes de novas 
circumscripçóes capitaneas. 

Desse modo de viver da masculinidade moça de S. Paulo 
resultava o numero elevado de solteironas accusado nas esta- 
tisticas contemporaneas e de viuvas moças, consequencia das 



facilidades que á decrepitude se deparavam em unir-se á moci- 
jade estuante e inconformavel com a condição de tia ou de 
perenne solteirice. 

A população era laboriosa e não se adstringia exclusiva- 
mente aos recursos provindos do sertão: na cidade trabalhavam 
todos. 

As mimosas mãos patricias que ainda desconheciam o gros- 
seiro, exotico e plebeu crochet, produziam finas e bellissimas 
lendas de crivo e de  birro ou fiavam algodão em quantidade 
para o commercio local e de exportação. As paulistas que se não 
affeiçoavam aos trabalhos de agulha ou de tecidos preparavam 
"Quitandas" que a escravos incumbia vender, á noite, pelas 
ruas da  cidade e nas escadarias das egrejas. 

Tres ou quatro megéras, vergonha d o  sexo meigo, e ou- 
tros tantos latagões desalmados ganhavam a vida abjecta no 
cxercicio da  "profissão" de surrar escravos. 

0 s  homens faziam-se commerciantes de ouro ou adopta- 
vam occupaçóes liberaes; alguns empregavam sua actividade 
e seus capitaes n o  commercio de importação de  escravos e eram 
traficantes, termo então ainda não saturado do sentido pejo- 
iativo actual, e outros se fixavam no commercio retalhista, fa- 
zendo-se Zogistas, vendeiros, negociantes de fayefzdas seccas, e 
110s officios dos quaes OS mais communs eram os de carpintei- 
ro, ferreiro, tamanqueiro e alfaiate. 

Os misteres liberaes estavam representados por tres ou 
ctuatro cirurgióes, seis ou oito advogados e rabulas, alguns pro- 
fessores avulsos de primeiras letras, rhetorica e latim, de theolo- 
gia moral e dogmatica.. . 

O bacharelismo ainda não  medrava n o  Brasil: os doutores 
v~nham-nos de Coimbra e um ou outro, avis rara, da França, 
mas as vocações ecclesiasticas já encontravam aqui a sua satis- 
fricção plena, n o  curso de escriptura sagrada e de moral presi- 
dido pelo bispo diocesano d. frei Manuel da  Resurreição e nas 
auras de philosophia e de theologia escolastica, moral e dogma- 
tica mantidas pelos religiosos franciscanos. 

Sem embargo d o  espirito religioso já estar bastante diffun- 
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&do entre a população, o numero de sacerdotes entáo existen- 
tes na diocese paulopolitana era tão reduzido, que as capellanias 
cio coro da Sé, que deveriam ser occupadas privativamente por 
presbyteros, foram, em parte, e por muito tempo, exercidas 
por simples cantores com licença de coroa. 

A familia Camargo, entretanto, já havia dado numerosos 
cios seus membros ao clero, sendo dentre elles os mais notaveis 
os padres Domingos e Salvador de Camargo, este, dizem as 
chronicas, muito sabido em moral; Antonio das Neves, Jero- 
Rymo de   amargo e Ignacio Ortiz, de quem parece provir e 
uenominação - bairro do padre Ignacio - na paragem do an- 
tigo Sitio Grande de propriedade jesuitica, no municipio de 
Cotia. 

Fernando Lopes foi o ultimo dos Camargos a tomar or- 
ciens antes do apparecimento de Diogo Antonio Feijó. 

Em 1784, anno do nascimento de Feijó, Miguel João, que 
em 1768 encontrámos arregimentado na Companhia de Orde- 
nanças de Cotia, e em 1776 residindo na rua da Freira, em São 
13aulo, com sua familia, já havia deixado de existir, continuan- 
CIO sua viuva na referida residencia, em companhia de seus 
filhos Ignacio de Assumpção Feijó, de 18 annos de edade, de 
Manuela, que então contava nove annos e é a mesma d. Manue- 
l; Francisca de Jesus Feijó, a quem se refere o primeiro re- 
gente em seu testamento, e do padie Fernando, de 25 annos: 
Alaria Gertrudes contava entáo cerca de 38 annos de edade. 

Ignacio da Assumpção fazia seus primeiros estudos de phi- 
losophia e theologia escolastica: é nesse momento que surge o 
pequeno Diogo. 

O engeitamento de Feijó não é um facto singular na historia 
dos costumes paul:stas, nem o carinho, o desvelo com que foi 
creado, os sacrificios da generosa familia em lhe dar educação 
aprimorada e ministrar illustraçáo superior, devem causar ex- 
~railheza por serem communs na época. 

Ao tempo ninguem se lembraria de crear engeitados ou 
tomar aggregados para utilisação de serviços, e nem isso se 
fazia necessario: por mais precaria condição financeira em que 



sc achasse qyalquer membro da familia paulista do seculo XVII, 
não era ella de tal natureza que lhe não permittisse possuir, ao 
menos, um escravo para o desempenho dos mistéres de famulado. 

um dos recenceamentos de S .  Paulo, levantados naquella 
época, encontrámos, confirmando nossa asserção, o registo de 
uma pessoa que, vivendo da caridade publica, era, entretanto, 
proprietaria de dois escravos. 

Sou t ro  recenseamento referente a periodo menos distante, 
ainda ao nosso pasmo se depara a dolorosa consignação de que 
alguem, prestes a tornar-se vulto proeminente nacional, nas ves- 
peras de se constituir, para todo sempre, credor da  gratidão da 
Patria, tambem viveu de esmolas, ainda que temporariamente, 
não obstante ser possuidor d'um escravo. 

Uma vez recolhido, o engeitado passava logo a ser con- 
templado por egual na partilha do carinho paternal distribuido 
pcla familia protectora aos proprios filhos. Geralmente não ha- 
via a preoccupação da adopção official e o termo - engeitado 
- era repudiado e substituido pelo de aggregado, mas o trata- 
mento na criação e a educação ministravam-se no mesmo grau 
de cuidado e amoravel carinho com que eram zeladas a criação 
e educação dos filhos da casa: mercê dessa altruistica generosi- 
dade, muitas vezes os pobres engeitados conseguiam elevar-se 
alto na vida social, tornando-se uteis aos seus concidadãos e 
cervidores benemeritos d a  Patria. 

Os fastos d a  vida social paulista estão repletos de exem- 
plos dessa ordem; Feijó, os conselheiros Vicente Pires da Motta 
e Manuel Joaquim do Amara1 Gurgel e ainda outros, muitos 
outros, que se fizeram notabilissimos nas letras, na alta adm:nis- 
tração do Paiz, que bem mereceram os mais altos titulos nobi- 
liarchicos com que a gratidão nacional os agraciou, foram engei- 
t ~ d o s ,  e o que se tornaram na vida e o que fizeram pela Patria, 
consta em paginas de ouro nos annaes da nossa historia. 

Quem, por desamor ou coagido por dolorosas ciicumstan- 
cias procurasse fugir ao encargo natural de criação da propria 
progenie, por certo não o faria atirando no primeiro desváo de 
porta o fructo do peccado ou da miseria, mas procurando o 



morno aconchego, o bafejo retemperante dos lares bemfazejos; 
e proverbiaes sempre foram os caridosos sentimentos dos Ca- 
inargos, de S .  Paulo. 

A sua casa era um asylo e tambem diriamos uma créche, 
s1 anachronico não fosse o emprego do gallicismo. 

Em 1791 encontramos os Camargos rodeados de 20 escra- 
vos e abrigando em seu seio nove aggregados de 1 a 12 annos de 
eciade, entre os quaes o menino Diogo Antonio, de 1 1  annos, es- 
tudante, diz o documento compulsado. 

Si bem que a engeitamento de Feijó no seio dos Camargos 
iião tenha sómente a justificativa das qualidades de philan- 
tropia da patriarchal familia, mas principalmente a presumpção 
da existencia nella da verdadeira ancestralidade do pequeno en- 
geitado, a caso é que dos aggregados da familia Camargo, não 
só o embryonario poderoso ministro de 1831 estudou: em 1798 
c 1800, outro aggregado, Antonio Paes, tambem estudava, e, em 
!802, ainda sob o tecto protector, já era o padre Antonio Paes 
de Camargo, o mesmo padre Camargo que em 1804 apparece 
servindo de escrivão no processo de genere de Diogo Antonio 
1:eijó. 

Tambem foi sob os auspicios dos Camargos que se fez pa- 
dre o aggregado Roque de Sousa. 

Tal era a familia a quem a providencia do acaso ou mais 
provavelmente, a intima consaguinidade, que a premencia de 
circumstancias momentosas mandavam callar, confiou o destino 
do menino Diogo. 

Entretanto, difficil não seria provar, hoje, que o local do 
nascimento do futuro benemerito da Patria, não distava milito 
da moradia de Maria Gertrudes: documentos existem capazes 
de levar á convicção de que a maternidade de Diogo Antonio 
Feijó seria encontrada, parede em meio, da casa em que foi 
engeitado o genial conterraneo. . . 

Levado á pia baptismal por Fernando e Maria Gertrudes, 
é Diogo, entretanto, confiado á mais nova das Camargos, a sol- 
tei,rona Maria Joaquina, que ao tempo contava apenas 25 an- 
nos de edade e que annos depois deveria successivamente reco- 



Iher, irmanando-as pela criação, ao  seu primeiro filho adoptivo, 
tres engeitadas, Alaria Fabiana, Maria Luiza e por ultimo M r -  
ria Justina, a doce e meiga Maria Justina, a alma pura e bon- 
c!adosa das affeições fraternaes d o  padre Feijó. 

Senhora de uma duzia de escravos, seus unicos bens de for- 
tuna que lhe não davam comtudo a abastança, fazia Msri2 
Justina vida á parte na casa contigua á de sua irmã Rilaria Grr- 
trudes, na rua d a  Freira, com a assistencia que lhe prestava o 
padre Fernando e producto de suas "quitandas", fonte dos re- 
cursos indispensaveis á educação de Diogo Antonio:. este, que 

j, desde os 1 1  annos de edade, andava as voltas com o dr. Rhetc- 
rzca e com o latinista André da  Silva Gomes, preparando-se 
para a vida ecclesiastica, já aos 18 se achava apto para recebzr 
ordens. 

Feijó, que teria passado o perioclo da  l a c t a ~ ã o  ein Cotia. é 
~ec,~nc:(izido a S .  Paulo e ahi o encmt:.amos atrav;s dos recen- 
seamentos locaes até 1802, em companhia de Maria Joaquina, 
nuer quando esta residia só, quer quando reunida sob o mesmo 
tecto a seus irmãos Fernando e Maria Gertrudes. 

Assim, temos o futuro regente do Imperio vivendo sua 
primeira mocidade na Paulicéa, criando-se e educando-se sob 
os cuidados maternaes de Maria Joaquina e amparado pela 
desvellada protecção do padre Fernando. 

O que foi o trabalhoso viver de Diogo Antonio, durante 
cose periodo cie sua existencia em S. Paulo, dil-o com eloquen- 
cia o facto de, em 1803, já o encontrarmos na então villa de 
S .  Carlos abalizado professor de primeiras letras e de humani- 
aades, mourejando pela vida, emquanto aguardava edade legal 
1J;ra tomar ordens sacras. 

De 1804 a 1807 viveu Diogo em Campinas: no primeiro 
anno foi "mestre das primeiras letras"; no  segundo leccionou 
grammatica. E m  1806 e 1807 o sub-diacono Feijó não ensinou 
grammatica nem foi mestre-escola; os soffrimentos dolorosos e 
~nnarrabeis do filho adoptivo de Maria Joaquina durante a 



7 . i ~  crucis desses longos 31 mezes, as afflictivas provacóes im- 
postas pelo Destino como que a enrijar-lhe a fibra de luctador 
cuja resistencia deveria ser mais tarde tão rudemente experi- 
mentada; a lucta que teve de sustentar contra a fatalidade co- 
vardemente consciente quando se compraz no satanico deleite 
de esmagar os humildes e indefesos, só Deus o sabe e Feijó 
i!os poderia contar: Feijó e o escravo Agostinho que desde a 
infancia do engeitado na Paulicéa o acompanhara na vida atra- 
t és de todas as vicissitudes. 

Em 1808 é Feijó nomeado escrevente juramentado da Ca- 
inara Ecclesiastica de S. Paulo e no exercicio desse modesto 
emprego, trabalhando sob os auspicios do padre Fernando Lo- 
pes, que na época era o escrivão ajudante da Camara Episco- 
pal, conservou-se elle até dezembro, do mesmo anno, em que 
ckbteve sentença de ordens maiores. 

Ordenado em diacono e presbytero volta immediatamente 
I-eijó para Campinas onde o encontramos no anno seguinte, 
1809, e tambem em 1810, senhor de escravatura, agricultando 
r, só10 para sua sustentação e sustentação dos seus. 

Forte maravilha seria essa do pobre abandonado de 1806- 
1507, do humilde escrevente de 1808, apresentar-se já em 1809, 
senhor de 12 escravos, si os recenseamentos regionaes se não se 
encarregassem de desvendar o mysterio. Os escravos de que 
i.eijó se fizera senhor eram o velho Cosme e sua mulher Manue- 
Ia, a Ephigenia, o Candido, o Agostinho e o Generoso, a Felippa 
e a Maria, o João Paulo, o Felippe e o Benedicto que todos ha- 
:iam sido escravos de Maria Joaquina Soares de Camargo. 

E' que a abnegada mãe de Feijó, depois de lhe haver dado 
todos os affectos, todos os thesouros de sua alma, consagrando- 
lhe a mais pura e maternal affeiçáo, confiára-lhe tambem tudo 
que de material possuia constituindo-lhe a dotação exigida en- 
tão pelas leis ecclesiasticas para a imposição das ordens maiores 
c para que o filho dilecto melhor se apparelhasse na lucta pela 
t ida. 

Desde o momerito em que, procurando assegurar a subsis- 
tencia pelo proprio esforço, lançoir-se á vida pratica, Feijó pas- 



sou a ser o protector, o natural e devotado arrimo da excellente 
senhora aue o criára e da sua irmã adoptiva, Maria Justina: 

D. MARIA JUSTINA D E  CAMARGO 

irmã do Padre Feijó. (O retrato original pertence ao dr. Ricardo Gum- 
bleton Daunt, que gentilmente permittiu a presente reproducção). 

tão sériamente se compenetrou do encargo de zelar pelo bem 
estar e pela felicidade dos entes que lhe eram caros e a quem 
devia o solido apparelhameilto do seu espirito para vencer na 



vida, revestindo-se de austeridade tal de costumes e severidade 
de caracter, que aos 30 annos apenas de edade já havia gran- 
geado a bemquerença e admiração publicas, em grau que só ás 
cãns respeitaveis é dado lograr. 

Altamente valiosa como documentação do que acabamos 
de affirmar é a seguinte certidão entranhada no processo de 
genere do padre Feijó, que se encontra no precioso e inexhauri- 
vel archivo da Curia Metropolitana : 

"O Juiz Presidente da  Camara Antonio de Cerqueira Cesar 
e nós Vereadores Republicanos que servimos na Governança 
desta Villa De São Carlos o presente anno por Pillouro na fórma 
das Ordenações de S. Alteza Real o Principe Regente Nosso Se- 
nhor que Deus Guarde, etc. 

- Attestamos debaixo do juramento de nossos Cargos, e 
fr!zemos certo que o Reverendo Diogo Antonio Feijó ensinou 
nesta Villa as primeiras letras, e Grammatica Latina por tempo 
quasi de quatro annos, em cujo emprego deu provas de um;] 
qualificada instrucção percebendo seus Discipulos um vantajoso 
adiantamento. Item attestamos que o mesmo se conservou nesta 
Villa com irreprehensivel conducta servindo de modelo aos seus 
Contemporaneos. Dotado de uma virtuosa prudencia, muito af- 
favel e benigno com todos, ornado de bons costumes, e de um 
louvavel comportamento, e por ser verdade o referido e nos ser 
pedida passamos a presente por nós assignada, e sellada com o 
sello das nossas armas que perante nós serve. Dada e passada 
nesta Villa de S. Carlos em Camara de 9 de Julho de 1808. Eu 
Demetrio José de Machado, escrivão da Camara, o escrevi - 
(a.a.) Antonio de Cerqueira Cesar, Luciano Ribeiro Passos, Mi- 
guel Ribeiro de Camargo, Antonio Ferraz de Campos, Pedro 
José de Campos." 

A 3 de agosto de 1804 Feijb, declarando-se professor de 
grammatica latina e portugueza em S .  Carlos, requer ao poder 
ecclesiastico as diligencias de gelzere para os effeitos de sua 
ordenação e a 14 de setembro seguinte obtem sentença que o 
permitte tomar ordens de sub-diacono. 

A petição inicial desse processo é o primeiro documento 



vm que se nos depara o cognome - Feijó - apposto ao nome 
r!o futuro grande estadista. Em todos os papeis referentes á 
mocidade do padre Feijó, que até então nos fora dado exami- 
nar, encontramos sempre o nome do egregio cidadão, ora ex- 
pressado simplesmente pela nominaçáo baptismal, ora accres- 
ctntada esta com o sobrenome Antonio. 

Mas, si Diogo Antonio foi criado educado por Maria 
justina, que era Camargo, com a assistencia do padre Fernando, 
tzmbem Camargo, porque lhe não teriam dado seus protectores 
ezse appellido como o fizeram em relação a Maria Justina, irmã 
do padre Feijó pelo infortunio originario, preferindo o da fa- 
milia de Miguel João? 

Certo, tal preferencia não poderia ter sido determinada pela 
$:iatidão e ainda menos pela necessidade de qualquer reparação 
Be consanguinidade. 

Realmente, Diogo Antonio nada devia á familia constitui- 
tia por Miguel João no seio dos Camargos além da reciproci- 
uade na muito merecida affeição que lhe era consagrada: quan- 
to á paternidade era ella, em absoluto, impossivel em relação a 
Lliguel João, fallecido annos antes do nascimento de Diogo, 
como tambem inteiramente inadmissivel quanto a Ignacio da 
i2ssumpçáo Feijó, pelo gráu de parentesco com a mãe de Diogo 
e pelos seus 17 annos apenas começados de edade ao dar-se a 
gestação do futuro consolidador da nacionalidade brasileira. 

E' que os Camargos não desconheciam a origem do pobre 
engeitado a quem um desvario de momento emprestou a con- 
dlção 'de pária e os sabios designios da providencia elevaram a 
prócer, sobrando-lhes razões fundadas para ligarem o appelli- 
do - Feijó - e mesmo o sobrenome - Antonio - a Diogo, 
sem a menor presumpçáo de sua filiação na familia de Maria 
Gertrudes. 

E não só os Camargos como tambem muitos dos antigos 
paulistas contemporaneos conheciam a ascendencia do pequeno 
Diogo. O conego Leão José de Sene, Alberto de Oliveira Quin- 
tana, padre José Branco Teixeira, tenente Antonio Lafine Fon- 
seca, Francisco Mendes de Oliveira, José Jacintho Bernardes e 



padre Francisco Coelho Ayres, respeitaveis uns pela posiçâo so- 
cial, outros não só por essa rasão como tambem pela proemi- 
nencia da  idade affirmaram no citado processo de genere, sob 
juramento, saberem ter sido Diogo Feijó engeitado, mas parece 
não terem perjurado ao accrescentarem ser elle de boa geração 
c illustre familia. 

Descendente de boa e illustre familia elle o era de facto, e 
nós mesmos poderiamos esclarecer as reservas do  depoimento 
testemunhal, e tambem profundarmos as razões que levaram os 
Camargos a chamar Feijó ao pequeno engeitado si quizessemos 
e s t ~ d a r  a vida do official sirgueiro, (*) Felix Antonio Feijó 
muito chegado a Miguel João pela consanguinidade, residente, 
de 1772 a 1778, na rua da Freira e, na primeira data, arreçi- 
mentado na Companhia de Ordenança de São Paulo: era então 
solteiro Felix Feijó, mas já em 1776 os róes da população pau- 
listana o consignam casado com Escolastica Maria de Jesus que 
lhe era mais avantajada .em I 5  annos de idade, pois contavam 
então, elle 23 ainos e ella 38. 

Ainda no anno de 1784, data do nascimento de Diogo Feijó, 
encontramos aquelle casal na rua das Flores, sem descenden- 
cia, tendo adoptado duas expostas, Maria e Mariana: contava 
então Escolastica a idade de 46 annos e, por certo, não foi ella 
a preciosa sementeira que deu á,Patria o grande ministro de 
1831 e o extraordinario regente do Imperio no periodo de 1835- 
1837. 

Como elemento subsidiario e complementar apreciavel po- 
deriamos tambem respigar a ancestralidade da energia ferrea, 
icquebrantavel, quasí sombria de Feijó, da percepçãi nitida, do 
exacto conhecimento do seu proprio valor que permittiam ao 
grande patriota o desenvolvimento maximo de acção sem exag- 
geros injustificaveis ou recuos timoratos, na vontade poderosa 
que encheu a capitania de S .  Paulo nos seculos XVII e XVIII 

(*) Sirgueiro, artifice que faz obra de fio, e cordões de seda, se- 
gundo os diccionaristas. Pelo alvará l e  22 de Maio de 1773 - "ao  offi- 
cio de sirgueiro pertencia sómente vender chapeus: aos sirgueiros de 
agulhas cabia vender presilhas de chapeusm - Parece, pois, que a pro- 
fissão do pae de Fcijó, era a de chapelleiro ou, com certeza, a de fabrj- 
cante de presilhas e, possivelmente, de vendedor de chapeus. 
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com a "Acclamação" de Amador Bueno, a lucta contra os Ta- 
ques e os Pires e contra a quebra do padrão rnonetario circulan- 
te, o varejamento dos sertões da Bahia, a fundação da velha 
capital das Minas. . . 

Depois de ordenado em presbytero, volta Feijó para S .  
Carlos, onde já em 1809 o encontramos exercendo o rninisterio 
sacerdotal, o magisterio particular e o rnistér de lavrador; foi 
por essa occasião que o joven sacerdote, já provecto professor 

PADRE FEIJO' 
Retrato a oleo, pintado antes da morte do pande brasileiro, 

pelo velho artista Pinto Vedras 
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c;e "qualificada instrucção", compôz a excellente "Syntaxe La- 
tina" da qual, entretanto, se perdeu o original. 

Em 1817 residia Feijó em Campinas, e a elle couhe. .i con- 
vite da respectiva municipalidade, produzir o eloqio func:xe 
de d. Maria I e pronunciar a "Oraçam" de graças pela exal- 
tação de d. João VI, nas exequias e festividade3 cornr.lern:>rati- 
vas locaes, incumbencia de que o illustre padre. que era tam- 
bem fogoso e eloquente orador, desempenhou-se "pelo amor e 
respeito que consagrava ao soberano e obediencia devida á von- 
iacle de suas mercês", os vereadores, campineiros. 

A 2 de junho de 1821, prégava o padre Feijb, em Itú, a 
bellissima "Oraçam Funebre", registada cc\m tiesvelaclo carinho 
nos annaes do InstitUto Historico de S .  Pzulo, commemorando 
a trasladação dos ossos do padre Jesuino do ivlonte Carmelo, 
do Convento do Carmo para a egreja da Senhora do Patrocinio 
c, em 1824, o encontramos estabelecido na fidelissima cidade, 
vivendo de suas ordens e mantendo em sua companhia o padre 
Miguel Archanjo, seu aggregado, que então contava 23 annos 
de edade. 

Dos primeiros tempos de residencia de Feijó, em Itú, e da 
sua incorporação aos padres do Patrocinio, sobre a qual tanta 
~hantas ia  se tem escripto, estamos colligindo documentação se- 
gura, e possivelmente delles trataremos, si algum dia voltarmos 
a escrever sobre os fastos da vida modelar, brilhante e homerica 
de Feijó, tão cheia de elevados ensinamentos civicos e plena do 
mais salutar patriotismo; o que pretendiamos no presente es- 
tudo era lançar alguma luz sobre a ignorada mocidade do grande 
ministro e impossibilidade da sua filiação entre os Feijós, allia- 
dos dos Camargos, e parece que o conseguimos. 
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Piratininga exhumada 

Desenvolvendo o thema encerrado na epigraphe desta li- 
gc~ira monographia diremos ser aqui, neste semi-abandonado 
bairro da Luz, onde residimos e neste momento traçamos estas 
linhas, a situação da procurada Piratininga de Tibiriçá, o gran- 
de e,poderoso chefe da  nação Guayaná. 

Não é uma tradição a divulgar, que a lembrança de sua 
localisação extinguiu-se por completo, de ha muito, na memoria 
do nosso povo, mas, inquestionavelmente uma reminiscencia ex- 
humada da espessa poeira dos archivos atravez de documen- 
tos irrefragaveis. 

Em leve declive para a margem esquerda do Tietê, sempre 
coberta de luxuriante vegetação campesina, pontuada aqui e 
alli por capões de matto, irrigada, em todas as direccóes por 
L:ma infinidade de regatos nascidos de innumeras lagoas espar- 
sas, inundada periodicamente pelo rio que lhe corria aos pés, e 
que ao baixar suas aguas deixava as lagoas convertidas em 
piscosos viveiros e exuberantemente fecundadas as campinas, 
existiu uma ridente e privilegiada região nas proximidades do 
planalto que mais tarde deveria ser occupado pela urb enorme 
que se chama São Paulo. 

Era  o celleiro das tribus Guayanás. (1) 

(1) Vide a accepção do termo - Guayaná - no "Diccio- 
nario Etymologico, Historico, Topographico, Estatistico, Bio- 
graphico, Bibliographico e Ethnographico illustrado de São ' 
Paulo" do mesmo autor. 



Com a descida das aguas, os campos cobriam-se de perdizes 
e de tal quantildade de veados que o rio fecundante chamou-se 
Anhamby: ( 2 )  as lagoas povoavam-se de pernaltas, desde a gar- 
ça elegante até o grave e feio jaburú, de marrecas e de patos sel- 
vagens em parceria com as pacas, capivaras, ariranhas e antas 
na destruição dos peixes que a generosidade do rio amigo e 
lendario deixava repletos os alagados. 

Os veados eram sem conta nas pastarias gordas, mas em 
sua perseguição appareciam os grandes felinos das mattas da 

(2) Vide a accepçáo do termo - Anhamby - no citado 
"L)iccionario". 



Cantareira, a compartir com o homem no banquete regio que 
era a devastação do providencial celleiro vivo, e muitas vezes 
bandos de onças, accossados pelos indigenas e com a retirada 
cortada pelo lado do rio, cahiam espavoridos sobre a nascente 
povoação de Sáo Paulo do Campo com angustiosa surpresa e 
incontido terror dos moradores. 

Essa região paradisiaca era a Piratininga dos primitivos 
~ a u l i i t a s :  tendo por centro os actuaes bairros dos Campos Ely- 
seos, da Luz e do Bom Retiro estendia-se, rio abaixo até Barra 
Funda, desenvolvendo-se, contra corrente, em distancia que a 
ciocumentação colligida ainda não autorisa limitar com precisão, 
porém que não ultrapassaria a região da aldeia de Piquiri. (3 )  

A cavalleiro dessa privilegiada região, em brusca e poe- 
tica elevação de terreno, á margem esquerda do Tamanduatehy 
e sobre as cabeceiras do Guaré, erguia-se a populosa Inhapuam- 
buçú, aldeia principal do  chefe Tibiriçá, em cujo tujipar per- 
rioitaram os padres jesuitas na vespera de sua subida ao planalto. 

Mas, ao leitor amigo pedimos suspender, por momentos, o 
esboçado sorrir de incredulidade e ouvir o porque da perem- 
ptoria affirmativa nossa de ser alli, no tão humilde Bom Re- 
tiro, no monotono Campos Elyseos, o paraiso terreal dos pira- 
tininguaras, a ignorada e, atravez dos seculos, tão procurada 
Piratininga dos nossos maiores. 

Como é sabido, como é indiscutivelmente certo, a igreja da 
Luz, foi edificada ermida por Domingos Luiz, o Carvoeiro, no 
mesmo local em que ainda hoje se ergue o Recolhimento de 
Nossa Senhora da Luz, e que era o Guaré contemporaneo da 
fundação de São Paulo: isto posto, e 'tomando ,por ponto de 
referencia esse mesmo Guaré (que não era nome de uma região 
mas apenas de um regato) e a propria capella erigida pela 
piedade do Carvoeiro, enumeremos a documentação elucidativa 
do que affirmamos. 

(3) Procure-se a traducção deste e de outros nomes indi- 
genas citados no presente trabalho, no "Diccionario Etymolo- 
gico" já citado. 



Em 1595 João Maciel, contador, inquiridor e distribuidor 
da Villa de São Paulo, obteve para si e seus descendentes um 
- "pedaço de terra a qual está entre Guaré e Piratininga que 
podem ser sessenta braças craveiras, assim de largo como de 
comprimento." - 

Em 1600 Gaspar Gomes Aluacho pede - "uns mattos do 
Conselho indo da villa de São Paulo para Taguaquara pelo 
caminho de Diogo Fernandes e dos Pinheiros. . . terras que estão 
por dar desde o ribeirão chamado Anhanguovay pelo caminho 
direito até a morada de Diogo Fernandes e pelo caminho dos 
Pinheiros até entestar com a terra dos padres" - Estes eram 
os termos da petição de Gaspar que pretendia, nada mais, nada 
menos, que obter todas as terras, então devolutas, a partir do 
rio Anhangabahú desde a ponte do Piques pela rua da Conso- 
laçâo acima chamada, na época, em parte, caminho dos Pinhei- 
ros, e em parte, caminho de Diogo Fernandes, até o Pacaembú, 
que era a "terra dos padres" - concedida em sesmaria aos pa- 
dres jesuitas pelo donatario da capitania, no anno de 1561. 

A camara de São Paulo, porém, limitando, mui ajuisada- 
mente, as vultuosas pretensões de Gomes Muacho deu o seguin- 
te despacho á sua petição: - "Partindo com Maria Affonso 
e João Maciel lhe daremos sessenta braças craveiras em quadra 
e sendo dado correrão por diante do caminho que vae para 
Piratininga e para os Pinheiros, digo, caminho que vae para a 
aldeia dos Pinheiros. "- 

Assim, temos dois documentos coevos, perfeitamente au- 
thenticos, referentes a concessão de terras, na zona entre a es- 
tiada para Piratininga e o Guaré sendo a primeira uma data 
de sessenta braças entre Guaré e Piratininga, e a segunda, em 
clesenvolução á primeira, no caminho que vae para a aldeia de 
Pinheiros, concessões que se não podem localisar sinão nos cam- 
pos que mais tarde passaram a chamar-se "da Luz", pois O 

"caminho que vae para a aldeia de Pinheiros" - é, acima de 
qualquer duvida, o que passava pelo Mata-fome, ultimo trecho 
do  caminho que, da Serra de Santos, conduzia a Piratininga. 



A 7 de abril de 1601, Antonio Camacho requer e obtem 200 
braças de terras - "da testada de João Maciel, em Piratininga, 
começando por um ribeirão arriba que se chama Guaré."- 

J á  neste documento as sessenta braças de terras concedi- 
das em 8 de Abril de 1595 a João Maciel - "entre Piratininga 
e Guaré" - apparecem com a sua testada em Piratininga, con- 
firmando assim mais uma vez e de maneira espressa a continui- 
dade da região de Guaré, ponto de referencia conhecido, em re- 
gião de Piratininga. 

A 8 de Fevereiro de 1602, Bento de Barros obteve - "nos 
chãos e terras do Concelho, um pedaço de terra a qual está na 
paragem que se chama Piratininga, no ribeiro onde bebe José 
Alvares, e dalli até entestar com terras e dadiva de Sebastião 
de Freitas e até Jacaromer e dalli pelo caminho que vae desta 
villa para Piratininga, caminho antigo."<- 

A 21 de Julho de 1608, Maria Alvares, dona viuva de Ma- 
iioel Eanne;, morando de favor no Tatuapé, pede e obtem para 
si e seus descendentes, um pedaço de terra que estava devoluto 
em - "Guaré, sobre o rio Tamanduatehy a saber, partindo 
com Bartholomeu Bueno até a barra do Afzhangobabi o que 
tudo poderá ser de sessenta a setenta braças pouco mais ou 
menos. "- 

E' preciosissimo este documento: por elle firmamos indis- 
cutivel e inhabalavel convicção de que o Guuré a que se vem 
referindo os documentos anteriores era a paragem - "sobre o 
rio Tamanduatehy" - estendendo-se, pelo lado da povoação até 
a barra do  Anhangabahú, o qual desagúa naquelle, como é 
sabido e facil de ser verificado apezar do ultimo se achar cana- 
lisado e coberto. 

Os termos da concessão de Maria Alvares ainda nos levam 
a outras interessantissimas conclusóes relativamente á situação 
cie Piratininga, pois, sendo esta contigua ao Guaré, como inso- 
phismavelmente se deprehende da documentação citada, e con- 
finando o Guaré, a direita, com o Tamanduatehy, claro está 
que, á esquerda, se desdobraria a Piratininga lendaria, isto é, 



o territorio occupado hoje pelos bairros da Luz, Campos Ely- 
seos e Bom Retiro. 

Ainda em 21 de Julho de 1608 a Camara de São Paulo con- 
cedeu a Antonio Milão - "no rocio desta Villa, um pedaço de 
chão ao longo do caminho que vae para Nossa Senhora da Luz, 
pelo caminho direito do Guarépe, partindo com o marco de 
Ascenso Ribeiro até o Anhangabahú."- 

Neste documento não apparecem referencias a Piratininga 
mas, nem por isso, é elle menos valioso que os demais, fornecen- 
do, como nos fornece, fortes e insophismaveis elementos de 
identificação da ermida de Nossa Senhora da Luz, hoje Reco- 
11-.imento do mesmo titulo, com a região do Guaré. 

Como é sabido, Domingos Luiz, o Carvoeiro, transferindo 
sua devoção á Senhora da Luz, do bairro do Ipiranga, segundo 
affirmação geral dos chronistas, mas sendo possivel que tal tran- 
sierencia se haja dado de Guarapiranga onde o Carvoeiro pos- 
suia importante fazenda, para o Guaré, ahi constrdiu uma ca- 
pella, em 1603, sob aquella invocação, concedendo-lhes, em pa- 
trimonio, certa extensão de terras cuja melhor e maior parte é a 
em que está assentado o actual Recolhimento. Ora, a concessão 
de Antonio Milão, referindo-se ao - "caminho que vae para 
Nossa Senhora da Luz, caminho direito que vae para o Guarépe, 
partindo até A7zhangabahú" - afasta irretorquivelmente qual- 
quer duvida sobre ser o Guaré em que está localisado o Con- 
vento da Luz o mesmo Guaré confinante, á esquerda, com 
Piratizinga e á direita, com o rio Tamanduatehy. 

A 13 de Dezembra de 1608 Antonio Pina conseguiu para si 
e seus herdeiros, descendentes e ascendentes, - "cincoenta braças 
Ge chão nos campos de Guarépe, partindo com as cabeceiras de 
Pedro Nogueira, seu cunhado, que é do capão cortando para a 
villa, ao longo do ribeiro Tamanduatehy."- 

A 31 de Dezembro de 1634 é concedida ao cirurgião An- 
tonio Vieira Bocarro-carta de data de - "um capão de matto 
que estava nas cercas de São Bento, do caminho que vae desta 



villa para Nossa Senhora da Luz do Guarépe, á mão direita, até 
entestar com a olaria de Salvador Pires."- 

Pela sesmaria passada pela Camara de São Paulo a 15 
de Abril de 1600, o Mosteiro de São Bento tornara-se proprie- 
tario das terras - " . . . partindo com Gonçalo Madeira de uma 
banda e de outra com Jorge e João e com o Rio Grande (Ta- 
manduatehy) que vae para baixo desta villa e um ribeiro cha- 
chamado Anhangovay-". . . terras essas cortadas pelo cami- 
nho do Guaré o qual por algum tempo, manteve-se fechado 
"por não devassar os religiosos." 

Pelas mencionadas divisas da sesmaria de 15 de Abril, o 
latifundio de São Bento ficava comprehendido entre as actuaes 
ruas Anhangabahú e 25 de março, por onde faziam curso 
aquelles rios, até a respectiva confluencia de ambos e, sendo 
assim, como realmente era, os chãos que do poder da Camara 
passavam para o dominio do cirurgião Bocarro, só poderiam 
localisar-se em continuação das de São Bento, além do Anhan- 
gabahú e sobre a segunda metade da actual rua Florencio de 
Abreu, inquestionavelmente o primeiro caminho - "que vae 
desta villa para Nossa Senhora da Luz do Guarépe". 

Em 6 de Dezembro de 1636 é concedido a Fernão Rodrigues 
da Costa duzentas braças de chãos em quadra para fazer casa 
e sitio numa paragem que está no caminho desta villa que vae 
para Piratininga". 

Será necessario desenvolver argumentação, tornar-se-á mis- 
tér mais vultuosa documentaçáo para que provada fique a lo- 
calisação do Guaré dos antigos, sobre o Tamanduatehy e a fi- 
xação da poetica, lendaria e paradisiaca região de Piratininga 
nos campos da Luz, Bom Retiro e Elyseos? 

Cremos que não. Os documentos citados fallam claro e de 
maneira altamente persuasiva: entretanto, ao rigorismo ana- 
lysta poderá surgir como ponto de duvida a seguinte objecção: 
- "Não é possivel que Piratininga seja a propria região do 
Guaré ou que a ella estivesse tão proxima como indicam os 
áocumentos pois, si assim fosse, não teria havido necessidade 
de dois caminhos para alli, partido do mesmo ponto, - a 



villa de São Paulo -, caminhos aos quaes invariavelmente os 
documentos citados chamam - Guaré ou Nossa Senhora da 

Luz - e - Piratininga. 
Antecipando resposta a essa possivel interrogativa, affir- 

maremos a existencia de dois caminhos que desde os primeiros 
tempos da fundação da villa de São Paulo ligava esta á para- 
gem a qual tomava a denominação de Guaré no valle aliás mui- 
to restricto, sulcado pelo ribeiro desse nome, e o faremos addu- 
zindo e analysando novos documentos que reputamos valiosis- 
simos para a elucidação do caso. 

Em 5 de Junho de 1638 Gonçalo Mendes Peres obteve a 
posse de - "um pedaço de terra indo pelo caminho de Nossa 
Senhora da Luz donde acaba a data que foi de Ascenso Ri- 
beiro a qual possue hoje Francisco Corrêa de Lemos, até a 
cruz que está em dito caminho de Nossa Senhora da Luz, sa- 
hindo do campo e pela outra parte até o caminho de Pira- 
tigzinga ". 

Com a obtenção desta data, Gonçalo Mendes installava-se 
entre os caminhos de Nossa Senhora da Luz e de Piratininga, 
com face para ambos e, como a sua concessão era de 100 bra- 
ças em quadra, braças de sesmaria, equivalentes a dois metros 
e vinte centimetros cada uma, segue-se que o caminho de Pira- 
tininga iria desembocar no campo desse nome, pelas proximi- 
dades da actual rua da Conceição onde terminariam as 100 
braças contadas da rua Florencio de Abreu a qual conservou 
inalteravel a directriz do Caminho do Guaré. 

Ahi temos, pois, moldados na concessão de Mendes Peres, 
parallelos e na distancia de 220 metros um do outro, os dois 
caminhos para Piratininga. 

Mais persuasivos e convincentes são ainda os titulos de 
concessão de datas a João Pires e aos irmãos Cunha Gago pas- 
sados em 1 e 8 de Julho de 1651. Desses documentos extracta- 
remos, como aos demais já fizemos, os informes aproveitaveis 
a elucidação que estamos levando a effeito. 

- "Damos ao supplicante os chãos desta villa em jusan- 
te Anhangobahi entre o caminho que vae para Nossa Senhora 
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da Luz e outro que vae para Piratininga e partirá por isso 
com o ribeiro chamado Yacuba e terra que se achar entre os 
ciitos caminhos e o dito ribeiro." -, isto em relação á conces- 
são feita a João Pires. Vejamos agora o que nos diz o documen- 
to referente ás datas dos irmãos Cunha Gago. 

- "Damos e concedemos aos ditos Henrique da Cunha 
cago e Christovão da Cunha, trinta braças de chão a cada um 
delles no rocio desta villa, entre dois ribeiros chamados Anhan- 
gabahy e Yacuba, os quaes se começam a medir do caminho 
que vae para Piratininga defronte dos chãos que João Pires 
tem pedido da banda das casas de Maria Moreira pelo tabo- 
leiro: e outras trinta braças de quintal para a banda do ribeiro 
Yacuba". 

Ainda em 1732 encontramos referencias a Yacuba pela 
Carta da data passada em favor de d. Anna do Canto a 5 de 
Maio: - "e que serve de divisa por um dos lados o rio .4n- 
hangabahy, o Hiacu sobre a estrada. . ." 

Pela concessão de Gonçalo Mendes chegamos ao conheci- 
mento da localisacão dos caminhos de Guaré, e de Piratininga: 
atravessavam o Anhangabahú jusante, isto é, o Anhangabahy 
de baixo considerado assim, desde tempos immemoriaes a par- 
tir da actual Avenida de São João, em contraste com o estirão 
do rio, desse ponto até o largo do Riachuelo, que era conhe- 
cido por Anhangabahy de cima. 

J á  dissemos e mais uma vez voltamos a affirmar que o 
caminho da Luz ou do Guaré é a mesma rua Florencio de 
/-\breu de hoje: e não poderia ter sido outro o seu traçado pois, 
5 esquerda, desde 1598, já o terreno se achava occupado pela 
ermida e cerca que dahi a pouco passariam a ser o mosteiro 
t. cerca de São Bento, e á direita encontraria immediatamente 
as escarpas, a depressão abrupta da montanha e o rio Taman- 
duatehy lá em baixo coleando, cavando o sopé do planalto, 
pelo actual leito da rua 25 de Março, em perenne transborda- 
mento para a varzea. Da margem esquerda do Anhangabahú em 
diante temos lá, ao longe, a concessão de Domingos Luiz, ba- 



Iisando com sua ermida, hoje Recolhimento, o primitivo trilho 
pelo rumo da actual via publica.. . 

Si o caminho do Guaré ou de Nossa Senhora da Luz era 
o que seguia, das baixadas do Anhangabahú, pelo traçado da 
actual Florencio de Abreu, temos de concordar que o caminho 
de Piratininga sómente poderia se desenvolver pelas proximi- 
dades ou atravessando o ribeiro ~ a c u b a ,  tanto mais quanto, 
pelos termos das datas dos irmãos Cunha Gago, os "chãos" que 
lhes foram cedidos principiavam a ser medidos "do caminho 
que vae para Piratininga, defronte dos chãos que João Pires 
tem pedido" e davam quintal "para a banda do ribeiro Yacuba".. 

Para localisarmos o caminho de Piratininga pelo lado da 
povoação de São Paulo bastar-nos-ia reconstituir o curso do 
Yacuba. Has, por onde corre ou teria corrido esse mysterioso 
fio d'agua, de tão ignorada memoria e cuja situação nos é tão 
ilecessario saber neste momento como informe precioso para a 
solução do nosso problema? 

Tentemos descobril-o. 

Ainda é da memoria dos velhos paulistas a existencia do 
"tanque do Zuniga", no largo do mesmo nome e hoje do Pay- 
sandú: ainda em 1855 o tanque do Zuniga produzia cerca de 
10 pollegadas de agua que escoavam por antigo leito cavado. 
desde tempo immemoriaes, por volume de liquido incalculavel- 
mente maior, na directriz da actual travessa do Paysandú, pouco 
além do qual recebia a contribuição da biquinha do Acú, indo 
em seguida confluir, quasi junto á rua Florencio de Abreu. en- 
íáo do Miguel Carlos, com o Anhangabahú. 

No citado anno de 1855 o tanque do Zuniga foi deseccado 
e terraplanado pelo engenheiro Carlos Rath, por ordem do 
presidente da provincia dr. Antonio Roberto de Almeida: as 
nascentes que o alimentavam foram, por essa occasião, addu- 
zidas em encanamentos de ferro até o inicio da actual travessa 
ao  Paysandú, lado direito, onde se elevaram em chafariz e 
lavadouro publicas. 

Mas, perguntará o leitor, que tem tudo isso com o caminho 
de Piratininga e com o corrego Yacuba? Tem, responderemos 



nós, que o Yacuba, era precisamente esse riacho cuja principal 
cabeceira jorrada do chamado tanque do Zuniga e que reco- 
lhia em seu trajecto, além de outras, a bica do Acú, situada 
em frente á casa que pertenceu ao brigadeiro Tobias de Aguiar 
e Marqueza de Santos, no espaço que ainda se conserva fecha- 
do á grade, entre a rua Brigadeiro Tobias e ladeira de Santa 
Ephigenia. 

A principio a denominação Yacuba, em obediencia á esta- 
fada lei do menor esforço, foi-se modificando e contrahindo em 
Yacú e Guacú, até reduzir-se a Acú: com a adopção do nome 
Zuniga, alli pelas alturas do ultimo quartel do seculo XVIII, 
em tacita homenagem ao sargento-mór Manoel Caetano Zu- 
niga, cidadão de bom conceito mas irritadiço e iracundo que, 
por aquella época floresceu na Paulicéa e que se investira da 
propriedade das nascentes do curso d'agua, (*) deixou de ser 
applicado ao ribeiro e tanque, restringindo-se á biquinha da 
rua Brigadeiro Tobias e á baixada de terreno desde a referida 
bica até ao rio Anhangabahú ,em frente á rua do Seminario. 

(*) Altamente interessante e muito elucidativo ao estudo que es- 
tamos desenvolvendo é o registo de 9 de Setembro de 1780 referente 
ao sargento mór Zuniga e ao  tanque primitivamente de Yacuba, d a -  
mento que para aqui trasladamos na integra: - "Registo de uma 
representação que os officiaes da Camara fizeram a o  illustrissimo e 
excellentissimo senhor general sobre uma agua que o sargento mór 
Manoel Caetano Zuniga quer impedir que o povo e moradores do 
Acu' se não sirvam della que é a seguinte: - IIlustrissimo e excellen- 
tissimo senhor. Representamos a vossa excellencia as violencias que 
experimenta o povo do  bairro da ponte do Anhangabahú caminho de 
Nossa Senhora da  Luz com o sargento mór Manoel Caetano Zuniga a 
respeito deste lhe impedir lavar a pobresa roupas em um tanque de 
agua que a maior parte do povo se serve della para lavarem suas 
roupas e outros misteres pelo retiro em que está, e não haver outra 
naquella paragem, com o pretexto de lhe chamar sua por provisão 
que diz tem do doutor ouvidor desta cidale, Salvador Pereira da 
Silva, em virtude da qual fez entrar a correnteza da  dita agua em 
um quintal que este tem no dito bairro e por este poder não deve o 
dito sargento-mór tapar o dito tanque, nem impedir ao  povo que ahi 
vá lavar como fez no dia quinze do presente mez, e em outros que . 
achandese duas mulheres brancas, casadas de boa nota, as descompoz 
de palavras injuriosas, e ás pretas lhe tirou as roupas pelas mattas 
querendo-lhes dar, e mandando pelos seus negros em outros dias cor- 
rer com ellas, e rebaixar por elles o dito tanque a fim de que não jun- 



E que o termo Acú, origina-se em Yacuba, é facil verifi- 
car-se decompondo essa ultima palavra, em seus elementos ety- 
mologicos. Em Yacuba notamos os seguintes elementos - Y - 
agua, acú - veneno, e ba - contracção da particula bae, isto 
é, Yacuba, igual a, agua que contêm veneno, agua ve- 
nenosa., E' verdade que João Mendes em seu excel- 
cellente "Diccionario Geographico da Provincia de São Paulo", 
referindo-se ao ribeiro Jacuba, da serra de Caldas, traduz a 
denominação applicada a essa corrente d'agua, em "o que é 
quente" e quanto a Jacuba, vulgar e insipida bebida preparada 
3 frio com agua, farinha e rapadura, affirma o citado autor, 
ser a denominação corruptela de Y-a-cú-ba, "o que se bebe", 
de Y ,  relativo, á, significando "se" e precedendo o verbo neu- 
tro "cú", beber, sorver, tragar, com a particula bae, para for- 
mar participio, significando o que; mas nenhuma dessas tra- 
ducçóes, embora adduzidas para os casos propostos pelo illustre 
e saudoso indianista, poderá ser applicada ao Yacuba de que 
tratamos e cuja traducção não poderá ser outra sinão a apre- 
sentada por nós. 

Convem ainda consignar que, antes de assumir a fórma 
definitiva - Acú -, a biquinha affluente ,do Yacuba foi, por 

te agoa para se lavar roupas nem poderem tomar para suas casas, por 
cuja causa pomos na presença de vossa excellencia para mandar dar a 
providencia necessaria por não ser o dito sargento-mór de nossa ju- 
risdicçáo. 

A illustrissima pessoa de vossa excel~lencia guarde Deus muitos 
annos. Sáo Paulo em Camara de nove de setembro de mil e setecen- 
tos e oitenta annos. De vossa excellencia os mais humildes subditos - 
Antonio de Freitas Branco - Manoel José Gomes - Matheus da 
Silva Bueno - José Gomes de Barros Sandim - E não continha mais 
causa alguma em a dita carta que é esta que eu aqui bem e fielmente 
registei da  propria á qual me reporto nesta cidade de  São  Paulo aos 
vinte de setembro de mil e setecentos e oitenta annos. Eu João da Sil- 
va Machado escrivão da  Camara a escrevi e assignei - João da Silva 
Machado". 

A paragem d'onde brotavam as nascentes do Yacuba transfor- 
mou-se com o tempo, na praça conhecida, como já tivemos opportuni- 
dade de affirmar, por - Largo do  Tanque do Zuniga -, denominação 
que em commemoração á tomada da  praça uruguaya de Paysandíl 
pelo exercito brasileiro em 2 de Janeiro de 1865, a Municipalidade de 
São Paulo substituiu pela actual. 



muito tempo, chamada - Guacú -, forma de transição entre 
Yacuba e Acú, porquanto U com a adherencia euphonica da 
consoante G, não é sinão o proprio ethymo - Y -, agua, cuja 
pronuncia o indigena emittia num som que não era bem y nem u. 

Comprovando o acerto da nossa interpretação ahi está o 
exame da agua da bica do Acú, effectuado pelo engenheiro 
ci'Orta, em Julho de 1791, pelo qual se verifica ser a agua ana- . 
lysada - "muitissimo ferrea e fria, acida vitriolica, base ter- 
rea, calcarea de óca, com algumas particulas arsenicaes ainda 
que tenues, e summamente saturada de gaz mephitico" - ou 
melhor e verdadeiramente, - agua venenosa. Até parece ter 
sido em referencia a esta agua que o trovador caipira endere- 
çou a sua bem amada o aviso rimado na entoação peculiar: 

A-COA TEM VE- NE-NO MO-R€- NA QUEM BE-BEU MOR - R E U.. : 

Yacuba era, pois, o ribeiro que, nascendo no antigo largo do 
Tanque do Zuniga, ia confluir com o Anbangababú, antes de 
attingir o caminho de Guaré e as datas dos irmãos Cunha Ga- 
go, localisadas "entre dois ribeiros que se chamavam Anhan- 
gavohy e Yacuba", com as suas trinta braças em quadra de 
quintal para a banda do Yacuba, e outras tantas que "se co- 
meçam medir pelo caminho que vae para Piratininga", não 
podiam deixar de fazer frente para a rua do Seminario, então 
caminho que galgando as alturas de Santa Ephigenia, encon- 
tiava-se com o trilho pre-colonial de Pinheiros a Piratininga 
ac, sahir pelas proximidades da actual rua da Conceição, na 
famosa região daquelle nome. 

Piratininga, a Piratininga dos nossos maiores, a Piratinin- 
ga dos guayanás, era a paragem hoje occupada pelos bairros 



dos Campos Elyseos, do Bom Retiro e da Luz, até a corrente 
t 

1 
do Tietê, extendendo-se rio abaixo em direcção á Barra Funda, 

i c rio acima approximando-se de Piquiri.. E' o que nos diz a 

b 
ciocumentaçáo por nós referida, e a carta de demarcação das 

k terras de Braz Cubas em Agosto de 1567 no seguinte trecho: 

I 
- "começará a partir pela banda do oeste que váe dahi ca- 

i' minho de Piratzninga. . . sempre pelo dito caminho assim como 
i vae passando o rio Tarnanduatehy e dahi corta direito sempre 
r pelo dito caminho que vae a Piratininga .que está na borda 
i 
i do rio Grande que vem do Piquiri e ahi vae correndo direito 
i 

I' para o sertão. . . " e não era só o Rio Grande (Tietê) que, 
descendo do Piquiri passava por Piratini~zga; de Piquiri, par- 
tia até Piratininga um caminho terrestre e foi sobre este ca- 

i minho, apenas distante um tiro de espi'ngarda, que Gaspar 
t hunes pediu e obteve, na era de 1588, uma porção pequena 

1 de terra, em pleno coração do Guaré, para edificaçáo de sua 

I casa: - ".  . . portanto roga a vossas mercês que hajam por 

r bem de lhe da r . .  . pequena de terra em Guarépe onde elle sup- 
I plicante faça sua casa e as demarcações são estas por onde Do- 
I rr!ingos Teixeira demarca partindo com o caminho que vae para 

Piquiri que póde ser um tiro de espingarda. . . " 
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Folia do Espirito Santo 

Como em todo o mundo catholico lusitano era a pratica 
cla folia do Espirito Santo uma das mais arraigadas na po- 
pulação crente do S .  Paulo colonial e as proprias ruas da 
Paulicéa deram transito, até aos ultimos tempos do seculo XIX,  
L? numerosos e barulhentos grupos angariadores de donativos 
para aquellas festas religiosas. 

Mas o progresso, firmado no moderno systema utilitaris- 
ta da lucta pela vida, atulhando a formosa "urb" paulistana 
de uma multidão que se acotovela e se comprime numa aza- 
iama quasi feroz, atravancando-a de vehiculos que rolam em 
continuo e vertiginoso vae-vem, que se atropelam e se chocam 
1750 raro espatifando cousas e esmagando pessoas por amor á 
velocidade, transformaram os habitos do povo paulistano, tor- 
nando impraticaveis na moderna capital os velhos costumes 
tradicionaes. 

A grande massa de povo que enche de actividade febril 
as ruas da metropole paulistana, no desejo e na necessidade 
da conquista do bem estar, todo o esforço que cada elemento 
cia sociedade moderna carece de desenvolver para não ser es- 
magado pelos interesses adversos, exerceram funda e rapida 
influencia nas velhas populações paulistas transformando-lhes 
o systema patriarchal de existencia, modificando-lhes os ve- 
tustos habitos, derimindo-lhes crenças, suggerindo-lhes novas 



idgas e novos ideaes, mas trocando-lhes a felicidade sadia, des- 
preoccupada e tranquilla de outr'ora, pelo inferno da felici- 
dade brilhante, candente como o ferro em brasa, do viver mo- 
aerno. 

A transcorrencia da vida social moderna baseia-se na mo- 
vimentação agitada, no aproveitamento rapido do tempo: a 
pratica dos velhos habitos da primitiva população cidadã pau- 
listana, firmava-se na morosidade contemplativa; dahi a trans- 

formação realisada numa rapidez cosmoramica dos nossos ha- 
bitos e do nosso viver material no ultimo trintennio. 

A moderna agitação utilitarista asphyxiou o idealismo tra- 
dicional: pena é que com os prejuizos da ronceira civilisação 
provinciana tambem tivessemos perdido muito das bellas e ex- 
traordinarias qualidades legadas pelos bandeirantes. 

As ruas, atravancadas da actividade especuladora da mul- 
tidão que se agita e lucta, incessantemente movimentada, por- 
que a immobilidade ser-lhe-ia a morte, já não comportam as 
nianifestaçóes do viver sedentario, as exteriorisações das cren- 
ças e dos gosas contemplativos da velha sociedade paulistana: 
as procissões, publicas externações da religiosidade num povo 
sincera e ingenuamente crente, tão frequentes desde os primei- 
ros tempos coloniaes, temem hoje o contacto com a multidão 
que as multiplas exigencias materiaes do viver moderno obrigam 
a cultuar ideaes nem sempre coadunantes com o desejo louva- 
vel de bem viver com Deus e de se garantir na felicidade de 
uma vida futura em cuja existencia, seja embora uma utopia, 
todo o espirito bem formado se compraz em crer. 

As commemorações da popular trilogia catholica lusita- 
pa transplantadas e fundamente arraigadas no animo das po- 
pulações brasileiras, foram-se reduzindo e acabaram por se 
extinguir na modernisada capital da nossa terra. 

Antes, porém, que taes habitos se transformassem em mons- 
truosos anachronismos um houve, primeiro que todos, que se 
iesentiu dos effeitos da metamorphose a que se estava sujeitan- 
do a velha civilisação paulista, meado que foi o seculo passado: 
era a folia do Espirito Santo. 



Devoção e diversão, das mais arraigadas nas classes hu- 
mildes da população, foi, entretanto, o primeiro dos costumes 
populares feridos e esmagados na capital pelas exigencias da 
civilisação invasora si bem que, no interior, ainda lucte e reaja 
contra a desassimilação lenta, mas ininterrupta e fatalmente 
inevitavel. 

Na capital, ainda no segundo quartel do seculo XIX ,  ap- 
parecia a folia ruidosamente festiva com os seus numerosos. e 
barulhentos figurantes, mas a multidão com que a vida intensa 
de hoje abarrota as grandes cidades, comprimiu-a e suffocou-a 
nas antigas soturnas ruas da Paulicéa, acabando por exter- 
minal-a. 

Não foi sem lucta que a folia desappareceu da capital: 
longe de se extinguir de chofre, foi ella se tornando menor em 
sua organização e pequena pela limitação de seus membros. 
Foi-se adelgaçando pela perda gradual e paulatina dos seus 
figurantes, acabando por se reduzir a um unico pedinte. 

Os primeiros figurantes a desapparecerem foram os mole- 
ques dos "tambores": seguiram-se os dos "ferrinhos" e os 
"violeiros". O "trovador", que já se havia transformado em 
' porta-bandeira", sentindo-se isolado emmudeceu, deixando de 
ser "folião", para se converter em misero assalariado, pedinte 
por officio, em concurrencia aos "andadores" das irmandades 
religiosas. O proprio vexillo cedeu logar ao classico pratinho 
cie prata e o peditorio em verso foi substituido pela prosaica - 
"esmola para a cêra do Divino" - phrase que o pedinte, sem 
devoção, porém de obrigação, ia repetindo de porta em porta 
restringindo-a e contrahindo-a em obediencia á lei do menor 
esforço - "esmola p'ra ser Divino". 

Geralmente os paulistanos e os moradores do  interior de 
S .  Paulo realisavam as festividades do Divino Espirito Santo 
ao decorrer do mez de, Maio de cada anno. com cerimonias re- 
ligiosas, invariavelmente precedidas de novenario, cujo brilho 
e pompa dependiam das esmolas recolhidas, e de festejos pro- 
fanos offerecidos pelo "imperador do  Divino" aos fieis na ves- 
pera e no dia das festas religiosas. 



A festa profana constava commumente dos classicos leilões 
dt prendas, levantamento do  indefectivel "pau de sebo" e do 
"mastro", do Divino com as tradicionaes salvas de "roqueira", 
queima de rojões e "fogueiras" que a synonymia iiidigena con- 
verteu em "cayera", finalisando com o insubstituivel "catê- 
retê" entre a caipirada, e baile á européa para os convidados 
mais grados do festeiro, terminando tudo em opipara ceia para 
todos, na "casa do imperio", e farta distribuição de generos 
alirnenticios aos pobres. 

A realisação destas festas incumbia sempre a uma com- 
niissáo composta de um "imperador", de um "capitão do mas- 
tro" e, algumas vezes tambem de um ou mais "alferes da ban- 
deira", sorteados ou eleitos pelos fieis ao terminar da festa 
anterior. 

A essa commissão cabia organizar as folias destinadas a 
percorrer a freguezia em que se deveria realisar a festa, na 
angariação de recursos de toda a especie, para o custeio dos 
festejos. 

E os grupos de foliões, constituidos de um ou dois violei- 
ros, de um tocador de tambor e de diversos rapazolas tocado- 
ies de pandeiros e ferrinhos, munido cada gru o de uma ban- P 
cleira vermelha de cujo centro emergia, circurndada de raios 
solares bordados a lantejoula, a branca e alada imagem do 
Divino, ou simplesmente de uma haste metallica encimada por 
uma pomba, tambem de metal ou talhada em madeira, disper- 
savam-se, a cava110 ou, mais commumente, "calcante pede", 
pelas ruas da capital e pelos sitios e fazendas, percorrendo to- 
dos os caminhos e atalhos numa peregrinação de dias e, mui- 
tas vezes, de semanas e mezes, em peditorio de donativos ja- 
mais negados. Cada grupo de pedintes formava, uma folia e o 
scu peditorio caracteristico era a particularidade mais interes- 
sante que distinguia a festa do Divino Espirito Santo das de- 
mais festas populares de tradição. (1) ' 

( 1 )  Outra festa com peditorio 6 a dos "reis" que ainda hoje 
se realisa eni Minas Geraes: Bu proprio a assisti, em janeiro de 1 9 2 1  
na  estação de aguas de Pocinhos do Rio Verde, onde a canalhice 



Depois de organizados seguiam os foliões, batendo de por- 
ta  em porta, dos abarracados solares dos fazendeiros opulen- 
tos aos humildes ranchos do rude cavador da terra, pedindo 
e agradecendo tanto a esportula avultada como a desvaliosa da- 
ciiva em especie. 

O violeiro, de'ordinario improvisador emerito, preferia pe- 
dir em verso a implorar em prosa e, ao approximar-se das ha- 
bitações prevenia os habitantes dos intuitos da folia, cantando: 

Meu senhô, dono da casa 
O Divino aqui stá, 
Com sua divina graça 
Com ella se ha de achá. 

Dae esmola ao Divino 
Com prazer e alegria, 
Arrepare qu'esta bandeira 
E' da vossa freguezia. 

O Divino pede esmola 
Não é por carecê, 
E' p'ra v ê  quem dá com gosto 
P'ra Deus agardecê.. 

E, ao receber a esportula que se não fazia esperar, entoava 
de novo o violeiro, agradecendo: 

Gardecêmo a esmola 
Dada de bão coração, 
O Divino Esp'rito Santo 
Le dará a sarvação.. 

da sorte me reteve por algum tempo. Não encontro em SBo Paulo 
referencias ou vestigios dos "reisados", parecendo não terem sido 
elles jamais praticados aqui. 



O Divino Esp'rito Santo 
Essa pomba groriosa, 
Le dará felicidade 
E no céo c'roa de rosa. 

E assim caminhava a folia perambulando, pará-parando na 
pittoresca expressáo do roceiro, pelas estradas, até o crepuscular 
vespertino, a surprehender na faina, advertindo-a do momento 
cie descanço: approximava-se èntáo da primeira moradia que en- 
contrava e pedia pouso. Nesse caso a cantilena tornava-se mais 
longa, proporcionando-se ao favor solicitado, muito maior que a 
simples esportula atirada á passagem do bando: 

Meu Divino em sua morada 
Neste abençoado dia, 
Sarva o dono desta casa 
Sua muié  e sua famía. 

De sua muié  e de sua famía 
Meu coração se alegro, 
Arrecebeu com tanto gosto 
O esp'rito creadô, 

O esp'rito creadô 
Chegô na sua morada, 
Viva o dono desta casa 
Com sua famia honrada 

Bás tarde meu senbô 
Bem alegre e bem contente, 
Que le sarve meu Divino 
Com tudo  que le pertence. 

Viva o cravo, viva a rosa 
Viva a frô de maçania, 
Viva o dono desta casa 
Com tuda a sua famia. 



Meu Divino desde cedo 
' Em sua casa se parô, 

P'ra pedi um posada 
Dependê do seu favô. 

Quem le péde esta posada 
E' um senhô de alegria, 
Péde o poso p'ro Divino 
E p'ra tuda compania. 

Meu senhô dono da casa 
Amóstre sua alegria. 
Agasaio p'ra nóis tudo 
E uma janta p'ra folia. 

Veja como tá bonito 
Esse abençoado dia, 
O poso p'resta noite 
Dê com gosto e alegria. 

Bemdicto louvado seja 
Meu Divino em suas mão, 
Elle mêmo le pregunta 
Si mecê dá o poso o não. 

Bemdrcta I;ouvado seja 
Senhora de Nazareth, 
Guardae a nossa bandeira 
Té aminhã si Deus quilé. 

Concedido o pouso os foliões recolhiam-se á casa do hospe- 
deiro gracioso, que Ihes offerecia jantar e no dia seguinte, suc- 
culento almoço supplementar que, cimentado pelo uso já se sub- 
entendia no pedido de pouso. 

Depois da refeição matinal a folia, aprestando-se para a 
 art ti da, reunia-se á porta do generoso e desinteressado amphi- 
trião, e agradecia. 



Meu senhô dono da casa 
Deus le dê muito bão dia, 
P'ró senhô cum sua muié 
E tamem p'ras suas fia. 

Meu senkô a sua morada 
Meu Divino abençoô, 
Debaxo da sombra delle 
O meu Divino posô. 

Deus le pague o bão armoço 
Tamem o jantá d'hmte,  
Deus le dê um lugá no céo 
E o meu Divino de fronte. 

Deus le pague o bão armoço 
E tanzem o bão café, 
Deus le leve lá no céo 
O senhô com sua muié. 

Deus le pague pelo pasto 
O mio dos animá, 
O Divino Esp'rito Santo 
Que augmente seu cabedá. 

Bâmo dá as dispidida 
Nesta abençoada hora, 
Neste instante d'alegria 
iMe adispido e vo-mimbora.. 

Bâmo muito gardecido 
De nos dá tão báo trato, 
Meu Divino hoje carregue 
Lá no céo seu arretrato. 



Bâmo dá as dispidida 
C'uma dô  no coracão, 
Si cantando le agravei 
Cantando peço perdão. 

E a folia, refeita das canteiras das passadas jornadas pela 
generosa e reconfortante hospedagem, reenceta com alegria e 
despreoccupação das almas ingenuas e boas, a penosa romaria 
<!o peditorio. 

Após longos dias consumidos em percorrer em todas as di- 
recçóes o districto designado para desempenho de sua trabalhosa 
missão, voltavam os foliões aos seus lares, depois de fazerem 
aos festeiros a entrega solenne da collecta realisada. 

Ao approximar-se da casa dos festeiros, o violeiro entoava 
ao som dos instrumentos: 

Deus vos sarve casa santa ( 2 )  
Onde Deus tem sua morada 
Onde tá o calice bento 
E a hostia consagrada. 

A pombinha vem avuando 
Prô riba do corredô, 
Vem dizendo viva, viva 
O nosso imperado. 

(2) Na descripçáo da "A Vespera de Reis" publicada no Alma- 
nach Garnier de 1905, Mello Moraes dá esta quadrinha com pequenas 
alterações e applicada a outra ordem de cerimonias tradicionaes. 

Deus vos salve casa santa 
Em que Deus fez sua morada 
Onde existe o calix bento 
E a hostia consagrada. 

Não só esta como a maioria das quadrinhas consignadas neste ca- 
pitulo foram colhidas de foliões de Conceição dos Cuarulhos. De ori- 
gem diversa só registamos duas: 

Dae esmola ao  Divino 
Ccm prazer e alegria, etc. 

tambem registada por Mello Moraes em suas "Festas e Tradições" e 
C)  Divino Espirito Santo 
Essa pomba gloriosa, etc. 



A pombinha vem avuando 
No bico tem um botão, 
Vem dizendo viva, viva 
O nosso capitão. 

A chegada da bandeira 
Nesta abençoada hora, 
Encontraram dois esp'rito . 

Todos dois rei da groria. 

Ainda hoje é realisada em todo o Estado de S .  Paulo, in- 
clusive na Capital, a festa do Divino Espirito Santo, em dias 
c mezes, a partir de Maio, arbitrariamente designados pelos 
promotores de cada festa, sendo que na freguezia da Penha de 
França effectua-se tradicionalmente em Setembro, oito dias 
após a realisação das festas homenagicas á padroeira do logar. 

Mas as festas do Espirito Santo em nossa terra, perderam 
toda a originalidade da primitiva commemoração profana, com 
o desapparecimento do peditorio em folia, desassimilado pela 
enorme massa de immigração bruscamente fixada em S.  Paulo, 
expoente incomparavel de vitalidade e de progresso, mas tam- 
bem elemento poderosamente modificador de usos e de costu- 
mes: dahi, talvez, ter-se originado, modernamente, a série de 
prohibiçóes conjunctas do poder ecclesiastico com o secular que, 
a partir do bispo D .  Antonio de Mello, vem apressando o des- 
apparecimento da tradicional pratica. 

Não fosse a rapida avolumação de povo em tradicional 
desenvolução do progresso, e taes prohibi~óes não teriam po- 
dido, por si sós, anniquilar velhos costumes que por ventura 
ainda estivessem fundamente vincados na vida popular, pela 
obvia razão de serem as leis, quando sábias, natural decorren- 
cia do grau de civilisação de cada povo e não seus factores 
originarios como parece ter acreditado certo povo muito de nosso 
intimo conhecimento copiando, para seu uso e goso, leis de civí- 
lisação exotica em diversa e mais adiantada etapa. 

A folia do Espirito Santo, costume e uso transplantado do 



mesmo tronco que nos deu o monjolo, as paredes de pau a 
pique, as coberturas de palha, as mascaradas, o entrudo de 
esguicho. os fogos de polvora e a trilogia dos santos populares, 
teve tambem sua legislação metropolitana, letra morta como 
as demais, em referencia ao Brasil, uma vez que se não referia 
ao fisco famelico. 

O alvará de 25 de Dezembro de 1608 derogando implici- 
tamente prohibições anteriores, determina que se "não podem 
esmolar sem licença, e nunca com imagens nas mãos pelo pouco 
respeito com que as tratam," e esclarece, sobre "as circumstan- 
cias que se devem primeiro averiguar e as restricçóes com que 
depois se hão de conceder taes licenças". A carta regia de 14 
de Junh? de 1728 fez privativa dos capitães-generaes a conces- 
são de licença para o peditorio em folia. 

O "conselho do governo de S.  Paulo" ceifando em seara 
evidentemente alheia e em falta talvez de mais transcendental 
assumpto a tratar, determinou, em sessão de 10 de "Oitubro" 
de 1825, ao presidente da Provincia que jamais deferisse 
em qualquer circumstancia, pedidos de licença de tal naturesa, 
determinação a que o pachorrento e calmo Congonhas do Cam- 
po deu cabal cumprimento até o derradeiro momento de sua 
administração em 1827. Nesse anno  e no mez de outubro a 
desabusada senhora D. Leonor Nobrega de Jesus, visivelmente 
inspirada de algum espirito santo forense, vae até ao Conselho 
e requer permissão para esmolar por diversas villas em bene- 
ficio e proveito das festividades do Divino, recheiando sua pe- 
tição de citações eruditas e de argumentos incisivos contra a 
deliberação imposta ao presidente pelo Conselho de 1825. 

Ao ineffavel promotor do movimento absolutista de Tau- 
baté, ao doutor, coronel e commendador de extensissimo nome 
e mais amplo renome, o torvo e sombrio juiz de fóra Manoel 
da Cunha de Azevedo Coitinho Souza Chichorro, de quem mais 
tarde, Libero Badaró teria opportunidade de dizer, através do 
"Observador Constitucional", coisas que não seriam doces, 
coube, qual arrependida Magdalena expurgando peccados gran- 
des, invocar respeito ás leis em vigor, defendendo o pedido da 



foliona requerente: barafustando pelas ordenações e pelas or- 
dens regias, affirma, mui judiciosamente, aliás, que, "vigorando 
ainda a tal provisão de 1728 á vista do que preceitua a car t i  
de lei de 28 de Outubro de 1823, devia ser considerada, em ob- 
servancia della, improcedente e sem vigor a deliberação do Con- 
selho de 1825, ficando assim livre á presidencia dar ou negar as 
referidas licenças, por ser isso de sua privativa competencia. 
como successora que era dos capitães-generaes". 

Seja como for, a verdade é que o poetico bucolismo do pe- 
ditorio perambulante do Espirito Santo, estava virtualmente 
condemnado pela avassaladora civilisação cidadã a extincção 
em S .  Paulo, e hoje pertence ás coisas do passado a organização 
das andejas folias: a alva pomba do Espirito Santo !oou, fu- 
giu, no versejamento ingenuo do caipira, das nossas praticas 
populares de religião, nos centros bafejados pela civilisação 
moderna, indo aninhar-se nos mais longinquos logarejos do ser- 
tão, ainda não attingidos pelo progresso revolucionario: 

O Espirito Santo 
Vuô! . . .  Vuô! . . .  
E só tristezas 
Aqui deixo. 

emquanto nas novenas das festividades realisadas na capital 
ou em Santo Amaro, em Itapecerica ou em S. Bernardo, ainda 
é invocado em verso, o retorno do Espirito Santo: 

Vinde Divino Espirito 
Vinde dom da Sciencia, 
Dispor que eu seja 
Digno de vossa assistencia. 

Vinde Divino Espirito 
Vinde dom de piedade, 
Accender meu coração 
Inflammar minha vontade. 



Vinde Divino Espirito 
Dar-me santo temor, 
Para que todo eu ponha 
Só em vós o meu amor. 

Vinde Divino Espirito 
Vinde pomba immaculada, 
Para em meu coração fazerdes 
Pura, santa morada. 
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A cidade de São Paulo no 

anno de 1822 

A Paulicêa de 1822 era, material e espiritualmente consi- 
derado, quasi a mesma cidade dos eiitranhados tempos colo- 
niaes: pacata e ordeira, quasi marasmatica nas manifestações 
da  vida quotidiana: viril e altiva, como nos tempos do  padre 
Albernaz, da questão jesuitica e da guerra aos emboabas, na 
defesa dos seus brios e dos interesses da Collectividade. 

Pequenina, de população que mal attingia a seis mil almas. 
a cidade propriamente dita extendia-se do Pateo de S .  Bento 
ao de São ~ o n ~ a l o :  hoje praça Dr. João Mendes, e da rua 
Nova de São José, hoje Libero Badaró, á de Santa Thereza, 
hoje do Carmo, até á Tabatinguera. 

O centro, o coração da cidade, era o Pateo da Sé. Virtual- 
mente, o actual largo de S. Francisco não existia, atravancado 
como se mantinha pela cerca do Convento, especada em angulo 
recto em desenvolvimento da rua do jogo da Bola e do Becco da 
Casa Santa, presentemente ruas Benjamin Constant e Chris- 
tovam Colombo; o espaço e'm que depois se abriu o largo do i 
Iiosario era então oscupado por diversos casebres e pelo cemi- 
terio da Irmandade dos Homens Pretos, constituindo estreita 
viella no primitivo alinhamento da ladeira de S. João. 



Uma das faces do antigo Largo da Sé em 1880. Estacionados, vêin-se um bondinho da antiga "CompL Viação", 
um "carro de praça" e um tilbiirY, todos a espera de passageiros. Fazendo esquina com a rua Fundiçao ergue-se 
a velha residencia dos Pinto Ferraz, em 1822 : a igreja que lhe fica visinha é a de S. Pedro, construida em 1740 e 
demolida em 1912, seguindo-lhe a casa do capitão Pinto Homem e a de seu cunhado coronel Ferreira do Amaral, 

que nellas residiam na época da Independencia 



Da rua de S. José, na Descida do Acú, para além da  Pon- 
te do Marechal, depois da Abdicação e em seguida do Acú. 
abriam-se os horizontes da chamada Cidade h'ova, já então popu- 
losa, de 821 habitantes distribuidos principalmente pelas ruas 
de S. João Baptista; do  Tanque, hoje inicio da rua Visconde 
do  Rio Branco, da Cachoeira, hoje travessa do Paysandú; de 
Santa Iphigenia, da actual rua da Conceição ao tempo do  Ce- 
rniterio e mais tarde Rua Triste em contraste com a rua ille- 
gre, que lhe fica parallela e em plano inferior, hoje officialmen- 
te chamada do Brigadeiro Tobias em homenagem á memoria 
do  chefe militar da revolução de 42: do Campo do Tanque do 
Zuniga, região das nascentes do Yacuba, nos tempos em que os 
paulistanos bem conheciam a exacta topographia da lendaria 
Piratininga. 

Davam entrada para a cidade nova, além da rua de S. 
João, o Curvo, posteriormente Becco d o  Sapo, e a rua do  Hospi- 
tal, entre a actual rua do  Seminario e a avenida de S. João, pre- 
sentemente desapparecidos, becco e rua, para a formação do 
largo actual do Correio, que bem poderia chamar-se Gama Lo- 
bo ou Chichorro da Gama, em lembrança dos grandes melho- 
ramentos com que o marechal frei José Raymundo Chichorro 
da  Gama Lobo btneficiou o local, em sua breve porém util e 
brilhante administração de 1786 a 1788, origem primacial do 
rapido desenvolvimento que teve a parte nova da cidade. 

Para o lado das varzeas, que se interpunham entre a cidade 
e o outeiro da Penha de França, existia apenas uma sahida. 
a da ladeira do Carmo e ponte do Franca; a denominação - 
Braz - do nome do portuguez José Braz, instituidor da Capel- 
Ia do Bom Jesus de Rilattosinhos erecta em 1818, (depois de re- 
edificada em 1800 - 1803 por José Corrêa de Moraes,) em séde 
de freguezia, não obstante official ainda não havia consegui- 
do supplantar e nem mesmo restringir, como posteriormente 
aconteceu, a extensão das denominações precoloniaes Tatuapé 
c Pary e da oitocentista Ferrão, nome este pelo qual ainda os 
velhos paulistas de hoje designavam a segunda ponte do ater- 
rado do  Braz, até ao seu desapparecimento ha poucos annos. 



A rua General Carneiro, hoje principal via de communi- 
cação entre o centro da cidade e o populoso Braz, ainda não 
cxistia; foi aberta em 1852, cortando terrenos do quintal do 
palacio presidencial, e, por isso mesmo, chamada desde logo 
pelo vulgo Rua do Qzsinial do Palacio, tomando mais tarde 
successivamente os nomes de ~Víunicipal, Ladeira do Mercado 
e João Alfredo. 

Do Piques, denominação derivada da popularidade do ne- 
gociante Antonio Ferreira Piques, o qual, desde 1775, foi por 
muito tempo estabelecido proximo á ponte do Lorena, commu- 
nicava-se a cidade com a aldeia de Pinheiros e com a Paragem 
de Emboaçava pela estrada daquelle nome através do bairro 
que pouco depois tomaria a denominação de Consolaçáo, ori- 
ginada na creação da Irmandade desse nome, cujo escopo era 
soccorrer e "consolar" os enfermos, e consequente construcção 
da respectiva egreja a qual viria a receber, mais tarde, a inves- 
ridura de matriz da hoje freguezia. 

Pela Tabatinguera ganhava-se o campo, ao longo da es- 
trada, hoje rua da Moóca, primitivo caminho do mar através 
do então chamado bairro do Caaguassú. 

Do Pateo de São Gonçalo, depois da Cadeia, Municipal e 
hoje praça João Mendes, seguia-se por detraz da Cadeia, 
pela rua do  Rego, actual Rodrigo Silva, depois de ter sido do 
Mezo e da Assembléa, e seu desenvolvimento, que era o Ca- 
17zinho do Carro que vai para Santo Wmaro, parallelo ás actuaes 
ruas da Liberdade e Vergueiro até Villa Marianna, então Matto 
Grosso, descambando mais adeante, para a varzea até entron- 
car-se na estrada que do Piques se desdobrava em direcçáo á 
velha Ibirapuera pela rua primitivamente do Verde e, na épo- 
ca, do Curral, hoje ladeira e primeiro trecho da rua de Santo 
Amaro. 

Pelo lado da egreja dos Remedios, a sahida da cidade 
bifurcava-se e quem, do pateo da cadeia tomasse á direita, pac- 
sava pelo Pelourznho, elevado proximo e antes da actual rua 
l ivre ,  iria até á forca, plantada no espaço hoje occupado pela 
área mais ampla do largo da Liberdade e, mais adiante, á 



C'asa da Polvora no pequeno largo que ainda conserva esse 
nome. A' esquerda encontraria o Camznho de Sa.iztos, descen- 
do pela rua do Cemzterzo até á necropole dos Afflzctos e dahi 
até á Gloria, Chacara que, na época, pertencia ao bispo D. Ma- 
theus passando pelo Lavapés, sitio do Tapanhoin e Cambucy, 
até á Gloria ou até á casa de residencia da futura I\/larqueza 
de Santos em frente ao cemiterio, a lendaria chacara dos Ingle~es. 

Era a chacara dos Inglezes um dos predios do velho São 
IJaulo que maior e mais hecterogenea mésse de reminiscencias 
encerrava no bojo da sua architectura colonial, sináo dos fa- 
cios mais eminentes, com certeza de numerosos episodios dos 
mais interessantes e dignos de registo. 

Durante alguns annos, até 1822, residiu nella d. Domitilla 
de Castro, que deveria ser em breve marqueza de Santos: em 
t m  1825, a Irmandade da Misericordia, da qual poderiamos 
traçar o historico de humanidade e beneficencia a partir do 
ailno de 1600, adquire do inglez João Rademaker a proprieda- 
L;F do predio e remove, a 2 de julho do mesmo anno, das de- 
pmdencias da egreja da Misericordia para elle o hospital por 
ella mantido, funccionando em sua nova installaçáo até 2 de 
julho de 1840, em que se transferiu para o predio da rua da 
Gloria, esquina da actual dos Estudantes. A construcçáo do 
novo hospital teve inicio, pela ~rmandadk, a 2 de julho de 
1832.(1) 

(1) Noticiando o inicio das obras do novo edificio hospitalar o 
"Correio Paulistano" de 6 de Julho de 1832 exprimiu-se nos seguintes 
termos: - " N o  dia 2 do corrente deu-se aqui principio a uma obra 
por todos os titulos honrosa aos Paulistas: faltamos do novo Hospital 
da Misericordia. A' muito que a Philantropia dos cidadãos, que são 
daquella Irmandade, se havia pronunciado a favor de um novo Hospi- 
tal, que fosse o asylo dg humanidade desvalida, porisso que o antigo 
não offerecia as proporfóes necessarias para accornodar os enfermos e 
expostos. Foi o dia 2, que designarão para dar principio a um tão 
util monumento e que tem de attestar os nobres sentimentos de pieda- 
de, que animarão os cidadãos. O Acto foi acompanhado de grande 
enthusiasm: dirigiu-se para o logar em que pretendem elevar o monu- 
mento de piedade, um numeroso concurso não só dos Irmãos da Mi- 
sericordia, como de muitas outras pessoas; entre vivas allusivos ao 
objecto deu-se principio a obra. 
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Occupado por particulares, após a remoção do hospital, 
abrigou successivarnente a republica dos incorregiveis bohemios 
que foram Alvares de Azevedo e Bernardo Guimarães, adaptou- 
se ao funccionamento de diversos collegios, entre elles o Inglez 
e o União e, finalmente, serviu de residencia ao conselheiro José 
Alaria Furtado de Mendonça, o conselheiro Furtado, abalisado 
lente de direito na Academia de Sáo Paulo e delegado chronico 
de policia, tão chronico que, durante certo tempo, que foram 
muitos annos, o nome do velho servidor do Estado substituiu 
em São Paulo, com valor de synonymo, o titulo policial. 

No reduzido ambito que acabamos de traçar, desdobra- 
vam-se as ruas da pequenina Paulicéa, estreitas, tortuosas, des- 
iguaes na propria largura, cruzando-se symetricamente em um 
só ponto da cidade, ao ser cortada a rua Direita pela de São 
Bento, e, por isso mesmo, chamado Quatro Cantos, desde tem- 
pos immemoriaes. 

Os poderes municipaes das primeiras épocas da Co- 
lonia nenhuma importancia ligavam a alinhamentos, e a pri- 
]]!eira nomeação de arruador para a cidade, recahida na pessoa 
cio carpinteiro Francisco Gomes Tavares, data de 2 de junho de 

Não podemos deixar em silencio o interesse que nesta obra tem 
tomado o Exmo. Sr. José Arouche de Toledo Rendon concorrendo 
com avultadas quantias e até cedendo as gratificações de 4 annos que 
serve de Director do Curso Juridico, para entrar na caixa da subscri- 
ção. 

O relatorio da "Santa Casa de Misericordia" de 1875  o primeiro 
publicado, insere a relação completa dos donativos, na importancia de 
8:812$000  reis destinados á construcçáo do novo hospital e dos quaes 
o maior, 4 :000$000  reis, foi offerecido pelo cidadão José Alves Duarte. 
Ainda no citado relatorio encontra-se a seguinte noticia sobre o inicio 
das obras: - " N a  tarde, pois do dia 2 de Julho de 1832 a popu la~ão  
da  cidade affluia ao largo da chacara dos Inglezes. Um pa rque de péças 
de pequeno calibre, de propriedade do illustre Tenente-General, Ia esta- 
va postado; e u m  pulpito portatil se erguera, proximo ao hospital pro- 
visorio, cujas janellas revestiam colxas de damasco: - era a festa do 
lançamento da primeira pedra do actual hospital, que se ia construir 
em vasto territorio da mesma chacara dos Inglezes; festa do genio da 
philantropia, entre o enthusiasmo do povo agglomerado, que o peque- 
no parque saudava, e que o finado revmo. dr. Manoel Joaquim do  
Amaral Gurgel, lente da Faculdade de Direito e posteriormente Conse- 
lheiro e Director da mesma Faculdade, o I . "  dos oradores sagrados da 
cidade, subindo ao pulpito celebrisou com o eloquente discurso, a que 
a imprensa da época deu publicidade." 





1753, quando o actual centro da nossa, hoje formosa capital, 
já se havia constituido, apresentando "os inconvenientes das 
ruas, e beccos, que deveriam ser direitos, estarem todos sem or- 
dem por falta de haver um official arruador", resa o documen- 
to  que promoveu a nomeação daquelle funccionario. 

Magnifico especimen do primitivo alinhamento de São 
Paulo é a photographia que ao lado reproduzimos. 

Tambem a nomenclatura das vias publicas não entrava 
muito nas cogitações das antigas vereanças: as edilidades pau- 
I~stanas, que se succederam desde a fundação da villa de S .  
Paulo de Piratininga, até aos primeiros decennios do Imperio, 
jámais rusgaram em divergencias sobre baptismo de ruas. 

A' rua do Rosario dos Pretos, que no seculo XVII se cha- 
mou de Manuel Paes de Linhares, da circumstancia de ter re- 
sidido nella esse notavel homem do seu tempo, foi conferida 
pelo vulgo aquella denominação, porque, em 1737 alli construiu 
a Irmandade do Rosario dos Homens Pretos o templo de sua 
tlevoção: a primeira denominação official da grande arteria 
paulistana foi a de - Imperatriz - em lembrança da visita 
da familia imperial a S .  Paulo, em 1846. 

Estabelecendo communicação entre as ruas do Rosario e 
do Commercio, existiam o Becco da Cachaça, primeiro trecho 
da rua do Cotovello, hoje rua da Quitanda, e o Becco d o  In- 
ferno, hoje travessa do Commercio, e não sería a governança 
da cidade que lhe conferisse taes denominações. 

O Canto do Bom Jesus, que é hoje o pequeno espaço de 
c~mmunicação da rua do Commercio com a de S. Bento, liga- 
va-se pelo Becco do Inferno com a rua do Rosario, mas o 
vulgo não prestava attenção nem dava mostras de perceber o 
monstruoso eclectismo da pittoresca nomenclatura. 

Do Pateo da Sé partia, ao norte, a já mencionada rua do 
Rosario; a oeste, a rua Direita; a leste, a rua da Fundição, hoje 
t loriano Peixoto, e a rua que vai para Santa Theresa, depois 
travessa da Sé, e hoje Wenceslau Braz; ao sul, galgando as 
alturas do terreno, as ruas parallelas do Santissiwzo, depois da 
Esperança e do Capitão Salomão, e a de S. Gonçalo, depois do 





Imperador e do Marechal Deodoro, ambas presentemente des- 
zpparecidas com a formação da explanada da  Cathedral. 

Quem, em 1822, subisse pela rua de S. Gonçalo, encon- 
traria, logo ao sahir do pateo da Sé, á direita, a travessa do 
Padre Capáo, (2) successivamente chamada do Mexia, das Sete 
Casas, da Caixa d'Agua e, presentemente, do Barão de Para- 
napiacaba; em seguida, encontraria a travessa do jogo da Bola, 
depois da Princeza e hoje Benjamin Constant, e, mais acima, 
quasi fronteando com o suspeitissimo Becco do Mosquito, es- 
cusa viella de vida nat i i rna galante, a rua da Freira, actual 
do Senador Feijb, em cujo extremo, para os lados de S. Fran- 
cisco, precariamente se ergue a casa do grande regente, prestes 
a ser demolida, (*) para alargamento da rua Christovam 
Colombo. 

No alto da rua de S .  Gonçalo, abria-se o Pateo do mtimo 
nome, derivadó da capella de S .  Gonçalo Garcia, erccta em 
1757, quando o local não passava ainda de ampla collina des- 
guarnecida de habitações. Na face direita do pateo crguin-sc1. 
clesde 1786-1791, o edificio da Cadeia e Camara, hoje abrigan- 
do o poder legislativo, depois de reformado em 1878, e, na 
esquerda, a egreja dos Remedios, tal como ainda se vê e que 
teve inicio na capella de S .  Vicente, instituida, segundo affir- 
ma a tradição, em cumprimento do voto formulado pelo eme- 
rito alchimista que foi Sebastião Fernandes do Rego: a fa- 
ce do largo, comprehendida entre as ruas de S. Gonçalo e do 
Santissimo, na qual se levantaria, em 1855-1864, o theatro de 
S .  José, ainda estava occupada por miseraveis casebres. 

Foi nessa pequenina cidade que se agitaram e se robuste- 
ceram as grandes energias manifestadas desde as epopéas do 

( 2 )  Antonio Piza e José Jacintho Ribeiro equivocam-se quando si- 
tuam a travessa do Padre Capáo no bairro de Consolação: documen- 
tos posteriormente encontrados e compulsados por nós provam irrefuta- 
velmente ser a antiga travessa do Padre Capáo a mesma rua Barão de 
Paranapiacaba da actualidade. 

( * )  Na parte do terreno da casa de Feijó, que deixou de ser 
aproveitada no alargamento da  rua, está sendo, presentemente (1 925)  
levantada a sede do Club de Engenharia de São Paulo. 



Eandeirismo até aos acontecimentos collimados pela 
aencia da patria nos campos do  Ypiranga. 

indepen- 



A classe commercial paulistana constituis, no anno da in- 
dependencia, respeitavel força politica. . . politica e militar. O 
coronel Francisco Ignacio de Sousa Queiroz, chefe da Berfzarda, 
c o ouvidor da comarca dr. José da Costa Carvalho, o espirito 
da revolta, eram commerciantes de fa?eizdas seccas, o primeiro 
ila rua Direita, n. 35, e o segundo na do Ouvidor, hoje José 
Bonifacio, n. 31. 

Tambem negociantes eram o capitão de milicias Pedro 
Taques de Almeida Alvim, estabelecido á rua Direita, n. 33; 
(, capitão de cavallaria Francisco Gonçalves dos Santos Cruz. 
ci rua do Commercio, actual Alvares Penteado, n.. 31 ; o capitão 
Luiz Manoel da Cunha Bastos por antonomasia o Caapóra, o 
capitão de milicias Francisco Candido de Sagalerva ou Sá Ga- 
lerva,, como tambem encontramos graphado; o ajudante de 
cxdenanças Manuel Felizardo de Carvalho, todos estabelecidos 
nri mesma rua ns. 26, 29 e 31; o capitão de milicias Antonio 
Cardozo Nogueira, o homem do frustrado negocio das carnes 
verdes, á rua Direita, n. 34; o tenente Francisco Antonio Pin- 
t<:, o Patarata, á travessa do Collegio; o capitão de milicias 
Antonio Siqueira de Moraes, á rua Direita, n.. 1 ,  onde mais 
tarde residiu o barão do Tietê; o tenente Fadiga, o coronel 
Francisco Alves Ferreira do Amara1 na "rua qzte va i  para San- 
LU Theresa", presentemente Wenceslau Braz, depois de ter sidc 
-travessa da Sé-, no local hoje occupado pelo predio n. 3, 
e o capitão de milicias Caetano Pinto Homem, no predio hoje 
n. 11  do largo da Sé, todos envolvidos no desaguisado politico 
cie 23 de maio de 1822. 

Dos chefes de destaque da Berizarda de Francisco Ignacio, 
só não era negociante o tenente Jayme da Silva Telles, guarda- 
livros da casa commercial de Francisco Ignacio que se não 
deve confundir com o velho paulista Jayme da Silva Telles, 
contemporaneamente lavrador, apezar dos seus 68 annos de 
idade, no sitio de sua propriedade em Pinheiros. 

O paulista coronel José Joaquim Cesar de Cerqueira Leme, 
residente á rua Direita, n. 71, e um dos mais prestigiosos an- 
ciradistas da época, exercia o commando das armas da pro- 



~ i n c i a .  \.erg~~eiro, representante de São Paulo ás Cortes de 
Lisboa e ausente em Portugal, mantinha casa á mesma rua 
li. 11; a faruilia de Feijó permanecia em sua quasi centenaria 
residencia li rua da Freira, n. 11. 

Padre Ildefonso, o homem do viva ao "primeiro rei bra- 
sileiro". residia com seus paes na casa ainda existente e hoje 
con\ertida em taberna, do I'ateo de São Gonçalo, esquina do 
largo do Pelourinho; tambem no mesmo Pateo, casa n. 7, ha- 

. , a\ a o coronel André da Silva Gomes, velho e probecto pro- 
fessor de grammatica latina, organista da Sé, pilatos no ex- 
tincto governo provisorio e inspirado musicista de quem se 
conser\.anl ainda valiosas composiçóes. 

O dr. João de Medeiros Gomes exercia a ouvidoria da 
cc!nlarca em successão a Costa Carvalho, alijado do  cargo na 
Iucta contra os Andradas, e o reverendo Leão José de Sene, pos- 
teriormente conego Leão, de quem a actual rua da  Liberdade 
tcmori por algum tempo o nome, era sacristão-mór da  Cathedral. 

D. llatheus de Abreu Pereira, bispo diocesano e decidido 
partidario da independencia residia, em 1822, em frente á la- 
õeira cio Carmo, no velho sobrado que, no momento em que 
escreiemos. está sendo demolido e onde aquelle venerando an- 
tistite fallcceu a 5 de Maio de 1824. 

Frei Antonio de Sant'Anna Galvão vivia ainda, e 100 annos 
de edade contava então a irmã tirsula, do Recolhimento de 
Santa There~a .  Frei Antono de Santa Gertrudes, bernardista 
incondicional, era o prior do Carmo. . . 

O cspirito religioso estava fundamente arraigado na po- 
~ u l a q ã o  citadina e suas externaçóes, idealistas e contemplati- 
1 as, que hoje pareceriam exageradas em confronto com a for- 
miílavel agitação utilitarista da moderna lucta pela vida, exer- 
ciam, entretanto, salutar influencia na sociedade da época. 

Além das missas conventuaes, sempre concorridissimas, nas 
13 (3) egrejas que se encerravam no perimetro descripto da 

(3) Eram estes templos os da Sé Cathedral, de São Pedra, do 
Collegio, do Convento e o da Ordem Terceira do Carmo, da Boa Mor- 
te. dos Remedios, de São Gonçalo, de São Francisco, de São Benedicto, 
de Santo Antonio, de São Bento, do Rosario e da Misericordia. 



cidade, e das numerosas procissões que o clero punha li rL!a, 
realizavam-se ~zoz.elzarios e septe7zarios nos templos d o  Iiosario. 
c:e Santo Antonio, dos Remedios, e ter(-os, pz~chados á hora tia 
Ave-Maria, em quasi todas as casas patriarchaes e em ircnte 
aos oratorios publicos. 

Temos noticia da  existencia de tres oratorios publicos em 
S .  Paulo no anno de 1822: o d e  Santo Antonio, n'um clos 
Quatro-Cantos, no alto d o  predio em que está hoje instailado 
o Café Academico e onde o terço era puchado por um mulato. o 
L a r i a n o ,  escravo do brigadeiro José Vaz de Carvalho; o de 
Fossa Senhora da  Lapa, da  qual a travessa do Grande Hotel 
tirou sua primitiva denominação, e do Bom Jesus, na esq~iiila 
cla rua de S .  Bento, com a passagem de ligação para o Becco 
d o  Inferno e rua do C ~ m m e r c i o ~  a que já nos referimos. Xeste 
oratorio a resa era puchada pela ?zhá Bupi, beata consorte cio 
Manuel Antonio que os avós d o  paciente leitor provavelmente 
corineceram por muito popular que elle era. 

Nestas oraçóes publicas, que duravam cerca de tres quar- 
tos de hora, os devotos prosternavam-se genuflexos, toman.!~ a 
calçada e quasi toda a largura da  via publica, sem que jimaih 
fossem registados casos de atropelamento. E' que os meios de 
transporte, na época, constituiam-se das romanticas caleiri- 
nhas, de animaes de sella e de carga, do patriarchal Buizgzlé, 
este de exclusivo emprego em viagens, raramente atrai es.ando 
n cidade, e dos anti-diluvianos carros de boi, os quaes. mono- 
tonos e irritantes em seu chiar caracteristico, 'percorriam as 
ruas aos sabbados, mercadejando lenha ás mocutas e ás curradas. 

Outros oratorios ainda existiam na cidade, os chamados 
Passos -, aberturas muraes resguardadas por portadas, enor- 
mes nichos que se abriram sómente uma vez por anno, na c>cca- 
sião em que a egreja catholica punha á rua a procissão d o  Se- 
nhor dos Passos com seus centurióes e farricocos. Os I'assos, no 
classico numero de sete, estavam situados na rua do Carmo, do 
Rosario, hoje I 5  de Novembro; da  Boa-Vista; nos Quatro Can- 
tos, onde foi sempre de praxe o encontro procissional obrigado 



a sermão, de Jesus com Maria Santissima; na rua Direita; na de 
São Gonçalo e, finalmente ,na de Santa Thereza, entre as ruas 
(ias Flores e do Quartel, hoje I I de Agosto. 

Estes Passos, entretanto, não uardavam ordem rigorosa 
ria successão dos factos da divina p ixão; o da rua do Carmo, i c,ue era o primeiro, representava Christo orando no horto e o da 
rua do Rosario expunha Jesus caminhando, sob o peso da  cruz, 
para o Calvario, mas o terceiro, arrancandelhe o madeiro e 
despindo-o da tunica, apresentava-o anachronicamente no mo- 
mento de sua flagellação: nos ~ua t rh -can tos  apparecia Christo 
enco~trando-se com a Virgem; na rua Direita era elle visto sen- 
tado a uma pedra voltando, no sexto Passo, que era o da rua 
de São Gonçalo, a encontrar-se de novo com sua mãe: no da rua 
de Santa Thereza cae o martyr sob o peso da cruz para, final- 
mente, apparecer crucificado na egreja do Carmo. 

Os Passos eram ornamentados por particulares e a capricho 
c gosto, que nem sempre era bom, de cada um. Apezar dos ana- 
chronismos flagrantes e da ornamentação exdruxula, superabun- 
dante de espelhos que só por allegoria muito vellada poderia alli 
apparecer, os devotos, que então era quasi todo o povo paulis- 
tano, accorriam procissionalmente á visitação dos Passos no 
maior respeito e circumspecção religiosa. 

Que saibamos, um unico coche contava S .  Paulo em 1822: 
; do  bispo d. Matheus que delle habitualmente se utilisava para 
transportar-se á sua chacara no bairro da Gloria. 

Os carros particulares de transporte nobre só começaram a 
apparecer em S .  Paulo a partir de 1850: primeiramente, foi o 
do brigadeiro Raphael Tobias de Aguiar, com o seu boleeiro 
iiniformizado em amarello: em seguida, os da marqueza de San- 
tos, do brigadeiro Bernardo Gavião Peixoto e do barão de Sousa 
('ueiroz, então ainda commendador, porém já senador do Im- 
perito 0 s  carros de aluguel, carros e tilburys, com estacionamen- 
to na praça publica, tiveram circulação a partir de 22 de Ag.;sto 
de 1865, serviço de transporte rudimentar com os seus vehiculos 
sem numeração, sem illuminação para a noite, puchaJos por 
animaes inadextrados e guiados por cocheiros imperitos, defei- 



tos que só o tempo e o tardio regulamento de 1867 corrigiram 
em parte. Este serviço foi estabelecido e organizado pelo cidadão 
italiano Donato Severino confórme se verifica do seguinte an- 
i:uncio transcripto do "Diario de São Paulo" de Agosto de 
1865: - "Progresso. O abaixo assignado participa ao publico e 
particularmente aos seus freguezes que, do dia 21 deste mez em 
diante, tem carros e tilburys, para aluguel, estacionados em o 
largo da Sé, onde podem ser procurados para qualquer serviço. 
Emquanto não houver um regulamento da policia ou postura 
a respeito e nem for approvada uma tabella especial, previne o 
:!baixo-assignado que vigorarão os preços seguintes: - Carros 
dentro das pontes (4) e pela I.a hora, preenchida ou não, 3$000. 
Dahi por diante, cada hora excedente, 2$000. - Fóra das pon- 
tes: - Preço convencionado com os cocheiros. Tilburys, por 
hora, 1$000 rs. . . . -Donato Severino." 

Embóra annunciada para o dia 21, só a 22 é que teve logar 
a inauguração deste serviço, notavel progresso, sem duvida, no 
regimen de transportes citadino, sem embargo da série de desas- 
tres que assignalou seu inicilo. (4) 

Os bmds iniciaram seu trafego em Outubro de 1872 com o 

(4) Com o estabtlecimento do trafego da via ferrea ingleza, novo 
e mais aperfeiçoado systema de transportes urbanos, o das Diligencias, 
ensaiou-se na capital a partir de 16 de Março de 1866 como se depre- 
hende do annuncio estampado no "Diario de São Paulo" de 14 da- 
quelle mez e anno: - "Diligençias para o bairro da Luz. Do l.ia 16 
do corrente em diante, partirá todos os dias, do largo da Sé para a 
estação do Caminho de ferro da Luz, uma diligencia, e a mesma fará 
suas viagens regulares por todo o dia do modo seguinte: do largo da 
Sé para a Luz, ás 5 1/2, 7, 9, 11 horas da manhã, 1, 3 e 5 da tarde; e 
da Luz, para o largo da Sé 8, 10 e 12 da manhã e 2, 4 e 6 da  tarde. 
As partidas da Luz para a cidade, esperam o trem de ferro quando o 
mesmo tiver de chegar; por isso, talvez não possa regular muito bem a 
partida da  diiigencia a essas horas. 

O preço é de 320 reis por passageiro da Sé para a Luz e vice- 
versa. 

Do fim do mez em diante se fará este serviço com maior regula- 
ridade por terem de trabalhar duas diligencias as quaes farão suas 
viagens regulares, partindo a todas as horas do dia, do  largo da  Sé. 
Só serão admittidas nas diligencias pessoas decentemente vestidas." 

Este serviço de diligencias foi desbancado em 1872 pelo estabeleci- 
mento da linha de bonds. 



estabelecimento da  linha cio Largo do Carmo a Estação da  Luz 
que se exteiidia bifurcando-se na altura d a  travessa da  Sé em de- 
inanda das ruas Direita e Imperatriz para voltar rr ~inificar-re 
na rua de Sáo Bento. 

I'in 1878 os meios de transporte urbano da  I'aulicéa eram 
os que se notam na gravura seguinte, da época, faltando ahi as 
carroças de carreto, mas apparecendo a pipa d'agua, ambas con- 
cl~listas de relativo progresso sobre os s).stemas de vias20 de 
lY22. 

O paulistano de 1822 e seus successores até o estabeleci- 
mento da  companhia Cantareira, desseclentavam-se 110 chafariz 
da  Aqisericordia. nas nascentes naturaes do G~iacú,  do hliguel 
Carlos, Moringuinho e cisternas e quando taes fontes de abaste- 
cimento minguavam pelas prolongadas seccas, recorriam ás pro- 
niessas 5 Nossa Senhora cla Penha e aos rios que circumdavam 
a ciciade. 

Este estacio de cousas perdurou por largos annos mas, de- 
pois de estabelecida a imprensa na proviricia, os clamores publi- 
cos jamais deixaram em paz os governos que se succediam en- 
chendo as columnas dos jornaes de reclarna$Ges quasi sempre 
justas. 

0.11iais alvejado dos adri~inistradores de Sáo Paulo pelas 
uueixas e reclamacóes publicas foi, sem duvida, o presidente 
Tavares Bastos que, absorvido inteiramente na organização de 
forças destinadas aos. campos d o  Paraguay, pouco lazer dis- 
punha para tratar  dos negocios internos da  Provincia. 

"Estamos sem agua, gritava pelas columnas do "Diario de 
S. Paulo" de 25 de Fevereiro de 1867, uma das muitas recla- 
mações contra o descaso do governo, a população soffre sêde, 
P O que faz o governo? 

Sr. Tavares Bastos, a provincia de Sáa Paulo não é um 
feudo de V. Exa. e dos seus thuriferarios. 

( 4 ) F N a  Lpoca o largo da S& ainda ern o centro, o coraqzo da cidnde e o De- 

rimetro urbano limitava-se pelas pontes da Tabatinguera e do Carmo, ainhas sobre o 

rio Tamanduatehy, do Lorena e do Miguel Carlos, estas sobre o Anhanpabahú : - 

dahi a expressão empregada pela annunciante : "dentro das pontes", 
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V. Esa. tem o direito de mandar os Paulistas morrerem 110 

Paraguay a ferro e fogo, mas 1120 pode matal-os a sêtie. 
A praça do meicado está cahindo, exmo: j i  l i  vão por terra 

iilgumas paredes, e V. exa., qual novo I'olney sobre as ruinas 
tia praça do mercado e chafariz da  Alisericordia, de braços cru- 
zados, apenas exclama: - "Chafariz sem agua, praça sem pa- 
ieties, sem mercadorias, daqui de sobre ruinas solitarias eu vos 
contemplo, sem que ninguem me veja: emquanto o vulgo es- 
tupido morre 5 sêde, eu medito profundamente nas desgraças 
~ u b l i c a s  e nos meios de resz~scitar o d e f z ~ ~ z t o .  

Náo temos a g ~ i a ?  Esperai. logo ha de cho\.er, e chover 
muito. . . " 

Isso em 1567. Imagine-se o que seria o dessedentainento d o  
paulistano de 1822. 

Quando náo reza\.am, os paulistas matavam o tédio das 
horas monotonas de lazer jogando em familia a bisca, a douua- 

RUA DE sÃO BENTO 

Hotel da Paz, hoje substituido pelo edificio da Bolsa de Mercadorias : a direita, 
vê-se parte da "Imperial Lythograph!aV d e  Jules Martin, francei d e  nascimento e 
brasileiro de coraqão, a quem S. Paulo muito deve. Os meios de transporte de que 
dispunha a PaulicAa em 1880 estIo perfeitamente representados neste trecho de rua : 

a cavalgadura, o carro de praqa, o bonde, o calcanfe pede ... e a pipa d'agua: 



di~zha e o vive I'amour; exercitando suas primeiras tacadas no 
bilhar do Antonio José Pereira dos Santos, á rua do Commer- 
cio, discutindo e commentando os acontecimentos sociaes na 
botzca d o  Lucio, por nós já referida, ou matando prosa na do 
Dionysio Areopagita da Illotta, filho do tambem boticario, Vi- 
cente Pires da Motta, e pae do reverendo padre Vicente, mais 
tsrde conselheiro Pires da hiotta. 

De quando em vez, sempre que funccionava o theatrinho 
Go largo do Collegio, pomposamente chamado da Opera, os con- 
tcmporaneos da Independencia applaudiam, com o enthusiasmo 
comportavel no tradicional retrahimento do paulista, o comico 
José Maria da Silva, o João Caetano da época, bom chefe de 
t amilia. 

hraquelle tempo, não existiam actores e actrizes: comicos, 
sim, comicos e comicas, que eram os termos em voga. A mais 
1:otavel comica que pisou o palco paulista, nos tempos coloniaes 
foi a Gertrudes Maria, boa esposa, carinhosa mãe de alguns fi- 
lhos, exemplar dona de casa, em desmentido á affirmativa de 
celebre viajante e escriptor, de ser da escoria social a gente que, 
no principio do seculo XIX ,  vivia da arte dramatica em S. Paulo. 

O paulista abastado de 1822 já era escravo da moda: ao 
tempo, usava calções de cor, casaca e chapéo alto, de Braga; es- 
padim nos dias de grande gala e habitualmente cabelleira de 
iabicho, traje que evoluiu para o robicáo de 1830, em com- 
plemento das calças compridas, de presilhas ao concavo das bo- 
tinas. Com o apparecimento do robicão, as cabelleiras empoadas 
cahiram de uso e sómente uma, a do capitão Abreu, resistindo 
5s innovações, chegou até 1850; a do  tenente-general José Arou- 
che de Toledo Rendon foi a penultima a desapparecer, o que 
aconteceu com a morte do illustre paulista, em 1834. 

Em 1850 e pelos annos seguintes esteve em uso a casaca: a 
ultima, de uso diario, que perambulou pelas ruas da  Paulicéa, foi 
a doi popular cidadão Thomaz das Dores, em 1865 o que valeu 
ao seu proprietario a alcunha de Rabada. 

As senhoras usavam vestidos redondos, cheios, em prenun- 
rios de se enfunarem nos balões que deveriam permanecer em 



1i?0d3, de 1835 a 1870; vestidos bastante curtos para deixarem 
vêr elegantes botinas de salto vermelho, bordadas a lantejoulzs. 
Em compleniento aos balóes de 1866-1867, esteve em uso o 
' saut-en-barque", indiscutivelmente avô materno dos actuiics 
casacos masculinos cintados, almofadinhas. 

Depois dos balóes vieram as caudas de metro e meio e siias 
gradações; as anquinhas até 1889, as meias caudas, estas, porém, 
já nos dominios da historia da Nova Paulicéa.. . 

De accentuadamente caracteristico no trajar dos paulistas 
de 1822, só havia o capote para o homem e a baeta e mantilha 
para as senhoras. O ultimo capote paulista chegou até aos nossos 
dias e foi envergado pelo padre Joaquim Saldanha, a quem a 
maldade dos contemporaneos alcunhou de Padre Bacalhau, de- 
pois de o ter feito ensandecer. 

As baetas e mantilhas, sem embargo de reiteradas prohibi- 
çóes, a partir de 1753, e da guerra que lhe moveu o capitão- 
general Franca e Horta, em 1810, mantiveram-se em uso até 
cerca de 1876; as primeiras, entre as mulheres do povo, e as 
segundas usadas pelas mais respeitaveis matronas, em protesto 
á~ inconstancias da moda. 

Ainda não tinhamos imprensa em 1522: sómente no anno 
wguinte é que o professor de grammatica latina, Antonio Ma- 
riano de Azevedo Marques, fez circular O Paulista, bi-semana- 
rio manuscripto, distribuindo cada numero por cinco assignan- 
tes. Morreu logo O Paulista; entretanto, na ordem chronologica, 
reivindiquemos o titulo de primeiro jornalista de São Paulo 
para o illustre e esforçado professor de latim. 

O primeiro jornal impresso, fundado em São Paulo, iniciou 
a circulação a 7 de fevereiro de 1827. Foi o Farol Paulistano, 
de propriedade e principal redacção do dr. José da Costa Car- 
valho; redigiram-no, tambem, Azevedo Marques, Campos Ver- 
gueiro, Amaral Gurgel, Carrão, Pires da Motta, Campos Mello 
c outros. 

A instrucção publica primaria constituia-se das aulas dos 
wiestres regios padre Joaquim Monteiro, na rua Xova de São 
José; Luiz da Costa Faria, na do Hospital, e da mestra, tambem 



regia, d. Maria Francisca na d o  Rosario; a secundaria era mi- 
n,strada por tres profe95ores de grammatica latina, um de re- 
tl:orica, um de philosophia e um de theologia dogmatica. Não 
era muito, não, para uina populaçáo de quasi i 000 almas, mas 
;i kerdade é que, em geral, os fzlbos-famzlia apprendiam as pri- 
meiras letras no lar com seus proprios paes, elevando assim, 
entre a população branca, a porcentagem dos que s'ibiam Iêr a 
uma proporção não muito deprimente comparada com a dc 
hoje. 

Quanto á instrucçáo secundaria, basta affirmar que foi sob 
:eu regimen que se illustraram os Andradas, Feijó, Arouche, 
,-\inaral Gurgel, Azevedo Marques, Alvares Rqachado, Corrêri 
de Mello, Ignacio Ramalho, Pimenta Bueno, Crispiniano Soares, 
José Antonio dos Reis, Pires da  Motta e padre Ildefonso, citan- 
cio sómente os que fizeram o primeiro tirocinio das letras na 
Paulicéa e se notabilizaram nas primeiras dezenas d o  seculo 
A I S  pelo labor intellectual e pelas cogitaçóes do espirito: e a 
intelligencia paulista já havia produzido os Gusmóes, Lacerda 

Almeida, Pedro Taques de Almeida, frei Gaspar da  Madre cle 
Deus, frei Antonio de Sant'Anna Galváo, Fernandes Pinheiro e 
( .  conselheiro Antonio Rodrigues Velloso ci'Oliveira. contempo- 
raneo da  independencia, como os dois ultimos citados, e uma 
das mais completas e solidas illustraçóes do tempo, alma enli- 
12entemente generosa e altruistica, espirito clarividente, que desde 
1808, se vinha batendo pela temporariedade cta escravidão que. 
cm seu criterio não deveria exceder de 10 annos em cada indivi- 
(:LI(> sujeito a o  nefasto regimen, prégando tambem o principio 
profundamente humano e racional da  intransmissibilidade d o  
captiveiro aos descendentes dos captivos, principio este que, mais 
tarde, em 1571, se converteu na chaiiiada lei do  ventre livre. 

Sob a enganadora apparencia de pacata burguezia, o pau- 
lista de 1832 conservava ainda e sempre a plenitude da  energia, 
da  decisão prompta, da  obstinação inabala\el na consecução dos 
stus emprehendimentos, que caracteri~aram e tanto distinguiram 
seus antepassados na epopéa do bandeirismo. 

O paulista era, irreductivelmente, pela separacão politica 



do Brasil e cmbora elementos houvessem entre os portuguezes da  
Sáo Paulo contrarios á aspiração nacional, a parte mais repre- 
sentativa dos nativos de Port~igal, tendo 5 frente Campos Ver; 
gueiro, o bispo d. hlatheus e o commanclante das forças milita- 
res Lazaro José Gonçalves, o qual, nos pr6dromos da  indepen- 
c!encia, poderia, por momentos, si o tivesse querido, constituir-se 
c111 arbitro da  situação politica regional pesando com prepon- 
derancia sobre os destinos d o  Brasil, ligava-se intimarilente aos 
filhos de  São Paulo com elles fazendo causa commum na con- 
stituição da  nova Patria. 

E assim, culminando na acção preparatoria local dos pau- 
listas, institue-se o governo provisorio de 25 de junho de 1821. 
elemento de transição entre o disfarcado governo absoluto clas 
c~p i t an ias  e o representativo d o  novo regimen. 

Foi essa cidade e essa gente que o principe d. Pedro veiii 
incontrar em sua memoravel jornada da  Independencia. 
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Deus e os Santos na supersticão 

brasileira 

Dedicado aos estudiosos folkloristas parahybarios: 
J .  R. CORIOLANO DE MEDEIROS E DR. ALCIDES BEZERRA, 
como prova de sincera gratidáo. 

Poucas superstiç6es temos no nosso meio, das quaes se possa 

dizer que sejam puramente nacionaes. Principalmrr!te qliarido 

topamos com superstições religiosas, podemos affirmar. com 
bastante certeza, que existe nellas alguma ana1r:giri c9ni a !IIJ.- 

thologia germanica. 

Como vieram ellas ter ao  nosso povo é facil de se suppor: 
poderiam ter vindo, unicamente, por intermedio dos emigrados 

de Portugal, que por sua vez a receberiam d o  norte da  Europa. 

O Deus de maior poder na mythologia germanica é 
Wodan ou Woutan ou, tambem, Odhin, como é chamado pelos 

scandinavos. 

A palavra "Wodan" é de origem indo-gc!r;iatiica. e yrov;m 

dos vocabulos vâ wehe~z, que significa o sefzbor da tempestade 



que atravessa as florestas. Elle, montado a cavallo; du- 
rante as noutes de tempestade, os Einherjer, isto é, os heróes 
que tombaram nas batalhas, e as Walkyrias, que são as virge~zs 
das batalhas, e que armadas de lanças, cobertas com capacetes 
e protegidas por escudos, tambem montadas a cavallo, tomam 
parte na lucta e levantam aquelles que caem feridos. E' por esse 
motivo que Wodan é, ao mesmo tempo, o Deus da  floresta, da 
caça e da  guerra. E' elle que governa e decide as batalhas e 
recebe os heróes caidos no seu reino. Sendo elle o Deus das nu- 
vens e da  tempestade, é evidente que tenha, igualmente, o governo 
d o  céu; porisso elle governa as estrellas e o sól. O sol é o 
olho d o  céu; Odhin tem um unico olho, que está collocado no 
meio da  testa. 

Aqui na terra as suas attribuições são multiplas e impor- 
tantes: é elle que d á  fertilidade ao  solo; é elle que preenche os 
desejos dos homens e zela pela moralidade destes. 

Sua habitação é no céu e de lá elle observa a terra;faz 
Ge quando em vez, junto com os outros deuses, visita a ella; 
nesta occasião entra nas moradias dos homens, examina sua hos- 
pitalidade e os abençoa. 

Como deus da  tempestade, elle cavalga um animal branco 
com oito pés, chamado Sleipnir. De accôrdo com as lendas 
skandinavas elle usa um chapéo com abas largas, seu sobretudo 
é escuro e manchado, sua barba comprida (allusão ás nuvens). 

Como deus das batalhas é sempre acompanhado de dois 
lobos e de dois corvos: estes, chamados Hugin (a  ideia) e Mu- 
n i n  ( a  lembrança) lhe trazem as novidades d o  mundo. 

Foi elle, como deus de felicidade, que inventou o jogo dos 
dados. 

Tambem os scandinavos consagravam-n'o como deus da  
sabedoria, e attribuiam-lhe a invenção dos signaes cuneiformes; 
eile era, conseguintemente, o supremo juiz e legislador, e, como 
tal, amigo intimo d o  sabio Mimir, a quem penhorava todos 
os dias o seu unico olho, o sol. Como tal elle visitava diaria- 



mente a deusa Saga e bebia em calix de crystal a sabedoria dc 
passado. 

Por este motivo tornou-se o deus da literatura; é elle, pois, 
que incute nos poetas o dom da poesia, por intermedio de uma 
bebida que tira, de uma maneira aventureira, do gigante Odroe- 
rir; Bragi, igualmente um deus da poesia scandinava, era seu 
filho. Os romanos, que sómente conheciam Odhin como deus do 
vento e dos mortos, confundiam-n'o com Mercurio; porisso 
traduzia-se o o dies Mercuru por Wodans = (Odhins =) Tag, ou 
Dienstag do allemáo moderno, Wednesday do inglez etc. 

Cavallos e prisioneiros lhes eram sacrificados, sendo as cabe- 
qas dos primeiros dependurados nas arvores. O costume, muito 
divulgado entre os povos europeos, de se pregar caveiras de 
cavallos nos oitóes dos predios, tem por fim afugentar os máos 
cspiritos e as tempestades. 

Aqui, entre nós, collocam-se caveiras de cavallos, de quan- 
do em vez, nas roças, espetando-as em paus roliços, ou pregan 
tio-as nas cercas, servindo, como dizem os supersticiosos, para 
protegel-as de pragas e outros incidentes. Mais commum é o 
emprego de caveiras de rezes para o mesmo fim. 

Nas porteiras principaes das fazendas paulistas veem-se 
cruzes cortadas nos moiróes do couce, correspondente a espiga 
superior da folha do portão, o que póde ser um meio para lubri- 
ficação, porém é interpretado pelo povo como meio efficaz para 
afugentar formigas; facto este intimamente ligado á lenda 
do "Wilde Jaeger" do "Caçador bravo" do povo germanico, 
ultimo vestigio do mytho de Wodan, pois, quem enxergar a "ca- 
çada brava" viverá por muito tempo; porém, não se deve falar 
durante a sua passagem, e quem o fizer é carregado junto, em 
lertiginosa carreira, e deixado cair de enorme altura ao chão; 
ou, então, Wodan atira-lhe com ossos de cavallos, ferraduras ou 
~ e d a ç o s  de carne humana. 

Para se preservar destas maldades, o individuo, que se achar 
no meio do campo, colloca-se em uma encruzilhada, ou deita-se 
bem quieto, no chão, ou, então, achega-se a um tronco de arvore 
qualquer sobre o qual se gravou uma cruz. 



As proprias casas se preservam contra o "Caçador bravo" 
dependurando-se nellas cabeças de rezes ou chifres. Tambem 
r s  pontas de chifres, como me parece, teem a virtude de attrahir 
' quebrantos" - e assim é que costuma-se pôr, nos alicerces das 
casas novas, pontas de chifres, para que o quebranto caia nelles 
e não na casa. 

Tenho visto aqui em S .  Paulo, em diversas casas particula- 
ies, armazens e ferrarias, enormes armações bovinas, cujo fim 
cieve ter sido sempre o mesmo: afugentar os maus espiritos. 

Entre nós, aqui em S. Paulo, existe a crença do cavallo ou 
mulla acephala, e diz-se que "amiga de padre" depois de morta, 
vagueia, sem achar socego, pelos mattos e campos como cavallo 
ou mulla sem cabeça. . 

No mytho de Wodan apparece aqui e acolá, o cavallo sem 
cabeça, sobre o qual este Deus germanico cavalga como phan- 
tasma para amedrontar crianças manhosas. 

As ferraduras, que são encontradas, com frequencia, atraz 
das portas de casas de familia, indicam, igualmente, uma ana- 
logia frisante com o mytho de Odhin, pois é elle que preenche 
os desejos dos homens e zela pela felicidade e moralidade da 
familia. 

Esta ferradura nada mais é que uma imagem sobre a mesa 
de qualquer crente, e serve, simplesmente para fazer lembrar 
que existe este deus. 

Na etymologia das palavras existem frequentemente de- 
rivações que difficilmente podemos explicar. Assim, acredito 
que, sendo Wodan o deus das florestas, a palavra ingleza "Wood" 
(matto) nada mais é que Wodan. Assim 'tambem, a nossa 
palavra "Vime", planta que fornece varas para a confecção de 
cadeiras, sofás etc. provêm de Wodan, pois o vocabulo allemão 
significando vime é Weide, e, incontestavelmente, o vocabulo 
"Vime" é derivado dessa palavra. 

Prosigamos na descripção dos deuses gerrnanicos: o filho 
ae Odhin é Thor, tambein chamado Thunar ou Donar. Este 
deus é, igualmente, considerado pelos velhos germanos um dos 
mais poderosos. Os scandinavos tambem consideram-n'o o deus 



mais importante na sua mythologia; mas no tempo dos wikin- 
gios, povo navegador, foi elle collocado em ordem inferior. 

De accordo com outra versão rnythologica, Odhin foi acceito 
ria corte dos reis como um dos principaes deuses, e Thor, seu 
filho, consagrado pelos camponios corno o seu melhor bem- 
feitor, maior protector das suas plantaçóes e colheitas. 

Este é sempre representado como homem na melhor idade, 
àe estatura possante, bondoso e incapaz de qualquer acto des- 
honesto, irritando-se porém com facilidade e enfurecendo-se 
nessas occasióes. (Allusão ás trovoadas). 

Donar é, em primeiro logar, o deus das chuvas e das tro- 
\,-oadas. Como tal, elle guia um carro, e tem, constantemente, 
comsigo um martello na mão, cujo nome era "Myolnir" e com 
o qual fazia os raios. Para poder manejar este martello tinha 
luvas de ferro. Os romanos confundiam-n'o com o deus Jupiter. 
C )  martello apparece, como veremos, em muitas superstições 
1:acionaes. (1) 

Como as chuvas auxiliam a fertilidade, Donar, como  de^,^ 

c'as chuvas, é ao mesmo tempo, o fertilizador dos campos. Neste 
ponto elle confunde-se com Odhin, e, por este motivo, era ado- 
rado pelos camponezes da  velha Germania. 

Para proteger o camponio, Donar teve necessidade de luta: 
com gigantes, que no começo do inverno roubavam-lhe o mar- 
tello para, no verão, lh'o restituirem de novo. (2) 

Como deus do raio elle é ao mesmo tempo protector do 
fogo e, conseguintemente, amigo do fogão, do lar, da familia. 
Com o seu martello consagrava o matrimonio e fructificava-o 
O seu dia é a Quinta-feira (Donnerstag do allemão, Thursday dc 
inglez. Torst,ag do sueco). 

A superstição brasileira conhece a pedra de corisco, tal l i i ~ l  
GS povos germanicos, e affirmam encontral-a sete varas dentro 

(1) Ka parte norte da Allemanha enviava-se aos mais velhos do 
logar o martello, afim de ficarem avisados da proxima acçáo do juiz 
(nosso Jury de hoje); tambem servia o martello para benzer (?) os 
bocaes, defuntos e noivas. 

(2) Uma allusáo a náo haver no inverno, tempo de neve, raios e 
só os haver no verão. 



da terra onde um raio cáe, e essa pedra nada mais é que o lilar- 
tello de Thor. 

Tambem sabemos que os velhos germanos enxergavam i i l?  

martello um signal de força juridica: tres martelladas tinham 
força de escriptura, isto nos actos referentes aos casamentos, ou 
quando alguem comprava terras, ou quando se tratava de deli- 
beraçóes juridicas. A "lex salica" tem uma porção de praticas 
referentes ao martello, praticas estas que não se referem ao nosso 
presente caso, mas que são muito interessantes e devem ser estu- 
dadas pelos cultores de antigos costumes (veja-se: Deutsclie 
Rechtsaltertumer por Jacob Grimm, pagina 64 e 68 e 162). Entre 
nós ainda adoptamos, sem sabermos porque, aquelles usos, como 
por exemplo nos leilóes, na collocação da pedra fundamental de 
qualquer edificio importante etc. 

Como a Quinta-feira é dia consagrado a esse Deus, aqui, 
sem se conhecer o motivo, escolhem-se as Quinta-feiras como dia 
mais proprio aos casamentos e mudança de casa, e isto porque 
Donar ou Thor é o amigo do  lar e da familia. 

Muitas lendas relativas a Donar, com a expansão do chris- 
tianismo, correm por conta de S. Pedro. A chave de S. Pedro, 
<ias nossas lendas, nada mais é do que o martellomdeste Deus 
yermanico, si bem que se conteste essa affirmação, dizendo-se que 
as chaves que S .  Pedro conserva sempre em seu poder não re- 
presentam outra cousa a não ser o texto do Evangelho: 

7'u es Petrus e tc .  . et t ib i  dabo claves regni coelorum; com 
(. que eu tambem não posso concordar no presente caso. 

Donar era representado com barbas e cabellos vermelhos, 
c para que, na epocha de transição do barbarismo germanico 
para o christianismo, os povos que adoravam os deuses supraci- 
t~.dos se acostumassem com mais facilidade á nova religião e 
desistissem da outra pagã, todos os antigos deuses, principal- 
mente o Donar, eram descriptos pelos apostolos, e mormente 
por S .  Bonifacio (nascido no anno 680 em Kirton na Ingla- 
terra e assassinado em 5 de Junho do anno 755 em Dokkum 
na Frisia) como perversos e com cabellos vermelhos. E' dahi que 



bem a crenca, ainda hoje muito vulgar entre nós, de que pessoa 
com barbas e cabellos vermelhos é má. 

Por esse motivo tambem o Judas é representado com bar- 
kas e cabellos ruivos - incontestavelmente uma allusão christã 
a este Deus dos antigos habitantes do norte da Europa. 

As lendas que existem espalhadas entre nós, e geralmente 
consideradas de origem1 portugueza sobre a Virgem Maria, nada 
mais são do que adaptações da rainha do céu germanico, Frigg 
ou Holda, que não deve ser, absolutan~ente, confundida com a 
p~ophetisa Hulda da biblia, citada no 2." livro dos Reis cap. 22, 
verso 14 etc. 

De accordo com a mythologia scandinava ella é a esposa de 
Odhin, conseguintemente mãe de Donar. 

Na Italia ella é, igualmente, conhecida e o seu nome é Frea. 
Frigg compartilha com o seu esposo o poderio sobre o céu e o 
ar. Ella é a Deusa dos mortos, e os inimigos não guerreiros lhe 
são sacrificados, atirando-se-lhe nos brejos, onde ella tem sua 
residencia. Acompanhada por estes, ella passa pelos ares como 
tempestade, tal qual o seu marido Wodan ou Odhin. 

Como mãe dos deuses, ella enriquece os celleiros dos cam- 
ponezes, fertilizando-lhes as terras de cultura. Tambem abençoa 
o matrimonio. Conhece a sorte dos homens nada, porém, reve- 
lando-lhes sobre o futuro. 

De accordo com a mythologia longobarda ella é a inter- 
mediaria entre Deus, isto é, entre Odhin e os homens. 

Sua moradia chama-se Fe~tsalir,  isto é "sala do brejo". Na 
mythologia scandinava mais recente ella é confundida com 
Freya ou Frija, filha de Niords e irmã de Freyr. E' bella, 
jovem e adornada com um lindo collar que Loki rouba-lhe to- 
tias as tardes e esconde pelas bandas do oeste. Aqui, no fundo 
dc mar, Heimdall torna a tirar-lh'o entregando-o de novo a sua 
proprietaria. Allusão esta, talvez, ao do sol. 

Esta deusa serve os outros deuses nas suas orgias. Odhin, 
seu marido, abandonou-a, e ella procura-o por toda parte, cho- 
rando lagrimas de ouro, que apparecem todas as manhãs nas 
arvores, arbustos e gramma em forma de orvalho. Suas duas 



filhas são Hnoss e Gersemi, isto é, a Preciosidade e a Joia. O 
~,r.to é o seu animal predilecto; ella geralmente anda de carro 
puchado por estes animaes. 

E' possivel que venha d'ahi que gatos pretos tragam felici- 
ciade ao seu possuidor. 

Na epocha do Natal e Anno Bom visita as casas de fa- 
milia, afim de verificar si as moças fizeram bonitas tranças nos 
c~bellos. E' dahi que procede os padeiros trançarem o pão nesta 
epocha, e presentearem-n'o aos seus freguezes. 

Uma das tres parcas é a deusa da morte, Hella, tambem 
chamada Hel ou Hellja. E' má, não tem compaixão, e é acom- 
pzrihada por defuntos. Ora é descripta meia ora completamente 
preta; é filha do deus Loki  e da gigante Angrboda, irmã do 
lobo Fenrir e da cobra Mzdgard. Por Odhin foi atirada ao nosso 
clundo, isto é ao mundo das trevas. E' aqui que ella chama e 
ajunta os mortos em torno de si. Uma ponte que passa sobre o 
Rio Gjoll conduz ao seu reino; uma possante grade circumda 
seu throno, junto do qual guarda o cão G a r ~ n ,  que late quando 
chega um defunto. Um rio cheio de lama e espadas atravessa o 
seu reino. 

A nossa superstição tem ainda traços referentes a essa deusa, 
quando affirma, que, quando cão uiva á noute morre visinho ou 
pessoa da familia. 

As Walkyrias são as almas das virgens que tombaram nas 
batalhas. Os gregos e romanos, não entendendo os costumes dos 
\elhos germanos, chamavam-n'as de Amazonas, attribuindo-lhes 
predicados diversos dos que então lhes davam. 

De accordo com as lendas inglezas e allemãs, as Walkyrias 
vivem em bandos. J á  o seu nome indica luto e tempestade. A 
palavra walkyria ou viilcyrge nada mais é que escolhedora da 
morte. Ellas voavam mantendo-se nos ares como nuvens de tem- 
pestade: podiam se transformar, e, devido a essa circumstancia 
eram consideradas bruxas. Entre ellas, que são nove, existe a 
Thrudr, de cujo vocabulo provêm o noGe de Gertrudes. 

O maior deus do povo slavo era - Swantevit,  considerado o 
deus da luz e do sol, conseguintemente, o protector da fertilida- 



cie, o doador da felicidade e da victoria; era, 20 mesmo tempo, 
c. deus da tempestade, identico, pois, a Wodan. 

Elle monta um cavallo branco, de quando em vez um ca- 
vallo preto, e prediz o futuro. Ao seu Iado se encontra o gallo 
como denunciador da luz do dia. 

Swantevit é posteriormente, talvez devido á pronuncia da 
palavra, confundido com S. Victor, protector da Bohemia, que 
por sua vez é sempre acompanhado de um gallo preto. 

Os velhos pomeranios adoravam o gallo (como animal pre- 
dilecto de Swantevit), e o bispo Otto de 'Bamberg, que viveu 
no anno de 1060, e que era pagão antes de se converter, mesmo 
como bispo, não deixava de acreditar na efficacia dos deuses 
slavos: para a reliquia, na forma de esqueleto de S .  Victor, pro- 
duzir mais effeito, e que fora encerrado em uma urna com feitic 
i e  braço humano, mandou gravar a figura de um gallo sobre esse 
rcesmo braço de prata. 

O gallo sobre as torres, igrejas e capellas, tambem junto ás 
imagens de Santos ou pregados nos oitões das casas, nada mais 
t: que uma allusão á crença slava, pois existem predios na Bo- 
bemia, anteriores a éra chistã, com gallos encimando a cumieira. 

Aqui entre nós o S .  Victor é confundido com S .  João, pois 
i:a Bohemia áquelle Santo rogam as creanças para fazer com que 
não molhem a cama, e aqui no norte do Brasil og meninos que 
teem por habito urinarem no leito, levam a rede no dia de S .  

. João pelas ruas gritando: Viva S. João, uma esmola para unz 
mijão. 

A deusa slava Marzana tinha, como já indica o nome, a sua 
festa em Março. 

Em um certo dia deste mez se fazem na Bohemia bonecos 
de palha, que são pela garotada, queimados ou jogados na agua. 

Aqui entre nós, geralmente neste mez, e no Sabbado de 
Alleluia, são feitos os "Judas", tambem bonecos de palha, que 
soffrem as mesmas torturas que os de lá. 

Vai este preliminar, como estudo, afim de refutar as 
:lsserções erroneas de que muitas das nossas superstições, quando 
de procedencia dubitativa, se dizer de origem africana. 



As nossas superstiçóes religiosas, mormente quando tratam 
de algum Santo de igreja, são relativamente novas, são preli- 
minarmente de origem local, e se espalharam, pouco a pouco 
com a imigração de individuos ou de familias inteiras de um 
Estado ao outro, ou, então, se acham estas superstições mescladas 
com vestigios prechristães, com vestigios de mythologia ger- 
~nanica, como ainda veremos mais tarde. 

O nome de Deus é frequentemente usado pelo povo nos 
seus misteres caseiros: Em Pernambuco o caipira não faz cho- 
car ovos sem fazer com cada um delles o signal da cruz, pronun- 
ciando em seguida o seguinte verso: 

Nas horas de Deus 
Por S .  Salvador 
Nasçam todos femeas 
E um só gallador. 

Para çurar ou levantar a espinbela cabida suspende-se, no 
Ceará, o doente á bandeira de uma porta, e o rezador ou curan- 
deiro, chamado para esse fim especial, apalpando-lhe o corpa, 
pronuncia tres vezes em seguida o seguinte verso: 

Quando Deus sahiu ao mundo 
Tres cousas deixou: 
Arcas e ventos 
E espinhéla levantou. 

Para se curar hemorrhagias existe, no Estado de Parahyba. 
c1 seguinte formula: 

Quando Deus sahiu ao mundo 
Foi tomando sangue de palavra 
Tim, tim. 
Foi tomando sangue de palavra 
No corpo, nas veias, no utero 
Tim. tim. 



. Cura-se, ahi mesmo, o quebranto ou o mao olhado com a 
seguinte reza: 

Com Deus te botaram 
Com quatro eu tiro; 
Com Deus te botaram 
Com quatro eu tiro; 
Com Deus te botaram 
Com quatro eu tiro: 
Dous de S. João ~ a ~ t i s t a  
Dous de N .  S .  Jesus Christo. 

F. (nome do individuo), assim como nasceste livre e são dc 
olhado, quebranto e olhos malvados, assim vai-te para as ondas 
d o  mar. (Em seguida reza-se tres Padre Nossos e Ave Marias.) 

A formula para curar máus, isto é, vermes de varejeira, é 
usada na Parahyba da seguinte forma: 

Máos, que somente? 
A Deus não caisse, 
A Deus não louvasse, 
Cahi, pois, de um em um 
De dous em dous, 
De tres em tres 
. . . . . . . . , 

De treze em treze. 

Aqui no nosso Estado, quando se quer recommendar uma 
obra no seu inicio ou na sua conclusão, diz-se Na hora de Deus 
e da Virgem Maria. 

Em presença de pessoa que espirra deve-se sempre dizer: 
Uominus tecum ou Deus te salve, tambem Deus te  guarde. Para 
espirros de uma criança deve ser dito: Deus te crie para o bem 
ou Deus te faça feliz. Si, porém, a criança não foi ainda bapti- 
zada, deve ser dito: Deus te leve á pia. 

A origem deste dito conta-se ser a seguinte: Ha tempos, em 
certo paiz, observou-se uma terrivel epidemia durante a qual o 



doente morria de tanto espirrar, e para que elle não succum- 
bisse implorava-se a Deus o seu restabelecimento. 

Ao passar um enterro, devem-se descobrir os presentes e 
pedir que Deus dê o céu ao  defunto. 

Dando-se uma topada em uma pedra deve-se, tambew. 
dizer: .Deus te salve, porque pode bem ser urna alma penada 
que esteja purgando-se dos seus peccados. 

Jesus Christo, na nossa superstição, está muito mais liga- 
do á natureza d o  que qualquer outro Santo ou mesmo Deus. 

E m  Pernambuco affirma-se que o burro é animal abençoa- 
d o  por ter Jesus fugido nelle para o Egypto, assim como o boi 
c o carneiro o são, porque reuniram as palhas para a confecção 
de sua cama. Nesta occasião a gallinha fez papel inconveniente, os 
seus pés são excommungados porque espalharam essas palhinhas. 
Tambem o pato e o perú são considerados excommungados, pois 
a o  tempo que o gallo annunciava, com a sua voz altiva, 
o nascimento de Christo, e a ovelha indicava que isso succedera 
em Belem, o pato pedia em voz baixa e nervosa a sua illimi- 
i!ação com as palavras: "Cabeça fóra, cabeça fóra", emquanto 
o perú exigia em voz alta: "Logo, logo, logo." 

O Remtevi é, igualmente, um passar0 amaldiçoado, como 
se affirma no Estado de Santa Catharina, pois, quando os ju- 
deus andavam a procura de Jesus, elle pousado no cume de 
uma arvore, junto á beira do caminho, gritava: "Bem-te-vi, 
Bem-te-vi", dando, desta forma a indicação certa do paradeiro 
a e  Christo. 

Tambem, no Estado d o  Rio de Janeiro o Tico-tico é ex- ' 

commungado devido ao  mesmo facto. 
/' Finalmente, o nome de Christo é usado para se afugentar 

formigas: em Pernambuco basta se bater com a mão direita tres 
lezes sobre a bocca do formigueiro, dizendo-se: "Em nome de 
Jesus Christo, mudem-se, que esta terra não é sua" para que 
o formigueiro se extinga. 

Quanto ao  Cedro, é arvore sagrada, não se deve queimal-a, 
pois, servio para se confeccionar a cruz de Christo. 



Os ovos de gallinha, postos "?to dia da hora" isto é no dia 
dn Ascezpio de Christo, no mez de  aio, especialmente aquelles 
que foram postos entre o meio dia e uma hora, conservam-se du- 
rante muito tempo frescos, não se corrompendo: seccando, por 
fim, completamente, formam a gemma e clara uma massa 
compacta, que, como dizem os Pernambucanos, dissolvida em 
qualquer bebida é infallivel remedio contra a embriaguez. 

Para uma criança andar mais depressa levam-n'a á missa, 
e, ao toque do  sino chamando os fieis, pega-se-lhe pelos braços, 
e andando com ella como que em caminho para ouvir missa, 
pronuncia-se tres vezes em seguida: 

Correi, correi 
Nosso Senhor de Belém 
Dai passinhos 
A quem não os teem. 

As superstições nas quaes apparece a Safzta Trindade pa- 
recem-me um tanto raras: posso citar, de momento, somente 
dois exemplos : 

Para se curar bicheiras e bernes pronuncia-se, no Estado 
do Paraná, a seguinte formula: 

Em nome do Pae, do Filho e do Espirito Santo 
Um é um, dois é dois, tres é tres 

Doze é doze, em nome do Pae, do Filho e do Espirito Santo, 
vai-te vacca (cita-se o nome della), teus bichos cairão! 

Na Parahyba benze-se o mau olhado ou quebranto das 
crianças da seguinte forma : 

F. (nome de baptismo da criança), te botaram olhado e 
quebranto para te matar, eu te benzo para te curar com o poder 
de Deus e do Espirito Santo e da Santissima Trindade". 

Ditas estas palavras rezam-se cinco Padre-Nossos, cinco 
Ave Marias e cinco Glorias, offerecendo-as ás cinco chagas de 
Nosso Senhor Jesus Christo. 



Quem cita esta oração, affirma que faz parte della uma 
tijela com agua e cincò brasas. Si as brasas ficarem boiando, a 
criança não tem olhado, si forem ao fundo, emquanto se rezar o 
Padre-Nosso, foi homem que botou o quebranto, emquanto a 
Ave-Maria, foi mulher. 

Sobre os Santos em geral, existe a crença de que estes ca- 
minham suspensos, e os seus passos são tão  firmes e seguros como 
s i  andassem sobre a propria terra. Diz-se, igualmente, que a 
terra não consome os cadaveres dos Santos e Bemaventurados, 
ella conserva intactos os seus corpos, e delles desprende-se uim 
aroma suave e agradabilissimo, que transporta a mysticos pen- 
samentos, e picando-se-lhes com uma agulha, dditam sangue. 

N o  Ceará, diz-se que quando os paes negam algum pedido 
a uma filha, esta trata de  virar os registos dos Santos de cabeça 
para baixo, obtendo logo tudo que almeja. 

Ahi mesmo affirma-se que beijar registo de Santo que mar- 
ca o livro e esfregal-o no logar da  lição faz aprendel-a depressa. 

Cada Santo ou Santa, tem a sua missão especial e assim é 
que o milagroso Santo Antonio, o bondoso frade lisboeta é 
soffredor das maiores injurias: quando os seus adeptos não estão 
satisfentos com elle, pôem-no a c o ~ i n h a r  no feijão, para receber 
qualquer consulta amorosa no dia seguinte (S .  Paulo); para 
se achar qualquer objecto perdido, se usa de um reponso ao 
mesmo. 

De summa importancia é este santo para as moças que pre- 
tendem se casar. Elle é o santo casamenteiro, o "amarrador" dos 
moços. 

Aqui n o  nosso Estado, as moças fazem-lhe promessas; si não 
são attendidas, o pobre Santo Antonio é amarrado, surrado, 
moido e transformado em pillulas; deita-se-o, tambem, no poço, 
com a cabeça para baixo, fecham-n'o no fundo de um bahú, 
( n o  Ceará) roubam-lhe o menino Jesus das mãos e só devol- 
vem-n'o, em segredo, quando "amarrarem" o noivo; enforcam- 
11'0, e no Rio de  Janeiro afogam-n'o em um copo de agua, em 



Pernambuco pregam-lhe, com cera, sobre a tonsura uma moeda. 
emfim sujeitam-n'o a todas as especies de torturas,'dignas do 
tempo da inquisição, unicamente com o fim especial de se verem 
casadas com os seus afeiçoados. 

Na minha terra natal, na gloriosa Campinas, uma moça, 
de conhecida familia, provavelmente cançada de pedir ao bon- 
doso santo que lhe ajudasse na aquisição do predilecto, tam- 
I-em moço, já fallecido, filho de distincta familia, conhecidissi- 
mo como tribuno, enfiou no Ôco do santo uma reza, pedindo 
breve enlace matrimonial reza que ahi ficou esquecida; Consta, 
que retirando-se a familia da cidade para outro logar, e mandan- 
do pôr seus haveres em leilão, o santo foi arrematado por pessoa 
pouco escrupulosa que divulgou o facto, depois de achar a reza 
nc hgar  improprio. O querido Santo Antonio vingou-se, pois 
esta moça casou-se com rapaz muito mais moço que ella! Si 
ainda acredita na efficacia do santo, duvido. 

As preces que são dirigidas a este milagroso e paciente san- 
to são muitas, e entre as melhores a de melhor effeito, é a se- 
guinte, aliás muito conhecida no Estado de Perriambuco: 

Santo Antonio, Santo Antonio! 
Oh! domador das féras! 
Oh! Santa Roma deserta! 
Oh! grande Santo Antonio 
Camarada de Jesus Christo: 
Fradinho dos mais pobres. 
Humilde religioso, 
Em Lisboa ensinado 
Na Santa Fé baptisado 
E em Padua sepultado. 
Pelas almas de Vossa mãe, 
De Vosso querido pae 
E de vossa tia e madrinha; 
Pelo habito que vestistes, 
Pelos cordões que cingistes, 
Pela c'rÔa que abristes, 



Pelas missas que dissestes 
Pela hostia que consagrastes, 
Pelo breviario que buscastes, 
Pela alegria que tiirestes 
Quando o Senhor Bom Jesus 
Nos vossos braços pousou 

, E santa morada fez; 
Pelas ondas que passastes 
Quando fostes a salvar 
Da morte o vosso pae 
Fernão Martins de Bulhões, 
Sentenciado em Lisboa, 
Para o que não socegastes, 
Repousastes, descançastes, 
Em quanto não o livrastes, 
De tão injusta sentença: 
Pois, agora, a vós, meu santo, 
Vos peço não socegueis, 
Vos peço não repouseis, 
Vos peço não descanceis 
Emquanto não me fizerdes 
O que com fé eu vos peço. 

Em Pernambuco existe, tambem, o "Rosario de Santo 
Antonio" concebido nos seguintes termos: 

Perdoae Santo Antonio dos captivos, vós que sois um amar- 
rador certo, amarrai por vosso amor, quem de mim quer fugir; 
empenhai o vosso habito e o vosso santo cordão com alguns 
fortes e duros grilhões, para que façam impedir os passos de 
F-. que de mim quer fugir, e fazei, oh meu bemaventurado San- 
to Antonio, que elle case commigo sem demora." 

Tambem para fazer que chova, afoga-se o Santo ou muda- 
se-o de logar no altar. 

Em Pernambuco diz-se que a terra consumiu todo o corpo 
de Santo Antonio, menos a lingua. 

Aqui entre nós este milagroso Santo recebeu as honras de 



soldado: de soldado razo foi pouco a pouco subindo de posto, 
até chegar ao de Tenente-coronel. 

A titulo de curiosidade seja-me licito transcrever algo sobre 
:ste assumpto dos nossos mais lidos diarios. "O Estado de S. 
Paulo", em data que não posso precisar, diz o seguinte, na 
columna dedicada aos "Jornaes do Rio". 

/orna1 do Commercio - "A semana", chronica de C. A. O 
chronista occupa-se do Santo Antonio. Descreve-lhe a largos tra- 
ços a carreira militar, salientando-lhe os feitos desde siniples 
soldado até ao posto de tenente-coronel. 

Refere-se á sua acção no Brasil - "onde o amado santo 
aeu provas de sua valentia" - e, alludindo ao Rio diz: 

"Desta excellente cidade não se ha queixar o Santo. Aqui 
teve opportunidade de mostrar o seu valor marcial; aqui viu 
reconhecida, pelo povo e pelo governo, a sua extraordinaria ])e- 
nemerencia. 

Foi Santo Antonio, como é sabido, que repelliu Duclerc 
quando este investiu a cidade na pavorosa sexta-feira de 19 de 
Setembro de 1710. 

Por ordem do governador Francisco de Castro Moraes, foi 
a imagem do milagroso santo posta sobre a muralha do seu 
convento. Dahi Santo Antonio assistiu com o general ao combate 
c alcançou a victoria. 

Esse facto foi reconhecido pela carta regia de 171 1, que 
confirmou o Santo no posto de capitão. Diz a carta que Santo 
Antonio mostrara, nesse conflicto, "desempenhar bem as obri- 
gações do seu posto". E' a verdade official. 

Mais tarde esta verdade rutilou mais vivamente, na carta 
em que D. João, principe regente, eleva Santo Antonio desta 
corte a tenente-coronel de infanteria. Depois de tenente-coronel 
alcançou Santo Antonio, sempre por merecimento, a Gran Cruz 
de Christo." 

E accrescento 

"Outros Antonios, si posso dizer assim, receberam patentes. 
Santo Antonio, de Goyaz, foi capitão. 
Santo Antonio, de Ouro Preto, alcançou patente e soldo. 



Um Santo Antonio da  capital da  Bahia, que se venera no 
convento de S .  Francisco, foi, em 1707, promovido a capitão 
entretido d o  forte de Santo Antonio da  Barra. 

Este, que tenho a fortuna de conhecer e a honra de venerar 
e~pecialmente, não recebe mais o soldo. Ainda agora o guardião 
d o  convento de S .  Francisco requereu esses atrazos, e viu a sua 
petição indeferida. 

Não  sei si é mais feliz Santo Antonio do Rio. A duvida é 
natural porque a situação de Santo Antonio muda conforme as 
localidades. 

Aqui é tenente-coronel; na Bahia é capitão. Pode ser que 
em outros pontos da  terra não passe de soldado; (*) e nesse caso 
será o superior e o subalterno de si mesmo. Uma atrapalhação 
que só a um Santo, como elle é, não causará vexames. 

Mas, seja qual for a sua patente, aqui ou em Goyaz, ein 
Portugal ou na Italia - é o grande militar que não conheceu 
os revezes de Bonaparte, que nasceu, como elle, no dia de Nossa 
Senhora da  Gloria. 

E agora que a questão d o  solcio de Santo Antonio appare- 
ceu novamente nas cogitações do Thesouro - não é mau recor- 
dar  o que quasi, todos sabem, mas que alguns podem esquecer: 
que o glorioso thaumaturgo, soldado razo, sargento-.nór, alfe- 
res, tenente, capitão, tenente-coronel e condecorado, - sempre 
prestou serviços não compensados pelo soldo, patentes e honora- 
rios, que nos seus dias de refrega nunca esqueceu aquella encan- 
tadora simplicidade que, no dizer de Ernesto Mello, é o caracte- 
rístico dos franciscanos. " 

D'A Platéa, cuja data, tambem não posso precisar, tem-se o 
seguinte artigo sob a epigraphe: 

O Milagroso S. Antonio e os seus vencimentos de 

tenente-cormel reformado. 

Vai pronunciar-se o consultor geral da  Republica. 

(*) De facto, em Pernambuco era elle soldado raso, sendo seu 
soldo pago ao Convento Franciscano de Olinda. - Nota da Redacção. 



Uma curiosa historia vem narrada na "Noite" de hontem, 
do Rio, sobre uma questão que se aventa no foro da capital da 
Republica sobre os vencimentos de Santo Antonio, como tenente- 
coronel reformado. 

Mas, si o santo morreu e si não deixou herdeiros, como se 
explica que, durante a monarchia, esses vencimentos foram pa- 
gos ao guardião do Convento de Santo Antonio? 

Curioso, em verdade! . . . 
Eis como aquelle collega descreve o singularissimo caso: 
O popularissimo Santo Antonio, tão milagroso em Portu- 

gal como no Brasil, e cuja historia, desde a infancia, reflecte de 
lendas fascinantes, incluindo-se entre ellas, como a principal, a 
sua tentação pelo demonio, que o perseguiu nos primeiros annos. 
nas formas de uma judia formosa e cheia de curvas, o popula- 
rissimo Sto. Antonio, de tantos milagres no Brasil e em Portugal. 
está agora na ordem do dia, numa evidencia notavel e surpre- 
hendente. Relevo nos altares, nos oratorios, nas alcovas das mo- 
Gas que querem casar, sempre o teve aquelle celebrado Santo. 
Não é, portanto, semelhante aspecto que motiva estas linhas, 
rião. A evidencia de hoje é toda forense e de legislação, como 
acontece de quando em quando, desde 151 1. E' que o Santo AII- 
tonio seguiu entre nós a carreira das armas, indo de sargento até 
e posto de tenente-coronel, na qual se reformou em nosso exer- 
cito. Mas melhor que as divagações, fale o registro dos factos. 

Acha-se em poder do consultor geral da Republica, que lhe 
\ a i  dar parecer, um curioso processo. E' o pedido feito pelo 
guardião do Convento de Santo Antonio, frei Ignacio Hinte, do 
pagamento dos soldos vencidos, devidos ao milagroso Santo 
Antonio na qualidade de tenente-coronel reformado . do  
Exercito, em virtude das cartas patentes assignadas por D. 
João VI e datadas de 4 de Fevereiro de 181 1 e 22 de outubro 
de 1816. 

O soldo de Santo Antonio, devido por effeito de patente da 
reforma, sempre foi pago pelo Imperio. 

Nos primeiros tempos da Republica surgiram duvidas sobre 
o pagamento. O marechal Floriano Peixoto, porém, quando mi- 



nistro da guerra, em aviso de 15 de Outubro de 1890, declarou 
que emquanto não for, por acto especial, annullado o decreto de 
26 de julho de 1814, que conferiu o posto de tenente-coronel á 
imagem de Santa Antonio do Rio de Janeiro, deve continuar a 
abonar-se o soldo a que tem direito e que até agora tem sido 

pago. 
Este pagamento sómente foi suspenso em 191 1, quando me- 

nistro da Guerra o general Dantas Barreto. 
Na nossa legislação encontram-se os seguintes actos sobre 

o milagroso santo: 
"Carta regia de 21 de Março de 171 1 - Confirma o posto 

de capitão conferido pelo Governador Antonio de Albuquerque 
Coelho de Carvalho á imagem de Santo Antonio do Rio de Ja- 
neiro pelo motivo de sua intercessão, quando entraram os fran- 
cezes nesta cidade, ao mando do capitão Carlos Duclerc. 

Alvará de 22 de agosto de 1814 - Dispensa as despesas 
com a patente: foi promovido a sargento-mór de infantaria por 
ciecreto de 14 de julho de 1810 e a tenente-coronel da mesma 
arma, por decreto de 26 de julho de 1814, por occasião da paz 
que o Céu dignou conceder á monarchia portugueza, devido isso 
á sua intercessão. 

Decreto de 13 de agosto de 1514, concedendo a Santo An- 
tonio a Grã Cruz de Christo. 

Resoluçóes de 29 de outubro e Provisão de 19 de novembro 
de 1750 concedendo á imagem de Santo Antonio de Goyaz o soldo 
de capitão. 

Alvará de 26 de Fevereiro de 1797, concede á imagem de 
Santo .4ntonio de Ouro Preto o soldo de 480$000. 

Decreto de 13 de setembro de 1810 eleva ao posto de major 
de infantaria a imagem de Santo Antonio da Bahia. 

Decreto de 25 de Novembro de 1814 eleva Santo Antonio 
da Bahia ao posto de tenente-coronel com o respectivo soldo. 

Aviso de 29 de julho de 1858, declara que o vencimento do 
glorioso Santo Antonio da Bahia é considerado soldo e deve 
ser pago pela Repartição de Guerra. 

Até ahi o bondoso Santo Antonio; vejamos outro: 



O Santo mais querido de nós brasileiros é, incontestavel- 
mente o São Joáo: devido a esse amor que lhe votamos, é elle 
o santo em torno do qual se reune a maior quantidade de su- 
perstições. 

E' da noute do dia 24 de Junho, dia consagrado a elle, que 
tiram os supersticiosos o maior proveito. 

No Ceará, como já ficou dito em linhas anteriores, o reme- 
dio mais efficaz para menino que molha a rêde ou cama é 
Cazel-o sair á rua com uma pedra OLI esteira velha na cabeça e 
fazel-o gritar onde parar:, "Viva S. João, uma esmola para um 
mijão". 

Quem, aqui no Estado de S .  Paulo ou do Rio de Janeiro 
passar descalço pela fogueira de S. João não queimará os pés. 
o fogo de meia noute, no Rio de Janeiro, não queima; quem 
trouxer dependurado ao pescoço o busto de S. João, preso a 
ijm cordel, livra-se de dores de cabeça (Pernambuco). 

Principalmente para se predizer cousas de casamentos a 
rioute de S .  João é de uma importancia especial: No Cear5 
mette-se um ramo de mangericáo na fogueira e atira-se-o ao 
telhado da casa. Si na manhã seguinte este ramo estiver verde 
o casamento prophetisado será com moço, si porém, elle estiver 
murcho o casamento se fará com velho. 

Nesse' mesmo Estado escrevem-se em pequenas tiras de 
papel os nomes dos predilectos ou predilectas. Depois de escolhi- 
cios são collocados em uma vasilha qualquer com agua. O papel 
que, pela influencia da humidade, apparecer desenrolado. in- 
dicará o nome da futura noiva ou noivo. 

Ainda no mesmo Estado do norte faz-se na alludida noite, 
um pirão com um pouco de farinha, collocando-se dentro delle 
um grão de milho; com os olhos fechados divide-se esse piráo em 
tres porções, pondo um dos pedaços na porta da rua, o segundo 
debaixo da propria cama e, finalmente, o ultimo na porta do 
quintal. Si for encontrado o caroço na porção que foi deitada na 
porta da rua, quer dizer que o casamento está proximo; si sob o 
leito, o casamento é demorado, e si na porta do quintal a possi- 
bilidade de casamento é muito duvidosa. 



Tambem no Ceará se introduz uma faca nova, que ainda 
não tenha servido, em uma bananeira. No dia seguinte appa- 
recerá na faca a inicial do futuro noivo ou noiva. 

Nesse mesmo Estado passa-se sobre a fogueira de S. João um 
copo contendo pouca agua, colloca-se dentro d o  copo, preso a um 
fio, que se segura com a mão, sem que elle attinja a agua, um 
znel de aliança. Pelo tremer da  mão o fio começa a fazer mo- 
vimentos e tantas são as pancadas dadas pelo anel nas paredes 
cio cópo, quantos annos que o experimentador tem de esperar 
pelo casamento. 

Tambem põe-se uma moeda de vintem na fogueira, tiran- 
do-se-a para ser dada no dia seguinte ao primeiro mendigo que 
apparecer á porta da rua; o nome do pobre será o nome do 
iioivo. 

Tambem enche-se a bocca de agua e fica-se atraz da por- 
ta  da rua; o primeiro nome que for ouvido é do noivo. 

Nessa noute tomam-se tres pratos, um delles fica sem agua, 
no segundo põe-se agua limpa e no terceiro agua suja. 

Quem fizer a experiencia approxima-se com os olhos veda- 
dos dos pratos e póe a mão sobre um delles. O prato sem agua 
não dá casamento, o de agua suja indica casamento com viuvo 
e o de agua limpa com solteiro. 

Duas agulhas são mettidas n'uma bacia d'agua; si ellas se 
ajuntarem indicam casamento proximo. 

Para uma pessoa saber si o casamento está pro- 
xinio, plantará tres dias antes de S. João tres cabeças de 
alho. Tantos serão os annos que deve esperar pelo casamento 
quantas forem as cabeças que apparecerem germinadas na nou- 

de S .  João. Si cabeça alguma germinar, é signal que a 
pessoa não se casará. 

Para, finalmente, se saber si se morrerá no mesmo anno 
põe-se, i10 Ceará, uma bacia ou alguidar com agua e olha-se 
para dentro. Si não se ver a propria imagem é prenuncio de 
morte proxima. Outros fazem a experiencia no fundo de uma 
cacimba. 

Aqui em S .  Paulo se faz diversamente esta experiencia: 



ella consiste na lavagem da imagem de S .  João á meia noute 
do dia 21 para 25 de Junho, depois de uma ceia para a qual 
sao convidados os visinhos e amigos. 

S .  João é carregado ao mais proximo corrego e ahi "bapti- 
sado". Nessa occasiáo as pessoas presentes espelham-se nas lim- 
pidas aguas do regato; si a propria imagem é vista é signal de 
mais um anno de vida; ao contrario, si a imagem não é vista. 
C signal de morte breve do experimentador. 

Tambem para com as plantas o milagroso Santo é bene- 
volo, e algumas dellas teein relação intima com elle: Aqui, no 
nosso Estado diz-se que, para que as laranjeiras produzam bons 
fructos, deve-se bater nellas com varas na noute de S. João. 

No Rio de Janeiro affirma-se que o feto macho (Samam- 
baia) floresce e fructifica somente no noite de S .  João porém 
oue os fructos amadurecem e caem immediatamente. 

Esta superstição é puramente germanica, e, provavelmente, 
corrompida ou a sua significação total esquecida. Na Allema- 
nha se diz o mesmo da Samambaia e continua-se dizendo della, 
que as fructas depois de caidas ao chão brilham como ouro e 
que as suas sementes teem uma grande força, pois, quem as 
trouxer comsigo verá todos os seus desejos satisfeitos. Por esse 
inotivo ellas chamavam-se na idade media as "sementes do 
desejo". Quem as carregava comsigo tornava-se rico e tinha feli- 
cidade no jogo, ellas davam-lhe força, tornavam-n'o invencivel, 
e si se as puzesse junto com o dinheiro, este nunca se acabava. 

Tambem quem aJ tivesse comsigo e subisse na noite de S.  
João, ao topo de um morro, acharia uma veia de ouro na rocha. 

Affirmam, igualmente, as superstiçóes germanicas, que a 
stmente da samambaia é difficil de ser encontrada, e somente 
com o auxilio do diabo ella poderá ser achada. Mas, para 
isso, não se deve rezar durante uma certa epocha, náo se deve 
ir a igreja e é necessario pensar somente no demonio. 

Ve-se, pois, por este exemplo que muitas das superstições 
correntes no nosso meio perderam bastante de sua preliminar 
significação ou adaptaram-se ao meio no qual são correntes. 

O pernambucano affirma que a arruda (Ruta graveolus) 



floresce nessa noute, mas que o demonio, invisivelmente, vem 
roubar as suas flores. 

Finalmente, aqui em S. Paulo, é muito vulgar se tirar a 
"sina" na noite de S.  João. A cerimonia é feita da  seguinte 
furma: Em um copo com agua quebra-se um ovo, deixando-se 
ao  relento. Naquella noite, geralmente fria, a clara de ovo 
toma formas mais ou menos caprichosas, que sdo interpretadas 
á vontade de quem as examina: ora é um navio, que quer dizer 
viagem; ora é um véo de noiva, significando proximo casa- 
mento; ora é uma rêde ou caixão mortuario, predizendo morte 
hreve na familia, etc. 

Para se poder comprehender bem estas superstiçóes rela- 
tivas ás noites de S. João devemos sair de nosso meio e nos 
fazer transportar para os paizes de velha cultura, que teem a 
sua mythologia propria, como, por exemplo, a velha Germania 
ou os paizes scandinavos. 

Descrevamos, porém, em primeiro logar, a festa de S. 
Joáo, tal qual ella é commemorada aqui entre nós, festa esta 
que, infelizmente, vem soffrendo um esquecimento imperdoa- 
vel por parte das nossas novas gerações: 

E m  casa de bons e ricos visinhos, geralmente fazendeiros, 
reunem-se parentes e outros convidados para festejar este bem- 
fazejo Santo. Depais d o  meio dia finca-se o mastro, em cujo 
topo acha-se a bandeira de S. Joáo. ricamente adornada com fru- 
tas, grinaldas e fitas, e a roda do qual dança-se até que á noiti- 
nha é accesa a grandiosa fogueira, que por muitas vezes é con- 
servada até ao amanhecer d o  dia seguinte e com este fogo quei- 
ma-se uma infinidade de fogos artificiaes. Durante a noute ceia- 
se, dança-se e lava-se a imagem de S. João no corrego mais 
proximo. 

Pois bem, comparemos a data em que recae a festa de S. 
Joáo, e a da  festa d o  Natal. 

Ninguem affirmará que estas duas festas, distantes justa- 
mente, seis mezes uma da  outra; sejam as datas do nascimento 
de S .  João Baptista e de Christo, ou que sejam datas escolhi- 
clas casualmente pela igreja christá. Não, nada disso. Estas 



datas correspondem exactamente ao solisticio, ao começo do 
inverno e ao começo do verão, estações do anno muito mais ac- 
centuadas na Europa do que entre nós. 

Seria, talvez, difficil provar qual o motivo porque a 
religião collocou justamente estas duas datas, estes dois anni- 
versarios, nestes dias. 

No solisticio de verão eram accesas grandes fogueiras so- 
bre os picos mais elevados, isso já em epochas remotas e em quasi 
todos os paizes da Europa. Estas fogueiras eram sempre cha- 
madas os "fogos de S. João" ou os "Johannisfeuer" na Alle- 
manha. Somente no sul da Allemanha se deu a estas fogueiras 
o nome de "Fogos de solisticio" - "Sonnenwendefeuer". 

Para se obter, porém, estes fogos, os rapazes, iam de casa 
em casa pedir as vassouras gastas, que, para esse fim, eram 
guardadas durante todo o anno. 

A vassoura era, porém, o melhor feitiço contra as bruxas 
e o fogo afugenta, no dizer do povo, os maus espiritos. O fogo, 
então, sendo o afugentador das bruxas e dos maus espiritos, 
torna-se um elemento benefico para a humanidade e o simples 
contacto traz bençam, traz felicidade. 

J á  era sufficiente dançar ao redor da fogueira de S .  João 
ou se pular por cima della, como faziam as pessoas reaes (com- 
Fere Grimm, Mythologia alleinã, pag. 586), para se tornarem 
felizes. Qualquer cousa que tivesse uma intima ligação com este 
fogo trazia beneficio á casa que a conservasse. Assim era que, 
para se preservar de bruxas, os meninos levavam n'aquella 
cpocha, carvões destas fogueiras em pás, afim de serem enterra- 
dos debaixo da soleira da porta da entrada da casa, tal qual 
acontece ainda hoje na Bohemia. 

O velho costume dos Masuros, povos da velha provincia 
prussiana, que confina com a Polonia, ainda hoje é conservado: 
lá apagam todos os fogos da aldeia para acendel-os de novo 
com o fogo da fogueira, fogo este não obtido por intermedio 
do moderno phosphoro, ou pelo isqueiro, mas sim fazendo-se 
virar uma roda velha de carro sobre um eixo de madeira molle, 
até que este se accenda. 



Não será, pois, a nossa fogueira de S .  João a mesma cousa 
que o "Fogo de S. Joáo", o "johannisfeuer" dos velhos germa- 
r:os e slavos? 

Não existirá uma certa analogia entre os fogos que se 
soltam, as rodinhas que se accendem, n o  dia 24 de Junho, com 
a roda dos Masuros para se accender o novo fogo nos seus 
fogões? Não serão as danças, que se fazem aqui entre nós ao 
redor do mastro e da  fogueira, vestigios da  mesma dança que 
faziam os velhos reis para se livrarem dos males dos espiritos? 

Não serão os estouros das bombas e o chiar dos buscapés 
um verdadeiro preservativo contra as bruxas? 

Prosigamos. Na epocha d o  solisticio, porém, eram arrecada- 
dos os impostos, e os juizes seguiam, de logar em logar para 
decidir as causas. No  logar onde se achava o juiz, era levan- 
tado um mastro, um "phalus", como exigia a Lei salica, para 
indicar a presença do Juiz ou d o  arrecadador de impostos. 

Neste mastro era preso 'o escudo "ibi lig~zo ifz altum por- 
recto sentu~lz suspendilus" (de Otto Fresingensis, Lib 11, 12) 
ou sentum in ipso mal (da  Lex salica). 

Pois bem, o proverbial mastro de S. ,João (S. Antonio e S. 
Pedro) adornado, com fitas, flores e fructas não poderá ser um 
vestigio dos antigos costumes então em uso? 

Póde ser que eu esteja enganado com estas lilinhas explica- 
ç6es, mas presumindo que os nossos usos sejam portuguezes e 
Iévados para Portugal pelos povos do norte da  Europa, qual o 
motivo porque não podemos reconstruir estes costumes supersti- 
ciosos, affirmando suas origens slavas ou gernianicas? 

Com o Natal dá-se, igualmente, o mesmo facto: esta festa, 
coincidindo com a epocha d o  solisticio é o tempo das bruxas. 
As montanhas cheias de neve não permittem conservar-se uma 
fogueira accesa, nem é possivel se obter lenha enxuta para ac- 
cendel-a, afim de se afujentar os maus espiritos. E' por esse 
motivo que se accende fogo dentro de casa; a arvore de natal, 
com as suas vellas accesas tem o mesmo significado que os 
fogos sobre as montanhas. 

Que seja sufficiente sobre o bondoso S .  Joáo. 



Sobre S. Pedro posso citar uma unica supersti@o e 
esta mesmo proveniente do  Estado do Ceará. Em noite 
de S. Pedro quem pretenda sonhar com sua noiva ou noivo, jejua 
durante o dia inteiro, mas escolhe bocados de cada iguaria das 
refeições guardando-os. A' noite prepara uma mesa no proprio 
cluarto de dormir, arranja-a e guarnece-a dos bocados guarda- 
dos, fazendo como se esperasse por qualquer pessoa de cerimo- 
nia. Dormindo e sonhando vê o noivo ou noiva, assentar-se á 
mesa e regalar-se com os bocados. 

São Bento é o "amarrador" das cobras e é muitas vezes 
invocado no norte do Brasil. Em Pernambuco diz-se que a 
mulher que encontrar-se com uma cobra e virar o cós da saia 
dizendo: Estás presa por ordem de S. Bento, faz com que o ophi- 
dio fique immovel, deixando-se matar sem se defender. 

No Ceará se affirma que mulher que der nó no c a d a r ~ o  
ou no embainhado da saia amarra a cobra que passar perto 
della, mas é necessario dizer: "Estás presa por ordem do Se- 
nhor São Bento. 

No Estado de Parahyba do Norte, reza quem viaja á noite, 
afim de não topar com cobras: 

São Bento, agua benta 
Jesus Christo no altar 
Quem estiver no caminho 
Arrede que eu quero passar 

Finalmente aqui no nosso Estado, repete constantemente. 
quem anda pelo matto ou por logares frequentados por cobras: 

S .  Bento, S .  Bento 
Livrai-me de cobras 
E de bicho peqonhento. 



Do S .  Bartholomeu diz-se no Ceará que no dia, consagra- 
do a elle, isto é, no dia 24 de Agosto, não se deve emprehender 
viagem, porque nesse dia o diabo anda solto, e no Pará affir- 
ma-se que a$ crianças, ficam muito inquietas e desenvoltas por 
tentações do  demonio. Tambem não é bom se emprehender 
viagem nesse dia porque o diabo anda solto (Ceará). 

E' claro que as superstições relativas a este Santo são mui- 
tc novas, pois a noite de S .  Bartholomeu, muito citada na his- 
toria da França, e tambem designada por bodas de sangue de 
Paris, e que teve logar em 24 de Agosto de 1572, na qual foram 
sacrificados tantos Huguenotes, é conhecidissima - e é d'ahi 
que provêm as superstições supracitadas. 

Interessante é,  que a superstição chilena não dá as attri- 
huiçóes acima mencionadas a este Santo, mas sim o considera 
actuando contra raios e contra maus successos. 

Eis ahi uma pittoresca reza referente a elle: 

San Bartholomé bendito 
Cna mafiana salió, 
Con Jesucristo. se encontró, 
Piés i manos le besó. 
A d'onde vás, Bartholomé? 
SeÍíor, a1 cielo me ire. 
Vuelvete, Bartholomé. 
A tu casa, a tu meson, 
Que te quiero dar un don, 
No se 10 he dado a varon. 
En la casa em que fuere rezada 
Esta santissima oracion 
No caerá piedra ni rayo, 
Ni mujer morirá de parto 
Ni criatura de espanto. 
Que yerbas hai en Ia mar, 
Que arenas hai en e1 campo, 
Todos serán perdonados 
Donde se rezare esta oracion. Arnen. 



Já  se estão introduzindo entre nós as superstições refe- 
rentes ao São Christovam. Elle é o protector dos pxsageiros .;ic 
automoveis e carros de praça. A imagem deste santa já 6 im- 
portada em grande escala: Geralmente elle é grava60 ein alto 
relevo numa medalha de prata ou bronze e parafusada em logar 
pouco visivel. Dizem os adeptos delle, que é o mais milagroso 
patrono contra encontros de automoveis, e ha proprietarios, aqui 
cm S .  Paulo, deste meio de locomoção, geralmente senhores de 
certa cultura, que juram na efficacia deste santo. 

Para se achar objectos perdidos accendem-se, em Pernam- 
buco, velas no campo, rezando a oração de S. Campeiro, isto é, 
o Credo ás avessas! 

* * *  

Quanto ao S. Sebastião, elle é, em Pernambuco assim como 
em São Paulo, o advogado contra as pestes, e no Ceará affirma- 
se que a mulher que pega no badalo do sino da egreja consagra- 
da a elle, ficará sei11 filhos. 

* * *  
Invoca-se, no Ceará, a S. Fructuoso para curar anthrazes, 

aores agudas, etc. O curandeiro ou curandeiros, para esse fim, 
servem-se de um novello de linha, e fingem estar a coser a parte 
c'oente, pronunciando ao mesmo tempo, o seguinte verso: 

Carne trilhada, 
Nervo vendado, 
Osso torto, 
Assim como eu coso 
Nas horas de Deus 
E de S .  Fructuoso. 

A agulha fica enfiada no novello até que o dpcnte experi- 
ri?ente uma cura radical. 

* * *  



Aqui n o  nosso Estado de S .  Paulo, S .  Gervasio é o santo 
contra os panaricios e unheiros bravos. 

S. Onofre deve ter todas as 'ferramentas de sua profissão 
junto de si, caso contrario não é milagroso, constando-me ser 
elle o protector dos jardineiros. 

De S .  Thomé diz-se aqui em S .  Paulo que esteve entre nós, 
áeixando visiveis vestigios de sua passagem por esta abençoada 
terra. 

Ha  muitos logares onde, devido a qualquer formação geo- 
Icgica, acha-se cravado nas pedras, seja nos granitos ou no grez, 
r m  signal, em baixo relevo, como tive occasião de ver na  grande 
corredeira da  Ribeira de Iguape, denominada "Varadouro", onde 
se confunde esse Santo com Jesus Christo, dizendo-se que, per- 
seguido pelos seus inimigos, fugiu para o Estado d o  Paraná, 
dando um salto sobre o logar mais estreito deste prodigio da  
riatu reza. 

Diz a lenda, que este pregador da  religião christã andou 
acompanhado de um menino e, aqui na Ribeira de um cão, que 
deixou, tambem, o signal de sua pata, junto com a impressão do 
seu sapato. 

Igualmente em Pernambuco é conhecida esta lenda e o chro- 
i l~s ta  Jaboatáo contava o seguinte: 

"No logar que chamam de Gurjarú de Baixo, pelo rio que 
" o  banha, e a fazenda do engenho de fabricar assucar, districto 
"da freguezia de Santo Amaro de Jabotão, sete leguas distante 
"de Recife para o sertão, em espaçosas lages de pedra, á sua 
"margem, e sobre as quaes corre o rio por largo espaço, e é 
"passagem commum dos seus habitantes, quando, de verão, leva 
' menos corrente, está gravada uma estampa de pé humano, e é 
" o  esquerdo, e tão  admiravelmente impressa que, a maneira de 
"sinete em liquida cera, entrando com violencia pela pedra, fez 
"avultar para fóra as fimbrias da  pegada, arregaçar a pedra e 



"dividir os dedos, ficando todo o circuito do pé, a modo que 
"se levanta mais alto que a pedra sobre que está impressa 
"a pegada, que representa ser, dum menino de cinco annos, 
"com pouca differença, que nós vimos muitas vezes em 
"outro tempo, e ainda no estado presente (meiados do seculo 
"XVIII )  o tornamos a ver e admirar com menos reflexão do 
"do que podia aquella primeira edade, e era fama do vulgo ser 
"aquella pegada de São Thomé, ou de um menino que andava 
' em sua companhia, e seria, talvez, o seu anjo de guarda. 

Tambem no Rio Grande do Sul affirma-se que este apos- 
tolo por ahi esteve, ensinando aos indios o plantio da mandioca 
e o fabrico da farinha. 

Conforme a narração feita pelo padre TESCHAUER, S. I'homé 
vio nos indios uma tão boa disposição para receber as luzes 
do Evangelho que tomou de um tálo de mandioca, partio-o nas 
suas mãos e mandou que fossem enterrados. Em poucos dias 
elles começaram a brotar e semanas depois eram arbustos pos- 
'antes. 

O apostolo ordenou que se Ihes espremessem as raizes e 
que as torrassem, com cuja manipulação perderiam o veneno. 

Diz-se, igualmente, nesse mesmo Estado sulino, que S .  Tho- 
n?é conferi0 ao matte virtudes medicinaes contra a peste e mui- 
tas outras doenças, contando-nos o mencionado autor a seguinte 
lenda : 

J á  desde o primeiro quartel do seculo XVI corria na Ame- 
rica do Sul a lenda da entrada do Aposto10 S .  Thomé no Brasil 
e nos paizes limitrophes. Chegando ao Paraguay vio elle enormes 
mattas de arvores de matte. Os indios, porém, não sabiam que 
virtudes Ihes attribuir; olhavam-n'as, até, com um certo modo 
de desconfiança, porque as julgavam venenosas. S .  Thomé obser- 
vava os Guaranys e julgava-os de muito boa vontade para serem 
cathechisados e baptisados. O Santo querendo fazer-lhes um 
estraordinario beneficio ensinou-lhes o uso da herva. Attrahidos 
pela palavra magica deste apostolo, uma grande quantidade 
cie indios seguio-o certo dia; subitamente elle arrancou uma 
mão cheia de folhas e ajuntou-as cuidadosamente. 



Depois de ter feito uma pequena fogueira, estendeu-as de 
tal forma sobre as brasas que, sem queimal-as e sem fumal-as, 
as torrasse. Desfazendo elle as folhas torradas e pondo-as em 
agua, produzi0 uma bebida tão suave quão benefica, a que logo 
jclgaram dever attribuir virtudes sobrenaturaes; e assim foi 
que havendo, em certa occasião, uma terrivel peste que dizimava 
o: pobres indios, estes recorreram a S .  'Thomé que Ihes disse: 
"A misericordia divina nunca abandonou os justos. Trazei da 
herva que tendes em casa, que vos ensinarei o remedio", e fa- 
zendo tal qual fez uma vez, os indios experimentaram de novo 
os beneficios do matte. 

* * * 

Em Pernambuco offerece-se ao S .  Victor, afim de se achar 
iim objecto perdido, tres vivas, ou promette-se qualquer cousa 
i s  almas do purgatorio. 

* * * 

De S .  Lazaro diz-se, igualmente, em Pernambuco, que quem 
n:ata um cão fica-lhe devendo uma alma. 

Quanto ao S .  Raymundo as moças pernambucanas consi- 
deram-n'o de tanta efficacia nos seus amores como o nosso mi- 
lagroso Santo Antonio. 

A elle rezam as que desejam, nesse Estado, um marido, da 
scgiiinte forma: 

Milagroso S .  Raymundo 
Casador de todo mundo 
Dizei a Santo Antero 
Que em breve casar quero, 
Na igreja de S. Benedicto 
Com um moço mui bonito. 
No altar de Santa Rosa 



Quero dar a mão de esposa, 
A'quelle a quem tanto amo; 
Pedindo a S .  Germano 
E tambem a Santo Henrique 
Que eu bem casada fique. 
Permitta Santo Odorico 
Que o moço seja rico. 
E tambem a Santo Agostinho, 
Que me ame com carinho, 
Assim como a S .  Roberto 
Que o moço seja esperto. 
Tambem rogo a S .  Vicente 
Que isto seja brevemente, 
Rogo a Santa Innocencia, 
Não me falte paciencia, 
Assim como a S. Caetano 
Que isto seja neste anno. 
Já roguei a Santa Ignez 
Que não passe deste mez, 
E á Santa Mariana 
Que seja nesta semana 
E á virgem Nossa Senhora 
Seja mesmo nesta hora. 

Esta ladainha das mgas,tirada do classico trabalho do il- 
lustre pernambucano Dr. F. A .  Pereira da Costa, contem uma 
ennotação interessante que demonstra verdadeiramente como os 
adeptos da mesma acreditam piamente na sua efficacia. O distin- 
cto autor diz: "O manuscripto desta ladainha, que nos foi con- 
tiado por uma senhora, com instantes recommendaçóes sobre a 
sua restituição, e já um tanto estragado, acaso pelo uso da cons- 
tante leitura, ou para a sua divulgação, em repetidas copias, con- 
clue com este curioso N. B : "Esta oração é offerecida a S. Ray- 
mundo duas vezes por dia, uma ao levantar-se, pela manhã, e a 
outra ao deitar-se á noite; rezando-se durante um mez, a pessoa 
alcançará o que deseja, isto é, casar-se. A's horas de meio-dia a 



pessoa deve rezar um P. N. e uma A. M. Eu garanto. Maria da 
Trindade Ferreira. 

* * *  

O São Gonçalo, tão festejado no norte do Brasil, aliás como 
clivertimento, torna-se Santo dos supersticiosos, e poderoso con- 
:urrente do bondoso S. Antonio aqui no nosso Estado, pois, pos- 
sue, além da qualidade de ser casamenteiro, outras mais, que 
são invocadas pelos seus adeptos. 

Vi dançar um "São Gonçalo" em Yporanga, lindo logar 
situado na margem esquerda da Ribeira de Iguape, deste mara- 

ilhoso rio paulista, aonde ha gente tão pratica, que para bater 
i: arroz inventa bailes, que são dançados sobre as espigas 
amarellas. 

S .  Gonçalo, assim conta a lenda, foi santo, que, para se 
penitenciar, dançava com sapatos que tinham pontas de pregos 
para lhe ferirem os pés. 

Ali na Ribeira, em qualquer 'povoação, quando um indivi- 
<Lu0 pretende que as colheitas lhe corram bem, que a vacca lhe 
dê boa cria, que a propria mulher sare de molestia contrahida, 
ou mesmo si uma linda caboclinha pretende se unir ao seu ama- 
cio, faz uma promessa a São Gonçalo de mandar dançar umas 
"voltas" e estas são tantas mais, quanto mais importante é o 

alor da graça almejada. 

Em uma mesa qualquer, sobre a qual é estendida limpa 
toalha, colloca-se a imagem do querido Santo. De quando em 
vez são collocadas duas imagens - uma maior, e outra menor, 
e ambas rodeadas de velas e de flores. 

Duas fileiras de dançantes se collocam perpendicularmen- 
te á mesa, as mulheres de um lado e os homens do outro; nos 
extremos da cada fila acha-se um violeiro, dos taes São Gon- 
~alzr tas .  

Os dançantes são convidados pelo dono da casa e devem 
executar, então, cada par, as figuras previamente descriptas e 
dançadas pelos violeiros. Sendo os violeiros bons são-gonçalis- 
tas, as voltas que cada par deve fazer, podem durar de cinco a 
cez minutos e muitas vezes mais. 



Havendo vinte pares, cada volta durará, portanto, de 100 a 
300 minutos, quer dizer de 1 hora até 5 horas, e si o dono 
de casa fez promessa para serem dançadas quatro voltas, toda a 
cerimonia durará cerca de 20 horas, quer dizer, que a dança po- 
derá durar até além do meio dia seguinte. 

Não é vedado aos convidados se retirarem das fileiras e se 
refrescarem com a branquz~zha ou se fartarem com assado de 
leitôa, gallinha e bolos, o que corre, muito naturalmente, por 
conta do festeiro. 

Os violeiros cantam constantemente, improvisando versos 
c quadrinhas, não levando-se a mal quando apparece um verso 
gaiato. 

A festa é geralmente aberta com a quadrinha: 

S .  Gonçalo do Amarante 
Acceitai a romaria 
Eu sou romeiro de longe 
Não posso vir todo dia. 

seguindo outros como: 

São Gonçalo do Amarante 
Casamenteiro das velhas, 
Porque não casai as moças, 
Que mal lhe fizeram ellas? 

ciu : 
São Gonçalo não quer missa 
Nem na rua tirar esmolas, 
Quer suas danças bem feitas 
De rabecas e violas. 

l'ambem cantam : 

São Gonçalo já foi Santo 
Agora é marinheiro, 
Quero embarcar com el!e 
P'ra ir ao Rio de Janeiro. 



L)ma das quadrinhas gaiatas, seria: 

São Gonçalo do Amarante 
Feito de nó de Pinho 
Dai-me força nas canellas 
Como o oorco no focinho. 

A cerimonia é, finalmente, arrematada com a seguinte 
quadra: 

Sáo Gonçalo do Amarante 
Filho de Nossa Senhora 
Elle se despede aqui, 
Vai nos esperar na gloria. 

O culto de S .  Gonçalo, no norte do Brasil, parece-me ser 
bem diverso d'aquelle que acabo de descrever. O folklorista 

pernambucano, tão prematuramente fallecido, Dr. Pereira da. 
Costa, descreve-o de outra forma, e seja-me licito transcrever do 
seu interessante livro o que sobre o assumpto produz. 

S. Gonçalo do Amarante, o casamenteiro das moças já teve 
entre nós ruidosas festas no seu dia. 

"Exercera o santo cargo de parocho, e tradição antiquissima 
"narra que foi elle muito cuidadoso em promover casamentos; 
' c d'ahi a fervorosa devoção das solteiras com o milagroso san- 
'.to, e as outrora bem conhecidas e ruidosas danças em seu 
"louvor, com versos em descantes. Lopes Gama, tratando do 
' assumpto com a verve que lhe é propria, no seu interessan- 
"tissimo periodico "O Carapuceiro", em 1839, quando estava 
"muito em voga a tradicional dança, que constituia uma verda- 
"deira loucura, diz o seguinte: 

"Ha ordinariamente uma bandeirinha, onde está pintada a 
"imagem do santo, e além disto outra de madeira entra no fan- 
"dango. A bandeira e a imagem andam num corropio, ora nas 
"mãos, ora na cabeça desta e daquella. Soa o estrepitoso za- 
' bumba, retinem os garridos maracás, acompanhando as canti- 
"lenas, que dizem : " 



Viva e reviva 
São Gonçalinho 
Dai-me meu santo 
Um bom maridinho. 

"Na tal dança ellas saracoteiam as- ancas, remechem-se, sal- 
"tam, pulam, e fazem cousas de cabeça, tudo para maior honra 
"de Deus e louvor de S .  Gonçalo. 

"Entre muitas dessas cantigas já ouvi uma, em que entre as 
"prendas de um bom marido dizia: 

Seja bonitinho 
E queira-me bem 
Aquillo que é nosso 
Não dê a ninguem. 

"Os manembres, os calafatinhos, os gamenhos de todo o ca- 
"libre, torneiam a s a r á ~ ,  e estão, como peixes n'agua, e com os 
"olhos pendurados no remecher das dançarinas. 

"Era a devoção deste jaez, que Lopes Gama chamava devo- 
"ção de patuscada. 

"Além dessas danças, formavam os festejadores do santo, 
"ranchos enormes, que percorriam as ruas e as estradas cantan- 
"do e dançando ao som de descantes em que figuravam versos 
'desta urdidura: 

Quando São 
Gonçalo nasceu 
Trouxe a bandeira' 
Ao menino Deus. 

* 
Quando São 
Gonçalo nasceu. 
Cortou-lhe o umbigo 
Senhor Serameo. 

* 



S .  Gonçalo foi á missa 
Num cavallo sem espóra, 
O cavallo deu um tópe 
São Gonçalo pulou fóra. 

São Gonçalo do Amarante 
Casamenteiro das velhas 
Porque não casae as moças 
Que mal lhe fizeram ellas? 

Ai lê lê, ai lê lê 
Meu santinho 
Viva e reviva 
São Gonçalinho. 

"Essas devotas expansões em louvor do Santo, a que Tolle- 
"nare chamava os bailes de S. Gonçalo, eram tambem celebradas 
"nas igrejas, até que começaram a ser prohibidas em Olinda 
"pelas autoridades ecclesiasticas, a começar de 1876 - porque 
"os européos censuravam esses bailes como uma indecencia in- 
"digna do templo de Deus. 

"Comquanto esses pretensos moralistas d'além-mar, escre- 
"ve Tollenare no anno seguinte, tratando daquella prohibição, 
"tenham esquecido que David dançava deante da arca, que a 
"dança fez por muito tempo parte das cerimonias religiosas, que 
"os padres do Concilio de Trento abriram-n'o com um minuete; 
' comquanto a dança náo seja verdadeiramente profana, sinão 
"pelo espirito que a anima, não direi que sejam restabelecidos 
' os bailes de S .  Gonçalo; mas quizera que fossem substituidos 
"por outra cousa qualquer. 

"Refere o padre Miguel Sacramento Lopes da Gama, no 
' seu mencionado periodico, que se levantando em certo logar a 
' bandeira de S .  Gonçalo para as novenas de sua festa, no anno 
"1843, e não sabendo os devotos as cantigas apropriadas, can- 
"tavam as seguintes com todo o fervor de uma piedade verda- 
"cleiramente christá : 



Parta-se o coco 
Venha um pedaço 
Espremam o leite 
Qu'eu quero o bagaço. 

Ponche de cajú 
Não me dá  abalo, 
Porque esta bandeira 
E' de São Gonçalo. 

São Gonçalinho 
São Gonçalão 
Beba-se o vinho 
E haja funcção. 

A estas quadras respondia o povo devoto: 

1sto é bom, mulata 
Isto é bom, que eu gosto. 

"Eis ahi o que eram entre nós os festejos devotos de S .  
"Gonqalo d o  Amarante, hoje completamente esquecidos. 

"A que epocha se remontavam esses festejos entre nós, é 
' 6  . impossivel chegar-se; entretanto vinham já, sabidamente, dos 
"primeiros annos do seculo XVII I ,  e já Barbinais, citado por 
"Oliveira Lima, trata d o  assumpto na sua Noz~veau voyage azl 
' four d u  monde, impressa em Paris em 1728-1729, deste modo, 
"descrevendo os usos e costumes da  Bahia: - Animação de re- 
"gosijo algum emparelhava-se com a que reinava na festa de 
"S .  Gonçalo d o  Amarante. Nas danças desenfreadas em derre- 
' dor da  veneranda imagem tomava parte o vice-rei de parceria 
"com os cavalleiros de sua casa, os monges e os negros, desappa- 
"recendo assim as distincçóes sociaes nessa saturnal christã, ce- 
"lebrada ao som mavioso das violas, e no qual o amplexo dos 
' sexos attingia proporçóes de demencia animal. 

E' pois bem diverso o S .  Gonçalo d o  norte do Brasil do 



nosso aqui no Estado de S. Paulo, e será, igualmente bem diverso 
em os outros Estados patrios. 

Tenho leve recordação que me foi contado por uma fazen- 
c,eira das bandas de Campinas, que ahi se conhece tambem essa 
dança religiosa. Seria interessante ouvir-se de pessoa conhecedora 
dos usos desta zona algo sobre este interessante assumpto. 

Existe, igualmente, em Pernambuco a oração a S .  Sylves- 
tre. Infelizmente, não tive o prazer de conseguil-a. Diz ahi O 

supersticioso que desejando-se a presença de uma certa e deter- 
minada pessoa reza-se a esse Santa com os cabellos dessa pessoa 
iechados na mão. Chama-se mentalmente por esta pessoa e ella. 
pelo poder da oração, vem de onde estiver, ainda que esteja fe- 
chada com sete chaves, numa torre de bronze, ainda que seja 
completamente paralytica das pernas, ou mesmo que não as 
possua, vem até onde esta pessoa que a chama estiver, vem como 
si fosse sonambula, sem haver quem lhe impeça os passos, quem 
a detenha em caminho por mais força ou autoridade que possua. 

Não ha obstaculos que não desappareçam diante da força 
da mencionada oração. 

S. Sylvestre a guia, os anjos abrem-lhe as portas e o cami- 
nho as almas do purgatorio a escoltam, defendendo-a, sem que 
ella perceba siquer. 

No Chile o mencionado Santo não é possuidor de tamanhos 
poderes. O povo desse paiz reza unicamente: 

Padre mio San Silvestre 
De1 Monte Mayor, 
Cuidame mi casa 
En todo e1 derredor, 
Del brujo hechicero 
I de1 hombre traidor. 

O ultimo Santo do qual posso dizer alguma coisa é o S. 
Roque. Elle é tambem casamenteiro, e no Estado de Pernam- 
huco rezam as moças: 



Meu São Roque, 
Meu São Roque, 
Aqui estou a vossos pés, 
Aqui estou a vossos pés, 
Sem rir e sem chorar, 
Vos pedindo que me deis 
Um noivo para casar, 
Um noivo para casar. 

* * *  
E' c!aro que si um Santo só tem poder limitado para conse- 

guir a realização de desejos invocados pelos seus adeptos, o con- 
juncto dos Santos terá mais força ainda, e é porisso que a effi- 
cacia de seguinte ladainha é enorme: 

S. Bartholomeu - Casar-me quero eu. 
S .  Ludovico - Com moço muito rico. 
S .  Nicolau - Que eile não seja mau. 
S .  Benedicto - Que seja bonito. 
S .  Vicente - Que não seja impertinente. 
S .  Sebastião - Que me leve i funcção. 
Santa Felicidade - Que me faça a vontade. 
S .  Benjamin - Que tenha paixão por mim. 
Santo André - Que não tome rape. 
S. Silvino - Que tenha muito tino. 
S .  Gabriel - Que me seja fiel. 
Santo Aniceto - Que ande bem quieto. 
S .  Miguel - Que perdure a lua de mel. 
S .  Bento - Que não seja ciumento. 
Santa Margarida - Que me traga bem vestida. 
S. S. Trindade - Que me dê felicidade. 

Os chilenos tem cousa identica e aquellas que não querem se 
dedicar eternamente ao celibato rezam: 

Kyrie, yo  quilsiera 
Christe, ser casada, 
Kyrie, i pido a todos 10s santos 



Christe, con toda mi alma: 
Santa Maria, 

que se Ilegue e1 dia, 
San Fructuoso, 

de encontrar esposo; 
San Abdon, 

que tenga buen corazon; 
San Crescente, 

que sea intelijente; 
San Irineo, 

que no sea feo; 
San Benito, 

que sea bonito; 
San Alejo, 

que no sea viejo; 
San Federico, 

que sea mui rico; 
San Bonifacio, 

que tenga palacio; 
Santa Teresa, 

que me lleve em calesa; 
San Baldomero, 

que no sea cicatero; 
San 'Miguel, 

que me sea fiel; 
San Ceferino, 

que no le guste e1 vino; 
Santa Marta, 

ni tampoco das cartas; 
San Juan, 

que no seja truhan; 
San Bruno, 

que no sea tuno; 
San Clemente, 

que sea paciente; 
Santa Beatriz, 

que me haga feliz. 



Agnus Dei qui tollis peccata mundi, 
i que pasen muchos afios, 
antes que nos recen e1 De profundis; 

Miserere nobis, 
i1 que afloje el quibis quobis 
cada vez que sea menester, 
hasta que nos muramos. 

Amen. 
* * * 

Vejamos agora o papel das Santas, na superstição brasileira. 
Será bem pouco o que poderei dizer. 

No Estado do Rio diz-se que as contas brancas do Capiá, de 
cujas sementes são feitos os rosaiios denominados "Leite (ir 
Nossa Senhora", se formavam de gottas de leite que corriam 
do seio da Virgem Maria quando os judeus, por indicação do 
Tico-tico, lhe arrancaram o Menino Jesus, e quando occulta com 
S. José numa toceira desta gramminea. 

Quando a Virgem esteve em Pernambuco, em peregrinação 
pelo Brasil, não foi muito feliz. Dizem ahi, que pretendendo ella 
atravessar um braço de mar e ignorando si a maré enchia ou 
vasava, perguntou a Solha si o logar era fundo. Esta ou por 
estar indisposta no momento, ou querendo gracejar, arremedou 
a virgem e por castigo Deus lhe fez a bocca torta. 

Cura-se o cobre110 escrevendo-se ao redor do logar affectado 
uma serie de "Ave Maria". 

O soluço, quando se quer curar, bebe-se agua aos poucos, pro- 
ferindo, depois de cada góle, uma palavra da phrase: "Nossa 
Senhora, me faça passar o soluço". 

Tambem se emprega, aqui em S.  Paulo, efficazmente, o 
nome da Santa Maria, para se curar a boba dos pintos. Proce- 
de-se da seguinte forma: A' noitinha aparta-se um punhado de 
milho, e, no dia seguinte, em jejum, e sem ter proferido pala- 
\ ra alguma, alimentam-se os pintos affectados, dizendo-se tres 
kezes, em seguida: "Ave Maria, Credo, que boba." 

Em o Estado de Pernambuco faz-se o signal da cruz sobre 
a bocca, com o dedo pollegar da mão direita, quando se boceja, 
pronunciando-se a saudação angelica "Ave Maria". Affirnia o 



iolklorista pernambucano, Dr. Pereira da  Costa, que esta pra- 
tica remonta ao  seculo XI,  dictada por influxos religiosos, como 
remedio contra os males de uma grande peste que houve na 
I:uropa, no  pontificado de Gregorio Magno, cujos doentes mor- 
riam repentinamente depois de innumeros espirros e bocejos. 

Para se afugentar pulgas e bichos de pé varre-se, em uma 
Quinta-feira á tarde, toda a casa, levanta-se, no dia seguinte, 
muito cedo, não se devendo falar, nem bocejar, nem abrir a 
bocca; reza-se, por tres vezes, uma "Ave Maria", toma-se, de- 
rois, um bochechd de agua e borrifa-se os cantos d a  casa dizen- 
do-se, mentalmente, e por diversas vezes: 

Pulgas e bichos 
Fiquem citados, 
Que de hoje para amanhã 
Voces são mudados. 

(Pernambuco). 

Moribundo, no Ceará, que trouxer a o  pescoço, a oração de 
N. S. d o  Monte Serrate, deve tiral-a, para morrer descançado. 

Foi-me impossivel obter esta oração da  qual já ouvi falar 
diversas vezes, em lingua vernacula. l'alvez, a titulo de curiosi- 
dade, qualquer um dos meus benevolentes e pacientes leitores 
me poderá fornecel-a. 

O hespanhol a possue; e no interessante livrinho, publicado 
em 1910 em Santiago d o  Chile, denominado "Oraciones, ensal- 
mos i conjuros de1 pueblo chileno", pelo erudito Ramon A. 
Laval, diz sobre esta oração o seguinte: 

"No es de estraiíar que e1 pueblo trague todas estas papar- 
"ruchas cuando os libreros, por hacer un negocio facil, abusan- 
"do  de Ia ignorancia i buena fé de esta jente, que se figura que 
"todo 10 impreso debe creerse como verdad de fé, le sirven en 
"folletos a infimo precio, tan grandes o mayores desatinos. Por 
' ser corto i para que se vea cómo se esplota Ia sencillez popu- 
"lar, voi a transcribir uno de estos folletos, de origen espaiiol, 
"segun creo, i que ha tenido aqui un sin número de ediciones. 
' Dice asi: 



"Oracion a la V ir jen  de Mw~serraZe i verdadero ejemplar. 
"La siguiente que fué hallada en el Santo Sepulchro de 

"Nuestro Setíor Jesucristo, Ia cual Ia han tenido algunos Reyes 
i Emperadores i muchos otros mas i el Santo Pontifice, e1 cual 
"dice que estando Santa Brijida i Santa Isabel, Reina de Hun- 
"gria, despues de haber hecho una rogativa a Nuestro Setíor 
"Jesucristo, deseosos 10; santos de saber con evidencia cierta de 
"su pasian santisima, resonó fuertemente entre ellos Ia divina 
"voz de Jesucristo esplicándoles Ias palabras siguientes: 

"Sabed, mis queridos hijos, que 10s soldadas que me pren- 
"dieron fueron cien; me dieron en el I-ostro ciento seis bofetadas; 
"me levantaron de1 suelo por Ia cuerda i por 10s cabellos veinte 
"i  tres veces; fui angustiado i atormentado ciento setenta veces; 
"me dieron mil seiscentos setenta i seis azotes atado a Ia 
"columna; cai en tierra desde e1 huerto de Ias Olivas hasta Ia 
' casa de Anás siète veces; cai en el camino de1 Calvario cinco 
"veces; derramé ciento diez i ocho mil doscientas gotas, de san- 
"gre; me dieron veinte putíadas en Ia cara; fui herido treinta i 
"dos veces en las piernas; tuve diez i nueve heiidas mortales; 
"fui herido en e1 pecho i en Ia cabeza veinte i ocho veces; tuve 
"setenta i dos llagas mayores que Ias demás; tuve mil picladu- 
"ras de-Ias espinas en Ia cabeza; me imprlieron a puntapié.~ 
"ciento cuarenta veces; suspiré ciento nueve veces; me 
"dieron un golpe mortal estando en Ia columna; tuve otros 
"tres golpes mortales; estando estendido sobre la Cruz me es- 
"cupieron setenta i tres veces; 10s que me seguian de1 pueblo 
"fueron doscientos treinta; tuve mil ciento noventa i nueve 
"llagas cárdenas; los que me Ilevaron atado fueron tres; fui 
"tirado i arrastado por Ia barba setenta i ocho veces; i a cuaI- 
"quiera persona que rezase siete Padre Nuestros, Ave Maria i 
"Gloria Patri por espacio de doce afios, le concedo cinco gra- 
"cias; 1." Una induljencia plenaria i remision de sus pecados; 2.8 
"Será libre de Ias penas de1 purgatorio; 3." Si. murierse antes 
"de 10s doce anos será lo mismo que si 10s hubiera cumplida; 4." 
"En Ia hora de su muerte bajaré de1 cielo a recibir su alma junta- 
"mente con Ia de sus parientes; 5." Las personas que tuviesen 
"consigo esta copia i Ia imajen da mi Madre, será libre ( s ic )  



"de1 demonio i no moriri sin confesion; en cualquiera parte que 
"estuvieren no verán vision mala alguna, i a mas diez dias antes 
"de su muerte bajará mi Madre Santisima a privarles de muchos 
"peligros i tentaciones malas que leç han de acudir; i Ia mujer 
"embarazada que Ia cargare parirá sin peligro de muerte." 

Quanto a Sant'Anna refere-se o povo cearence, dizendo 
que moça que se casa no dia consagrado a ella morre de parto. 

No Chile, porém, se diz: 

Santa Ana parió a Maria, 
Santa Isabel a San Juan: 
Con esta oracion bendita 
Los perros han de callar. 

Para se evitar desastres, furia de inimigos, ou qualquer 
ciitro perigo, prescreve-se, no Rio de Janeiro, a oração a Santa 
Catharina, que costurada em um saquinho é trazida ao pescoço 
por um cordel. 

E' do seguinte teor a oração: 
Minha Santa Catharina, vós que sois clara e divina, vós 

fostes aquella senhora que a 25 de Março, Sexta-feira da Pai- 
xão, pariste na porta de Adão e Eva, encontraste 25000 homens 
bravos como leões, com vossas santas palavras vós os abran- 
daste~,  neste mesmo dia passastes na agua e não vos afogastes, 
passastes no fogo e não vos queimastes, passastes em 25 rodas 
de navalhas e não vos cortastes; neste mesmo dia passastes mui- 
tos trabalhos e martyrios, nem vós e nem vosso santissimo cor- 
po tiveram perigo sem macula alguma, assim eu vos peço, minha 
Santa Catharina, que nos livreis e guardeis de todo o perigo, 
de todos os desastres e de todos os nossos inimigos, se tiverem 
olhos não nos verão; si tiverem bocca não nos fallarão, se ti- 
verem pernas não nos alcançarão, si tiverem armas não nos 



offenderão, nem de fogo, nem de ferro, nem de madeira, por 
este santo dia de hoje ficarão os corações dos nossos inimigos 
todos presos, paoificos e temerosos debaixo do meu pé esquer- 
cio. Padre Nosso, Ave Maria. 

Finalizada esta oração, quando proferida, é necessaro se 
bater no chão com o pé esquerdo para ter efficacia e, como diz 
o manuscripto, que se acha em minhas mãos: rezada com fé, 
esta oração torna invisivel a pessoa que a rezou! 

Pessoalmente acho que esta ultima observação não seja 
tão verdadeira, pois julgo que muitos devedores relapsos, mor- 
mente numa crise como a que actualmente atravessamos, ha- 
veriam de rezal-a com bastante devoção, em certas occasiões, cri- 
t~cas,  quando procurados, com insistencia, pelos cacetes credores. 

No Estado de Pernambuco diz-se, que chover no dia de 
Santa Luzia (13 de Dezembro) é prenuncio de bom inverno; e, 
tanto lá como aqui, no nosso Estado, tira-se um argueiro dos 
olhos invocando a sua bondade: 

Corre, corre cavalleiro 
Pela porta de S .  Pedro 
E dizei a Santa Luzia 
Que me mande o seu lencinho 
Para tirar este argueiro. 

A seguinte oração, offerecida a Santa Ri ta  recitada e acom- 
panhada de tres Padre Nossos e Ave Marias, com o Gloria Patria 
pedindo que lhe favoreça o casamento almejado, é, igualmente, 
cie grande efficacia, e os pernambucanos supersticiosos recom- 
mendam-n'a, principalmente ás mocinhas que se pretendam unir 
pelos laços sagrados do matrimonio. Eil-a: 



S. Bartholomeu - casar-me quero eu 
S .  Ludovico - Com um moço muito rico. 
S .  Nicolau - que elle não seja mau. 
S .  Benedicto - que seja bonito. 
S .  Vicente - que não seja impertinente. 
S .  Sebastião - que me leve a funcção. 
Santa Felicidade - que me faça a vontade. 
S. Benjamim - que tenha paixão de mim. 
Santo André - que não tome rapé. 
S .  Silvino - que tenha muito tino. 
S .  Gabriel - que me seja fiel. 
Santo Aniceto - que ande bem quieto. 
S .  Miguel -que perdure a lua de mél. 
S. Bento - que não seja ciumento 
Santa Margarida - que me traga bem vestida. 
S. S. Trindade - que me dê felicidade. 

Para se curar azia ou azedume do estomago, emprega-se 
muito em Pernambuco a seguinte rezinha: 

Santa Iria 
Tem tres filhas; 
Uma fia, 
Outra cose 
E outra cura 
O mal d'azia. 

* * *  
Quanto a Santa Barbara é superstiçáo corrente, aqui no 

nosso Estado, que ella, invocada, livra de tempestade e raio. 
Esta superstição, deve ser, porém, muito vulgar, poip, o 

chileno diz: 

Santa Bárbara doncella, 
Librame de esta centella 
Como libraste a Jonas 
En e1 vientre de Ia ballena. 



GU então: 

Santa Bárbara doncella 
Que en e1 cielo fuiste estrella, 
Libranos de esta centella, 
Como libraste a Jonas 
De1 vientre de la ballena. 

Que seja sufficiente por hoje. Incompleto, muito incompleto 
e:tá este trabalho; porém, seja elle o inicio de um estudo mais 
detalhado de qualquer estudioso mais competente. 

Seja-me, porém, licito pedir aos estudiosos que queiram 
preencher as lacunas existentes, o façam sem perda de tempo, pois, 
com a emigração de tantos individuos de diversos paizes para o 
I~OSSO, OS nossos USOS e costumes estão se modificando, estão se 
mesclando com os usos e costumes dos outros povos, de forma 
que, em algumas dezenas de annos o Jolklorista nacional com 
muita difficuldade, poderá selecciona~ o que é puramente nosso 
daqui110 que foi trazido de fóra. 
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Situacão da Villa de Piratininga 

Confcre~zcia venlisada tzo Ittsfituto Historico pelo 

Sctzador Luiz Piza. 

A fundação da cidade de S. Paulo náo coincidiu com o 
desapparecimento da villa de Piratininga, primeiro povoado 
feito, na bacia do rio Tietê, por Martim Affonso de Souza. 
Antes as duas villas duraram, em coexistencia pacifica e auxi- 
liar, pelo prazo minimo de sete annos, para que, afinal, a pri- 
meira absorvesse e homologasse a população da segunda e orien- 
tasse a sua vida gloriosa, affirmando a vontade de ser eterna 
quanto podem sel-o as mesquinhas producções do trabalho 
humano. 

A nobre capital, cujo brilho ha de sempre offuscar o de 
outras metropoles do Brasil, tem a sua historia official contada 
de 25 de janeiro de 1554. A sua vida inicial, porém, é de época 
um pouco anterior, quando ManoeI de Paiva e José de Anchieta, 
na aldeia de que era chefe Tibiriçá, iniciaram a catechese e rdu- 
cação dos guayanazes, congregando-os em colegios, em vez de 
procural-os na vastidão das campinas, ou no seio inhospito das 
selvas. 

Este processo, empregado pelos apostolos, começou a ser 
posto em pratica desde que, pela experiencia, verificaram que 



não era possivel incutir, desde logo, nos selvicolas, no~óes que 
se fixassem no seu cerebro rudimentar. A bondade dos moradores 
da Terra acima, cultivada por Antonio Rodrigues e João Ra- 
malho e por elles trazida ao serviço dos invasores, se mostrou 
ser um simples acidente, devido antes á posição das innumeras 
tribus, que habitavam o planalto, em frente das outras popu- 
laçóes, que governavam a costa ao norte, e faziam continuas 
incursões até ás cabeceiras mais altas dos rios Tietê e Parahyba, 
do que á capacidade illusoria de serem facilmente civilizados e 
convertidos em auxiliares permanentes do portuguez, no po- 
voamento do novo mundo. 

Martim Affonso de Souza, ao voltar para S. Vicente da 
sua viagem ao sul, deixou a costa e penetrou o sertão paulista, 
vingando a serra do Paranapiacaba. Este facto é directamente 
constatado de modo official e irrecusavel, por Pero Lopes de 
Souza, escrivão da armada e irmã'o do  respectivo chefe: o diario 
diz que "Martim Affonso fez uma villa na ilha de S. Vicente 
"e outra nove leguas pelo sertão, que se chama Piratininga. . . "  
Nesta excursão sertaneja Martim Affonso gastou perto de tres 
mezes. 

Além do testemunho irrecusavel e minucioso de Pero Lopes, 
Manoel da Nobrega, em carta dirigida, de S. Vicente a D. João 
111, no anno de 1553, diz que "está principiada uma casa em 
"S. Vicente, onde se recolhem alguns orphãos da terra e filhos 
"do gentio, e outra, de mais 10 leguas de uma povoação de 
"João Ramalho, que se chama Piratininga, onde Martim Af- 
"fonso de Souza primeiro povoou ". Escrevendo pouco mais 
"tarde a Ignacio de Loyola, o mesmo aposto10 disse, referindo-se 
"a Piratininga: - "Ali foi a primeira povoação de Christãos 
"que nessa terra houve em tempo de Martim Affonso de Souza, 
"e vieram ao mar por razão dos navios, do que agora todos se 
"arrependem, e todavia a alguns deixaram Ia ir viver.. . "  

Quando não fossem porventura bastantes as affirmações 
contidas nos documentos citados - documentos. da época e 
sem a eiva de tendenciosos - outras provas ha de que Pira- 
tininga existiu separadamente de S. Paulo e de S. André. 



0 s  trabalhos de Benedicto Calixto, publicados nos vols. 
13-15 da  nossa Revista, teriam exgotado inteiramente o as- 
sumpto, si o seu bello espirito e grande amor ao  estudo não 
tivessem adoptado, de principio, a identidade infrangivel entre 
Piratininga e S. Paulo - identidade que os documentos que se 
seguem, absolutamente irrecusaveis, excluem de forma completa 
e clara. 

A carta de demarcação das terras de Braz Cubas, passada 
por Jorge Ferreira, capitão mór e ouvidor da  Capitania de 
"S. Vicente, na vila de Santos, e escripta por Antonio Rodrigues 
"de Almeida a tres dias d o  mez de agosto de rnii quinhentos e 
"sessenta e sete annos, contém o periodo seguinte:. . . "  Sahin- 
"do d o  dito pinhal, donde fenece e acaba a data d o  dito Pedru 
"Góes, com quem elle sempre é meeiro, começará a partir pela 
"banda do oeste que vai dahi pelo caminho de Piratininga.. . 
"sempre pelo dito caminho assim como vai passando o iio T2- 
"manduatehy e dahi corta direito sempre pelo dito caminlin qi:e 
"vai a Piratininga que está na borda d o  rio Grande que vem 
"do Piquiri e ahi vai correndo direito para o sertão. . . D o  ditc 
"caminho que fica por marco para a banda d o  este, onde está 
"um lugar e aldeia dos indios que chamam Piquiri, onde z!le 
.+sempre tem a sua fazenda ha muitos annos e uma ermiii:, de 
"S. Antonio.. . e com os mantimentos da  sua dita fazenda aju- 
"dou a sustentar as guerras qne t ivemos. .  . no tempo que fi- 
"zemos o cerco sobre a villa de S .  Paulo que haverá sei:: o11 
"sete annos mais ou menos. .  . "  

Por esta declaração de Braz Cubas, em petição escripta pelo 
escrivão, e deferida pelo Capitão-mór ouvidor, se affirma que, 
em 1557, existia Piratininga, cujo caminho vinha de Piquiri. 
onde tinha fazenda e d'onde foram mandados soccorros, de gente 
e alimento, para a defesa de S. Paulo. 

E' tambem conhecida a concessão feita, pela Camara da  
villa de S. Paulo, de varias datas, no  caminho de Piratininga. O 
illustre mestre de historia paulista, sr. Affonso de Freitas, já 
leu esses actos. 

A semelhança dos nomes Piratininga e S. Paulo de Pira- 



tininga tem concorrido para o erro na interpretação dos do- 
cumentos historicos e para a confusão, que deve ser por uma vez 
excluida. Piratinznga era o nome dado, geralmente, ás regiões 
do planalto onde se operava a secca d o  peixe trazido da  costa 
maritima; a sua traducção é peixe seccg ou rofzco de  peixe, 
explicavel, esta ultima, pelo zumbir das moscas em torno dos 
giráos. Os indios de Piratininga, timoratos e de caracter quasi 
pacifico, tinham aversão ao mar, de que se approximavam so- 
mente na epoca das piracemas, furtivamente, ás occultas dos 
inimigos, dominadores da  costa além de Bertioga e senhores d o  
continente ate perto dte Mogy das Cruzes. O nome, pois, havia 
de repartir-se naturalmente, sem ter a fixidez que pretendem 
attribuir-lhe os chronistas. Aliás, deve notar-se que S. Paulo 
não  teve desde o seu inicio o nome addicional de Piratininga; 
antes, foi com o de S. Paulo do Campo, como aparece em m'ui- 
tos documentos, inclusive o supposto testamento de João 
Ramalho. 

Excluida a identidade entre S. Paulo e Piratininga e pro- 
vada a sua coexistencia num curto periodo, é dever d o  ana- 
lista procurar elementos para a determinação do sitio em que 
esta existiu e explicar porque historiadores e chronistas de boa 
fé tanto erraram na identificação de tal sitio. 

e Não são historiadores, nem chronistas, os estudiosos que. 
versando velhos documentos, o fizeram para colimar determi- 
nado fim. Taes foram os representantes da  ordem beneditina. 
os da  carmelitana, bem como os jesuitas, quando procuraram 
colher legados, cujo audito collidia com os sitios historicos aos 
quaes se referiam. Nem o proprio Frei Gaspar da  Madre de 
Deus, nobre, austero e fidalgo, fugiu á regra de mal interpretar 
documentos, para bem defender interesses. Valem mais que his- 
toriadores e chronistas os homens sãos e abonados, como Braz 
Cubas, que indicam factos, assentam limites, traçam vias, de 
modo salenne e juridico, para fixar a extensão de um direito, 
ou estatuir em juizo, uma forma definitiva; 

Braz Cubas fixou, como limite da  sua sesmaria, o cami- 
nho de Piratininga, que vem d o  Piquiri - caminho esse que 
se segue, cortando o rio Tamanduatehy, na direcção geral de 



N. S. Não é, portanto, um caminho, como o que consta de 
manuscriptos de Frei Gaspar ou da demarcação carmelitana 
de que pudesse vir dividir em duas partes a villa de S. Paulo, 
terminado na ponte sobre o Tietê, ou na confluencia do Ta- 
manduatehy. Preenchendo aquellas condiçóes, o caminho, do 
porto das Almadias ao formoso e famoso rio Grande, tem 
pontos obrigados, que podem, provavelmente, não ser reconhe- 
civeis, mas que são por certo rigorosamente indicaveis. 

, Num desses pontos elle continua, prolonga a linha de se- 
paração entre a data de Braz Cubas e a de Pero de Goes, que 
são meeiros, confinantes, contestantes; proseguindo, continuan- 
do tal separação, elle se subordina a duas condições: - é limite 
entre oeste e éste e corta o rio Tamanduatehy. 

Conforme se puder traçar a direita da serra, por este ca- 
minho, assim se poderá indicar approximadamente o sitio de 
Piratininga, ou, pelo menos, a sua posição, no alto da serra, no 
planalto, com relação a S. Vicente e Santos. 

Não ha referencia alguma, nas concessões a Braz Cubas 
Pero de Goes e Ruy Pinto, que indiquem a descida da Serra, 
pelo caminho de Piratininga, por sitio diverso daquelle que, 
pouco mais ou menos, é hoje seguido; isto é, pela margem 
direita do Caneú, ou rio de S. Vicente, até ao porto das Al- 
madias, nas vizinhanças da confluencia do rio Cubatão, e, dahi, 
por um dos affluentes do Mogy, (Perequè ou Piassaguéra). no 
seio do lagamar santista, até galgar o alto da Serra. 

Leiamos os limites dados ás sesmarias citadas, no que 
possa, ao menos, esclarecer o traçado do caminho de Pirati- 
ninga. Os limites entre as terras de Braz Cubas e as de Pero 
de Goes, cessam antes de alcançar o rio Tamanduatehy; dei- 
xam os limites de ser commum, deixando os proprietarios de 
ser meeiros. 

Assim sendo, o sitio de S. André, as roças dos habitantes 
desta villa e o pinhal historico, ao qual se acostava, ficam 
entre o Tamanduatehy e a Serra, mas não entre aquelle e o 
rio Tietê, como se tem affirmado mui erroneamente. 

Desde que aquelle caminho vem do Tamanduatehy, entes- 



tar a Serra, é natural que se approxime do lado do vale do 
Mogy opposto ao percorrido pela S. P. R. C. 

Si, porém, reflectirmos bem no texto da sesmaria de Ruy 
Pinto, esta presumpção se converte numa certeza absoluta. Esta 
sesmaria começa no porto das Almadias, de Apiaçaba, ou de Santa 
Cruz, donde desembarcam os que vão para Piratininga, sóbe a 
serra, por um lombo, separado por um valle unico do Ytutinga, 
chegando ao serro alto, que está sobre o mar.  . . irá pelos ou- 
teiros escalvados que estão no caminho que vem de Piratinim; 
atravessando o dito caminho, chegará.. . a uma agua bran- 
c a . .  . que cae de uma aberta, onde a serra se fende, como que 
fenecendo ahi . . . 

A agua branca que fica da banda do  norte das terras de 
Ruy Pinto, é o phenomeno geographico mais conhecido de Pa- 
rariapiacaba, a meia distancia entre a subida da serra e o ex- 
tremo do espigão opposto ao galgado pela S. P. R. C. E', pois, 
de imposição irretorquivel que o caminho de Piratininga, desce 
a. Serra depois de deixar, á esquerda, a dita agua branca e que 
o curso de agua que a divisa para chegar ao lagamar, deve 
acompanhar (chame-se Ururay ou tenha outro nome) nlío é 
cortado pelo referido caminho. 

Assim sendo, o caminho de Piratininga, no tempo das ses- 
marias, passava pelo cume da Serra (serros escalvados), con- 
tornadas as cabeceiras dos affluentes mais altos, o Rio Grande, 
directamente ou não, cortava o Tamanduatehy e procurava, no 
rio Anhembi, o famoso e formoso Tietê, a villa de Martim ,4f- 
fonso, na direcção de Pequeri. São pontos extremos destas li- 
nhas prescindindo da quebrada para descer a Serra, S. Vicente 
e Pequiri; intermediarios, o alto da  Serra, o rio Tamandiia- 
tehy e Piratinim. 

Esta ultima conclusão, deduzida com absoluta segurança 
de documentos destinados á guarda de direitos, colloca Pira- 
tinin a certa distancia do Tietê - a cuja borda ficava Pequiri, 
donde se vinha para ali - na margem de um rio, o Piratinin- 
ga, que deve ser o actual Guaió. A villa de Martim Affonso 
devia estar situada onde hoje se encontra o morro da Sundaia, 



ou d o  Collegio, e della dista duas a trez leguas, S. André. 
Esta villa que teve tão ephemera existencia como aquella, acha- 
va-se na  matta, como é claro, pois estava na borda d o  campo. 
A não ser assim, si não houvesse firmeza e constancia na si- 
gnificação das palavras, passaria Pequiri a ser uma aldeia la- 
cuntre, pois ella fica na borda d o  rio Anhembi.. . 

No morro da  Sundaia, ou nas suas mais proximas vizi- 
nhanças, estão os restos de Piratininga; dahi a 2 leguas, ou 3 ,  
na  direcçáo do alto da  Serra, ao chegar aos cabeços escalvados 
que dominam a Agua branca e o Itutinga, está S. André. Isto 
é o que resulta da  interpretação impessoal de documentos au- 
thenticos e de uma alta probidade. 

Não teria estudado esses documentos, si porventura sou- 
besse que contra os seus dizeres já tinha sido proferida sentença 
de que me não era dado appellar; tendo, porém, formulado 
proposição em contrario, sustento-a com lisa e sã consciencia. 
Não li estudos anteriores, nem presumo que elles me tivessem 
orientado no exame a que fui incientemente chamado, acudin- 
do, porém, ao  chamado honroso fiz um juizo, que não modi- 
fico, njem deante da  palavra seductora, nem coagido pelos sophis- 
mas esmagadores das mais rutilas mostras de erudição. Feliz- 
mente, p a r i  quem assim se exprime, está apartado do estudo 
o trambolho de S. André a tres leguas de S. Paulo!. . . 
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A Independencia do Perú 

PRIMEIRO CENTENARIO 

A independencia dos Estados Unidos da  America d o  Norte, 
proclamada a 4 de Julho de 1/76, trouxe como consequencia o 
movimento separatista de toda a America do Sul. A Hespanha, 
após alguns annos de lutas sangrentas, viu as suas colonias de 
ultramar converterem-se em nações independentes. Primeiro, a 
Argentina e o Mexico; depois, o Chile, a Colombia, o Peru'; 
e, finalmente, a Bolivia e o Uruguay. No decurso de quinze 
annos, 18 10- 1825, operara-se a extraordinaria transformação 
politica sul-americana, e novas e futuras nacionalidades sur- 
giriam aquem 'e além dos Andes. O dominio hespanhol 
extinguira-se na America, apesar da  bravura dos seus generaes 
e soldados. D o  norte vinha a luz d o  pavilhão estrellado, e o 
sol das liberdades politicas tinha forçosamente de illuminar todo 
o continente. Batidos nas margens d o  Atlantico e do rio da  
Prata, os hespanhoes foram-se retirando para o interior, ven- 
cendo as montanhas, fortificando-se nas alturas, e concentran- 
d o  todo o seu ainda grande poder nas colonias, cujos portos 
ficavam no Pacifico. Os argentinos primeiro, sob as ordens de 
San Martin, e os colombianos e peruanos, depois sob o com- 
mando de Simão Bolivar, haviam de subir e transpor os Andes 
para conseguirem a libertação dos americanos. 



A TRAVESSIA 

Era necessario perseguir os hespanhoes para serem expulsos 
das Provincias Unidas do Rio da Prata, agora refugiados e 
concentrados no Chile. O general José de San Martin prepara. 
adestra, disciplina e conduz á victoria o formoso exercito dos 
Andes, forte de dez mil homens. Nada escapa ao talento militar 
de San Martin, tudo está previsto, não ha minucia que não 
fosse detidamente estudada, as munições de bocca e de guerra 
são calculadas folgadamente, e, no dia e hora marcados, os sol- 
dados da Liberdade começam a subir aquellas cordilheiras sem 
fim, através de todos os maiores perigos. O espectaculo é novo 
e empolgante: a travessia dos Alpes pelos grandes capitães eu- 
ropeus, Annibal e Bonaparte, é pouca coisa ao lado da façanha 
de San Martin, pois que os Alpes são pequenos em confronto 
com os Andes. San Riartin galga a colossal cordilheira em pleno 
verão, unica circumistancia que talvez o favoreça na luta con- 
tra os elementos. Simão Bolivar galga e transpõe os mesmos 
Andes em pleno e rigoroso inverno. A façanha assume propor- 
ções de lenda, e o Libertador a aureola de semi-deus. Ambos 
são generaes de exercitos que se batem pela liberdade contra o 
despotismo. As surpresas e perigos dessa travessia são de todo 
G genero. Ora, cachoeiras que se despenham das alturas, quasi 
infinitas, se convertem em grandiosos rios, que inundam as 
planicies e convertem em grandes lagos os charcos insondaveis. 
Ora, são os terrenos aridos, como desertos, revestidos de vege- 
tação rasteira e agreste, e de espinhos rijos e penetrantes, que 
difficultam, retardam e desafiam a continuação das marchas. 
Ora, é o tormento da sêde, que assalta os heroes do deserto. 
quando atravessam esses longos, vastos, interminos areaes. A 
garganta resecca-se, o estomago contrae-se, a abobada palatina 
arde em fogo, pela frequencia da  respiração e pela areia que se 
introduz nas vias respiratorias. Os homens succumbem, sentam- 
se, não podem caminhar, deixam-se morrer. 0 s  animaes empa- 
cam, empinam, refugam, deitam-se. A sêde que igualmente os 
tortura, torna o seu instincto apurado, e buscam, farejam, adi- 
vinham a agua, e então não ha o que os detenha, pulam, correm. 



galopam, e os homens os acompanham, com a esperança, a ale- 
gria de encontrar o precioso liquido, que as cascatas enormes 
e ao longe, derramam sobre as faldas das montanhas tão afas- 
tadas e indifferentes á dor humana. Então, dá-se o phenomeno 
da miragem, e aquelles homens, já desesperados de tudo e por 
tudo, veem grandes lagos d'agua limpida ,e cubiçada. Num su- 
premo esforço dirigem-se para os grandes lagos, e enxergam 
agua quente, fervente, em horrivel ebulição. Mais um passo, e a 
niiragem desfaz-se, a agua desapparece, e a areia infinita re- 
surge. Finalmente, passam os atrozes soffrimentos, porque os 
animaes, que se não illudem, encontram agua. Prosegue a mar- 
cha, e as alturas são alcançadas. Ahi o frio é aterrador. Os ho- 
mens precisam encostar-se, juntar-se, unir-se para procurar al- 
gum calor. De vez em quando, pavoroso tufão parece tudo que- 
rer anniquilar, o deserto mais tetrico se apresenta, não ha ca- 
minhos, não existem indicações de qualquer natureza, e a mar- 
cha se faz por entre ossadas humanas, unico indicio seguro de 
que por alli se póde chegar mais adiante quando a morte esti- 
ver de bom humor. . . (Cantu', vol. 18). 

Depois, começa, a descida, e refeitas as forças, as tro- 
pas preparam-se alegres para travar combate contra os domi- 
nadores do solo sul-americano. Ouvem-se então, as vozes dos 
generaes: - "A natureza foi vencida. Venceremos os hespa- 
nhóes". E toda aquella massa de homens e animaes reanima-se 
ao  som dos clarins, das marchas militares, e das proclamações 
enthusiasticas dos commandantes. 

SAN MARTIN 

José de San Martin nasceu em Iapeyu' (provincia de Cor- 
rientes) a 25 de Fevereiro de 1778 e falleceu em Boulogne-sur- 
hler a 17 de Agosto de 1850, contando 72 annos de util, glorio- 
s2 e bella existencia. Na opinião de todos os historiadores elle 
é o fundador da Independencia Argentina e o libertador do 
Chile e do Peru'. E' um dos maiores generaes americanos e 
estadistas do novo mundo. Derrotava para criar; vencia para 
libertar. San Martin ainda muito joven partiu para a Hespa- 



nha, onde fez seus estudos literarios e militares. Quando o seu 
ccrebro poude comprehender as coisas d o  mundo, tomou parte 
como official inferior nas grandes guerras. que os hespanhóes 
sustentaram contra Napoleão Bonaparte. E foi official valente, 
disciplinado e de largo descortino. Sentiu, de perto, os effeitos e 
consequencias do despotismo, d a  invasão estrangeira, e conhe- 
ceu quanto os sentimentos do povo são pela liberdade e inde- 
pendencia das nações. Foi na Hespanha, que a estrella napo- 
leonica começou a perder o brilho intenso e deslumbrador, foi 
em Trafalgar, que Nelson sellou com a sua morte o anniquila- 
mento do poder naval dos francezes, foi naquellas intrincadas 
cadeias de montanhas da Iberia, que os hespanhóes bateram 
os francezes por todos os meios, com todas as armas; foi, final- 
mente na patria do Cid, que o joven San Martin poude vêr de 
quanto é capaz o patriotismo de um povo, que, em massa, sem 
exceptuar velhos, mulheres e crianças, combate, vence, expulsa, 
esmaga o estrangeiro atrevido e invasor. Interessou-se San Mar- 
tin pelos novos ideaes, nascentes ao tempo do declinio napo- 
Itonico, fez parte das associações libertarias, reconheceu e sen- 
tiu, que a America do Sul teria de seguir o exemplo da America 
do Norte. Regressou ao  Rio da Prata. 

A 9 de Março de 1812 chegou a Buenos Aires. Era então 
tenente-coronel, contando apenas vinte e seis annos de edade. 
Dominava-o a idéa de libertar a America do Sul do jugo hes- 
panhol e o seu coração nobre e generoso delirava por offerecer 
sua espada já gloriosa e rutilante á patria extremecida e á revo- 
Ii~çáo triumphante. Os seus horizontes politicos e militares iam 
além das fronteiras argentinas. San Martin pensava em agir de 
modo que as colonias hispano-americanas se proclamassem in- 
dependentes d o  jugo europeu. Convencido de que tinha uma 
missão a desempenhar, entrega-se á luta, consolida a indepen- 
dencia da Argentina, transpõe os Andes, liberta o Chile, liberta 
o Peru', cuja independencia proclama a 28 de Julho de 1821, 
celebra com Bolivar a famosa entrevista de Guayaquil e reti- 
ra-se á vida privada. O seu apostolado durou dez annos. Em 
1822, coberto de glorias e soberbo de prestigio militar e politico, 
entrega as nações que criou, ao seu proprio destino. E' o homem 



de acção deliberada e transcendental, melhor equilibrada, que 
haja produzido a revolução sul-americana. Fiel á maxima que 
regulou sua vida: - "Foi o que devia ser" e antes de ser o 
que não devia, preferiu: - ' Não ser nada". (Mitre, I-list. de 
San Martin). Passou á immortalidade pelas victorias de S. 
Lourenço (181 3 )  travessia dos Andes, Chacabuco (181 7) ,  Mal- 
pú (1818) Lima (1821). Proclamada a independencia do 
Perú, San Martin retira-se do scenario militar e politico, con- 
fiando a defesa e desenvolvimento de sua grande e bellissima 
ctbra a 

SIMÃO BOLIVAR 

Este notavel americano nasceu em Caracas a 25 de Julho 
de 1783. Seus paes eram opulentos, deixando-lhe grande for- 
tuna. Era Bolivar muito criança, quando os perdeu. Aos 16 
annos foi á Europa completar estudos, viajou a França e a 
Italia, casou-se em Madrid, voltando a Venezuela, onde falle- 
ceu sua esposa. De novo vae a Europa, procura os politicos 
inglezes para protegerem a revolução americana. E' bem re- 
cebido, mas o governo de Madrid não attende as solicitaçóes 
inglezas. O espirito de Bolivar inflamma-se pela causa da liber- 
dade sul-americana, e elle, rico, viajado, ardoroso e crente, jura 
consagrar-se de corpo e alma á causa da libertação da America 
do Sul. Esteve no Mexico, em Cuba, nos Estados Unidos, na 
Hespanha, França e Italia. 

Deslumbrou-lhe o espirito a visão napoleonica, e pensou 
que tambem elle poderia vencer exercitos e governar nações, em 
nome do povo e para o povo. Foi, porém, grande a decepção 
de Bolivar quando assistiu em Pariz á coroação de Bonaparte; 
viu em Milão os festejos estonteantes com que se commemorou 
a coroação do rei da Italia, vencedor da Austria. 

Sua alma revoltou-se e elle, o futuro libertador sul-ameri- 
cano, jurou bater-se pela liberdade republicana dos povos, não 
permittindo que no só10 virgem da America houvesse cabeças 
coroadas. Seus sonhos de dominio e poderio são giganescos. 
Elle quer reunir toda n America do Sul, desde o cabo Horn 
até o isthmo de Panamá. sob a fórma de um consulado vita- 



licio. A's veLes a miragem de uma coroa brilha ante seus olhos 
grandes e profundos. Os seus contemporaneos offerecem-lhe a 
coroa de - Imperador dos Andes! - (Arthur Juega, Simón 
Bolivar). E' perturbador o titulo, e seductora a offerta. Elle, 
porém, concentra-se no niais intimo e recondito dos seus senti- 
mentos. Recusa o titulo e repelle a coroa. "Eu não sou Napo- 
leão, escreve ao general 13éez, nem quero sel-o. T ã o  pouco imi- 
tarei a Cesar, menos ainda a Iturbide. Taes exemplos são indi- 
gnos de minha gloria. O titulo de Libertador é superior a todos 
OS que o orgulho humano recebeu. Portanto, é-me impossivel 
degradal-o. " (Rodó, estutlio sobre Bolivar) . Na guerra de morte 
que se declarou e se fez contra os hespanhoes, os patriotas ju- 
ravam que as provincias libertadas não dependeriam de outra 
autoridade senão da  propria e que á causa revolucionaria con- 
sagravalil irrevogavelmente suas vidas e fortunas e tambem a 
sagrada honra nacional. "A luta não terminará emquanto na 
America existir um hespanhol". N o  principio de sua obra, tudo 
6 difficil. Até mesmo a natureza se lhe oppõe. O terremoto de 
1812 destroe a cidade de Caracas, o povo quer ver nelle a hos- 
tilidade divina aos designios dos revolucionarios. Das ruinas 
da egreja de S. Jacintho surge a figura nervosa e altiva de 
Bolivar. Ouve-se então a sua celebre phrase: - "Se a natureza 
se oppbe, lutaremos contra ella e a submetteremos". (Kodó 
cit.). Por outro lado, o odio aos revolucionarios era cruel: - 
" N o  hay más, seÍíor, que passar a todos estos picaros por las 
armas", aconselhava Cerbériz a Monteverde. "E' necessario, 
para extinguir a canalha americana, não deixar vivo nem um 
só destes crioulos", recommendava o general Ferro. Afinal, a 
victoria sorriu e favoreceu aos revolucionarios, e Bolivar poude 
ver o exercito hespanhol completamente batido, esphacelado. 
dissolvido. Num dia, tendo subido ao cume d o  Cerro de Potosi, 
o libertador empunhando as bandeiras colombiana, argentina. 
boliviana, chilena e peruana disse aos que o rodeiavam: - 
"A gloria de haver conduzido triumphante os estandartes da  li- 
berdade, até estas frigidas regiões, é superior aos immensos 
thesouros que se acham aos nossos pés. 

Depois veiu a retirada, a doença, a tuberculose, a morte. 



Já  no seu leito de soffrimentos, chega-lhe aos ouvidos o appello 
de velhos companheiros de armas, que o convidam para um 
levante militar. Bolivar estremece, o seu olhar alonga-se sobre 
o mar, primeiro, depois sobre as montanhas verdejantes, seu 
peito arfa, quer levantar-se. Não póde. "Digam a esses velhos e 
valentes amigos que o Libertador nunca desembainhou sua 
espada contra as autoridades legitimas. Sem ellas, a liberdade 
fenece, a ordem succumbe e o progresso deserta." Dias depois, 
elle, que havia já ha muito tempo antes, libertado todos os seus 
escravos, doado para escolas o milhão de pesos com que a Co- 
lombia o quiz distinguir e offerecicio ao general Sucre o seu 
collar de brilhantes, sentiu que seus uirimos momentos chega- 
vam. Chamou para perto de si as pessoas fieis, qu'e o acompa- 
nharam sempre e Ihes disse: - "Tragam o meu archivo, quero 
assistir á sua incineração". Queimados todos os papeis, falou: 
- "Quero morrer sem odios, e sem deixar documentos que pos- 
sam desabonar amigos, ou inimigos. Perdôo todas as ingrati- 
dões e offensas recebidas, e peço perdão aos humildes e aos 
poderosos pelo mal que lhes fiz ou pelo bem que não pude ou 
não fui capaz de fazer. Que a liberdade e a paz nunca abando- 
riem estas terras sul-americanas, que eu servi e amei". 

E logo depois, num vomito de sangue, provocado por vio- 
lento accesso de tosse nervosa, exhalou o ultimo suspiro. 

Começava a tarde de 18 de Dezembro de 1830. Simão Bo- 
livar, o Libertador da America, apenas com 47 annos recolhia- 
se ao seio da terra para rebrilhar na immortalidade dos seus 
feitos. (Farrula e Rodó, cits.). 

Quem será maior, San Martin ou Bolivar? Este é o genio 
poderoso, o outro o genio calmo. Bolivar fita o sol e penetra 
os humbraes da posteridade, sem nada attender. San Martin 
chega aos porticos da immortalidade e aguarda, em attitude 
militar, que lhe indiquem o posto a occupar. "Ide medir o Ama- 
zonas e os Andes, e dizei-me depois qual delles é maior. Dir- 
vos-ei então, quem seja maior: - San Martin ou Bolivar. Bo- 
livar, ou San Martin." (Espejo, San Martin y Bolivar). 



O PERU' ACTUAL 

A organisação politica estabeleceu tres poderes: - o le- 
gislativo (Senado e Camara) o executivo (presidente eleito por 
quatro annos) e o judiciario (Juizes e tribunaes). Ha depar- 
tamentos e provincias, governados por prefeitos e sub-prefeitos. 
Os estrangeiros podem ser vereadores. A popuIação do Perú é 
calculada em 4.500.000 habitantes. Lima, a capital e seus arre- 
dores, contam cerca de 1 50.000 habitantes. 

A Republica divide-se em 19 departamentos e 3 proviil~ias, 
numa superficie de 722.641 milhas inglezas quadradas. A re- 
ligião catholica é a official. Desde 1915, porém, ha liberdade 
religiosa. A instrucção publica primaria é obrigatoria, mas a 
lei a esse respeito não 6 cumprida, por motivos varios, e de 
facil comprehensão. Em 1916 existiam 2.296 escolas primarias 
com 3.304 professores e 166.000 alumnos. Ha escolas normaes, 
superior e universidades. A universidade central é a de Lima. 
e foi fundada pelo imperador Carlos V, em 1551, com facul- 
dades de direito, medicina, sciencias politicas e theologia. Ha 
escolas de engenharia, lyceu de artes e officios, laboratorios e 
escola nacional de agricultura. Em 1918 o orçamento da receita 
e despesa foi de 3.975.616 libras. O algodão, o assucar e o 
café são os principaes productos agricolas de exportação. Ha 
outros muitos artigos que o Perú produz para seu proprio con- 
sumo e alguns muito apreciados no estrangeiro, ainda em quan- 
tidade 1imitada.A~ minas de cobre, petroleo, prata, ouro, zin- 
co, etc., produziram em 1916, 8.654.636 libras esterlinas, e a 
balança commercial acusou um movimento de 16 % milhões de 
e~terlinos (As estatisticas são do Statesmen's year book, 1918). 

A navegação costeira e transoceanica tem tomado grande 
impulso, e o Perú, que foi a mais rica das colonias hespanholas 
do Pacifico, é actualmente uma das mais prosperas nações sul- 
americanas. De anno em anno o progresso alli se faz sentir em 
todos os sentidos. A agricultura, commercio e industria prospe- 
ram a olhos vistos, e ninguem põe em duvida o futuro da terra 
que San Martin libertou e Bolivar defendeu. O Peru' escolheu o 
dia de sua Indcpendencia, 28 de Julho, para a installação de sua 



Assembléa Legislativa. Hoje, a reunião dos paes da Patria coin- 
cide com o primeiro centenario da independencia. 

Aqui, deste recanto da America, muitos corações brasileiros 
de São Paulo pulsam pela grandeza da terra amiga e nacionali- 
dade irmã. Os seus votos são os melhores e os mais ardorosos 
para que o Perú alcance aquelle grau de civilisação, riqueza e 
poderio a que tem incontestavel direito pelas suas tradições, 
pelo seu passado de glorias e lutas e pelo seu amor á liberdade 
r á ordem. 

E' preciso, porém, não esquecer, neste dia de festas e de 
paz continental, os heroes de ambos os partidos que e n ~  1821 se 
bateram, uns pela separação, outros pela mãe patria. O novo 
criterio historico manda que se julguem com mais equidade e 
tolerancia os homens e os factos. 

O CARACTER DA REVOLUÇÃO AMERICANA 

A lição do eminente professor Leon Suarez (caracter de Ia 
Revolucion Americana, 1916, B. A.) não póde nem debe ser 
esquecida num dia como hoje. O novo criterio, por elle criado. 
abrange não só as colonias sul-americanas de origem hespa- 
nhola, mas tambem as de origem portugueza e anglo-saxonia. 
Todos nós temos estudado e ensinado os dramas nacionaes sob 
um ponto de vista de odio e desprezo aos nossos antepassados. 
Esse ponto de vista é profligado pelo illustre professor argenti- 
no, e com toda a razão. Aquelle movimento grandioso de libe- 
ralismo, que nasceu em França, com os encyclopedistas, flo- 
resceu na America do Norte, retemperou-se na revolução fran- 
ceza, dominou todos os grandes espiritos dos seculos XVIII e 
XIX, para vir desabrochar em lutas de liberdade em toda a 
America, precisa e deve ser apreciado com elevação, com supe- 
rioridade altissima, para não se converter em guerras de raça, 
sem outro escopo que não seja o da ambição pessoa1 de mando. 

Na Inglaterra cuida-se actualmente de rever os livros esco- 
lares para que delles sejam retirados os ensinamentos contrarios 
aos sentimentos nobres, que devem unir os filhos do mesmo 
tronco. Em Portugal, espiritos superiores e atilados choram e 



!astimam este movimento insensato de rancor ao portuguez, 
aue nos deu esta tão linda e grande patria, que é delles e nossa 
pela raça, pela lingua e pelas tradiçóes. E aqui, os brasileiros 
paulistas sentem, reconhecem e proclamam a grandeza desse 
pequeno, mas grandioso paiz, que lhes deu a patria amada, 
quando mantinha nos oceanos o prestigio de suas quinas e o 
renome de seus navegantes. Assim com a Hespanha. Ella não 
podia dar ás colonias aquillo que não tinha nem podia obter. 
As idéas de mando, que Napoleão despoticamente foi dissemi- 
rtándo pelos paizes por elle devastados, só encontrariam corre- 
ctivo no lento caminhar dos annos através de guerras, lutas, 
sangue e fundas feridas. A obra do livro é tardia. A da espada 
C rapida, ás vezes fulminante. Construir sempre foi muito mais 
difficil do que destruir. Raras vezes o livro e a espada traba- 
lham juntos em pró1 da mesma causa. Acceitemos a lição de 
Leon Suarez. 

O criterio historico para o estudo das revoluçóes aiilerica- 
nas precisa de revisão. Façamol-a e, como inicio da  bella obra. 
reudamos, num dia como este, não só aos heroes vencedores. 
mas ainda aos heroes vencidos, o preito de nossa homenagem 
imparcial e justa. 

Reconheçamos que elles tambem cumpriram o seu dever, e 
a sua gloria não póde offuscar, nem jamais offuscará, o brilho 
intenso, profundo, inextinguivel, que envolve, illumina e 
engrandece os vultos homericos da libertação americana. A 
conspiração pela liberdade era mundial. 
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A Batalha do Riachuelo 

Consoante já declarei quando, pela primeira vez, n o  dia 
5 do mez de Maio ultimo, tive a honra de proferir perante vós, 
uma palestra, sobre a lei da  abolição da  escravatura, em o nosso 
paiz - eu não venho illustrar-vos, não venho instruir-vos com 
os meus pallidos estudos, e sim, commungar coinvosco a mesma 
hostia eucharistica que é destribuida a todos os que crêem, como 
eu creio - que a narrativa de factos ou feitos historicos que 
ennobrecem, que engrandecem a nossa nação, devem, quanto 
possivel, sahir d o  olvido em que o perpassar d o  tempo os vai 
amortecendo, e serem envolvidos á flux das novas eras, para 
que, como exemplo ás gerações cuevas, serem sempre vivos á 
imaginação dos que não assistiram, dos que não  tomaram parte 
nos acontecimentos memorativos. E, se a tradição, a narrativa 
cios grandes feitos, incita, anima e serve de exemplo ás gera- 
gOes que se lhe succedem, bom é senhores, que alguem, embo- 
ra obscuro e humilde, como humilde e obscuro é o inculto ora- 
dor que ora tem a honra de occupar a vossa attenção, exponha 
á luz irradiante da  actualidade, uma das maiores epopéas bel- 



licas, de que as chronicas e os annaes dos grandes feitos heroi- 
cos, tenham jámais coilsignado. mórmente em terras ou plize:; 
da  America d o  Sul. 

Neste proposito, senhores, é que eu escolhi para thema 
desta minha despretenciosa conferencia a analyse, ou antes, a 
exposição, embora synthetica, de uma das paginas mais ex- 
plendentes, mais radiosamente fulgurantes, que jámais podeili 
escrever quaesquer marinhas de guerra, mesmo as mais aguer- 
ridas e potentes do mundo, qual foi o feito titanico, quasi sobre- 
humano, da  batalha d o  Riachuelo, onde o Brasil escreveu, em 
a sua historia, em letras de ouro e diamante, a pagina auriful- 
gente de sua immarcescivel gloria. Essa pagina, senhores. cujos 
caractéres graphicos foram escriptos com o sangue rubro e es- 
caldante dos seus heróes, que eram os marinheiros aguerridos 
que então compunham a nossa armada, foram de tal quilate, 
foram de tamanha temeridade, foram de tal coragem, que ainda 
hoje em que as machinas da  marinha de guerra são construidas 
cie ferro e aço - as frageis canhoneiras de madeira, sem cha- 
peamento e sem couraças - que constituiam as unidades belli- 
cr,s da  nossa armada, em lucta com o Paraguay - fazem so- 
brelevar ao3 grandes destroyers, aos temiveis dread?zougts, aos 
ligeiros e poderosos cruzadores blindados, - os seus frageis 
cavernanies e costados de simples madeira - as suas rodas pe- 
sadas e caldeiras de baixa pressão - onde a maior fortaleza, 
senão a unica força, dessas insignificantes machinas de guerra 
consistia no animo, na indomita coragem, no valor inegualavel 
r jámais excedido - dos nossos valentes marinheiros r sol- 
dados ! 

Que paginas de sublime horror, não foram escriptas nos 
tombadilhos d o  "Ama~onas" ,  d o  "Parnakyba", do "Ypiratz- 
eu", d o  "Jequitinho~zha" - e nos demais navios brasileiros - 
nessa épica batalha do Riachuelo!. . . 

A que luctas, a que heroismos, a que lances de bravura, 
não foram postos á prova os nossos esforçados marinheiros, os 
nossos denodados soldados! ! . . . 

Que epopéa gloriosa, immarcescivel, - coroou os nossos 



brios de povo guerreiro, o valor do nosso exercito e da nossa 
armada!?. . . 

Que O diga a penna abalisada de um escriptor emérito - 
que, ora compilando, ora recompondo e explanando, iremos 
acompanhar no seguimento deste pallido e desartificioso tra- 
balho. 

A historia, meu senhores - não inventa, não revéste, nZo 
enfeita, não embelleza os factos. 

Se inventasse, se revestisse, se usasse de lantejoulas e lou- 
canias, - os factos verdadeiros seriam deturpados, a verdade 
r-ião appareceria com as suas nitidas roupagens - e os feitos 
porventura relatados, soi'freriam as contingencias do animo, da 
intenção, das affeições personalissimas do narrador. 

Não! A nossa missão de simples conferencista - que se 
propõe fazer a narração de um facto historico que honra e en- 
nobrece o Brasil - não é a de burilador de phrases, não é a de 
inventor de fabulas - que quanto mais fantasticas, mais delei- 
tosas. . . Ao contrario, o obscuro orador que ora tem a honra de 
vos dirigir a palavra, traz por melhor escudo a narrativa des- 
pretenciosa e concisa dos factos, e estes - porque são eloquen- 
tes até á temeridade, não carecem de roupagens variegadas, não 
precisam de enfeites espave~ztosos, não se fazem mister de arre- 
biques carminados para constituirem as maximas bellezas, para 
serem, por si sós - a mais estupenda das concepções de bravura 
e da temeridade humana. . . 

Se vos não fatigardes em acompanhar-me no seguimento 
desta singela, mas veridica palestra - que, para melhor co- ' 

ordenar redigi e transcrevi nestas linhas, - vós vereis, senho- 
res, resurgir explendente - esse majestoso quadro da batalha 
do Riachuelo - onde o valor e a coragem dos brasileiros so- 
brepujou todo o valor humano - e que, na tuba sonorosa do 
poeta épico, que cantou os feitos dos velhos lusitanos - poderia 
ser aqui com orgulho paraphraseado: - "Não se sabe qual será 
mais excellente: se ser do mundo senhor, se de tal gente!. . ."  

Raça de valentes! Pleiade de bravos!. . . O vosso heroismo 
não encontrou rivaes ! . . . . 

A vossa coragem jamais foi excedida!. . . 



Meus senhores! 
E' de todos conhecido que o féro dictador do Paraguay. 

Solano Lopes, declarou guerra ao Brasil. 
O que foi essa guerra medonha e sanguinolenta - e que 

ao fim de quasi seis annos, que tanto ella durou, cobriu de bri- 
lhante gloria as armas'e a Nação brasileira, - é igualmente um 
facto conhecido, porque está disseminado em todos os compen- 
dios de ensino escolar, e, portanto, sabido até pelos adolescen- 
tes que frequentam os cursos de instrucçáo. 

Mas, referir toda essa vastissima epopéa de proezas inau- 
ditas - seria u111 trabalho superior ao assumpto desta confe- 
rencia, e não corresponcleria ao fim capital da incumbencia que 
assumi. Si Osorio, Caxias, e tantos outros bravos, se tornaram 
immortaes pelas conquistas e victorias que sobre os inimigos, 
em terra, alcançaram, não menos intrépidos no valor, na cora- 
gem e na tactica da  guerra se mostraram os destemidos mari- 
nheiros - Barroso, Luiz von Hoenholtz, Alvaro de Carvalho, 
e tantos, e tantos, cujos nomes a historia patria consagra, com 
veneração e respeito. 

Entre os escriptores eméritos que se têm occupado em des- 
crever os episodios, mais palpitantes da memoravel batalha do 
Riachuelo, seguiremos um grande mestre, o doutissimo Viscon- 
de de Ouro P ~ e t o ,  que foi, sem contestação, uma das mais pu- 
jantes cerebrações literarias e estylisticas do nosso meio intel- 
lectual, e é hoje e sempre será uma gloria immorredoura da 
Nação. 

Elle mesmo que foi contemporáneo dos feitos gloriosissi- 
mos da nossa armada, e que privou com os homens que se im- 
mortalisaram naquella pugna de gigantes, tracejou essas scenaç 
innenarraveis - com a naturalidade singela, mas palpitante e 
real, da grandiosa epopéia da nossa marinha de guerra. 
- Ouçamol-o, em seu dizer classico e desataviado: - "Al- 

vorecêra brilhante o dia 1 1  de Junho de 1865, domingo de 
Santissima Trindade. 

Duns léguas abaixo da cidáde de Corrientes, na extensa 
curva que faz o rio Paraná, entre a ponta daquelle nome e a 



de Sta. Catharina, ao sul, viam-se em linha de combate, mas 
com os ferros no fundo, e fógos abafados, nove canhoneiras a 
vapor, em cujos penóes tremulava a bandeira brasileira. 

Esses navios eram a segunda e a terceira divisões da es- 
quadra, a qual, depois de juntar ás glorias de Tonelero, as do 
Paysandú e Corrientes, bloqueavam, sob as ordens do capitão 
de mar e guerra Barroso da Silva, o littoral occupado pelo 
inimigo. "Testa de columna, - a "Belmonte", do commando 
de Abreu; e fechando - a rectaguarda, o "Araguary", - de 
Hohenholtz -; no centro arvorava a insignia do chefe o "Anza- 
Tonos ", commandado por Brito. 

Occupavam os intervallos a "Mearim", commandante Eli- 
siario Barbosa; a "Beberibe", commandante Bonifacio; "a Ypi- 
ranga", commandante Alvares, e a - " Jequitinhonha", comman- 
dante Pinto - içando a flamula do chefe Gomensoro; - a 
"Parnahyba" - commandante Garcindo, e por ultimo a "lgua- 
temy", sob o commando de Coimbra. 

O céu irradiava cores explendidas, e as aguas do rio, cor- 
rendo rapidamente em uma largura de trezentas braças - por 
entre as ilhas de Palmira e bancos adjacentes - faziam luzir 
nos estreitos e tortuosos canaes - palhetas de ouro e prata, que 
iam quebrar-se em franjas de alva espuma, duas léguas além, 
na ponte de Sta. Catharina. 

-"Na margem esquerda, coberta de basto e corpulento 
arvoredo, projectavam-se ainda algumas sombras, em formoso 
contraste com a direita - onde a natureza exuberante e virgem 
do Chaco, ostentava os esplendores de uma selvagem belleza, 
á luz do astro nascente! 

"Se o olhar experimentado do nauta pudesse, aos primei- 
ros albores da manhã, descortinar por entre as arvores frondo- 
sas e gigantescas, e as emmaranhadas silvas da margem corren- 
tina, o que alli se passava não reinaria tanta calma nos des- 
cuidosos vasos brasileiros, e prompto soára em todos elles o 
tóque de alarme - porque um grande perigo, imminente, os 
ameaçava ! . . . 

"Era que, ao longo do littoral, na parte baixa da curva 
em que vêm desaguar o Riachuelo, desdobradava-se extensa 



fila de abarracamentos, erguidos no silencio e na escuridão da 
~ o i t e ,  sob a cúpula vegetal que os encobria. 

"Dois mil infantes inimigds, cosendo-se com a terra, de 
rastos, tendo ao lado as mortiferas armas, espreitavam o com- 
binado ensejo para atirarem certeiros sobre a preza, que repu- 
tavam segura, por estar desprevenida. . . " 

Era uma emboscada, era uma vil traição o que pretendiam 
consumar! Mas, de que náo seriam capazes os asseclas de Sola- 
no Lopes, para se vingarem, e derrotarem os brasileiros!?. . . 
- "Mais longe, no extenso da  ponta, sobre as desigualda- 

des do terreno e mascaradas pela espessa mattaria, collocára o 
coronel Bruguez formidavel fortaleza de foguetes á congreve. 
e 22 canh6es - de grosso calibre - cujas pontarias firmavam 
sobre todos os estreitos passos que deveriam descer e subir, 
transpor e, cruzar as canhoneiras brasileiras, - afim de des- 
truil-as com seus fogos" - anniquilando toda a armada, ma- 
tando toda a guarnição. . . 

"Tudo fora planejado pela sagaz perfidia do guarany, 
que não confia só da  superioridade numerica das forças, o exito 
dos combates, senão principalmente das perfidias, dos embustes 
imprevistos, e dos lances audaciosos da surpresa. 

A sorte dos navios brasileiros, porém, estava bem prote- 
gida pela santidade da causa que defendiam, e pela indomavel 
coragem dos seus tripulantes. 

"Cbncluida a faina da baldeação, logo de manhã, parte 
das guarnições vogára para terra, em busca de lenha, com que 
supprir a escassez do  carvão; - e o resto achava-se em des- 
canço, á excepção das vigias que estavam alérta, nos cestos de 
gávea, e dos homens necessarios á guarda d a  tolda. 

Os sinos de bordo soaram '9 horas da manhã. 
"Repentinamente, por sobre a ponta de Corrientes, a en- 

frentar com a ilha de Méra, levantou-se uma ligeira nuvem de 
fumo, e após essa outras e mais outras; - e quasi ao mesmo 
tempo, ouviu-se cahir do tópo devante, este formidavel grito - 



"Na\ io á proa" ! 3 .  . . E logo este outro - "Esquadra inimiga 
á vista!?". . . 

De prompto, rapidamente, içou a "Meariwz" - o compe- 
tente signal, que foi visto pela tripulação da esquadra. - Ru- 
fam os tambores e trilam os apitos, em todos os navios das 
divisões. 

Quadro pathetico e estupendo! A faina era insana entre 
a marinhagem e soldados. . . 
- A "Amayo?zas" desfraldou aos ventos o terrifico signal 

- "Preparar para combate"!. . . 
Momentos tétricos de um horror sublime!. . . 
Um estremecimento electrisante córre pelas veias dos va- 

lentes officiaes, marinheiros, e soldados, todos acódem pres- 
surosos e contentes aos seus postos de combate, porque é final- 
mente chegado o momento de dar um dia de gloria 5 patria 
querida e estremecida, e de infligir ao sanguinario dictador, o 
primeiro e terrivel castigo pelas atrocidades commettidas em 
AIatto-Grosso, contra populações inermes e indefezas: - deli- 
cudas e frageis mulheres, puras e innocentes creanças!. . . Era 
chegado o ditoso momento do castigo desses barbaros fanatisa- 
dos, desses crudelissimos sequases paraguajros açulados por SO- 
lano contra os pacificos brasileiros!. . . 
- " Incontinente, foram despertados os Fógos nos navios; 

as amárras foram largadas sobre as boias, e as peças e os ro- 
d i ~ i s s ,  num instante, acharam-se promptos em baterias. 

Abrem-se os paióes onde a polvora estava armazenada; as 
balas e as metralhas empilham-se, amontoam-se no convez; as 
gaveas guarnecem-se de atiradores, e os contingentes do exerci- 
to enfileiram-se pelas bordas.. . Pairando sobre as pás e de 
morrões accesos, só esperam os navios o signal de "fogo"!!. . . 
- Metade das guarnições e os melhores praticas, acham- 

se em terra. 
Não importa. . . Como todos são bravos, recolher-se-ão 

aos primeiros estrondos do  combate e com a sua presença 
e coragem - mais se duplicará o enthusiasmo e as forças dos 
que ficaram. 

No entanto, o inimigo se approxima. Desce com grande 



velocidade, no que é ajudado pela correnteza do rio. Dentro de 
15 minutos defrontar-se-á com as nossas divisões para atacal-as 
- Eil-o! Elle ahi apparece! . . . 

Junto á ilha de Méra avistam-se oito vapores rebocando 
seis chalanas razas, a nivellarem-se com as aguas, offerecendo 
como unico alvo a extremidade de grossos canhões de 68 a 80, 
com que vinham artilhados. Flammejam-lhe nos tópos as tres 
cores da Republica paraguaya. Trazem os bojos repletos, atu- 
lhados de gente, e larga facha encarnada divisa-se-lhe sobre as 
bordas. Essa enorme facha era composta dos homens destina- 
dos á abordagem, que vinham revestidos como nos grandes dias 
de festa, do  rubro uniforme de gala, mas com o qual muitos 
festejaram a morte - varados pelas balas dos nossos guer- 
reiros. . . 

Formavam esses soldados um batalhão inteiro, o 6." de in- 
fanteria de marinha, o mais destemido, o mais valente do exer- 
cito paraguayo, e cujas façanhas em Matto-Grosso, corriam de 
bocca em bocca, nas ruas de Assurnpçáo. 

Possantes e herculeos, foram designados na vespera, em 
Humaytá, pelo proprio dictador, que, encorajando-os para a 
lucta sem treguas, e proniettendo-lhes que os que succumbissem 
na guerra - iriam resurgir, gloriosos, em sua patria, - armou- 
os de machados, sabres e revolveres. . . 

O dictador paraguayo ainda não satisfeito com as promes- 
sas fanaticas com que havia preparado os seus soldados - di- 
~igira-lhes uma allocuçáo enthusiastica, recommendandio-lhes 
que não matassem todos os prisioneiros, como elles promettiam 
e juravam, mais que lhes levassem alguns vivos. . . " Que 
fascinora!. . . 

Era medonho o designio desse feroz déspota!. . . Era hor- 
rivel a sua intenção sanguinaria e crudelissima!. . . mas que 
veiu a pagar mais tarde, no dia 1." de Março de 1870, quando 
foi atravessado pela ilharga, com um pontasso de lança que lhe 
vibrcs~ o cabo do exercito brasileiro, denominado Chico-diabo 



Rompia a marcha o Paraguay", commandado pelo ca- 
pitão Alonso, seguindo-lhe as aguas o "Iguarey" - comman- 
dante Cabral; o "Iporé", commandante Ortiz, - o "Salto", 
commandante Alcaráz; o "Pirabébé" - commandante Pereira 
e o "Jejuy",  commandante Anicéto Lopes. "Tambem alli vinha, 
sob o commando de Robles, o "Marque? de Olinda", armado 
em guerra depois de apresado pelo "Taquary", navio capitnnea, 
que fechava a linha. 

Nelle arvorára a sua insignia o velho chefe Mera, tendo 
como capitão de bandeira, o capitão de fragata Martinez. 

"A esquadra paraguaya largou-se de Humaytá á meia noi- 
te, e segundo as instrucçbes que havia recebido do dictador, - 
antes de amanhecer devia passar ao largo dos brasileiros, aproar, 
depois - aguas acima, prolongar-se cada navio com um dos 
nossos vasos, descarregar-lhe toda a artilharia, e sem demóra 
saltar-lhe á abordagem. . . " Era o delirio da victoria! 

"Combinado estava tambem que os atiradores e as ba- 
terias de terra deviam protegel-os e apoiál-os nas peripecias do 
combate, se nesse primeiro arremesso não conseguissem apresar 
os navios brasileiros". 

O plano era deveras arrojado e estupendo de audacia e de 
coragem!. . . Em marcha, desarranjou-se a machina do "Iberá", 
que tambem fazia parte da expedição, dando causa as tentati- 
vas feitas para reparar esse sinistro, que já dia claro, - entes- 
tassem os paraguayos com os navios de Barroso. 

"Mas, mal se approximaram, logo trocaram entre si as de- 
vidas continencias: - ao cruzarem-se, despejam-se reciproca- 
mente nutridas bandas de artilharia", choveram de parte a 
parte, balas e metralhas!. . . "E que chuva de respeito" foi 
aquella! . . . Que saraivada horrivel e aterradora!. . . 
- Apenas dobraram a ilha de Palomera, os navios para- 

guayos aproaram contra a corrente, como se pretendessem exe- 



cutar o plano de abordagem; mas, parando em meio d o  cami- 
rlio, caliiram á ré, e de novo seguiram aguas abaixo, acossados 
já pelo rigoroso fogo tios rodizios de popa dos seus adversarios, 
c!os nossos invenciveis marinheiros". 

Onde iriam? Desanimados pela tenaz resistencia, ou já des- 
baratados pelas perdas e avarias, tentariam acaso fugir, pro- 
curando os canaes de agua escassa, inaccessiveis aos navios bra- 
sileiros todos de grancle calado? 

Iriam aguardar o combate em 1;igar previamente escolhido, 
onde tivessem sobre os inimigos - que forçosamente haviam de 
encalhar, a vantageili das manobras e dos movimentos livres? 
Se era esse o estratagema dos paraguayos, foi esse problema ra- 
pidamente formulado no pensamento d o  denotado chefe Ear- 
roso, o qual, sem hesitar resolveu ir-lhes ao, encontro. 

Deixando o "Panzabyba", onde desfraldára a sua insignia 
na primeira phase do combate, regressára ao  "Arna?o~zas", que 
entzo havia recebido o pratico, e fez aos seus commandados os 
seguintes signaes: - "Bater o inimigo que estiver mais pro- 
ximo ! " 
- "O Brasil espera que cada um cumpra o seu dever"! ... 
Sublime minuto de  heroismo aquelle! 
Que tragedia horrivel se iria alli passar?!. . . 
Reproduzindo as palavras de Nelson, antes da celebre ba- 

talha de Trafalgar, o glorioso chefe brasileiro, não lhe ficou 
somenos no arrojo com que affrontou a morte, e foi, como elle 
- o primeiro a dar o exemplo do que exigia, dos seus subor- 
dinados. 

"Nelson entrou ern fogo adornado com todas as suas conde- 
coraçóes e insignias, offerecendo-se assim, em destaque, como 
alvo aos tiros do inimigo. 

"Debalde seus officiaes lhe representavam, que a sua posi- 
cão de almirante em chefe lhe impunha o dever de não expôr- 
se com tanto ardimento. Elle resoluto e firme, alli ficou até 
cahir mortalmente ferido. 

"Assim igualmente Barroso, de pé - sobre a caixa das ro- 
das, ondeando-lhe ao vento a conlprida e alva barba, apresen- 
tava a sua imponente e marcial figura como ponto de mira aos 



milhares de projectis - que lhe choviam em torno, como gra- 
niso. . . 

"Tendo ao lado o intrepido commandante Brito e o ha-, 
bilissimo pratico Gustavino, - só desceu do seu posto arrisca- 
do, quando já não havia inimigos a debellar. 

"E como o heróe da  "Victory" - podia tambem repetir 
ao terminar a batalha: 

"Graças a Deus cumpri o meu dever"! 

"Esperava e não fugia, o inimigo collocado em linha de 
batalha. 

Sob a protecçáo da  artilharia e fuzilaria de  terra, estava 
elle ao  abrigo de qualquer tentativa de abordagem, e, para 
maior segurança amarrára as chatas com espias, conservando- 
se os vapores sobre rodas, cosidos com a barranca. 

A escolha dessa posição fora verdadeiramente inspirada! 

O canal tortuoso em que os navios brasileiros tinham de 
manobrar tão estreito era, que ao lado da  ilha, a oscillação das 
aguas causada pela passagem dos vapores desmoronava a terra 
da  margem. .  . Ao fazerem a travessia em frente d o  Riachuelo, 
eram obrigados a passar t ão  rente á alterosa barranca, em que 
Bruguez assestára suas baterias, que até pedras arrojavam sobre 
o convez os soldados paraguayos, cautelosamente agachados den- 
tro das vallas em que se occultava a infanteria. 

De nada Ihes valeu a estrategia, porque onde quer, po- 
rém, que se refugiassem, resolvera o chefe Barroso i r  procural- 
os, e, nenhum obstaculo, por mais temeroso que se lhe afigu- 
rasse, fal-o-ia recuar desse ardoroso intento. 

"Ao signal d o  navio chefe, as divisses, seguindo nas aguas 
da  "Belmonte", que era testa da columna, e a primeira a in- 
verter a linha da  frente, manobraram para descer o rio, até 
haver largura bastante em que pudessem dar a volta, prolon- 
gar-se com o inimigo e batel-o. Não  permittiam a differença 
de calado e comprimento dos navios brasileiros, que elles fi- 
zcssem rotação no mesmo lugar, sendo-lhes preciso distanciarem- 
se grandemente, até encontrar espaço. 

O "Ama~onas"  teve de percorrer uma longa distancia, che- 



gando a perder de vista o resto da esquadra, em consequencia 
das sinuosidades do canal. 

Dahi resultava que os paraguayos tinham mais uma vanta- 
gem importante, qual a de facilmente poderem cortar a linha 
brasileira o que, de facto, effectuaram. 

Atravessou a Belmo~zte" o arriscado passo, e fel-o com 
toda a bravura e galhardia, supportando ella só todo o fogo da 
esquadra inimiga, dos atiradores, e das baterias de terra, que 
então se desmascararam e appareceram. 

Virando aguas abaixo, encalhou o "Jequitinhonha" - em 
uin banco de areia, que separa - dois canaes estreitos, justa- 
mente e m  frente á artilharia de Bruguey. Fez a tripulação es- 
forços sobrehumanos, inauditos, para safar a corveta, recebendo 
a tiros de pistola o cerrado e mortifero fogo do inimigo. 

Não 0 conseguiu, porém: - travou-se então uma lucta me- 
donha, desesperada, desigual, entre as baterias de terra, tres 
navios paraguayos, que tentaram abordál-a, - e a nossa ca- 
nhoneira immovel ! . . . 

Como imaginar senhores o quadro horroroso e estupendo, 
que ali então se desenrolou?!. . . Rareia a tripulaçáo dizimada 
pela metralha inimiga, mas conserva-se heroicamente sobre o 
convêz - despejando com as suas oito peças, violento fogo 
contra os de terra, que a fulminam, e repellindo a abordagem 
com o maior denodo e heroismo, só proprio dos nossos mari- 
i~heiros. 

Tombam as vergas dos mastros, o tubo do  vapor deixa 
sahir a fumaça que se escapa em borbotões pelos buracos que o 
crivam; - a proa, as amuradas, os escaleres voam em estilha- 
cos, convertendo-se em outros tantos projectis contra a guar- 
nição. 
- Mas, nem assim deixa ella o seu posto de honra e de 

coragem e sómente deixa de atirar, ao cahir da noite, depois 
de calados os fogos do inimigo. 

Alli encontra morte gloriosa o esperançoso guarda-marinha 
Lima Barros, mais 17 cadaveres, entre os quaes o do pratico 
André Motta, e grande numero de feridos enchem o tombadilho. 
E' tambem contuso o chefe Gomensoro, recebendo a seu lado 





Marcilio Dias, um simples e obscuro marinheiro, eternisa 
o seu nome pelejando a sabre com quatro paraguayos, dois cios 
quaes rolam a seus pés; mas crivado de feridas, vascilla e cáe 

exangue e moribundo, aos ferozes golpes dos outros dois.. . 

Escorrega-se no sangue, tropeça-se sobre cadaveres, mas a 
lucta não arrefece, e antes continúa ardentemente accesa; já o 
Inimigo é senhor do convêz, desde a popa até o mastro grande: 
~cpoderou-se do leme, amainou o nosso pavilhão que ia ser ras- 
gado. . . 

A guarnição dizimada, retira-se para a proa e entrinchei- 
ra-se atraz das peças, continuando sempre a resistir. . . a luctar! ... 

Durava essa pugna suprema uma longa, angustiosa hora, e 
os brasileiros teriam fatalmente de succumbir ao formidavel nu- 
mero de inimigos, - porque officiaes e soldados tombavam uns 
após outros quando o navio chefe, a "Mearirn" e a "Belmo~zte" - 
apercebendo-se do que occorria, aproaram cada um por seu lado 
para esse grupo tremendo de quatro navios, - que se enviavam 
reciprocamente á morte, se degladiavam, se esphacelavam ... Com- 
prehendendo os abordantes paraguayos os perigos que os amea- 
çava, largam apressadamente o costado da "Parnahyba", aban- 
donando os que combatiam no convez. Estes hesitam, enfraque- 
cem, ao passo que os brasileiros, cobrando alento e maior deno- 
do, carregam sobre elles, indo á frente o immediato Chaves, e, 
os que não se precipitam ao rio - procurando salvar-se, são todos 
ali trapassados á bayoneta, e caem mortos aos pés dos nossos 
bravos ! . . . 

Os restos da destemida guarniqão, atroam então os ares com 
gritos de - Victoria - ! . . . 

A "Parnahyba" está salva, e de novo tremúla em sua popa. 
a nobre bandeira da palria, um momento apenas abatida pelos 
inimigos. 

"No entretanto, todos os demais navios das divisões tinham 
vindo occupar seu posto, na linha de batalha, que se tornára 
geral, e cégamente se feria. E' quasi impossivel pintar, ou mes- 
mo pallidamente descrever, o sublime horror dessa lucta gigan- 
tesca, desse prélio infernal, concentrando em poucas braças de 



espaço, e no qual cerca de sete mil homens procuravam raivosa, 
desapiedadamente exterminar-se uns aos outros. 

Os tiros das pecas de artilharia, o estourar dos foguetes 5 
congréve e o crepitar da  fuzilaria succediain-se de parte a parte 
com rapidez tal, que seu ininterrompido estrondear, immensa- 
mente augmentado pelos écos d o  rio, resoava á população ater- 
rada, apavorada de Corrientes, e mais longe ainda, á ariciosn 
guarnição de 1-Iumaytá, como ribombar terrivel e incessante de 
medonha trovoada. . 

Estremecia o sólo a leguas de distancia, e nas agrestes planu- 
ras, corriam iricados os pellos, tranzidos de um pavor espan- 
toso, milhares de animaes que procuravam esconder-se na es- 
curidão das selvas protectoras! 

O horror avassalava até as proprias bestas féras! . . . Era 
u m  quadro medonho, indescriptivel, infernal ! 

"O proprio a r51  de que os paraguayos se serviram, masca- 
rando as baterias com a matta, foi-lhes adverso e fatal. Não 
perdiam os navios brasileiros um tiro siquer. As balas despen- 
didas da  esquadra levam de rojo frondosas, corpulentas arvores, 
as quaes eram outras tantas monstruosas planquetas a desmon- 
tar  canhões, esmagar artilheiros e abrir claros enormes nas filas 
dos atiradores collocados á rectaguarda. 

A "Mearim" - ao mando d o  bravo Elisiario Barbosa, pos- 
tada apenas a cincoenta braças da  esquadra, e baterias inimigas, 
arremessa-lhes cerradas e quasi ininterruptas cargas de artilha- 
ria e fuzilaria, repelle as abordagens que por vezes foram ten- 
tadas pelos adversarios, e sómente abandona esse heroico posto, 
- quando voa em soccorro da  "Par?zahyba" ou d a  "Belmonte", 
prestes a sossobrar. Em seu tombadilho, luctando como um bra- 
vo, recebe nobremente a morte o guarda-marinha Torreão. 
- Depois de aguentar ella só a furia e o rancor do inimi- 

go, a "Belmonte" vê-se presa de incendio ateiado por uma for- 
tissima explosão. 

Pelos 37 rombos que tem nos costados, penetra a agua em 
borbotões, e apaga as chammas, mas déssa circumstancia mesmo 
lhe advém maior e mais temivel perigo. As bombas e baldes 
funccionando incessantemente não conseguem exgottál-a; o li- 



quido elemento vae enchendo o navio; sóbe rapidamente, alaga 
dois pés acima da coberta; a proa mergulha, e a conhoneira esti 
prestes a desnpparecer. , . Só então o intrepido commandante 
Abreu, que apezar de ferido conserva-se no passadiço - trata 
de encalhal-a, como unico meio de salvação, e immediatamente 
cuida de tapar-lhe os rombos - para de novo voltar ao combate ... 

Cáem a seu lado, morto, o 2." tenente Teixeira Pinto, e gra- 
vemente ferido o pratico Pozzo. 

No "Beberzbe", o commandante Bonifacio de Sant'Anna 
comporta-se com toda a bravura, expondo denodadamente a vi- 
da  preciosa que alguns dias depois devia ser sacrificada na pas- 
sagem das "Mercêdes": - na Iguaterny" - o impertubavel 
Coimbra, é conduzido em braços para a camara; o immediato 
Pimentel - que o substitue no passadiço, perde cinco minutos 
depois a cabeça, levada por uma bala; assume então o comman- 
do o jovem Gomes dos Santos, executando com denodo e galhar- 
dia as instrucçUes que lhe envia o prostrado commandante. Este 
navio collocára-se ao lado do  " Jequitinhonha" para defendel-O 
t, ahi supportou com elle, todo o fogo das baterias e da esquadra 
praguaya, que se encarniçavam contra a desmantellada canho- 
neira. 

No " Ypzranga" - o denodado e valoroso Alvaro de Carva- 
lho gravemente enfermo - rivalisa em arrojo e sangue frio com 

I os mais valentes, e consegue metter no fundo uma chata. 
Hoenholtz, admiravel de enthusiasmo e de bravura, revela, 

na "Araguary" - qualidades excepcionaes de commando, raris- 
simas em marinheiros de tão pouca idade. Elle bate-se com viva- 
cidade, com coragem extrema, e, ao mesmo tempo que procura 
causar o maior damno ao inimigo e cortar-lhe a retirada, soccor- 
re por suas proprias mãos, atirando-lhes cabos para a elles se 
agarrarem, algumas prac;as que se debatiam contra a correnteza 
e prestes a afogar-se. 

Entre o banco de areia e a bateria, no mais estreito passo, 
cercam-n'o os tres vapores que tinham abordado a "Parnahyba". 

O "Taquary" approxima-se a dez braças, mas recúa, rece- 



bendo a queima bucha - os disparos dos tres rodizios d s  ca- 
nhoneira, simultaneatnente carregados á metralha e bala. 
- Os paraguayos, por sua parte, pelejam com uma cora- 

gem inexcedivel, espantosa. Não é só o desprezo da morte que 
ostentam, senão o desejo de conseguil-a como heróes, ou como 
martyres de Lopes. Com uma tenacidade céga arremessam-se á 
abordagem de quantos navios se avisinham nas diversas peripe- 
cias do combate, e, as successivas e tremendas derrotas que ex- 
perimentam, as perdas enormes que soffrem, parece que mais 
Ilies redobram o furor, a sêde de vingança, e mais Ihes incitam 
a selvagem bravura. 

Suas chatas, atirando ao  lume d'agua, com os grossos ca- 
nhões que montavam, - despedaçam os flancos dos navios bra- 
sileiros, anieaçando submergil-os de instante a instante. A arti- 
lharia e a fuzilaria da  margem, tambem arrojam sobre elles mi- 
lhares de bombas, balas e metralhas. . . 

"A batalha tocou o seu auge; a lucta travada era inenarra- 
vel, estupenda, titanica, e era talvez ainda duvidoso o exito de 
tão terrifica e mortifica contenda, quando na mente do velho 
commandante chefe Barroso, surge a tremenda concepção que 

ai pôr termo glorioso á renhida e porfiada lucta. . . 
- "Depois de inquerir o commandante Brito, sobre a força 

do navio, e o pratico sobre a profundidade do canal, transmitte 
a ordem, que mais tarde, reproduzida por Taphetoff, em Lissa, 
deu aos austriacos uma tão celebre victoria. 

Para que esse tão glorioso feito possa ser descripto com in- 
teira fidelidade, e não se supponha, que o narrador compõe, de 
lavra propria, deixemos que o proprio, hoje legendario Barroso 
descreva, com a sua linguagem simples e desataviada, esse feito 
glorioso e memorando: - Diz elle: - : - "Subi, e a minha re- 
solução foi acabar, de uma vez, toda a esquadra paraguaya, o 
que teria conseguido, se os quatro vapores inimigos, que esta- 
vam para cima, não tivessem fugido. 

"Puz a proa sobre o primeiro e o esmigalhei, ficando com- 
pletamente inutilizado, com agua aberta e indo a pique. 

"Segui a mesma manobra com o segundo,.que era o "Mar- 
quer de Olinda" e inutilizei-o; e depois ao  terceiro, que era o 



"Salto" - o qual ficou no mesmo estado. Os quatro restantes. 
vendo a manobra que eu praticava, e que me dispunha a fazer- 
Ihes o mesmo, trataram de fugir rio acima. 

"Depois de destruir o terceiro vapor, puz a proa em uma 
das canhoneiras, fluctuantes, a qual com o choque e um tiro foi 
a o  fundo". "Exmo. sr. Almirante, todas estas manobras eram 
feitas sob o fogo mais vivo, quer dos navios e chatas, quer da  
artilharia de terra e mosquetaria de mil espingardas. A minha in- 
tenção era destruir, por esta forma toda a esquadra paraguaya, 
antes que descesse ou subisse porque necessariamente mais tarde 
ou mais cedo, tinhamos J e  encalhar, por ser naquella localidade 
muito estreito o canal. 

"Concluida esta faiiia, tratei de tomar as chatas - que ao 
approximar-me dellas, eram abandonadas, saltando as guarni- 
cóes ao  rio e nadando para terra que ficava proxiina. 

Eis, ahi, senhores, com que singeleza, com que naturalidade, 
o grande heróe do Riachuelo, o almirante Barroso - deu parte 
ao  departamento do ministerio da  marinha, de então - da es- 
trondosa victuria que aniquillou a armada dc Lopes! E' que os 
inarinheiros e soldados 1150 sabem fallar linguagens enfeitadas. 
não burilam termos e phrases de effeito.. . 

Praticam proezas com risco e sacrificio da  propria vida, e 
esses actos de coragem de bravura e de temeridade, são as formas 
mais eloquentes da sua expressão!. . . da  sua sublime rethorica! 

O assignalado triumpho que coroou a nossa gloriosa armada 
custou-nos 103 mortos. 123 feridos e 20 extraviados, afóra im- 
portantes avarias em quasi todos os navios das nossas divisóes. 

Os paraguayos, porém, perderam mais de mil homens, qua- 
tro vapores e seis baterias fluctuantes, como ficou certo. 

* * *  
Meus senhores. 
A batalha do Riachuelo, considerada debaixo d o  ponto dc 

vista exclusivamente militar, foi um dos maiores feitos navaes 
de que reza a historia. 



Ella assignalou uma época notavel nos annaes da marinha, 
innovando audaciosamente a tactica até então conhecida. 

Só em combates parciaes, até aquelle tempo, se tinha apre- 
ciado o proveito a tirar do vapor, jamais experimentado nas 
grandes luctas de esquadra contra esquadra. 

"Ao Brasil coube a insigne gloria de resolver esse problema. 
mostrando o genio militar do chefe Barroso, que um simples na- 
vio de madeira, de rodas, e de calado improprio para o theatro 
de suas evoluçóes, podia ser empregado como perigoso e irresis- 
tivel ariete ! . . . 

E a apreciação insuspeita das grandes nações maritimas 
ainda mais realça os louros colhidos pelo Brasil - no memoravel 
dia 1 1  de Junho de 1865, - porque todas ellas foram unanimes 
em applaudir os actos de audacia, de bravura e nunca usada es- 
trategia, empregados pelos nossos guerreiros, naquella memo- 
ravel batalha". 

* * *  

Vou concluir, senhores. 
A vossa generosa attenção de que não desejo abusar, já 

deve sentir-se fatigada, e carece de repouso. 
A palavra do orador é arida e desartificiosa, não tem o en- 

canto da forma, nem a elegancia da arte. Como tal, terá sido 
enfadonha e fatigante, embora o assumpto de que me tenho 
occupado - seja um dos reflexos de uma explendente constella- 
çáo de feitos heroicos e sobrehumanos, dos nossos valentes sol- 
dados e marinheiros. 

O Brasil actual, o Brasil da nova éra, o Brasil republicano 
- tem conquistado por toda a parte, nas mais remotas nações, 
um saliente lugar de hegemonia entre as potencias sul-americanas, 
Mas, a par com essa saliente posição - de paiz rico e adianta- 
do, não esquece elle as suas passadas glorias. E não as esquece, 
antes as relembra e salienta, porque - tendo já construido pode- 
rosos vasos de guerra e adestrado para os exercicios maritimos 
tanto officiaes como soldados, é certo que, embora senhor de uma 
força naval respeitavel, não pretende o Brasil usar dessas ma- 
chinas destruidoras para guerrear outros povos de qualquer paiz 



que sejam, como ainda ha pouco solemnemente foi affirrna- 
do, pelos delegados brasileiros, na conferencia que se realisou na 
nação chilena. 

E deve ser assim senhores. N o  Brasil, cujo territorio é im- 
menso; cujos rios são interminos e caudalosos; cujas florestas 
são frondosas e impenetraveis, e cujas serras são extensissimas e 
inaccessiveis, bom é que os seus navios de guerra sejam colossaes 
e possantes, não só para corresponderem á majestade da  nação 
que representam, como para não divergirem da  grandeza, do  
valor, da  coragem dos seus naturaes. 

E onde tudo é assim soberbo e majestoso, onde tudo nos 
fala, nos palpita, coragem, grandeza e heroismo, apenas se divisa 
nesta solemnidade uma particula fraca, descolorida e desconcer- 
tada. que é o obscuro orador que ora vos fala e que sem estylo, 
sem colorido e sem eloquencia, não soube honrar as tradições 
deste Instituto, não soube corresponder á vossa benevolente 
altenção. 
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Fazenda de Ibicaba 

titedito of fert~cido ao  Iiistituto pelo seu alctov G. 

iVnslz Jíortotz 6 gvnciosn~iic~zfc vcvtido do i?zgle- )CIO 

sr. dr. Jogo d l ig l i s fo  Pcrcirir Jillziov. 

"Quando o Sr. quizer voltar a Ibicaba, avise-me e mandarei 
esperal-o á estação." Estas palavras, que ainda me parece ouvil- 
as hontem, já foram, no entanto, pronunciadas ha bem mais de 
quarenta annos! 

Por quantas mudanças passou o Brasil nesse lapso de tem- 
po! Esboroou-se todo um velho mundo exótico de um Imperio e 
surgiu uma poderosa Republica, - uma Republica que desem- 
penha, em relação ás nações do I-Iemispherio Meridional, o mes- 
mo papel que os Estados Unidos quanto ás do Norte. Aquellas 
hospitaleiras palavras foram pronunciadas pelo Sr. Vergueiro, 
o proprietario de ((Ibicaba", mesmo quando o Sr. Hammond e 
eu tomavamos nossos lugares no "trolley" tirado por uma pare- 
lha tordilha, bem tratada e fogosa, pertencente ao Sr. Vergueiro 
e que devia rapidamente nos levar até ao trem, depois de haver- 
mos passado um magnifico dia a caçar marrequinhas e narcejas 
nos pantanos e lagos de Ibicaba. Como, em certa occasião, se me 
deparasse um dia santificado, julguei ser o melhor de gosál-o fazer 
uma visita, sob circumstancias particulares interessantes, áquella 
fazenda encantadora, onde q~iasi  todo o estrangeiro da America 



do Norte ou da  Europa, em visita á Provincia de São Paulo, é 
principescamente hospedado. Escrevi ao meu amigo, communi- 
cando-lhe que, si a Providencia o permittisse, eu estaria em Cor- 
deiros, - a estação mais proxima de sua casa, no dia 23 de 
Junho. Esse dia é a vespera de São João e um grande dia nas 
fazendas. Nos demais dias de festas, o povo brasileiro corre para 
os povoados e cidades, mas, por "São João", a corrente vai das 
villas e cidades para o campo. Sómente nos "sitios" é possivel 
assistir-se a uma festa de São João, em todo o seu explendor. 
Para os Brasileiros, ella é como o Natal para os Anglo-Saxões. 
No Brasil ~Meridional, como o Natal entre nós, a festa de São 
João cae em pleno inverno. Mas não imagineis, pela expressão 
"pleno inverno", scenas de gelo e neve, e nem admittaes que arre- 
pios de frio vos passem pelo corpo, á simples imaginação de 
ventos glaciaes, ou de paisagens tristes. Em pleno inverno, al- 
gumas arvores tem derrubado a folhagem, umas poucas plan- 
tas, - a sensitiva, principalmente, tem sido tostadas por uma 
leve geada, mas as florestas, essas estão ainda, verdejantes. A 
atmosphera, nada carregada, de todo livre do calor abafadiço, é 
simplesmente deliciosa, emquanto que a alegre "flor de São 
João", uma variedade de "trombeta", assemelhando-se á "trepa- 
deira da Virginia", surge, em admiravel profusão, pelos campos, 
ou então, se dependura das arvores, em graciosos festões. 

Sob outros aspectos, ainda é o "São João" parecido com o 
"Natal". E' o tempo em que o enthusiasmo do povo pelos fogos 
de artificio chega ao auge. Não hesito em dizer que, durante o 
nez de Junho, queima-se bem bom dinheiro em fórma de pol- 
vora, o sufficiente para a reparação de metade das estradas do 
paiz. A razão de ser São João Baptista festejado com fogos, é 
de difficil explicação. Pensei uma vez que houvesse talvez al- 
guma confusão de personagens, e que São João Evangelista, o 
'bBoanerges", que pretendia fazer cahir fogo do céo sobre os 
villões pouco hospitaleiros, estava de certo modo confundido no 
calendario, com o "Eremita", que mais tem a lidar com agua 
do que com fogo. Mas, com uma outra direcção, é possivel en- 
contrar-se explicação provavel. Alguns annos passados, na ves- 
pera de São João, como eu passasse, debaixo de consideravel ba- 



rulheira, pelas ruas de Campinas, através de bombas. pistolóes e 
"buscapés", tive opportunidade de ver uma mulher, em uma 
janella de um sobrado, a segurar duas "\elas romanas accesas". 
Como soprasse vento contrario, as fagulhas iam cahir-lhe no 
rosto e nos braços nús. A'Iesmo assim, ella, corajosamente, seglirou 
«s dois pistolóes, até ir a ultima bala estourar no alto, mas, nesse 
ínterim, gritava a plenos pulmóes, "Diabo! Diabo! Diabo!" 14a- 
\ i a  ali uma evidente homenagem ao santo, mas tambem uma 
i-cal invocação d o  deri~onio, em cuja adoração o fogo nrio parecia 
rniiito fóra de proposito. 

Alas, voltemos atrás. A's 7 horas da  tarde do mesmo dia 23 
cie junho cie 1883, eu estava na estacáo de Campinas, e. ás 3,30 
embarcava, em companhia de meu jovem amigo Sr. R. 6. 5. 
I)avicls, engenheiro d o  Telegrapho, para as companhias ferro- 
\ iarias Paulista e Mcgyana, o qual, por ser um photographo ama- 
dor, gentilmente se me offerecera para tirar algiimas vistas cia 

Nosso amigo commum, Sr. ii'alter J .  I Iammond, inspector- 
geral da  Companhia Paulista, tinha dado permissão para viajar- 
1xo\ na locomotivrt, onde estariamos 111 res da  poeira e poderia- 
i i x i \  melhor apreciar o panorama da regiáo. Tendo dois saccos 
c i t  café vasios, á i ~ ~ i s a  de almofadas, sobre um tamborete, foinos 
por ali a fóra, em disparada, a 70 milhas por hora, através do 
ai- einbalsamado deste delicioso clima. Depois da  passagem por 
tiiias pequenas estaç0es", Boa Lista" e "Kebouças", chegámos n 

"Santa Barbara". Esta estac;ão tira o nome da  villa de Santa 
Kaibara, distante seis milhas, mais ou menos. Foi neste districto 
c;ue a maior parte dos emigrantes dos Estados do Sul (E.  C. A.) 
sc estabeleceu. Foram infelizes taes emigrantes escolhendo ~ i m a  
região que, geralmente, não é propicia á lavoura de café. A con- 
5-qiiencia foi que, por muitos annos, quando o algodão estava a 
bzixo preço elles iiáo pcdiam descarregar sobre o café, então o 
iinico artigo de exportação desta Provincia, que remunerava o 
trabalho do lavrador. Mas, por essa occasiáo, o algodáo j i  prin- 
c i p i a ~ a  a subir e o café a baixar. 

Deixando *&Santa Barbara", pa\sámos, i nossa direita, pela 



florescente fabrica de tecidos de algodão dos Srs. Rolston & 
Queiroz, atravessámos o rio Piracicaba, sobre uma ponte estreita, 
e fomos parar, por instantes, na caixa dagua do "Tatú". Na 
collina á nossa esquerda, fica o esplendido laranjal do Sr. Can- 
dido Serra. Os fructos dourados, de permeio com as lustrosas fo- 
lhas verdes, pendiam em cachos, dos ramos e cobriam o chão. 

Após a estação de "Tatú", vem Limeira, pequena cidade 
situada em uma collina. Quando chegámos ali, encontrámos a 
p:atafórma da estação repleta de negros, todos bem vestidos, os 
ciuaes, uma vez abertas as portas dos carros, correram em busca 
de lugares. Deixámos o Iiigar á frente da machina, afim de apre- 
ciarmos esse novo aspecto. Os homens estavam vestidos de dif- 
ferentes modos, mas as tnulheres trajavam-se todos igualmente, 
de fina musselina branca. Suas cabeças de ébano estavam ador- 
nadas de grinaldas de noiva, com um longo pendente cahindo 
sobre as costas. Informaram-nos então que taes filhos e filhas 
da Africa pertenciam á fazenda para a qual nós tambem nos di- 
rigiamos. Dito "pessoal" se compunha de dezoito casaes de noi- 
vos, aos quaes o "senhor" fizera vestir em trajes nupciaes e man- 
dára até á cidade, afim de regularmente se casarem perante a 
Egreja Catholica. 

A's 4 horas da tarde, chegámos a Cordeiros, onde deviamos 
desembarcar, para tomarmos o "trolley", rumo da fazenda, a 
dois kilometros e meio de distancia. Em Cordeiros, bifurca-se a 
estrada de ferro: uma linha vai ter a Portu-Ferreira, indo a OLI- 

t ra  para Rio Claro. Lma e outra váo estender-se por zonas ca- 
feeiras riquissimas, talvez as melhores do Brasil. Debaixo da 
excellente direcção do primeiro presidente, Dr. Falcão Filho, e 
de seu competente substituto, Sr. W J .  Hammond, aquellas ferro- 
vias têm dado dividendos que variam de 10 a 12 % ao anno. O 
Sr. Hammond é um jovem engenheiro, perfeito senhor de sua 
profissão. Elle se orgulha das linhas entregues á sua guarda, e, 
comquanto inglez de nascimento, elle se não deixa arrastar pelo 
carrancismo inglez em niateria de estradas de ferro. Convencido 
de que muitos coisas do systema americano se adaptam melhor 
a um paiz novo e extenso como seja o Brasil, elle náo hesita em 
procurar introduzir melhoramentos americanos. Só pensar em fa- 



zcr-se uma viagem de trezentas ou quatrocentas milhas, fechado 
em um vagão de con~partimentos, typo inglez, sem a menor com- 
n~odidade,  nem mesmo agua para beber, basta!. . . Imaginemos 
ainda o facto de ter um christáo que esperar, depois de haver 
comprado seu bilhete, não se sabe quanto tempo, para ter cada 
\olume de sua bagagem pesado, antes que possa ser despachado, 
e, depois de tudo, ainda ver sua mala cheia de rotulos grudados, 
á moda dos antigos letreiros com que os hoteis de meio seculo 
a t r u  se faziam annunciar. 

Quando, com o auxilio do chefe da  estação, recebemos as 
nossas bagagens, machinas photographicas.e espingardas, e pas- 
sámos pelo lugar onde nos esperava o "trolley", pudemos ter 
Lima prova cabal d o  tratamento bondoso que, em Ibicaba, se dis- 
pensava aos escravos. Os retintos devotos de Hymeneu, que nós 
tinhamos recebido em Limeira, contando com a indulgencia de 
seu "senhor", empoleiraram-se no "trolley": tres ou quatro pro- 
curavam sentar-se dentro, outros tantos aboletavam-se atraz, em- 
quanto que ainda outros pretendentes queriam sentar-se ao  lado 
d o  boleeiro. Este ultimo objectou-lhes que havia hospedes para 
Ibicaba e Ihes fez ver que deviam fazer o resto da  jornada, a pé. 
Noivas e noivos com muita reluctancia deixaram seus lugares 
emquanto que o Sr. Davids e eu nos assenhoreámos do "trolley". 

O "trolley" merece algumas palavras, pelo facto de marcar 
tima época nos progressivos melhoramentos da  locomoçáo. En- 
contra-se-lhe a origem no "buckbaard" da Pensylvania. O Sr. 
Vergiieiro, de Ibicaba, foi o primeiro brasileiro que teve a idéa 
de introduzir ditos vehiculos entre os Paulistas. O "trolley" foi, 
na verdade, uma feliz lembrança. Coisa alguma poderia melhor 
servir para as estradas brasileiras, e, por isso mesmo, foi adoptado 
por toda a parte. Em suas diversas modificações, ora com dois 
assentos, ora com quatro e mesmo com seis; ás vezes com cober- 
t a  e outras sem ella, elle quasi que substituiu por completo, o 
vagaroso e desairoso "bangué". primitivamente o unico meio de 
conducção em viagem, excepto "a cavallo", utilizado em muitas 
partes do paiz. Os brasileiros são crueis "Jehers" mas o "trolley" 
póde resistir a qualquer espécie de más estradas, ou a qualquer 
serviço pesado. 



Em nosso caminho de Cordeiros para a fazenda, iamos con- 
stantemente passando pelos grupos desgarrados do bando cle noi- 
vos. As noivas carregavam as caudas dos vestidos sobre os hom- 
bros, emquanto que os sapatos dos noivos, ou fosse por economia, 
<;LI para allivio dos pés agoniados, deshabituados como estavam 
a taes aperturas, iam debaixo dos braços de seus donos. Assim 
que galgámos a crista d;i ultima collina que nos separava da  fa- 
zenda, as casas de Ibicaba appareceram ás nossas vistas. A estra- 
da  alcanca a fazenda, pela frente esquerda d o  casarío: A pri- 
meira coisa a ferir-nos a vista, foi a alta chaminé da  casa das 
machinas; depois surge uma longa fileira de casas, que occulta; 
após si, o cafesal, a tiilha, a serraria e os alojamentos dos cama- 
radas. 

Proximo á parte dianteira das casas já referidas, está a resi- 
dencia do fazendeiro, uiii sobrado de dois andares, parcialmente 
encoberto pelo basto arvoredo. 

Mais além da  casa de morada, estão as estrebarias, cochei- 
ras e estábulos de vaccas leiteiras. As casas existentes em frente 
ao  edificio principal se destinam a fins diversos, como sejam de- 
posito~,  etc. Uma série de grandes lagoas augmenta sobremanei- 
r a  a belleza do panorama. Erguendo-se por detrás da  casa e ru- 
mando para nordeste, descortina-se uma alta serra, toda coberta 
de cafesaes e offerecendo á vista um bello fundo verde escuro. 
Por toda a parte, a vista é encantadora e bem digna d o  grande 
espirito einprehendedor de seu infatigavel proprietario. Na occa- 
siáo em que chegavamos i fazenda. a scena se tornou ainda mais 
rica pelo apparecimento de quarenta negrinhos, correndo, iuorro 
acima, ao encontro de seus titios e titias, que tinham ido até á 
cidade, para se casarem. O boleeiro brandia o chicote, os cavallos 
desciam a collina em disparada, e logo o trolley parava em frente 
á entrada da  casa de morada. 

Dadas as boas vindas e levados até aos aposentos a n6s 
destinados, preparámo-nos para o jantar. '4's 5,30, já estava 
clle na mesa que gemia ao peso de uma tal variedade e profu- 
s:,o de iguarias, como o exigem os dias prosperos da  hospitali- 
dade meridional. Peixe, gallinha,, carneiro, leitão assado, ros- 
bife, batatas, couve-flor, seguindo-se a isso tudo variadissima 



sobremesa. Para finalizar, vem o indispensavel e perfumoso 
café. Por café, os senhores devem imaginar alguma coisa bem 
diversa da  zurrapa requentada que, na Inglaterra e nos Esta- 
c!os Unidos, não raro impingem com tal denominação. Os Bra- 
sileiros tem um processo todo seu para o preparo da  deliciosa 
bebida, e eu posso dizer que a bebida brasileira nem se rebaixa 
á comparação com qualquer outra similar, que já tenho pro- 

na America. Para o beneficio dos devotos da  deliciosa be- 
bida, descreverei aqui a maneira de preparar o café " á  brasi- 
leira". Em primeiro lugar, o fazendeiro brasileiro guarda o café 
em casca, por varios annos (quanto mais tempo, melhor), quan- 
c10 elle o destina para o uso de sua casa. O seg~indo principal 
cuidado está em torral-o. E' isto de maxima importancia. .A 
metade da  arte de produzir bom café está na intelligente direc- 
ção desta parte d o  processo. Si o gráo não estiver conveniente- 
mente torrado, não haverá possibilidade de se fazer d o  mesmo 
uma bebida supportavel. Quando no decorrer da  torrefac):?o, 
tcm o café attingido o ..ponton desejado, o gráo fica duro e 
toma uma cor semelhante á do rapé. Caso não tenha ficado bem 
torrado o gráo, a bebida do mesmo proveniente terá um gosto 
ncre e desagradavel. Si, porém, elle tiver torrado de mais. já 
c. gosto será de um amargo bastante accentuado. Depois de tor- 
rado. o café vai para um almofariz de madeira, chamado pilão, 
onde o socam com uma grande "mão" de pau, até ficar redu- 
zido a pó impalpavel. Para preparar a bebida, despeja-se len- 
tamente agua a ferver, sobre o pó, posto previamente dentro de 
L!m sacco um tanto parecido com o utilizado para coar geléa. 
Dito sacco, - o coadouro, deixam-no aberto em uma das extre- 
midades, para receber a agua por ali. N o  Brasil, para uma boa 
porçzo de pó de café, usa-se pôr muito pouca agua. Na Ameri- 
ca, e priilcipalmente nos Estados Unidos, dá-se justamente o 
opposto: muita agua e poiico café. Será impossivel preparar-se 
um bom café, seja qual for  o processo empregado, si não hou- 
ver abuildaiicia de pó. Por outro lado não ha necessidade de 
ingerir, duas vezes ao dia, duas ou tres chicaras de zurrapa, 
quando uma sexta parte de agua, para uma mesma porção de 
pó de café, convenientemente torrado, póde produzir uma pe- 



quena chicara de delicioso nectar, proprio mesmo para ser to- 
mado pelos deuses do Olympo. Coisa alguma poderá passar por 
café; o legitimo não deixa mancha sobre os lados da  chicara, 
quando, com uma colher, se despeja o liquido nella. Os maridos 
hão de perdoar esta digressão, si suas esposas, amanhã, Ihes de- 
rem para beber uma chicara melhor, embora menor, de cafb 
como nunca antes o provaram .Mas, não nos esqueçamos que 
estamos em Ibicaba, uma da; mais bem organizadas plantaçóes 
de  café, em todo o Brasil, e que Òs senhores ainda não foram 
apresentados ao  proprietario de Ibicaba. Emquanto elle e s t j  
empenhado, em seu escriptorio, na leitura rapida da  correspon- 
dencia recemchegada do Rio e de São Paulo, quero dizer-lhes 
quem é elle. E' o Sr. Commendador Josb Vergueiro, filho d o  Se- 
ilador Nicolau Pereira de Campos \'ergueiro. Seu progenitor 
tomou papel saliente na politica brasileira. No tempo do Brasil- 
colonia, elle foi mandado, como deputado, ao Parlamento Por- 
tuguez. A 6 de .4bril cie 1531, foi a elle que D. Pedro I com 
tanto empenho procurou, afim de lhe pedir conselhos. Naquelle 
anno, elle, com outros dois, foi feito regente do imperio. Em 
1837, elle foi um dos oito signatarios da  petição dirigida a D. 
Pedro 11, ainda na menoridade, solicitando-lhe que tomasse em 
suas mãos as redeas cio governo, tendo sido ainda elle quem 
collocou a coroa sobre a cabeça do joven monarcha. Na revo- 
luç io  conhecida pela denominação de "Revolução da  Maiori- 
dade" que trabalhava em favor da  maioridade de D. Pedro 11, 
o governo então existente dominado por Vasconsellos, recente- 
mente nomeado ministro d o  Imperio. tinha preparado todos os 
planos para abater a vontade do povo, que exigia fosse coroado 
o jo\en D. Pedro. Vasco~-isellos tentou adiar a Assembléa, di- 
mittir o tutor do Imperador, attrahir o proprio Imperador para 
Santa Cruz, e exilar quatro senadores e sete deputados. 

Ditos senadores eram Vergueiro (o pai de nosso hospedei- 
ro), Hollanda, José Bento e Costa Ferreira. 

Os deputados eram Antonio Carlos, Martim Francisco, .\I- 
vares Machado, Limpo, Rlontessuma. Ottoni e Marinho. 

,Mas o povo, levado por exaltado enthusiasmo, dirigiu-se 
para o campo aberto, onde permaneceu o resto do dia 22 de 



J ~ i l h o ,  a noite e todo o dia seguinte. Conseguiu a massa popular 
captar primeiramente as sjrmpathias d o  exercito e depois as da  
marinha. Foi entáo que Vergueiro coroou o Imperador. Uma 
carta de uma testemunha de vista, escripta a um amigo e pu- 
hlicada no "Diario de Santos", de 23 de Julho de 1879, dá  uma 
narrativa mais detalhada de todas as transacçóes daquelles dois 
tormentosos dias de Julho de 1840. Elle diz, em parte: "Os 
tres anciãos (os dois Andradas e Vergueiro) que honram nossa 
patria a terra dos Paulistas, cobriram-se de glorias, o mesmo 
succedendo a A. Machado, que hoje é o ido10 d o  povo do Rio. 
Mas foi José Bento Leite Ferreira de Mel10 quem attingiu as 
culminancias da  gloria. 

, O joven José Vergueiro, ainda com sete annos de idade, 
acompanhou seu pae a Portugal, quando foi o mesmo tomar 
parte nas Camaras Portuguezas. Aos oito annos mandaram-no 
para a Allemanha, afim de estudar e preparar-se para fazer o 
curso de medicina, em qualquer universidade. Mas seu espirito 
cbstinado não podia tolerar a vida ociosa e facil. Um pequeno 
incidente, - como sóe. acontecer muitas vezes com os pequenos 
incidentes, fez mudar a direcção que lhe fora traçada por seu 
pae. Uma noite, ao  chegar em casa, de volta d o  theatro, o Bar50 
de F. disse ao  filho: "Quem era aquelle ;apazinho que cochi- 
lava ao teu lado, esta noite, no theatro?" - "Era o joven Ver- 
gueiro d o  Brasil um de meus collegas." - "Porque não o trazes 
comtigo aqui em casa?" Um tão hospitaleiro inicio teve um não 
menos hospitaleiro fim. Vergueiro passou a ser um constante 
frequentador da  casa d o  Baráo. Devido á influencia do Barão. 
elle entrou para o exercito pr~issiano, e, aos 15 annos de idade, 
já era segundo-tenente d o  17." de infantaria, tendo servido nas 
fronteiras da  Belgica, quando foi das perturbações que entáo 
houve ali. Em Março de 1831, Vergueiro voltou para o Brasil, 
onde lhe offereceran-i um posto no exercito. Mas o chocante con- 
traste entre os soldados com os quaes servira nas fileiras prus- 
sianas e os que elle via no Rio de Janeiro, levou-o a declinar d o  
convite. Seu pae persuadiu-o entáo a entrar para a Ac~demia  
Militar. A ignorancia crassa de seu professor de  mathematica 
fel-o abandonar a vida de cadete e retirar-se desgostoso, e de 



todo desesperancado tle promocáo, do serviso militar de sun 
patria. NZo ei-a grande a fortuna de seli pae. Como elle náo tle- 
monstrassc aspiracfies politicns. militares ou literarias, sbmente 
lhe restava procurar slg~irn emprego. E assim \-erg~ieiro entroti 
como escrevente da  fiima I-lenrique hiiller, onde tambem n5o 
ficou por muito tempo. pois logo vanlos encontrril-o na fazenda 
paterna, em Ibicaba. Toda ri gente caçoava d o  moço da  cidade 
ii- metter-se na fazenda, para dirigil-a. Mas os resultados vieram 
r i m a r  que se engana\,am os que assim procediam. i-\ fazenda 
esta\.a entáo exportando 33.000 librris cle a:,s~ic;~r. N o  primcir? 
rinno, elle ele\.ou a prcducçáo a 160.000. 

Em 1833-34, Vei-gi-ieiro voltou sua attencao para u café, e. 
em 1837, exportava 3-00 libras daq~ielle producto. Em 1835. 
elle estabelecia uma casa de coinniissóes em Santos, mas, em 
1813. q~ iando  alguns dos mais eminentes cidadáos de Sáo Paulo 
representaram contra certas medidas do Governo Geral, como 
fosse~n umas tantas ni~idai:ças impopulares náo mereceu ser 
ou\.ida perante as Cortes. houve uma re\.olta que ameaqou ge- 
neralizar-se e que no momento se extend.ia. f6ra dos limites de 
SLo Paulo. n diversas pro\.incias. 

Xcste mo\.imento revol~icionai-io. esteve envolvicio o Sena- 
dor Vergueiro, que efri Liin dos n-ieinbros cla cominissáo enviada 
pela .4ssembléa Provincial, para entencier-se com o Governo. 
Se~ i  filho, o actual proprietario de Ibicaba, tambern tomou parte 
saliente no moiimentc), tendo perdido toda a sua fortuna e 
sendo obrigado a expatriar-se. Bueiios Ayres f(:i o seu refugio, 
e ali. por di\.ersos annos, não deixou elle de trabalhar. Quando 
~ ~ a q u e l l a  capital, e a iristancias do ministro brasileiro, foi Ver- 
g~ieiro preso e encarcerado. h'lesrno na prisáo, náo o bandonavri,' 
ei-itretanto. a fortuna. Elle h:i\,ia conquistado as sq-mpathins da l  
bellas filhas do tyranno rii-gentino, Kcsas. Cm dia. uma daquel- 
Ias ~enliorinhas lhe envioli Lima cesta, cujo conteúdo Vergueiro 
disti-ibui~i por entre seus companheiros de prisho. Este facro e o 
caracter do  homem inspiraram o respeito de seus entáo compa- 
nheiros. Elle foi eleito chefe da "Confederaqáo". O convite as- 
signado por aq~ielles desafort~inadcs. para que fosse elle seu 
presidente. guarda-o carinhosrimente o Sr. \'ergueiro. para ser 



tieixacio como preciosa rêliquia a seus filhos. Cm outro pequeno 
dcc~imento de duas linhas, junta elle áquelle: é a communicacão 
de sua lilsertaçáo, feita pela filha de Robas. -\ autora de tal 
aLiso, e filha de um tyranno, náo estava dispos:a a deixar que 
o ministro brasileiro escapasse impune daqui110 que ella con- 
siderava um insulto feito ao seu amigo. De plano, ella convidou 
o ministro occupar seu camarote (d'ella) no  theatro. Ver- 
gueiro, que, a apenas uma hora, havia sido solto naquella noite, 
recebeu da  senhorinha ordens urgentes para que comparecesse 
a o  theatro, estivesse como estivesse, e onde estivesse. Quando elle 
entrou, a filha de Iiosas levailtou-se da  sua poltrona e excla- 
111ou: "Oh! Vergueiro, estás por aqui?! Eu imaginava que es- 
tivesses na cadeia. Senta-te." Não houve quem não percebesse 
a censura e o ministro brasileiro retirou-se confuso. 

Depois disso, \'ergueir0 tornou a São Paulo, inas, como 
houvesse recusado prestar o juramento de amnistia, foi de n o \ o  
aprisionado, ainda em São Paulo, ficando encarcerado, durante 
ties meLes. Ao ser posto em liberdade, mais uma vez se encon- 
trou elle sem um vintem na algibeira. Mas "ha homens a quem 
a fortuna não abandona", em todos os passos da  vida. Encon- 
trando-o um amigo, em Santos, obrigou-o a acceitar um em- 
prestimo de $1.000. Elle estabeleceu então uma casa de modes- 
tas preteiisóes e expediu circulares declarando que a unica ga- 
rantia que podia offerecer era o seu bonz ~ O I I L ~ .  .Ainda seis 
meLes se não tinham passado e j A  seis navios lançavam ancora 
no porto, todos consignados a elle. Vergueiro comecou a lançar 
outra vez suas vistas para a lavo~~f-a.  Reunindo os interesses de 
todos os herdeiros da i a ~ e n d a  de seu pae, elle tcmori conta <!ri 

f a ~ e n d a  de Ibicaba e começou a lhe desenvolver os recursos. 
Dando preferencia ao trabalho livre sobre o escravo, Vergueiro 
já em 1847, trazia da Allemanha uma colonia e a estabelecia 
i-ia fazenda. Elle importou os mais aperfeiçoados machinismos 
e os melhores methodos de  cultura. Os resultados de seus esfor- 
cos foram, que, em 1871, Ibicaba exportava 320.000 libras de 
a!godão e 2.624.000 libras de café, que, consoante os preços 
então correntes no mercado, produziram a quantia de  $500.000, 
em dinheiro. Logo depois disso, entretanto, Ibicaba soffreu uma 



perda enorme: um incendio destruiu todas as machinas e . . . 
320.000 libras de café, bem como as casas de beneficiamento e 
arriiazenamento da  rubiacea. 70 dias após a data do sinistro, 
Vergueiro reconstruis, em maior escala e com melhoramentos, 
t i  do  quanto fora destruido. 

Esses são apenas alguns factos, muitos delles jamais pu- 
blicados, da  vida de um dos mais notaveis homens do Brasil. 

Voltemos á festa de São João, na  fazenda. Os murmurios 
d? bozes, os alegres repiques de sinos e os gritos e "vivas!" 12 em 
baiuo e tambem fóra são indicadores certos de um tempo de 
alegria real. O Sr. Vergueiro conduziu-nos até sua bibliotheca 
que dá para o quadrilatero formado, de um lado, pelo solar 
e, pelos quartos dos camaradas, nas outras tres faces, afim de 
nos mostrar o espectaculo alegre que se desenrolava lá em baixo 
A scena era bastante pittoresca. Havia altas e graciosas pal- 
meiras ornamentando toda a volta d o  pateo, e nos quatro can- 
tos, crepitavam quatro grandes fogueiras que offuscavam o cla- 
rão das lanternas de que estavam adornadas todas as portas 
dos quartos acima referidos. Grupos de negros vagueavam por 
ali, alguns de camisas vermelhas, outros em trajes nupciaes, em- 
quanto innumeros molecótes corriam daqui pr'a acolá, e pu- 
lavam, alacremente, as fogueiras. Rojóes, bombas e pistolões 
annunciavam que as festas da  tarde iam ter inicio. O proprio 
Si-. Vergueiro divertia-se, desempacotando carteiras de bixas 
chinezas e as atirando aos grupos de negrinhos que as disputa- 
vam, lá em baixo, aos safanóes. Constantemente era elle inter- 
rompido em seu divertimento, por algum escravo que tinha sido 
apontado por sua boa conducta durante a anno, e que vinha 
receber seu premio, fosse este um chapéo, ou um casaco novo. 
Taes presentes, o fazendeiro sempre os dava de mão propria, 
acariciando o negro com tapinhas de  carinho, no  rosto ou na 
cabeça. As festas começam sempre por um exercicio religioso. 
Uns tantos negros vão até á capella e conduzem os santos para 
fhra, aos hombros de quatro homens, e os fazem passear em 
volta das casas, entre musica e cantorias. Para  quem já tenha 
estado em paizes catholicos e tenha visto as imagens dos santos, 
a Virgem Maria, por exemplo ,adornada de deslumbrante se- 



tim e de seda, tudo a rebrilhar, a poder de ouro e imitações de 
pedras preciosas, eu não preciso dizer que o "Baptista" tinha 
iiespido seu cinto para envergar algo mais brilhante e vistoso. 
Toda a procissão, - acólytos, portadores de velas e de ima- 
gens, musicos e coristas, é composta só de negros. Mas, dentro 
de pouco tempo, a musica começou a tocar os sentimentos da- 
quelles filhos da natureza; então, elles, reunidos em bandos, 
principiaram a mover-se lentamente ao compasso da musica e 
as dolentes explosões coraei, que, apezar de toda a minha expe- 
riencia meridional e de todo aquelle aspecto festivo, fizeram 
voltar meus pensamentos para aquelle grupo silencioso, que se 
sentou nas aguas de Babylonia e lastimei, o que náo podia 
deixar de me entristecer. 

"Que religião estupida!. disse o Sr. Vergueiro "mas é o 
que serve para essa gente". Eu não pude com elle concordar que 
qualquer sêr humano possa melhor ser governado pela igno- 
rancia e pelos sentimentos do que pela luz da razão, a brilhar 
sobre uma consciencia vivificada. Quando a procissão entrou, 
soltaram tres ou quatro balões, havendo, então, grande vivório 
e estouros de bombas. A multidão negra começou a distribuir-se 
em grupos, uns para beber e comer, outros para a dança e ou- 
tros simplesmente para o passeio despreoccupado em volta do 
pateo. Dois bois, além de porcos e gallinhas, foram abatidos 
para a festa. Cachaça ad libitum e meia pipa de vinho esta- 
bam á disposição dos bacchantes. 

Os dois principaes instrumentos de musica era uma sanfona 
e o tambaque, sendo este ultimo proveniente da  costa d'Africa. 
Fazem-no esticando uma pelle de cabra sobre a parte mais lar- 
ga de um pedaço de tronco de arvore oco. Uma extremidade 
deste rude instrumento repousa no chão e a outra é mantida 
por uma corrêa de couro crú, passando pela cintura do toca- 
dor, o qual, batendo com as mãos espalmadas sobre a pelle 
estirada, dá origem a um monótono "rum-dum-dum". Ao som 
do tambaque os negros dançam. A festa durou toda a noite de 
23, o dia 24 inteiro e a noite seguinte, até ás 8 horas. A's 2 
horas da madrugada de 24, o Santo foi levado, processional- 
mente até ao ribeirão mais proximo, onde lhe ministraram uma 



immersáo e banho completo. Eu não fiquei para assistir a essa 
cerimonia, tendo me recolhido um pouco antes de meia noite. 
r tentado debalde dormir um bocado. Quando eu imaginava que 
i;i começar e que já me estava eu acostumando a o  som monó- 
tono d o  tambaque e ás cantigas igualmente monótonas que o 
acoinpanhavam, lá vinha despertar-me uma porçáo de fogue- 
tes, cada qual com o seu triplice "bang-bang-bang", a estourar 
por sobre minha cabeça. Depois 1,inham as bombas cuja ex- 
plosão fazia sacudir a casa e sacudia as janella:, tão violenta- 
mente, como um obus de 13 libras o teria feito. Eu estava assim 
r e d u ~ i d o  a mexer-me na cama e a observar tanta coisa extranha 
que me rodeava. Admir;ivel em toda aquella grande algazarra 
era que náo havia a menor perturbação da  ordem; náo havia 
nem palavra de cólera e nem sopapos. ISo dia 24, ás S horas da  
noite. o Sr. \:ergueir0 chegou á janella, deu um grande grito 
e todos ficaram t i o  silenciosos como si fossem t~imulos. Estava 
a festa acabada. 

Poucos fazendeiros tratam seus negros como o Sr. Verguei- 
ro. Clle montou uma escola para a instrucçáo dos mesmos. En- 
tre os livros adoptados na pequena escola, figiiravani o "Novo 
Testamento" e o "Catechismo Infantil" de Bronn, traduzido 
para o portuguez. 

S o  dia de hLAnno Bom", elle dá presentes aos escravos dili- 
gentes e de boa conducta. Boa porçáo d e  seus negros possúe 
aig~ins milhares de dóllares a premio. 

O capa ta^, feitor da fazenda, recebe annualmente os divi- 
dendos de cinco contos de réis, empregados em acç6es da  Com- 
panhia Paulista. Não é pois de admirar a dedicacão dos negros 
por um tal senhor. Factos como os seguintes falam por si mes- 
mos. Um dia, na presença dos negros e de alguns amigos que 
estavam em Ibicaba, o Sr  Vergueiro chamou o feitor José e a 
mulher e Ihes disse: "Aqui estão as cartas de alforria de vocês. 
Eu já as tinha preparado a tempo. Vocês têm servido bem e, 
si quizereni i r  embora e se estabelecer por sua conta, eu quero 
que vivam decentemente. Aqui estão dois contos e quinhentos 
mil réis, juntos com a carta de liberdade." - "Não, nós não 
.queremos nossas cartas Não queremos sahir d a  fazenda. Si o 



"Senhor" quizer, havemos de viver com o "Senhor" sempre 
aqui" - Respondeu o Sr. Vergueiro:" Bem, si vocês desejam 
continuar commigo, eu declaro, perante estas testemunhas, que 
vocês possuem cinco contos e que, emquanto estiverem em 
I bicaba, receberão, annualmente, os dividendos da mesma quan- 
tia, empregada em acçóes da Companhia Paulista. Quando 
vocês, porém, quizerem deixar-me, eu Ihes devolverei o dinhei- 
ro". Conforme o promettido, o casal recebeu depois, regular- 
mente, os rendimentos, e não é preciso eu dizer que' elles fica- 
ram sobremaneira satisfeitos com o negocio. 

Em uma outra occasião, quando o Sr. Vergueiro se en- 
contrava em grandes apuros, devido ás más finanças, elle re- 
~iniu seus negros no páteo e Ihes disse: "Tenho atravessado as 
maiores difficuldades, mas homem algum ainda apontou para 
o "senhor" de vocês, para dizer: "Elle está devendo". Mas. 
agora, eu estou a dever. Si vocês não quizerem ser vendidos, de- 
\em então trabalhar, como nunca o fizeram até hoje. Vocês 
hão de trabalhar nos dias santos e aos domingos, dia e noite". 

. . Todos responderam: "Vamos trabalhar, e "sinhô" vai 
pagar tudo o que deve". No domingo immediato, elle escutou 
Que os negros cantavam por detráz da casa. 

"Minha mulher", disse elle, "que t em a ser isso?" 

- "São os negros que vão para o eito", respondeu a Sra. 
\*ergueiro". - Isto me impressiona muito", redarguiu Verguei- 
ro. "Mas eu vou deixál-os em paz, para ver como procedem". 
A negrada ficou trabalhando na lavoura, até ás 2 horas. "Eu 
não podia permanecer assim por mais tempo, e dei o signal 
para que elles voltassem para casa", disse o fazendeiro bon- 
doso. De volta para casa, os escravos passaram pelo jardim, 
colheram todas as flores que encontraram e se dirigiram para o 
pateo, tendo coroas na cabeça e cantando: "Nós havemos de 
trabalhar e "sinl~ô" 13á de poder pagar". "Dizei-me si existe 
algum povo capaz de tamanho devotamento?", perguntou-me 
com a voz tremula de emoção, o Sr. Vergueiro. 

"Aquella demonstração por parte dos escravos, empolgou- 
me. Eu tinha alguns saccos, contendo moeda de prata, em casa. 



Mandei buscál-os e Ihes despejei o conteúdo pelo cháo, para 
aquella boa gente. 

Os negros de Ibicaba, - ao todo 490, entre moços e ve- 
lhos, estão divididos em tres grupos, consoante a respectiva ca- 
pacidade de trabalho. Para cada grupo, ha um feitor, homem 
de cor, sendo José o general em chefe. Em taes condiçóes, os 
mais fracos não são forçados á mesma tarefa dos mais robustos, 
podendo ainda um trabalhador ser transferido de uma turma 
para outra: segundo sua constituição physica. No livro "O Bra- 
sil e os Brasileiros", (pag. 407) Fletcher diz: "O traço caracte- 
ristico de Ibicaba está no facto de ser empregado o trabalho 
livre no andamento de suas vastas operaçóes". Mas, annos atrás, 
o Sr. Vergueiro desistiu de seus colonos allemães, e, a partir 
de 1880, não se encontrava um branco siquer empregado na 
fazenda. 0 s  carpinteiros, pedreiros, ferreiros, machinistas, che- 
fes de machinas, todos são pretos, pertencentes á fazenda. En- 
tretanto, em 1882, o systema de colonização foi retomado: quan- 
do, ultimamente, eu visitei a fazenda, em Novembro de 1882, 
o Sr. Vergueiro estava occupado a fazer casas para seus colo- 
c o ~ .  O grande producto de exportação de Ibicaba é o café. Toda 
a área de terreno lavradio consiste agora de 8.400 acres, (acre 
igual a 40 ares), e tem um milhão de cafeeiros. Desse numero, 
póde-se dizer que, entre velhos e novos, ha cérca de 400.000 
arvores que não produzem. A producção dos cafesaes, durante 
varios annos consecutivos, tem sido a seguinte, em arrobas 
(medida portugueza correspondente a 31 libras, mais ou menos) : 

1876-77. . 66 mil arrobas . . . 2.112 .O00 Ibs. 
1877-78. . 46 ,, . . . 1 .472.000 ,, 
1878-79. . 35 ,, . . . 1 .120.000 ,, 
1879-80. . 80 ,, . . . 2.560.000 ., 

Note-se que houve uma pesada safra em 1876-77; que se 
seguiram duas outras comparativamente menores, dois annos 
continuos, vindo depois uma outra grande carga, em 1879-80. 
Quero crer que os lavradores brasileiros tomam tal ordem de 
coisas como regra geral. Os cafeeiros novos não estão sujeitos 
a essa variação, mas, durante diversos annos successivos, pro- 



duzem uma carga ascendente. Devo dizer aqui que o café de 
Ibicaba é exportado directamente para a Europa, e vendido no 
mercado com o nome de "café Ibicaba". Elle é tão popular e 
táo procurado, a ponto de o venderem todo antes de sahir do 
Brasil. 

No tratamento do café, desde o instante que o plantam, a& 
que o despejem na chicara, ha tanto campo para o empirismo, 
e, como consequencia, para opiniões divergentes, como tambem 
o ha para qualquer um dos productos do solo, sobre os quaes 
os agricultores nos Estados Lnidos escrevem, falam, batem 
bocca e sustentam polemicas. E' digna de merecer attenção, a 
maneira como é tratado o café, em Ibicaba. A referida rubiácea 
póde ser plantada tanto no local onde deve permanecer, como 
em um viveiro, para depois ser removida para o sitio definiti- 
vo. Nas terras frescas, é preferivel plantar-se a semente mesmo 
onde a arvore deverá ficar para sempre. Faz-se isso, abrindo 
uma cóva de onze a doze pollegadas de profundidade e de quin- 
ze a vinte de largura. No fundo da cóva, depositam-se quatro 
ou cinco cerejas de café, que tenham sido colhidas recentemente 
c que tenham seccado á sombra, convindo collocar uma no meio 
para garantia do alinhamento. Lança-se uma pouca de terra 
sobre as sementes, e o restante da cóva é coberto com galharia 
de arvores. Neste estado, o café ficará, até que a plantinha te- 
nha alcançado a altura de cinco ou seis pollegadas. Não se 
deve consentir que outra qualquer vegetação medre na cóva 
onde estiver plantado um pequenino cafeeiro. 

Quando a plantinha já tenha distendido dois ou tres ga- 
lhos lateraes, então é o tempo de a alliviar, podendo-se deixar 
de um a dois pezinhos, conforme as circumstancias, em uma 
mesma cóva. Si a distancia entre as cóvas não for muito gran- 
de, entáo será sufficiente apenas uma planta. A experiencia en- 
sinou ao Sr. Vergueiro ser melhor haver um intervallo de 4 
metros (14 pés), e, neste caso, quando a terra é fertil, elle deixa 
que fiquem juntas duas plantinhas. Mas deve-se tomar em con- 
sideração, ao ser regulada a distancia, a configuração e a ex- 
posição da terra. Quanto mais escarpada for a encosta.da mon- 
tanha, tanto menor será a distancia exigida de arvore a arvore. 



Quanto á encosta, ella offerece as maiores vantagens para a 
circulação d o  ar e para a peneti-ação dos raios solares, q ~ i a n d o  
ella está convenientemente exposta. As plantinhas retiradas das 
cóvas, não se perdem. porque são utilizadas nas demais cóvas 
onde as sementes goraram, ou, ainda, no  replantio de velhos 
cafesaes, onde haja arvores seccas. Tambem nas nova5 plaiita- 
~;óes, podemos utilizá-las. Quando as sementes são semeadas 
em zzvezros, as plantas podem ali ficar, até que se desenvoli am 
bem. Por essa razáo, as cóvas para a transplantação de\,em ser 
bem mais amplas do que as feitas para receberem as sementes. 
O melhor tempo para se semear café é em Agosto, que, no  he- 
niispherio norte corresponde a AZarço. Para a mudança das 
plantinhas, a época propicia é a que vai de Maio até fins de 
Junho. As raizes capillares devem ser podadas e a planta vai 
deposta na cóva, até a altura em que ella se encontrava coberta. 
quando n o  viveiro, mas de modo a ter dito ponto 3 quatro 
pollegadas abaixo da superfície do solo. Em taes condicóes, as 
r a i ~ e s  se conservam sempre humidas. 

Quando já no cafesal, deve haver todo o cuidado em escoi- 
mar as plantas de toda a especie de parasitas e de galhos sec- 
cos. A póda não está muito em vóga no Brasil. Ima,' aino ser 
essa a razáo pela qual os cafesaes brasileiros tem se livrado tão  
notavelmente de molestias. Em Ceylão, onde os fazendeiros re- 
correm em larga escala á póda, os cafesaes teni sido dizimados 
pelos mais terriveis males E' facto bem conhecido que na  Ve- 
lha Virginia, o corte de um pinheiro em certas épocas do anno 
faz com que periguem centenas de arvores circumdantes. Os 
insectos reproduzidos nos restos da arvore abatida se multipli- 
cam mui rapidamente e atacam as arvores proximas. Póde ser 
este tambem o caso do café. O Sr. Vergueiro revolve a terra de  
seu cafesal, n o  minimo, uma vez cada anno, porém a maior 
parte dos fazendeiros contenta-se em fazer capinação, utilizan- 
do-se de uma enxada. Na minha opinião, considero preferivel 
o emprego da  enxada, apenas 

Colhe-se o café, geralmente, apanhando as "cerejas". 
com as mãos, e d e i x a n d e a ~  cahir n o  chão. O café assim apa- 
nhado é ent5o collocado em peneiras, sendo as folhas e o 



cisco separados por um habil arremêsso do conteúdo da  pe- 
neira, no ar, de modo a se ver o mesmo desembaragado dos 
corpos mais leves, cahindo dentro d'eila t ão  sómente os fruc- 
tos.  Da peneira, o café passa para grandes cêstos feitos de 
bambú. Carregam-no, então, para a carroça, - viatura for- 
te e profunda, corno uma grande caixa, servindo perfeita- 
mente para seus fins. O café, nesse estado de cereja, vai trans- 
portado para a casa do beneficiamento, onde elle ha de pas- 

sar por um ou outro de dois differentes processos, dos quaes 
provirão dois typos muito differenres tambem de café. Elle 
ou é lavado e depois despolpado em uma máchina chamadii 
"despolpador", ou então é espalhado no terreiro, tal e qual 
o trazem do cafesal. Consideram os entendidos o café lavado 
e em polpa muito superior ao de terreiro. Em Ibicaba, todo 
o café é lavado. O processo para isso é o seguinte: ha dois 
grandes tanques, que facilmente se podem encher de água.  
31S carroças, vindas d o  cafesal, despejam as cerejas dentro 
de um dos tanques. Cada tanque tem dois vasadouros, um 
próximo á bórda superior e outro no fundo. Como o café 
amadurece desigualmente, uma parte já se tem tornado quasi 
de todo sêcca, antes de ser colhida. 

E ~ s e  café sêcco é leve e fluctúa á tona da  água, escoando-se 
pelo vasadouro superior e indo ter a um pequeno receptá- 
culo. As cerejas são pesadas e descem até ao  fundo. Estas, 
no dia seguinte, são passadas para outro compartimento. No  
outro dia, o segundo grande tanque póde ser utilizado, e, 
assim, o trabalho, não se suspende. E' dupla a razão da  se- 
paração do café sêcco, do  que está ainda em cerejas. Primei- 
ramente, porque, no despolpador, o café sêcco póde estar su- 
jeito á compressão~bem menor, para que se não esmaguem 
os grãos, e, em segundo l'igar, por que elle fica no terreiro 
sbmente a metade d o  tempo preciso para o café em cerejas. O 
café sêcco passa, entretanto, por um processo especial. 
Por esse modo, muitos dos grãos que estavam sufficientemente 
sêccos para fluctuar, mas cujo envólucro não está ainda bem 
rijo para ser tirado, ficam descascados. Os mais sêccos e mais 
rijos passam, sem que se quebrem 



O café vai, em seguida, transportado para o terreiro, 
onde fica para seccar ao sol. 

Uma vez sêcco, o café volta para a casa de beneficiamento, 
onde o passam no ve.rztiladnr, que separa o gráo da particuls 
delgada, semelhante á grança ( a  palha de café), que o cobre. 
O café em casca deve passar por uma máchina destinada a 
quebrar a casca, - o descascador, antes de ir ter ao veiztzla- 
dor. Há, geralmente, dois grãos encerrados em cada coco. 

Cada gráo tem uma superficie chata de um lado e arredon- 
dada do outro lado. Quando succede haver um único grão 

no café em coco, esse toma a fórma oval. Produz-se, geral- 
mente, tal grão nas extremidades dos galhos novos, sendo elle 
de pequeno tamanho. Conhecem-no, tanto no alto commér- 
cio, como no de retalho, quer na América, quer na Europa. 
pela denominação de "café Moka". O café fino e de grandes 
grãos é vendido com o nome de "café de Java", e outros que 
taes. Esta informação póde assqstar a muitos amantes do  
bom café, os quaes se demorarão com os lábios na chicara na 
doce illusZo de estarem a respirar o perfume e a saborear. a 
essência dos famosos grãos de Java e da Arábia. Que pena 
desfazer, com uma verdade assim tão crúa, tão doce illusáo!" 
Mas, não ha duvida, o "café Moka", dos Estados Unidos, é 
brasileiro. Ouso affirmar que pouquissimas saccas de puros 
grãos da Arábia vêm ter a estas práias occidentaes. Na gran- 
de exposição de café, no Rio de Janeiro, eu vi um pequeno lóte 
de "café Moka",  disposto em uma delicada e perfumada . 
sacca, feita de folhas de palmeiras. Sua fragância era, de 
facto, deliciosa. Nunca eu tinha visto antes, e nem mais vi 
depois, coisa semelhante. Inforinou-me o superintendente da  
exposicão que, com as maiores difficuldades, pudera o go- 
verno brasileiro conseguir tão pequena porção de café. e que, 
mesmo assim, foi preciso lançar mão de qualquer processo 
parecido com contrabando, para poder conseguil-o. Os ricos 
nababos do Velho Mundo não nos concedem a opportunidade 
de podermos entregar-nos á luxâria máxima do  café. Mesmo 

os melhores cafés brasileiros não vêm aos Estados Unidos; 



desviam-nos para a Europa. Quando, entretanto, nos Estados 
Unidos, o bom conhecedor compra, de uma sacca, seu "Moka" 
e, de outra, seu "Java", afim de misturar, como elle imagina, 
em uma chicara, os productos de climas diversos, elle nada 
mais far que reunir e m  uwza mesma chicara os fructos que, 
lá longe, no  Brasil, se desenvolveranz, u m  ao lado do  outro, 
no  mesmo cafeeiro ... 

Vou agora descrever o processo de separação dos diffe- 
rentes typos de café. 

Quando o producto deixa o ventilador, elle vai ter auto- 
maticamente ao separador, - um comprido cylindro oco e 
perfurado por orificios de diversos calibres, em suas várias 
partes. A primeira secção é perfurada por pequeninos bura- 
cos redondos, pelos quaes passa o denominado "Moka". A 
secção immediata tem buraquinhos oblongos, atravéz dos quaes 
cahem os menores grãos de um lado chato, havendo logo uma 
outra, com os furos já maiores e da mesma conformação an- 
terior. E assim, sempre gradativamente augmentando o ca- 

libre dos furos, chega-se á extremidade do cylindro, a qual 
está aberta para deixar escapar os grãos maiores que não pu- 
deram passar, atravéz das perfurações. Por esse 'modo, os 
grãos de differentes tamanhos e conformações vão ter aos di- 
versos compartimentos dispostos ao longo e na parte inferior 
do cylindro. Passa depois o café para um brunidor, de onde 
levam-no sobre mesas onde, espalhado, as negras se põem r i  

escolhê-lo, afim de livrá-lo dos grãos quebrados e dos enne- 
grecidos. Depois, é o café ensaccado e pesado, findo o que 
está prompto para a venda e embarque. 

O processo do preparo de café, em larga escala, é fasti- 
dioso, requer muito trabalho e muito desembolso de capital. 
O terreiro, ou .páteo para a sécca do café, em Ibicaba, que é 
calçado de tijollos vidrados e munido de linha férrea, para a 
movimentação do café, não podia ter custado menos de 
20:000$. Muitos esforços têm sido empregados, no sentido de 
se inventar um seccador que libertasse o lavrador d'esta parte 
do trabalho e tambem de despezas, mas, até agora, os resul- 



tados náo têm sido satisfactórios, inteiramente. Há annos 
atr is ,  vi em Ibicaba urn modelo de seccador, modelo esse qiie 
o Sr. \'ergueir0 julgava sería prático. Era  elle uma inverigão 
d o  Sr .  .h. S .  Beaver, i.lm inglez residente em Campinas. Mas 
d'aquelle apparelho não mais ouvi dizer nada, ultimamente. 
O problema está em achar-se uin modo pouco dispendioso de 
seccar o café, sem prejudicá-lo de maneira alguma. E' um 
problema difficil, mas náo impossivel de ser resolvido. Os 
rápidos progressos ultimamente feitos no preparo do café para 
o mercaclo, dão promessa de que, algo se fará  no sentido do 
encurtaniento e barateamento d o  processo de seccagem. Ha 
alguns annos passados, todo o café era posto a seccar no ter- 
reiro, sendo toda a casca retirada a poder de mão de pilzo, 
pelo sj.stema de socar. Vizitar uma das fazendas menores, 
onde tal systenia está ainda em uso, e depois ir ver em func- 
cionamento o bello machinismo de Ibicaba, propulsionado por 
um bello motor de 20 cavallos-vapor, isso nos dará a me- 
lhor idéa do que já tem sido feito. E' de molde a elevar o 
nosso orgulho nacional, o facto de ter partido da  habilidade 
e do ernprehendimento norte-americano a revolução nos mé- 
thodos de tratamento d o  café para o consumo mundial. Desde 
as magnificas locomotivas, que: levam immensas porções de 
café sobre a Estrada de Ferro D. Pedro 11,  para o Rio de 
Janeiro, e que são fabricadas por uma usina amer icana,  a 
"Baldwin Locomotive \Vorks3', de Philadelphia, até as me- 
lhores máchinas para o beneficiamento de café, fabricadas pelos 
emprehendedores Srs.  1-idgerwood Sr Cia., de Nova York, que, 
Entretanto, por motivos commerciaes, têm séde na Escóssia, 
tudo é .4mericano. Si algum habil mechánico norte-americano 
quizer aperfeiçoar um seccador pouca coisa mais haveria a 
exigir no tratamento d o  café. 

J á  está se approximando o tempo de deixarmos Ibicaba, 
com todo o interesse industrial e agricola. que ella desperta, 
e com a sua genial hospitalidade. Mas ha um outro assumpto 
de interesse que merece menção: é o divertimento d a  caça. 
Das fazendas minhas conhecidas, nenhuma offerece tantas fa- 



cilidades para uns dias de distracão. O S r .  Vergueiro 1120 
cuida, por si mesmo, muito de cacadas, mas elle aprecia bas- 
tante os exercicios venatórios e poderá vos fornecer camaradas 
e cavallos e vos dar iriformaçóes de mólde a garantir bom 
éxito. 

Nos grandes "pastos", si tiverdes um bom cachorro, po- 
deis passar um dia agradavel, caçando perdizes e inambús. 
Si preferirdes embrenhar-vos pelos mattos, podereis trazer, de 
volta, "enfiadas" de urús e de jacús. 

N a  floresta, tambem se encontram macacos, que os Brasi- 
leiros caçam e comem. Mas eu nunca poderia consentir em 
f a ~ e r  tal coida, não que eu seja t ão  darwinista a ponto de 
crer que, matando um macaco, esteja alguem a praticar uma 
violência contra um representante de nosso primitivos ascen- 
dentes. Há, porém, ainda um "quê" de humano, em seus olha- 
res e em suas acç&es, fazendo isso tremer uma pessoa, á sim- 
ples idéa de matar um macaco, a sangue frio. Os caçadores 
brasileiros contam. algumas histórias impressionai-ites a res- 
peito da  macaca, quando perseguida. Quando tal succede, 
ella, tomai-ido o macaquii-iho nos bracos, suspende-o, como a 
pedir misericórdia para a peq~ienina criatura. Outras vezes, 
ella chora sobre o filhotinho ferido, que ella aperta bem de 
encontro ao seio, mostrando então desprezar a própria vida, 
para cuidar apenas da  de seu rebento. Caçar e comer ma- 
cacos, deixarei sempre para os outros. Em Ibicaba, as me- 
lhores caçadas são as da  narceja e d o  pato bravo. N o  dia 
immediato ao  de São João, o S r .  tlammond encontrou-se 
commigo na fazenda e. saindo a caçar, dentro de pouco tempo, 
já tinhamos derrubado vinte e duas narcejas, quatro grandes 
narcejas solitárias e mais oito patos. 

Os Brasileiros dizem não haver idioma na terra onde se 
encontre exacta traducçáo para sua palavra saudades, palavra 
essa que significa um anhelo, de mistura com um sentimento 
meio de prazer, meio de pezar; coisa semelhante á recordação 
da  infancia e d o  lar, que se apodera de nós, quando em terra 
extranha . 

Tenha ou não tenha traducqão, o que eu sei é que, assim 



como nunca eu posso escutar o nome d o  Sr. José Vergueiro, sem 
o alliar com a hospitalidade; tambem não me é dado pensar 
em Ibicaba, nos dias agradaveis que lá passei, ora palmilhan- 
d o  sobre seus dilatados "pastos"; ora a atirar patos e narce- 
jar, em suas lagoas; ora passeando a cavallo, em companhia 
d o  fazendeiro, por entre os encantadores cafesaes; ora, de es- 
pingarda em punho, penetrando no mais denso da  floresta vir- 
gem, magnifica, luxuriante, com toda a prodigalidade de des- 
envolvimento, própria dos trópicos; ora conversando com o 
gentilissimo hospedeiro e sua esposa, todos a repousar em r?- 
des dispostas na espaçosa varanda, bem aberta e voltada par.1 
o doce ar embalsamado d o  mais delicioso clima do mundo; 
sem deiixar de sentir profundamente tudo quanto os Brasi- 
leiros querem dizer pela doce palavra SAUDADES. 
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Tietê ou Tieté ? 

Sáo tantas as curiosidades que a todo momento surgem 
i frente do pesqiiisador que tente historiar a interessante des- 
~iniiormidade que' ha dois séculos vem reii-iando na graphia 
e, coilsequentemente, na pronuncia d o  brasilico vocabulo Tiett., 
que seria necessario escrever um alentado livro para se 
poder narrar minuciosamentc o que se foi encontrando ao 
procurarmos conhecer esta qiiestáo. Não é isto, porêm, 6 
que tlesejamos fazer nesta synthética exposição sobre o phe- 
nomeno linguistico, pois só pretendemos offerecer algumas 
notas que fomos colligindo attinenres ao assumpto a ventilar, 
e por isso trataremos sómente de factos que está.0 intima- 
mente ligados ao objecto de nosso estudo e imprescindiveis 
ni? elucidacáo dos pontos capitaes desta matéria. 

O vocabulo Tietê é uma palavra tupí  feita por com- 
posicáo e se constitue d o  substantivo Ti, com o significado de 
- agua, rio, e d o  adjectivo etê, qiie quer dizer - legitimo, 



verdadeiro, grande. O nome primitivo desse imponente cau- 
dal que deslisa suave ,e majestosamente no soberbo planalto 
piratininguara era para os indios - Anbembi - e para OS 

colonos portugueses - Rio Grande de Anbembi - ou sim- 
plesmente - Rio Grande; mas, depois que as bandeiras delle 
se utilizaram para alcançar Mato Grosso ou attingir mais 
longinquas regiões, recebeu o expressivo nome de - Tietê - 
que quer dizer - rio verdadeiro, rio grande. .Acreditamos 
que esta denominação -- embora já vulgarizada na lingua- 
gem popular - só viesse a apparecer em documentos e nar- 
rativas no limiar d o  século XVIII, posto que desde o princi- 
pio do século XVI I fosse intenso o movimento de bandeiras 
nas aguas esplendentes d o  glorioso Rio Paulista. 

O Dr. Theodoro Sampaio, nessa obra extraordinaria in- 
titulada "O tupí na geographia nacional", e que é no con- 
ceito unanime dos indianistas um dos melhores trabalhos no 
genero, mostra-nos que já em 1748 figurava em mappa a 
palavra Tietê a o  lado da  Anhembí, dizendo o seguinte: 

"Referem os chronistas e viajantes antigos que . o  gen- 
tio denominava - Anhemby - ao rio que banha esta ca- 
pital e traz hoje o nome - Tietê. De facto, examinando-se 
velhos documentos, se verifica que aquelle nome n l o  só era 
o que commumente se dava ao rio historico que foi em outro 
tempo a vereda dos bandezraiztes e conquistadores de ser- 
tões, como que a graphia d o  vocabulo, com pequenas varian- 
tes, se conservou quasi intacta. No  mappa dos jesuitas de 
1639 lê-se - Anyembi - e nos outros mappas da mesma 
procedencia, de 1722 e 1732 - A~zembi. 

N o  mappa de d'Anville, piiblicado em 1734, conseri-a- 
se a graphia dos jesuitas - Anzetizbi, ou Anlgernbi, mas j i  
na edição de 1738 se lê - Anharnbi ou Tietê. 

N o  celebre mappa das Cortes, de 1749, iê-se Anhnrnbzi 
ou Tietê, mas no mappa hespanhol de 1760 volta-se á graphin 
- Anbembi, escrevendo-se Anewzbi na  edição de 1768". 

Dirigindo-se por carta em 19 de janeiro de 1902 ao his- 
toriador Rocha Pombo, época em que o Dr. Sampaio morava 



na Paulicéa, o illustrado "americanista" dizia num trecho dessa 
curiosa inissi\ a, o seguinte : 

"Muitos nomes de localidades, rios e montanhas são 
evidentemente de procedencia mais culta d o  que a d o  sel- 
vagem que, póde-se dizer, não tinha cultura alguma. Temos 
aqui em S. Paalo exemplo disso. Referem-nos os mais an- 
tigos viajantes e escriptores que os indios davam ao rio 
que passa aqui em S .  Paulo o nome Anhemby, que tam- 
bem por algum tempo se chamou Rio Gra~zde de Anhemby. 
Entretanto, mais tarde, já depois que as bandezras começa- 
ram a descer por esse rio, foi-lhe a denominação mudada 
para  Tietê, (curso d'agua verdadeiro), como que já tradu- 
zindo ou procurando significar o papel que esse rio passou a 
desempenhar na historia dos descobrimentos, Isto é, para 
quem penetrava do litoral para o sertão, o curso d'agua con- 
sicleravel, proprio para se navegar, o rio verdadeiro, era esse 
,I~zhemby d o  gentio ou mais propriamente Tietê. Demais 
disso, só elle se prestava á uma navegação regular, conduzindo 
ao intimo do continente. Ao norte ficavam rios impraticaveis 
(pará-abyba ou paranã-ahyba), ao sul outro grande rio im- 
prestavel tambem (paranã-panenza). Essa denominação Tzetê, 
substituida á primitiva (.-1nbemby), exprime, pois, um pro- 
gresso, ou o resultado de um conhecimento mais completo do 
paiz interior; é nome evidentemente de procedencia mamebca". 

IJma vez conhecido o historico do novo nome, vejamos 
como alguns antepassados e dois contemporaneos o escreve- 
ram, e ahi toparemos discordancias interessantes patenteando 
a confusão que sempre houve na graphia dessa palavra que 
se tornou famosa : 

Theaté - em 1727 pelo capitão João Antonio Cabral Ca- 
mello, conforme se vê n o  1." tomo da  "Revista d o  Instituto 
Historico e Geographico Brasileiro". Esta fórma usada pelo 
autor das A'otzcias praticas das minas do Cuiabá e Goyares, 
nada mais é do que a reproducção fiel do  pitoresco sotaque do 
distincto militar. 

Tietê - em 1788 pelo notavel geographo, eminente as- 



tronomo e abalizado tupicista D r .  Francisco José de Lacerd;: 
e Almeida, no seu apreciado Diario de viagens pelas capita- 
~zias do Para, Rio Negro, Matto Grosso, Cuiabá e S. Paulo, nos 
a m o s  de 1750 a 1790", impresso em 1541, por ordem da 
assembléa provincial de-  S .  Paulo. O D r .  Lacerda é. na opi- 
i-iiáo autorizada do D r .  Sampaio, "dos viajantes aquelle que, 
com mais interesse e competencia, tratou desta matéria. As 
suas etymologias brasileiras, constantes d o  .citado Diario, s l o  
t ã o  numerosas e interessantes que bem se o p6de considera; 
uin precursor nestes estudos". 

Tyetê -. pelo douto historiador das primeiras éras pau- 
listas, frei Gaspar da Madre de Deus, na sua substanciosa 
Mernoria para a historitz da capitaizia de S. Viceizte, publicada 
em 1797 pela Real Academia de Lisboa, da  qual era membro 
correspondente o illustre patricio. 

Tiete - em 23 de dezembro de 1797, pelo escrivão cia 
ouvidoria geral de S .  Paulo, Vicente Ferreira e Almeida. 
Elle repete varias vezes a palavra, apresentando sempre des- 
provida de accentos. A ausencia de signal diacritico na grn- 
phia deste vocabulo, n ã o ' é  uma esquisitice de Ferreira e AI- 
meida, pois se vê em ~:scriptos dessa época, outros usancto ;I 

mesma graphia. 

Tiêthê - em l i de outubro de 1809; 
i 'yctbê - ein 17 cle fevereiro de 1510; 
Tyethé - em 15 de iiovenibro de 1510; 
Tieté - em 3 de março de 1823. pelo padre JIanoel Fer- 

raz de Sampaio Botelho. As graphias de que se iião mencionou 
a procedencia pertenceni ao 3." volunie da  "P~~b l i cação  Offi- 
cial", do  archivo do Estado. 

Na primeira graphia mostra q padre Sampaio Botelho 
que escreveu respeitando a pronuncia commuin do povo quc 
elle zelosamente parochiava e, inquestionavelniente, de har- 
monia com a sua maneira de articular o \.ocabulo; e nisto se 
esmerou reproduzindo-o caprichosamente em escripta rigoro- 
samente phonetica. Empregou o substantivo T i  como ainda 
hoje razoavélmente se emprega. Collocou dois ictos nas 1.0- 

gaes do adjectivo êthê para denunciar que as duas letras se 



proferem fechadas, e pôs o 11 depois da  segunda consoante 
indicando a tonicidade da  syllaba. Na segunda, elle substi- 
tue o i pelo 31 e retira o accento do penultimo e. Na terceira, 
troca bruscamente o signal diacritico circumflexo pelo agudo 
e mantem o 11 na syllaba predominante. Na quarta, o padre 
Sampaio Botelho, ainda modifica, não para voltar á graphia 
primitiva, mas para abandonar o h que ha treLe annos vinha 
usando e repor o z latino em lugar d o  grego. 

E' eutranhavel a violenta modif ica~áo operada na gra- 
phia e, logicamente, na pronuncia d o  bondoso sacerdote que, 
com as suas diveisiticacóes, chegou a ficar em verdadeiro an- 
tagonismo prosodico, e só póde ser admissivel como fruto 
dum caprichinho orthographico. Outras r a ~ ó e s  não encon- 
tramos para justificar essa metamorphose r ea l i~ada  no curtis. 
simo espaço de treze annos, uma vez que não teve em mira 
obter a orthoépia, porque o povo - e elle é a maior e me- 
lhor autoridade neste assumpto - continúa a pronunciar 
como sempre pronunciou -- tiêtê. 

Mas deixemos as graphias do padre Sampaio Botelho, já 
que temos outras a mencionar. 

tzeté - em 22 de maio de 1870 pelo capitáo mór de 
Porto Feliz Antonio da  Silva Leite. O curioso é que o capitão 
mór Sil \a Leite inicia com letra maiuscula muitas palavras 
que a essa distiilcção não tem direito e nega-a, entretanto, ao 
rio bandeirante que banha o "feliz porto" da outróra .2ra- 
ritaguaba. 

..., 
Izeté - em 1917 pelos irmãos Prates da  Fonseca. na 

linda monographia em que relatam a estupenda viagem fluvial 
da  Paulicéa a Buenos Aires. Topa-se a graphia nove ou mais vezes 
accentuada desta fórma, o que nos faz crer ser essa a verda- 
deira graphia adoptada pelos esportistas; mesmo porque seria 
difficilimo que os impressores viessem incidir num engano dz 
accentiiacáo completamente desusada. "Só depois que as ban- 
deiras cornegaram a descer para os sertóes, escrevem os e s -  
cursionistas, seguindo o curso desse rio, foi-lhe mudado o 
nome para Tiété: curso de agua verdadeiro". E' lamentavel 
que os intrépidos viajantes não reproduzissem a mesma pro- 



nuncia que tantas vezes tiveram opportunidade de ouvir no 
longo percurso feito pelo nosso rio, quando a pronuncia tiêtê 
já vem registrada desde 1788 pelo Dr .  Lacerda e Almeida, no 
seu diario de viagem, na parte referente i navegação que fez 
pelo Tietê, vindo de Mato Grosso. 

Se a nossa intenção não fosse a de apresentar a titulo 
simplesmente de curiosidade essas discrepancias graphicas, te- 
riamos certamente muito o que dizer para explicar tão inte- 
teressante discordancia. 

Mencionadas as dez graphias divergentes apparecidas de 
1727 a 1917, estudemos as ligeiras notas colligidas sobre a 
acepcia do  vocabulo tiipí; e pena é que trabalho desta natu- 
reza não seja ventilado ou sufficientemente discutido por 
aquelles que podiam tratar com o fulgor das intelligencias pre- 
vilegiadas e a peculiar erudição com que costumam revestir 
as suas preciosas exteriorisaçóes. 

Praza a Deus que estas rapidas consideraçóes possam des- 
pertar a sympathia dos conipetentes, e então bemdiremos a 
hora em que resolvemos empreender este trabalho, que só 
tem o pequeno valor de trazer modesta contribuição áquelles 
que um dia desejem iimbrenhar-se na sinuosa vereda da se- 
ductora investigação. 

* 
* * 

Como sabemos a discordancia existente na palavra deno- 
minativa do lendario Rio das Monçóes, consiste unicamente 
na applicação do accento phonético na syllaba predominante. 
Uns entendem que devem collocar o aberto - Tieté - por- 
que é assim que varios escriptores e indianistas consagrados 
costumam fazer. Outras acham que o certo é empregando o 
signal diacritico fechado - Tietê - porque assim procedia o 
criterioso frei Gaspar da Madre de Deus e o illustrado tupi- 
cista Dr.  Lacerda e.Almeida; igual accentuação usa o maior 
dos tupínólogos contemporaneos o Dr. Theodoro Sampaio e 
porque tambem é a unica accentuaçáo que concorda com a 
pronuncia generalizada do povo piratiningano. E é para de- 



fender aos que pertencem ao segundo grupo citado que o mais 
humilde dos tietêguáras procurou reunir estas notas que tal- 
vez possam servir para simplificar a controvertida questão. 

Manuseando o lindo romance historico do pranteado bel- 
letrista que modestamente se occultava sob o pseudonymo de 
Austo Rasec, saido em segunda edição em 1902, topamos est.1 
interessante observação appensa á pagina 14 da  magnifica 
obra intitulada O Paulista, na qual o operoso membro d o  
nosso Instituto Historico e Geographico, diz o seguinte: 

"Tietê quer dizer - rio grande. Alguns indios que en- 
trevistei pronunciam etê, e só dizem eté para significar - 
ruim, cle mau gosto. Por isso, segundo esses indios, tietê sig- 
nifica - rio grande, e tieté significará - rio de agua sa- 
lobra". 

E o fino romancista grapha invariavelmente Tietê, de- 
monstrando assim não só qual é o legitimo nome do caudal 
como a sua verdadeira accepcia. 

Para verificarmos a exactidão dessa affirmativa basta-nos 
recorrermos á I1inguagem expressiva dos sertanejos que são os 
conservadores incansaveis do falar dos nossos avoengos. Elles 
nunca disseram tieté para se referir ao  seu amado Rio Grande, 
porque jámais ouviram os seus antepassados articularem dessa 
fórma anti-euphonica; e por isso lá continuam judiciosamentc 
a reproduzir os mesmos sons que Ihes transmittiram os venera- 
veis ancestraes, pronunciando suavemente - rio tiêtê. Os cai- 
piras tambem usam o adjectivo túpico èté corrompido pela 
lei do  menor esforço em ité. Ouvímo-10s bastas vezes dizerem: 
esta bana7za está ité, quando a excelleste fruta ainda verde sd 

910s apresenta viscosa, pegadiça, seizsaboro7za, ruim. 
O general visconde de Beaurepaire-Rohan, a quem o egre- 

gio general Couto de Magalhães aponta como muito versado 
em lingua tupí, no seu Diccioaario de vocabulos brasileiros, 

publicado em 1889 diz, na pagina 76, o seguinte: 

" I t é  - adj. - (S. Paulo) Insipido, iiisulso, sem gosto. 
L'ma comida ité, uma fruta ité". 

O sabio jesuita Carlos Teschauer, menciona na pagina 
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139, da primeira série das Apostillas a o  Diccio~zario. o se- 
guinte : 

"Abaité S. m. (Minas Geraes) gente feia, repulsiva". 
Abá (avá ou auá) quer dizer - gente, homem, individ~io;  

e, portanto, ité ahi apparece significando - feia,' repulsiva oi! 
de aspecto desagradavel, repellente, etc. \'emos. pois, em 
exemplos simples e concludentes que o vocabulo soffreu na  
parte constituitiva leve modificação attendendo á sonorictade, 
mas manteve a mesina significação que lhe deram os indios 
entrevistados por ALIS~O Rasec, dizendo que eté significa. coisa 
bem diversa, ruím, de mau gosto, etc.. etc. 

Quanto ao  adjectivo etê nós encontramos o mesmo rigor 
n a .  interpretação: 

"EtZ, fala .Beaurepairc-Rohan, - adj. - \Tocabulo tupí 
que serve de suffixo a substantivos da  mesma lingua, q~ iando  
se trata de  exprimir a superioridaiie qualitativa de alguma 
coisa sobre outras da mesma especie, como se observa em 
n ~ ~ i i t o s  nomes que ainda fazem parte da  linguagem vulgar: 
Tatú ,  tat~ietê,  Igara, igaretê, e outros mais". 

Tratando d o  mesmo assumpto o principe dos poétas bra- 
sileiros D r .  Antonio Gonçal1.e~ Dias, no  seu 1)icciotznrio da 
liizgua tzdpi, editado em 1858, assim deline: 

"Etê ,  ern muito. Emprega-se esta particuia com os subs- 
tantivos para se Ihes auginentar e por assim dizer prolongar 
a significação. Ex. : Abá, homem. Aba-etê, homem illustre. 
Caa, mato.  Caa-etê, mata, floresta". 

O Sr .  José Couto de Magalhães annotando a edição de- 
finitiva d"'0s Guayanás" de seu venerando pae, impress;! em 
1902, diz que "tat~ietê,  (e é tambem com circumflexo que o 
general accentúa a palavra indigena). como substantivo com- 
mum, quer dizer tatú verdadeiro: de tatú (casco encorpado 
ou denso) mamifero ila ordem dos desdentados (dasypus), e etê, 
adjectivo, com a significação de verciadeiro". E cuidando d o  
vocabulo tamanduatey, que elle traduz rio dos tamanduás 
grandes - e decomponcio as partes componentes da  palavra, 
explica qLie "etê", grande, com interpretação de verdadeiro, 
real". 



O Dr. Baptista Caetano de Almeida Nogueira, um dos 
maiores conhecedores d o  guaraní e autor do celebre Abafiehênga, 
estampado em 1879. no 7." volume dos Annaes da  Bibliotheca 
Nacional, diz o seguinte na pagina 125: 

"Etê,  adj  . corporeo, material; real, positivo; v~rdade i ro ;  
bom, honrado; são; illustre, grande". 

"O grau augmentativo no tupí, doutrina Theodoro Sam- 
paio, se fórma com a posposiçáo ao  nome, no grau positivo, 
de algum dos termos: guaçú ou açú, etê ou t êy ;  por exemplo: 
de pará, rio, paraguaçú, rio caudal, grande; de ?aguara, ca- 
chorro, yaguaraêtê, cachorráo, onca; de tamandz~á, t a m a ~ d u á ,  
tanza?zduatêy, tamanduá grande". 

" O  augmentativo, n o  tupí, é ainda susceptivel de aiig- 
mento, pela repetição d o  suffixo, como, por exemplo: caaêtê, 
mato virgem, matáo, caaêtê-êtê, que se contráe em caetetê, O 

matáo multiplicado, grandissimo" . 

Depois de estudar os substantivos e seus graus passa 
Theodoro Sampaio a falar dos adjectivos, dizendo: 

"O grau dos adjectivos se exprime com o emprego dos 
sufiixos peure para o comparativo e etê para o superlativo. 
Ex .  : catzi, bom; catú-pêure, melhor; catuêtê, optinio; turuczi, 
grande: turuçupeure, maior; turupetê ,  maximo" . 

Podiamos apresentar copiosa documentação sobre este 
adjectivo, mas o que ahi ficou dito satisfaz plenamente o 
nosso fim; e por isso passaremos a nos referir ao vocabulo t i  para 
logo entrarmos a tratar  da  palavra como appellido do Rio das 
Monções. Vejamos a sua constituição e accepcia dadas pelos 
cultores do idioma túpico: 

"Tietê, c. (coinpõe de) ti-êtê, explica Theodoro Sam- 
paio, curso dagua verdadeiro, caudal consideravel" . 

" T i ,  corr. (co::rupçáo de) t y ,  a agua, o liquido, o caudal. 
o curso dagua". 

"l'ambem, continúa o D r .  Sampaio, se designava a ag ia ,  
o liquido, o vapor pelo vocabulo t y  ou t i ,  com o qual se for- 
maram varias denominações, como Ti-etê, agua OLI corrente 
verdadeira, volumosa, nome na verdade adequado a o  gran- 
tie rio paulista se se explicar que era este o primeiro curso 



de agua consideravel que encontrava o forasteiro ao  pene- 
t rar  de S. Vicente, por Paranapiacaba, em direcçáo ao sertão". 

O prestigioso politico d o  segundo império, luminar do foro 
paulistano e acatado "brasilianista" Dr .  João Mendes de Al- 
meida, no seu Dicciontzrio geograpl~ico da Provi7zcia de S i 0  
Paulo, assim estuda o vocabulo em questão: 

"I'ieté, "rio grande" relativamente aos outros da mesma 
região. De t i ,  "agua, rio", èté, para exprimir o superlativo". 

"Com effeito, cont~inúa João Mendes, os antigos tradu- 
zindo o nome Ti-été, assim denominavam: d o  que é prova o 
requerimento de Matheus Nunes de Siqueira, que foi deferidi. 
em 5 de setembro de 1668, pedindo uma sesmaria "na testada 
destas terras (do  Tatuapé) para o Rio Gra?zde, em uma volta 
que faz o rio,. . . dentro da  qual ha algumas campinas, bre- 
jaes, e restingas de mato: . . . a qual terra correrá de limas 
campinas, que partem da  banda de baixo d o  ribeirão de Ta- 
tuapé, correndo pelo Rio Gra7zde á riba pela volta que faz 
por uma campina que chamam Itacur~itiba, até uma aguada" ... 

Ainda no mesmo ciiccionario, pag.  209, o Dr .  João l l en -  
des reproduz parte de um escripto que o padre Manoc! d ; i  
Nobrega, em 1559, enviou ao governador da  Bahia Thomé tic 
Sousa e no qual o iiliistre jesuita faz referencia a o  Rio G~a71dd  
daquella época: 

"O anno passado me escreveram que vieram os Castelhanos 
a vingar a morte de alguns Christáos e indios Carijós, que os Tu- 
pís de S. Vicente haviam morto, havendo o capitão do Parag~iay 
feito pazes entre os Tupís e Carijós que não lhe cumpriram. 
pelo qual vieram Castelhanos e Carijós a vingar isto e foi a mor- 
tandade tanta que fizeram nos Tupís que despovoaram o rio 
Grafzde, e vinham fugindo para o mar de S. Vicente. c0111 
medo dos Castelharios". Este "rio Gra7zde", diz João Rlendes, 
é o rio Tieté, cujo significado é esse". 

O glorioso historiador das primeiras Cras paulistas irei 
Gaspar da  Madre de Deus, na sua famosa hfe7noria para a 
historia da Capitania de S .  Vicente, hoje chanzada de S .  Pnzdo. 
numa annotaçáo que faz 5 pagina 106, diz "Que Piratini~zga - 
ou Pirati?zirn, - he hum ribeiro, e se mette no Kio gralzde dos 



Antigos, hoje conhecido pelo nome i'yetê". Ahi está uma 
pequenina, mas valiosa nota, comprovando o que asseverou 
o talentos0 D r .  Joáo Mendes, cujo espirito atilado transpa- 
rece luminosamente em todas as suas producóes. 

'40 apontarmos a advertencia que fez frei Gaspar para 
elucidar a menção que intelligentemente havia feito Jo'ão Men- 
des, chocaram-se desagradavelmente duas graphias phonetica- 
mente discordantes. Mas é que frei Gaspar procurou repro- 
duzir em graphia apuradamente sonicn a pronuncia d o  sel- 
vicola, o que revela o apparecimento do ipsilon em lugar da 
letra latina que commumente se emprega nesta palavra. Estn 
letra é usada ria escripta de vocabulos indigenas com o valor 
que tem i-ia lingua grega; isto é, para symbolizar a pronunci3 
que os indianistas quizeram dar-lhe, que é entre o nosso "i" e 
"u" :  u dos franceses ou ii dos allemães. Parece-nos, porém, 
que nunca obtiveram o desejado, como demonstra o propri« 
\,ocabulo em estudo. 

Candido de Figueiredo conta-nos que os antigos escri- 
ptores lusitanos tambem a empregavam para soar com o valor 
de dois ii, valor este nunca respeitado na prosodia. Dahi a 
impossibilidade de se restabelecer o y na palavra tupí - 7'ietC 
- mórmente agora que a elegante vogal hellenica vae Sendo 
banida do nosso systema orthographico. 

O sabio dinamarquês Alexandre I-Iuminel em "O Tietê", 
de 28 de julho de 1906, con-imentando a traducçáo que Joáo 
Alendes dá ao vocabulo, diz: 

"O nome Tietê tambem não significa exactamente "agua 
boa", como ás vezes se ouve affirmar, porém, "rio verda- 
deiro, principal", como de facto é, em relação aos seus tri- 
butarios." 

Hummel, como vemos, não só mantem a syllaba tonica 
fechada, n5o obstante Joáo Mendes usá-la aberta, como traz 
Lima novidade: havia quem affirmasse que a palavra tiet5 
significava "agua boa". Ora isto attesta sufficientemente que 
o liquido d o  Rio Grande (como se diz em nossa terra) nunca 
foi tido por mau;  e se o fosse positivamente, grave crime 
teria commettido o governo em permittir que delle se fizesse 



abastecimento publico; mas deste crime estão livres os ho- 
mens que dirigiram os destinos de Piratininga. E, de facto, o 
Tietê é um rio de "agua boa", confrontando com a do Ta-  
manduatey e d o  Acú, cujas qualidades medicinaes deste ulti- 
m o  mereceram referencias especiaes feitas pelo D r .  Affonscr 
de Freitas, num formidavel trabalho por ora em manuscripto 
e que representa algumas décadas de criteriosas pesquisas dessii 
valoroso escaphandrista das coisas paulistas desconhecidas o:i 
olvidadas dos homens da  actualidade. E como no geral o re- 
medio tem sabor desagradavel, é facil concluir a superioridade. 
da  agua d o  velho Anhembí sobre as dos v i~ inhos  Tamanduatej. 
e, especialmente, d o  .4cú. 

O padre Carlos Teschauer traduz o nome TietG ern - 
rio importante. 

O vigoroso escriptor e notavel sertanista general Couto 
de i\/lagalhães, na conferencia que proferiu sobre a personali- 
dade do inclito José de Anchieta, disse: 

"O padre José de Anchieta diz que o rio Tieté, pn- 
lavra que elle dá o significado de madre ou mãe c10 rio, 
era chamado pelos aborigenes pauiistas, Anhamby, e sig- 
nifica terra de Anhangá ou terra dos Veados". 
Só conhecemos do venerado thaumaturgo as "Cartas Iné- 

ditas", publicadas pelo nosso Instituto Historico, as "Infor- 
mações dos casamentos dos indios d o  Brasil "estampadas na 
Revista d o  Instituto Historico Brasileiro e a "Arte de gram- 
matica da lingua mais usada na costa d o  Brasil", edicão de 
1595, existente na bibliotheca publica do Estado; e nestes tra- 
balhos não encontrámos a palavra Tietê, e dest'arte ficamos 
ignorando a accentuaçáo que Anchieta empregou i10 vocabuIo 
denoniinativo d o  caudal que, naquella época, ainda devia ser 
Anhembí e não Tietê. Mas na I?zfon7zn~ão dos casa7nentos dos 
i~zdios do Brasil elle fala d o  adjectivo etê dizendo que "deste 
vocabulo etê,  que quer dizer legitimo, usam elles nas suas coi- 
sas naturaes da  terra", etc., ctc. ;  e proseguindo na exposiçáo 
que faz d o  casamento aborigene vae sempre utilizando do 
accento fechado em etê e dando repetidamente a tradução de 
legitimo e verdadeiro. 



Quai-ito ao "significado inadre oii mãe do rio", devemos 
tomar com G sentido de - rio madre, mater, ináe, rio por ex- 
cellencia, verdadeiro, grande. Esta iiiterpretacáo sobre ser 
razoavel viria plenamei-ite concordar com o que elle disse ao 
estudar, isoladamente, o suffixo etê, que significa, como j2 
dissemos -- legitimo, verdadeiro, grande. Eis ahi como pres- 
cindindo dos documentos que o general Coiito de Magalhães 
teve a ventura de consultar, podemos conhecer através dos quít 
conseguimos manusear e tirando conclusóes mais ou meno5 
seguras, obter não só a sigiiifjcaçáo daquelles dizeres, como a 
grapliia do eminente filho de S .  Ignacio de Loyola que, pro- 
vavelmente, seria a mesma que a pronui-icia vae valentemente 
conservando. 

Nenhuma autoridade poderi sobrepujar ao do conspicuo 
membro da gloriosa Companhia de Jesus, já pela grande con- 
vivencia com os aborigenes daquella éra;  já pelo vasto cc- 
nhecimento de seus idiomas por elle sobejamente estuclados: 
já pela sólida instriic@.o que possuia, recebida da  douta cor- 
poraçáo dos celebres jesuitas. 

Procuramos relatar singelamente desde o que disseram 
os indios, até o famoso padre Aiichieta; transcrevemos o qlie 
doutrinam os tupicistas a quem nos foi possivel consultar; e ex- 
traímos as referencias feitas por escriptores que se especiali- 
zaram 110 estudo do falar dos nossos selvicolas e do erposlo 
podemos tirar esta conc l~~sáo :  que a palavra tietê quer dizer 
- rio verdadeiro, rio grande - e que esta accepcão pbde ser 
consubstanciada em - rio grande - uma vez que, sem p ~ -  
juiso, em ella poderemos resumir e obter as interpretaqfies de 
- rio por excellencia, legitimo, verdadeiro, principal, consi- 
deravel, vol~imoso, emfim, rio grande. 

Rio Gralzde elle é pelo volume de suas aglias, eni con- 
fronto com ás de seus tributarios e vizinhos e ser o caud;il co3- 
sideravel e volumoso na opinião d o  erudito Theodoro Sam- 
paio e outros "americanistas"; 

Kio Gravzde elle de facto é, porque já o era quando o 
chamavam de Rio Grancle de Anhembí ou sii-iiplesmente -- 



Rio Grande - e ainda assim denominado na ling~iagem e!,:- 
pressiva d o  caipira tiet2ense; 

Rio , Grande elle é pela estensáo ile seu curso e supe- 
rioridade que offerece i navegacao, coinparancio-o aos seus 
\,izinhos de irnpraticavel canoagem; 

Rio Grande elle é, porque na sua trajectoria abencoacia 
vae banhando innumeras cidades e reganclo dezenas cle .mil- 
nicipios. até desenibocar no gigantesco I'araná: 

Rio Grande el!e é. porque iia lingiia tíipica - que era a 
predominante no Brasil até meado do século XVII I - se 
chama Tietê. substi t~iin~lo v;iniajosamente n dei1omiriac;-50 Rio 
Grande dada pelos portugueses; 

Rio Graizde elle é. finalmente, porcllie foi a estrada l u -  
minosa que guiou os bandeirantes nas inolviclaveis espcdicóer. 
escre\rendo nos fastos do Estado Anchietano paginas de fui- 
guraçdes verdadeiramente rútilas qiie leverterain eri1 Iauiln. 
maravilhosri~ e lampejantes na historiographia brasileira. 

..*- Quanto 5 grapliiri, devemos sem discrepancia optar pela 
fórma mais razoavel que é Tietê - nao só porque é a accen- 
tiiacão adpotada por todos indianistas consultados (escepto 
João Mendes), como tambem por ser a iinica que náo divorcia 
da  correcta pronuncia. 

No  "Formulario orthographico" do acadeinico e consu- 
mado vernaculista L,autlelino Freire, ha esta observacrlo desse 
inegualavel brasileiro qiie se chamou - Ruy Barbosa: 

"Nas q~iestóes de linguagem, t ~ i d o  é o uso, e o uso se 
docuineilta com a escripta de autores, que estabeleceram, oii 
registaram". Portanto, no nosso caso, não póde haver duvida: 
já que os indianistas e escriptores respeitaveis estáo acordes 
na graphia e mais ainda porque a pron~incia exige que assini 
seja. 

O venerando monsenhor Ezechias Galváo da  Fontoura - 
o decâno dos titulares desta collenda Sociedade - e que i15o 



obstante os seus 53 annos veiicidos liuma vida cheia de t ra-  
balhos sacerdotaes, ainda nos encanta com a justeza e precisáo, 
n o  relatar factos passados ha mais de meio século - referindo-se 
á nossa questão disse "que sempre pronunciou tiêtê, porque foi 
desta marieira que elle sempre ouviu pronunciar". 

O sabio Alexandre Hummel, que viveu 30 annos na tcrr-I 
que ostenta galhardamente o nome honroso do patrio rio, e I A  
morreu, deixando na memoria dos que o conheceram a affirnia- 
250 inconteste de que foi o maior cérebro visto em Tietê, c;- 
dade que elle tanto amou e tantos be~ieficios prestou com a 
irradiação scintilante de sua intelligencia portentosa - 
ora dourando com artigos pri~norosos não só as folhas 

al io Popular" desta capital e as locaes, como o "Di -' 

grandes revistas estranjeiras; ora estasiando em aulas estu- 
pendas. os alumnos que ti\rerain a 1;entiira de ter como guiri 
esse benemérito educador. E Huinmel que já teve a grande 
honra de ser considerado mestre, pelo im~iiortal Julio Ribeiro, 
tambem teve a bella idéa de publicar um artigo em "O Tietê", 
de 28 de agosto de 1901, com a mesma epigraphe e sobre 
o mesino assumpto que neste momento desperta a nossa attencão. 

Depois de estudar o valor do accento em varias linguas 
dizendo que elle é bem mais importante do que indica a si:;i 
mesquinha estatura, e mostrar a coi i f~~são que ainda reinx no 
seu emprego,' assim termina : 

"E'  o que succecie ao iiome i'zetê. D e ~ e  ser escripto coin 
circuiiiflexo. Sendo quasi todos os nomes de origem indi:,enn 
de accentuacão aguda. poder-se-ia ate dispensar o accenío. 
AIas é que este desempenha o duplo papel de phonetico e to- 
nico; tonico, porque o accento cae na ultima syllaba; e plio- 
netico porque o nome d o  forinoso rio paulista se pronuncia com 
"e" fechado, como em rêde, vêto. E cá Lae desde já o \.êto contra 
qualquer que seja, que se propuzer a esternar opiniáo dissi- 
dente". 

Neste escripto tão singelo quanto expressivo, elle nos mos- 
t ra  a realidade sobre o assiimpto, falando coiii a clareza pro- 
pria de um sabio, sem deixar a linguagem chan de um ver- 
dadeiro professor. 



O muito illustre tietêense. defensor impertérrito dos ser- 
tanejos e um dos mais caprichosos dialectistas brasileiros - 
Cornelio Pires - rectificou a S i 1 3  graphia que era de acreritua- 
çáo aberta para a fechada, como é intuitiva e commum em 
nossa pitoresca terra. E se elle a prii~cipio empregou aquelIr\ 
fórma dissonante desrespeitando a pronuncia de seu po\.oo foi, 
innegavelmente, por influencia .das obras de escriptores que 
não attendem i fala de sua gente. Mas Cornelio escrupuloso 
e intelligente como é. verificando a erronia cummetticia, n5a 
tardou em substituir aq~ielle icto anti-euphonico pelo circ~im- 
flexo, que já vem docemente accentuando o \.ocabulo - 7'ietê 
- na 5." edição, saida este anno, d o  seu apreciado "Quem 
conta um conto". . . 

O general Couto de Magalháes foi um dos mais enthusi- 
astas cultores da  lingua tupí e as suas obras são universalment: 
conhecidas e estimadas pelo primo* d o  estilo e '  feição radical- 
mente nacionalista. Elle é autor de urn dos mais famosos tra- 
tados sobre o idioma e costuines dos indios brasileiros e, cies- 
t'arte, não podemos prescindir da  sua grande autoridade para 
dizer algo sobre a matéria que tentamos estudar. 

Q~iando  em 1574 publico~i esse magistral "O Sel~~agern",  
elle avisava o leitor que, por falta de material. tj.pographiro 
na occasiáo, se viu obrigado a apresentar o livro com algiimas 
incorrecçóes, dizendo: 

"Ha  numerosas trocas de "ê"  fechado por "é" aberto. 
como iauaraêtê por iauaraeté"; e mais adiante communica a 
solução que deu ao complicado problema e assim se expressa: 
"Por falta .de typos substitui o circumfleso pelo agudo. para 
indicar o accento da  palavra". 

Pois bem. nesia annotação que o escriptor julgou iiittis- 
pensavel no seu alentado trabalho, elle nos indica como de- 
vemos proceder em casos analogos ao  iauaraetê,  e o motivo 
qiie o levou a se utilizar do accento aberto em lugar do fechado. 

Na palavra iauarat.tê, ou ?lagztaraetê ou ainda como hoje 
diz jaguaretê, está evidente o suffiso e t ê  para significar - 
verdadeiro ou grande. Ex:  iaztara, yag14nra ou jngziar, cachorro; 



luz4araetê, yagtrarnetê ou jaguaretê, cachorrão, onja,  corno tiou- 
trina o Dr . Sampaio. 

Tratando d o  adjectivo, diz Couto de Alagalháes que "O 
superlati\~o fórma-se com a posposiçáo etê, a qual toma r 
quando é antecedida de vogal; bonito, pora~zga; muito bonito 
poranga retê". E na nona liçáo da  parte pratica da  grammatica 
tupí o general D r .  Couto de Magalháes faz esta advertencia: 
"J'luito, ceiia, só empregam para expressar numeros, ou coi- 
sas que se possam contar. Quando. porém, o muito i n d i c ~  
apenas superioridade na accáo. como: andei muito, falei niuito, 
dorme muito, muito bom, muito bonito, entrio segue-se o ~ - e r b o  
ou adjectivo do signal de superlativo que é retê, ou etê, segun- 
do o nome aritecedente termina em voga! bre\e ou em longa 
Iremos vendo que esta lingua é, como já o disseram os pa- 
dres José Ancl-iieta e Jlontoh a, muito mais escrupulosa c i o  
que muitas das actuaes linguas da  Europa". 

Sendo assim, ninguem poderá duvidar que se o gencicll 
aiiicla vivesse e se fosse consultado sobre a verdadeira graph:.~ 
do vocabulo denominativo do rio que elle tanto aprecia\a, i 
ponto de residir na ribanceira esquercia do poético caudal, certn- 
mente responderia que se empregou a accent~iaqáo aberta 
palavra, foi em obediencia á graphia generalizada, embora 
hostilizando 1 pronuncia commurn e até a sua propria proniiil- 
cia.  Desta rectificaçáo se incumbiram as suas obras, rei-elancic> 
a maneira usada ao empregar o mesmo suffiso, como se topa 
na palavra tatuetê, quando por analogia cle\,in escrelcr is- 

ao escreveu. Lueté, e n- 

Estes dois esemplos esclarecem em evidencia f i- isai~k a 
prova indiscutivel desta verdade. Pois tanto ialtara-etê, com:) 
tatu-etê e ti-etê, são feitos pela mesma composic;Zo e o suifiso 
apparece com a significação de - verdadeiro ou grande. 

No "Glossario de palavras indigenas" do major M. ELI- 
frasio de Azevedo Marques, estampado no Al~lza~zaque lztera- 
rio da Provincia de São Paulo", para o anno de 1578, orgaili- 
zado pelo inolvidavel jornalista José Alaria Lisboa, diz o se- 
guinte : 

"Cahetê, mato virgem" e na pagina anterior (57) está: 



"Ailbenzby, [nome que os antigos habitantes da  capitania. de 
S .  i'icente davam ao rio Tieté) Kio dos Inliambús". 

Se o adjectivo é o inesmo e com a mesma interpretaçáo -- 

t i .  rio e etê, verdadeiro, graride; e cau, mato, e cnaêtê ou c~zett:, 
mato virgem, mata, floresta - o major M .  E~ifrasio  devi:^ 
ter escripto Tietê e náo Tieté como escreveu n o  glossario. 
Alas esta discrepai-icia 6 originada simplesn~ente pelo facto de, 
até o presente. o assunnpto 1150 ter despertado a attencáo dos 
competentes ou curiosos, como se dá com o h~imilde tietêg~iara 
que \,em agora ventilar a questáo da  discordancia. 

Xntes de terminar este capitulo se torna i~idispensavel rc- 
referir-nos a essa personalidade inconfundivel de paulista illustre 
e eminente brasileiro, desse honrado patricio que com alta sa- 
bedoria e acrisolado patriotismo vem dirigindo a presidencii 
d o  Ii-istituto I-listorico cie Sáo Paulo. Alelhor d o  que as nossas 
pobres palavras falam eloquentemente as obras desse infatigii- 
\e1 scientista e homein de letras, cuja competencia só é com- 
paravel a sua immenss cperosidade rio campo vastissimo d~ 
incalculavel grandeza patria. Sem desfallecimeilto e com a 
galhardia propria da  t.n\,ergadura de velho priulista vrie, o Dr.  
Affonso de Freitas, rec.olhendo tudo que se relacione com a 
Paulicga de o~i t róra  para mostrar aos coévos e aos d o  porvir 
a bel le~a inenarralrel daq~iella gente que viveu uma vida cheiii 
de episódios empolgantes e prenhes de gestos enthusiastic;- 
r-iiente edificadores. 

Náo seria portanto possivel, falando cio indianismo em 
Piratininga, esquecer desse homem que além tle cultor do t ~ i p i  
é. como muito bem disse um distincto membro deste areopigo 
- o bandeirante da  historiographia paulista. 

Pois bem, esse homem reconhecidamente preparado - 
e os seus conhecimentos o fizeram ingressar a innumeras so- 
cidades scientificas nacionaes e estranjeiras - estrí de pleno 
acordo com o que vimos dizendo com respeito á accentuaçáo 
e á accepcia da  palavra tietê como denominativa do Rio 
Paulista. 

Percorram os seus multiplos trabalhos historicos e geo- 
graphicos e ahi encontrarão a rigorosa confirinaçáo do que 



acabamos de referir. .\Ias é que o D r .  Freitas te\.e o cuidado 
de, primeiro, estudá-la convenientemente para assim pocler. 
escrevê-la com correcçáo e legitimidade. E se tivermos o ca- 
pricho de verificar as primeiras ediçoes da monumental grarn- 
matica de Julio Ribeiro, bem como as dos "Sertões" d o  ge- 
nial Euclides da  Cunha, lá toparemos figurando nessas duas 
joias da  literatura nacional a graphia que reputamos ver- 
dadeira. 

Te veinoc Com accento circumflexo e não com o agudo é q ~ .  
nas obras de Beaurepaire-Rohan, Baptista Cepellos, Affonso 
de l'aunay, Duarte Leopoldo, Gentil de Moura, Aquino Cor- 
reia, Amadeu Amaral, Monteiro Lobato, e nas dos já mencio- 
nados Theodoro Sampaio, Lacerda e Almeida, frei (;aspar (ia 
Madre de Deus, Alexandre I-lummel, Affonso de Freitas e 
Austo Rasec. iMuitos teriamos ainda a citar além destes po6- 
tas, escriptores, naturalistas, viajantes, t~ipicistas, e historia- 
dores, mas para o fim collimado basta os que ahi ficam. 

Se foi com jubilo .que alludimos aos nomes acima ennu- 
merados, será certamente com tristeza que falaremos dos que 
se collocaram em campo opposto. E até nos acanha de ter 
de revelar publicamente esse facto singular que se depara en: 
varios escriptores e, pesa-nos dizer, historiadores tambem, tic 
applicarem o signal diacritico aberto em Tietê e, no  entanto, 
proferirem como se tivessem posto o fechado, o que é verda- 
deiramente lamentavel em se tratando de pessoas que sabem 
perfeitamente que o abprigene brasileiro desconhecia a escript~t 
e que por isso nunca possuiu systema orthographico. Ora se 
a linguagem escripta é a syinbolização graphica da  linguageni 
falada, e se esse idioma não teve systema proprio de escrever, 
claro está que usamos para elle a nossa orthograpia; e sendo 
assim, como de facto o é, todos aquelles que assim procedeni 
estão, inilludivelmente, incorrendo na desagradavel pena da  
tenebrante cacographia . 

* 
Ao concluirmos esta synthetica exposição despida Jns 

subtilezas que o atticismo empresta á fraseologia elegante, de- 
viamos fazer um ligeiro retrospecto d o  que ahi ficou dito e 



levemente commentado: mas como tudo que se faloti gira em 
torno da graphia do nome do rio que margeia esta qiieridrr 
Paulópolis, podemos resumir dizendo que a explana~ác! su 

aconselhou a escrevermos doravante - Tietê - porque assim 
manda não só a pronuncia generalizada dos piratininganos. 
como a dos gloriosos descendentes dos invenciveis t~ ip í s  e tam- 
bem os mestres que se (dedicaram ao estudo d a  primorosa lin- 
gua desse povo \~aloroso que tanto contribuiu na formaçáo dn 
iiossa raça. 

Uniformizemos para sempre a accentiiaçáo da palavra 
denominativa desse rio que nasce em terra paulista, percorre 
200 leguas, prestando iinmenso servico ao  Estado e só morre 
onde finda o solo bemdito de Piratininga: 

Q L I ~  é o appellido de uma tradicional cidade paulista, ber- 
ço de milhares de patricios que trabalham para engrandecer 
o seu torrão natal, elevar São Paulo e dignificar o Brasil; 

Que foi a famosa vereda daquelles intrépidos varões que 
na ancia insopitavel e épica da conquista iam mostrando ao 
estranjeiro ousado a tempera máscula dos filhos de S .  Crtiz e 
titanicamente dilatando as fronteiras estremecidas da Patria;  

Que escreveu "nos fastos d o  Estado Anchietano paginas 
de fulgurações verdadeiramente rútilas que reverteram em !au- 
das maravilhosas e lampejantes na historiographia brasileira"; 

Escrevamos, pois, como escreveram no sSculo XVIII o 
precursor d o  indianismo e o historiador das primeiras éras 
paulistas; no  século X I X  a delicioso romancista que entrevis- 
tou os cautelosos homens da  floresta; n o  século X X  o con- 
sagrado tupicista e o sabio tietêense; 

Escrevamos como quer o povo com a sua respeitavel au- 
toridade, para que possamos, unisonos, proferir essa palavra 
que evóca um passado grandioso, resumado de um perfume 
de belleza que os episódios deixam transparecer na sua ine- 
briante recordação; 

Abandonemos para sempre esse improprio accento agudo. 
substituindo-o pelo suave e doce circumflexo que é o real. o 
legitimo, o verdadeiro, e o unico que exprime fielmente a pro- 
nuncia generalizada da íupínica palavra - Tietê. 
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São  Migue l  

A historia da fundação do pequeno povoado de S. hIi- 
guel n o  municipio da  capital encerra, sem duvida, como a cia 
maioria das primitivas povoaçóes de S .  Paulo, as maiores in- 
certens em relação priilcipalmente ás datas de inicio da vida 
collectiva local e á origem dos primeiros elementos povoa- 
dores. 

Se considerarmos a época da fundação do aldeiamento de 
S .  Miguel através da  documentação divulgada em publica- 
cóes de especialização historica a qual aliás, formou opinião 
na quasi totalidade dos chronistas e historiadores modernos 
que têm tratado do assumpto, teriamos de aceitar o anno dc 
1623 como sendo o da creação daquelle povoado, hoje séde do 
districto de paz do mesmo nome pelo decreto n .  170 de 16 de 
Alaio de 1891. 

De facto, consultando o precioso e modelar archivo 'da 
Curia Metropolitana de S. Paulo, encontramos o seguinte re- 
gistro referente á aldeia de S. Miguel: - "Começou por al- 
deiamento de indios domesticados da tribu - Ururay e nação 
Guayaná, emigrados da  aldeia de Itaquaquecetuba em 1623. 
- Em identicos termos Azevedo Marques, e com elle nume- 
rosos outros chronistas, louvandcxe no "Accordo" tomado pe- 
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los officiaes d a  Camara de S. Paulo em sessão cle 21 de Setem- 
bro  de 1622 confirma em seus "Apontamentos Historicos", o 
inicio do aldeiamento siío miguelino em 1623 por indios de Ita- 
quaquecetuba, confirmação essa corroborada, em parte, pela 
resposta d o  Padre Francisco de Moraes, de 25 de Julho de 
1673 á consulta d o  Padre Lourenço Craveiro, reitor do Colle- 
gio Ignaciano de S. Paulo datada de 15 d o  mesmo mez e 
anno, e não de 1654 como corre impresso, na qual o superior 
dos jesuitas determinava a Padre Moraes certificasse o que 
sabia "acerca das aldeias e terras que os indios tiveram em 
Itaquaquecetuba antes de se passarem para a aldeia de Sáo 
Miguel, onde hoje estão e si era Itaquaquecetuba onde os in- 
dios estavam situados 13 mesmo sitio que hoje é onde está a 
capella de N. S.  da  Ajuda que foi do  Padre João Alvares o 
hoje nossa; e se a aldeia de S .  Miguel, que hoje é se chamava 
S .  Lourenço, antes que os indios viessem para ella, e se Ita- 
quaquecetuba se chamava S .  i\/Iiguel quando os indios nella 
estiveram. . . " 

Esta consulta patenteia claramente a ignorancia em que, 
já naquella época, ainda t ão  proxima da  formação das aldeias, 
se encontrava os responsaveis por taes formaçóes, com respeito 
aos seus primordios. Entretanto, no  caso de S .  hlig~iel não 
deixa de ser extranhai.el a consulta do Padre Craveiro por- 
quanto, se a aldeia de Itaquaquecetuba era creaçáo jesuitica, 
a de S .  Riligue1 fora secular pertencendo sua administração ;í 
Camara de S .  Paulo, sem embargo da  transferencia duma par- 
cella dos de Itaquaquecetuba para ella em 1622; é que Cra- 
veiro já de algum tempo vinha promoveiido reivindicaqóes, 
nem sempre liquidas, ern favor d o  seu collegio. . . 

Respondendo ao seu superior hierarchico, Padre Francis- 
co de Moraes certifica ter conhecido e visto os indios das al- 
deias de S .  Miguel estarem situados na aldeia de Itaquaque- 
cetuba, "que é a mesma paragem onde agora está a capella 
que foi do  Padre João Alvares, que Deus tem, que deixou a 
este collegio, onde é força que tivessem terras para suas la- 
vouras, como naturaes desta terra, por assim ordenar sua ma- 
gestade, na qual aldeia de  Itaquaquecetuba, por mandado d o  ca- 
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pitão e procurador dos indios Fernão Dias Leme, que Deus tem, 
foi elle Padre Moraes, sendo ainda secular no anno de 1620, pouco 
mais ou menos, buscar alguns delles para acompanharem ao 
governador Martim de Sá na jornada que então se fez á ilha 
de  Santa Catharina, e tornado a esta terra na era de 1624, 
sendo já religioso, os achou mudados para a aldeia de S .  Mi- 
guel onde hoje estão, os quaes indios dantes se tinham muda- 
d o  da  sua antiga aldeia de Guarapiranga para a de Carapi- 
cuiba, mas não se lembrando quantos annos seriam que tinham 
realisado tal mudança primeira"; e estas declarações fez Pa- 
dre Moraes jurando "in verbo sacerdotis" em virtude da 
"santa obediencia" por ser mandado pelo Padre Reitor Lou- 
renço Craveiro. 

Não póde causar eutranheza a emigração dos indios de 
Itaquaquecetuba, relatada pelo velho jesuita, por ser facto 
muito commum ás aldeias, que de continuo e por causas va- 
rias soffriam depressões frequentes em seu povoamento, rece- 
berem reforço de populacáo indigena, havendo mesmo mais 
de um acto official ordendndo ou protegendo essa medida: i 
propria S .  Miguel foram recolhidos, cerca d o  anno de 1718, 
duzentos indios, remanescentes do exercito de Bartholomeii Fer- 
nandes de Faria, o fogoso assaltante dos armazens de sal 
em Santos, e o certo é que as declarações do Padre Moraes não 
encerram affirmatiba e nem mesmo simples allusáo a primor- 
dios de aldeia com o exod6 de seus indios, mas simplesmente a 
noticia de sua transferencia. Quanto ao "accordo", tomado 
pelos officiaes da  Camara de S .  Paulo em sessão de 21 de 
Setembro de 1622, documento que parece ter-se perdido o u  
extraviado, porquanto não consta da  collecção da  "Actas da 
Camara Municipal de S .  Paulo", recentemente impressas e di- 
vulgadas, quanto ao "accordo", diziamos, não poderão seus 
termos ou clausulas ter o valor de affirmativa da  creação ini- 
cial da  aldeia são miguelina com a transferencia de indios de 
ItaqLlaquecetuba e, si tal affirmativa existe ou nelle transpa- 
Tece, será com desvirtuamento da  verdade historica, uma vez 
que 0s primordios daquella fundação datam inquestionavel- 
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mente de época muito i~nterior. remontanclo-se ás proximidades 
da  fundação de S .  Pai110 do Campo. 

Sem elementos seguros que autorizem a fixação rigor os^ 
' dessa data podemos corntudo affirmar, sem receio de contesta- 

ção, a existencia da  aldeia de São MigueI em 1603, afastando 
de quatorze annos a d,ata geralmente aceita como sendo a de 
sua fundação, á vista dos termos d a  carta de meia legiia de 
terras em quadra juiitc) á "S. hliguel aldeia de indios", con- 
cedida a Maria .Alvarec; a 16 de Novembro daquelle anno, dos 
da  concessão de Bartholomeu Bueno, cujas terras ficavam jun- 
tas das de Alaria Aliares para a banda de S .  Paulo e dos da  
de Amador Bueno da  Ribeira tambem junto a Maria Alvares 
mas em clirecção a "Mogy", concedida em 15 de Março de 
1611, documento va1ic)sissimo por mais de uni titulo, cuja , 

transcripção faremos na integra, a seguir: 
"Registo de Lima (carta de data de terras de sesmarin de  

Ainador Bueiio. 
Gaspar Conqueiro. capitão desta capitania de S .  Vicente 

e loco-tenente do S r .  Lopo de Souza. capitão e gokernador tle:la 
por sua majestade e :,eu procurador bastante etc. ,  aos que 
esta niinha carta de sesmaria e dada de terras para toJo  o 
sempre irem faço saber em como por Amador Bueno inc- 
rador na villa de S. Paulo me foi feita uma petição na qual 
me d i ~ i a  que elle morador na dita villa de S .Paulo  e que era 
casado e tem filhos e filhas e que não tem terras que possa 
agasalhar-se e está informado que junto a Marialvares, dona 
viuva mulher que foi de Manoel Eianes junto a S .  hliguel al- 
deia dos indios estão terras devolutas pedindo-me lhe fizesse 
mercê de lhe dar uma legua de terras junto á dita Marial- 
vares . .  . . . . de cima parn a banda d e . .  . . . . a qual dita carta 
de dada de terras eu Lliogo de Onhate escrivão da  fazenda de 
sua majestade nesta capitania de S .  Vicente fiz trasladar d.1 
propria que tomei á parte e vai na verdade e o concertei com 
João de Onhate meu filho que serve meus officios por minha 
ausencia por poder que para isso tenho d o  senhor governador 
geral dom Francisco de Souza e o dito concerto assignamos em 
Santos a 1 5  de Marco de mil e seiscentos e onze annos". 



As cartas de sesmaria de "Marialvares" e de Amador 
Bueno nos dão a certeza indestructivel da existencia de aldeia- 
mento de S. Miguel em 1609 e 161 1 : outros documentos igual- 
mente da mais alta idoneidade ainda fazem recuar a data da 
creação daquelle nucleo aborigene para além do anno de 1590, 
habilitando-nos a consideral-o um dos mais antigos povoados 
de S .  Paulo. 

Tomemos conhecimento desses documentos nos trechos que 
mais interessam ao assumpto em ventilação: 

"Traslado de uma provisáo de Gaspar .Collaço para ser 
capitão dos indios de S .  Miguel. 

Jeronymo Leitão capitão nesta capitania de S .  Vicente 
pelo Senhor Capitão e Governador della Lopo de Souza, etc. ,  
a quantos esta minha provisão virem faço saber que porquanto 
a aldeia de S. Miguel de Ururay está ora sem capitão e ca- 
beça que possa ordenar e mandar os ditos indios no que for 
necessario para defensão e bem da terra e lhe fallarem e di- 
zerem o que eu mando e é necessario que elles façam porquan- , 

to  os do sertão são levantados e se diz virem com guerra e pela 
experiencia que tenho de Gaspar Collaço morador no campo 
de S .  Paulo e casado e confiando nelle fará isto como cum- 
pre ao serviço de sua magestade e bem e defensão da  terra o 
provejo ora por capitão e cabeça destes indios da dita aldeia 
de S .  Miguel e lhe dou os poderes que para isso são necessa- 
rios para que elle os aperceba e lhe falle e os anime para que 
perseverem, e tc . .  . Dada nesta villa do porto de Santos aos 
13 dias do mez de Abril, Athanasio da Motta escrivão da  ou- 
vidoria de toda esta capitania de S. Vicente a fez por meu 
mandado, anno do nascimento de Nosso Senhor Jesus Christo 
da  era de mil e quinhentos e noventa annos - Jeronymo 
Leitão". 

Dois annos 'depois, em 1592, nova provisão é expedida, 
desta vez pelo capitão e ouvidor loco-tenente Jorge Corrêa, 
provendo o mesmo Gaspar Collaço no cargo de capitão e lin- 
gua dos indios de S. Miguel documento este de alta relevancia 
por esclarecer a situação da aldeia no termo da villa de S. 
Paulo, em derruição á crença divulgada por mais de um chro- 
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nista de ter sido ella primitivamente localizada nos declives da 
serra do mar, termo da villa de S .  \'icente. Combine-se este 
esclarecimento com o de que a sesmaria de Amador Bueno si- 
tuava-se para além de S .  Miguel em direcçáo a Mogy, e com- 
prehenderemos a impossibilidade da colloca~áo desse aldeia- 
mento na serra do Paranapiacaba: 

"Traslado de uma provisão a Gaspar Collaço de capitão 
e lingua dos indios de S .  Miguel. 

Jorge Corrêa capitão e ouvidor logar tenente do Senhor 
Lopo de Souza governador desta capitania de S. Vicente por 
El-Rei nosso senhor etc., faço saber a quantos meu alvar5 
virem que pela confiansa que tenho de Gaspar Collaço hei por 
bem .emquanto não mandar o contrario, de o encarregar de 
capitão e lingua dos indios da aldeia de S .  Miguel que est5 
no termo da villa de S .  Paulo para que tenha conta com os 
ditos indios, defendendo-os e amparando-os como se delle es- 
pera respeitando outrosim os muitos serviços que tem feito 
nesta capitania e a informação que delle tenho pelo que man- 
do aos ditos indios lhe obedeçam como eu em pessoa e por 
firmeza disso lhe mandarei passar a presente por mim assig- 
nada e sellada com as armas do Senhor Lopo de Souza.. . 
Dada nesta villa do porto de Santos ao vinte e cinco dias do 
mez d:: Abril, João de Castro a fez; anno de nascimento de 
Nosso Senhor Jesus Christo de mil e quinhentos e noventa e 
dois. - João Correia". 

Contra a data de mil seiscentos e vinte e tres como sendo 
a da fundacão da aldeia de S .  Miguel ainda protesta a cons- 
trucçáo da igreja oraga, iniciada pelos annos de 1616 e ter- 
minada em Julho de 1622. 

Mas não é tudo: com a mesma documentada segurança 
com que vimos recuando a noticia da fundação da aldeia de 
S. Miguel de 1623, data uniformemente acceita pelos chro- 
nistas, para a de 1609 e 1590, fal-a-emos remontar para além 
de 1580, consignando a "dada" de terras em sesmaria de seis 
leguas em quadra aos indios da "aldeia de S. Miguel de Uru- 
ray", concessão lavrada aos 12 de Outubro de 1580, ficando 
assim satisfactoriamente provada a regular esistencia e f i m -  
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cionamento do aldeiamento nessa ultima data:  e nem se diga 
que a concessão de 1580 se possa referir a outro local onde 
porventura se pretenda attribuir o estabelecimento de uma pri- 
mitiva aldeia daquelle nome. Concessão de sesmaria a indios 
de S. Miguel apparece só uma; a que acabamos de citar, e 
um dos arg~imentos da sua localização no actual povoado da- 
quelle nome poderá ser, sem duvida, a circumstancia de, em 
1651, Antonio Nunes, Antonio Raposo de Oliveira, João Go- 
mes, Antonio Dias Paes e Jeronymo Pires, todos residentes na 
villa de S .  Paulo e sabidamente povoadores da região em re- 
dor de S.  Miguel, haverem invadido grande parte das terras 
dos inctios utilizando-as para suas lavouras e pastagens de seus 
animaes, tornandese mistér a intervenção da Camara de S .  
Paulo para que os poderosos intrusos se despejassem dellas. 
Aliás, a propria Camara jámais respeitou a posse dos indios, 
concedendo indebitamente a quasi totalidade de suas terras 
em foro a extranhos. 

Do conhecimento de tal documentação surge a certeza 
irretorquivel da existencia da aldeia de S .  Miguel anterior- 
mente ao anno de 1580 e nos induz a inscrever a data de 1560 
como sendo o da sua fundação, época em que os dirigentes de 
Piratininga, temendo aggressóes de surpresa do gentio inimi- 
go, iniciaram a formação de aldeias, entre S .  Paulo do Campo 
e o sertão, verdadeiros postos avançados de protecção á nas- 
cente metropole, constituidos por indios fieis, primitivos mo- 
radores dos campos piratininganos . 

José Arouche de Toledo Rendon affirma mesmo, louvando- 
se na "Memoria para a Historia da Capitania de S. Vicente", 
ter-se a aldeia de S.  Miguel formado "logo que se fundou a 
capitania de S. P a u 6  em 1560". 

Nitidamente esplanada, nos termos dos documentos colli- 
gidos, a questão de data da fundação da aldeia de S .  Miguel, 
remontada com segurança de 1623 para época anterior a 1580, 
appliquemos nossa attenção á procedencia dos indios que for- 
maram aquelle nucleo, assumpto de muito mais difficil eluci- 
dação pela reconhecida pobreza dos nossos archivos em do- 
cumentação positiva a tal respeito. 
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Padre Francisco de Moraes em suas informações, por n6i 
já citadas e transcriptas, affirma ter o grupo de indios, que 
para "as aldeias de S .  Miguel" se havia transferido de 1t.i- 
quaqiiecetuba, habitando successivamente as de Guarapiranga 
e Carapicuiba sem, cointudo, nos dizer de sua primitiva ori- 
gem, e sem a menor referencia aos aborigenes já encontrado5 
por aquelle grupo em S .  Miguel aos quaes, incontestavelmente. 
cabem os fóros de fundadores da aldeia. 

Azevedo Marques, e com elle os demais chronistas que 
temos compulsado sobre o assumpto, limita-se a encampar as 
iiiformações de Padre Moraes accrescentando, porém, perten- 
cerem á nação Guayaná os indios de Itaquaquecetuba, dos 
quaes se destacaram os emigrados para S .  hliguel. 

Nos archivos da Curia Metropolitana de S .  Paulo en- 
contramos, como já dissemos, a informação de contar a fun-. 
dação da aldeia de S .  .Miguel, por primordios, a emigração 
de indios domesticados da tribu Ururay e nação Guayaná da 
aldeia de Itaquaquecetuba em 1623. Positivamente sugestio- 
nado pela referencia que o registro da  Curia f a ~  de uma "tri- 
bu Ururay", e borclantio conjecturas em redor da circumstan- 
cia de se referirem as chronicas a Ururay ou Arary chefe in- 
digena rebellado contra o dominio europeu, e ainda pela exis- 
tencia de um valle com aquelle primeiro nome na serra de 
Santos, João Mendes aventa a possibilidade de serem os fun- 
dadores de S .  Miguel, oriundos daquelle ~ralle onde obede- 
ciam á orientação do citado chefe rebelde: vencidos no ataque 
contra S .  Paulo de Piratininga em 1562 teriam sido em se- 
guida reduzidos e situados na região posteriormente e ainda 
hoje chamada S. Miguel. 

Pensamos ser muito outra a verdatie historica sobre i> 

assumpto, quer em relação á interpretação que se tem dado ás 
informaçóes do jesuita Francisco Moraes, quer á hypothese 
formulada pelo illustre indianista citado: embora não conhe- 
çamos documentos qur: nos possam garantir qual seja ella, 
entretanto, no respigamento dos fastos primevos de S .  Paulo 
temos col1igido.pequeninas e multiplas referencias, leves e appa- 
rentemente insignificantes indicios de apoucaaa valia proba- 
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toria tomados isoladamente porém, que coordenados e cuida- 
dosamente analysados levam, sem todavia se incorporarem em 
documentação irrefutavel, a convicção ao animo de quem os 
estudar calmamente autorizando hypothese racional e perfei- 
tamente acceitavel . 

Essa hypothese, na  convicção intima a que nos têm levado 
nossos estudos e investigações, nós a formularemos attribuindo 
a fundação do aldeiamento de S. iMiguel aos iiidios, legitima- 
mente, guayanás, de Piquiry, aldeiamento pre-martiniano das 
varzeas piratininguaras d o  rio Anhainby, do qual presumivel- 
mente seria maioral o grande chefe Piqueroby. (1 ) .  

Quando os padres jesuilas subiram a serra do Paranapia- 
caba para rezarem a missa padroeira de 25 de Janeiro de 1554 
encontraram as margens do rio Geribatiba, modernamente Pi- 
nheiros, desde as alturas d o  actual caminho do mar até a re- 
gião que ainda hoje se chama Butantan, povoadas de indios 
guayanás que assim justificavam plenamente seu appellido, 
indigena. ( 2 ) ;  o rio era sua principal via de communicação. 

Quasi no  termo de sua viagem pernoitaram os jesuitas, a 
34 de Janeiro, num tugipar da  aldeia de Inhapuambuçú, em 
plena regiáo de Piratininga para, na manhã seguinte, atra- 
vessando o rio Anhangabahú subirem ao planalto campino em 
que teve inicio a fundação d o  collegio ignaciano. 

A leste de Inhapuambuçú, dominando o valle d o  Tatua- 
pé até a elevação de terreno da actual Penha, no  local então 
conhecido por Piquiry e ligando-se com o centro do Piratinin- 
ga pela via fluvial e tambem por caminho terrestre, tinha as- 
sento a tribu daquelle nome; na face sudoeste d o  morro da  
Penha é que os guayanás de Piquiry faziam o enterramento 
cle seus mortos e ahi, ha cerca de  cinco ani-ios, foram encon- 
trados pelo Dr. José Luiz Goncalves de Oliveira, em excavações 

(1) Sobre a personalidade do chefe Piquerob?, consulte-se esse titu- 
lo no "Diccionario Historico, Etymologico, Geographico e Ethnographico 
de São Paulo", de Affonso A. de Freitas. 

(2) Vide interpretaqão do termo Guaíana, na mesma obra, pela 
qual se verifica designar elle uma especie de marrecão ainda hoje habi- 
tante das margens dos rios paulistas. 
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que então se procediani, uma urna funeraria indigena encer- 
rando restos humanos dos quaes nos foram offertados, por 
aq~ielle illustre engenheiro, alguns fragmentos para estudo. 

To1 era a localizagão, sinão de todas, ao certo das prin- 
cipaes tribus da  nação Guayaná na  região de Piratininga e 
suas cercanias no momento da fundação do collegio jesuitico 
de S .  Paulo d o  Camp~o. 

Fundado o Collegio, transferidos os indios de Tybiriçá da  
sua  taba para as alturas do largo e rua de São Bento e situado 
Caauby e seus commanclados "vinclos de longes terras", na para- 
gem da Tabatinguéra, comprehenderam desde logo os jesuitss e 
com elles o Governo da  villa, que se estabelecera no anno de  
1560, a necessidade urgente de se precaver a nove1 povoacão 
contra as ameaças do sertão revolucionado, ameaças que aca- 
baram por se concretizar na sangrenta aggressão de 10 de Ju!ho 
de 1362; trataram entiío de estabelecer uma linha de aldeia- 
mentos fieis extendendo-a entre a nascente povoação de Pira- 
tininga e o sertão belliçoso, medida estrategica que levaram a 
effeito fundando em 1560 as aldeias de Pinheiros, de Carapi- 
cuiba e de Raruery e, pouco depois, a dos Murumimis, nome 
que o tempo corrompeu successivamente em Gurumimis, Gua- 
rumimis, Guarús e, finalmente, em Guarulhos, forma actual e 
definitivamente integrada no vernaculo. Na mesma época das 
de Pinheiros, Carapiciiiba e Baruery, teria sido fundada a de 
São Miguel junto ao  rio Liruray, affluente pela margem es- 
querda do rio Anhamby e cuja denominação indigena teria ca- 
nido em olvido, substituida ao correr do tempo pela actual de 
São Miguel. 

Os elenientos que concorreram para essa fundação teriam 
sido a facção dos indios da  tribu de Piquiry que se manteve 
fiel ao  partido dos jesuitas, tendo outra parte, obediente á 
vontade de Araray, irmião de Tybiriçá e successor do chefe Pi- 
queroby n o  commando da tribu, se bandeado com os tupis e 
carijós do sertão contra o domiiiio dos brancos em serra acima. 

O grupo nativista seria o que, mais tarde, procurou aga- 
zalho successivamente em Guarapiranga, Carapicuiba e Itaqua- 
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quecetuba logo que esta se formou acabando por se acolherem 
de novo ao seio de seus irmãos de sangue, fixando-se definitiva- 
mente e em plena conformidade de animo com elles na aldeia 
São Miguelina. Essa é a nossa opinião sobre a origem e pro- 
cedencia dos primitivos fundadores aborigenes de S. Miguel. 
opinião que manteremos até que documentos irrefutavelmente 
concludentes nos demonstrem o contrario. 

Foi esse povoado, cujo historico acabamos de esboçar em 
traços rapidos, que o Instituto Historico de São Paulo visitou 
representado pelos seus membros Dr. José de Paula Leite de 
Barros, Monsenhor Ezequias Galvão da Fontoura, Affonso A. 
de Freitas, Drs. José Torres de Oliveira, José Henriques de 
Sampaio, Edmundo Krug e Felix Soares de Mello. 

A's onze horas do dia 12 do corrente chegavam á lendaria 
S. Miguel os representantes do Instituto, dirigindo-se imme- 
diatamente em visita á velha capella padroeira, objectivo prin- 
cipal da excursão, de conformidade com a proposta do  consocio 
Sr. Soares de Mello apresentada e approvada numa das ultimas 
sessões do Sodalicio. 

A séde do povoado de S. Miguel constitue-se principalmente 
de uma unica praça, ampla e que de principio sería inteiramente 
fechada, rodeada de velho casario, não tão antigo, entretanto, 
que possa lembrar a origem do local. As primitivas casas da  
praça não teriam communicação com o exterior pelos fundos. 

Occupando uma das faces do quadrilatero que accentuada- 
mente recorda o terreno de uma grande taba guayaná, levan- 
ta-se avantajandese sobre a praça na magestade de sua rustica 
vetustez a capella do orago, construida pelo Padre João Alva- 
res e secular Fernão Munhoz, vasto templo que já foi igreja 
matriz, por duas vezes exautorada, depois capella curada, hoje 
sem categoria ecclesiastica, pela carencia de população. 

No centro da praça, fronteiro á porta principal da igreja, 
ergue-se um massiço de alvenaria encimado por uma cruz de 
ferro, medindo esta cerca de metro e meio de altura; é o clas- 
sico cruzeiro dos nossos antigos pateos de igreja e talvez um 
dos ultimos construidos pois sua erecção, levada effeito pelo 



311 SÃo MICUEL 

espirito religioso de velho morador de São Miguel, pelo meado 
d o  seculo XIX.  

Ao approximarmo-nos da igreja conseguimos ler, gravada 
n o  batente superior da porta principal a seguinte inscripção: 

AOS I S D - IVLHO + D - 16ZZ. S. MIGUEL 

cuja traducção é: "Aos 18 de Julho de 1622. S. Miguel". 
Aberta a porta principal entramos no velho templo acom- 

panhados do Sr. Coronel João Gaby o qual, nas poucas horas 
que a commissão permaneceu em S. Miguel, cumulou-a das gen- 
tilezas já proverbiaes, apanagio da  sua fidalguia de velho pau- 
lista que é. 

Ao penetrarmos na ampla casa de oração dos bravos des- 
cendentes de Piqueroby. deparou-se-nos logo. a esquerda, o ve- 
lho pulpito donde por mais de uma vez se fez ouvir o verbo doce 
e persuasivo de Padre Belchior de Pontes e onde, justamente ha 
sessenta annos, prégou seu primeiro sermão o nosso eminente 
e venerando consocio Monsenhor Ezechias Galvão da Fontoura: 
no fundo, sobre o altar-mór via-se o orago São hliguel touca- 
mente trabalhado; ao lado esquerdo, em plano um pouco in- 
ferior ao do altar mór prendeu-nos a attenção a bella imagem 
da "Senhora de Biacica", a qual, ainda não ha muito tempo. 
se veiu abrigar junto a S. Miguel, após o desapparecimento do 
seu templo. 

Indagamos do archivo da igreja: "não existe", responde- 
' ram-nos. Entretanto, a aldeia de S. Miguel já possuiu archivo, 

aliás de inestimavel valor e nelle o Marechal Arouche teve op- 
portunidade de, no anno de 1798, tomar conhecimento de pre- 
ciosos documentos. 

Onde se encontrarão presentemente a pastoral do bispo do 
Rio de Janeiro fulminanclo excommunhão contra os que tiras- 
sem de S. Miguel "indios caribocas e mainelucos"; os róes 
antigos da  igreja; a provisão do Conselho Ultramarino de 1." 
de  Março de 1720 louvando ao ouvidor haver recolhido a S. 
Miguel os duzentos indios de Bartholomeu Fernandes de Faria; 
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o traslado da sesmaria de seis leguas, pungente sarcasmo lan- 
çado sobre os miseros indios, concedida a São Miguel; a por- 
taria original de 29 de Novembro de 1773 mandando proceder 
á medição das terras da aldeia e, appensos a ella, os termos 
tambem originaes, dessa medição, que todos tiveram existencia 
certa no  archivo do aldeiamento? Teriam sido recolhidos ao 
archivo parochial de Guarulhos á cuja freguezia annexou-se a 
de S. Miguel após sua exautoração, ou encontrar-se-ão no  da 
parochia de Nossa Senhora da Penha para a qual foi a capella 
de S. Miguel transferida de Guarulhos e esteve sujeita até a 
pouco tempo ? 

Ter-se-ão irremediavelmente perdidos taes ducumentos? 

Em 1622 foi doado á capella um missal que até ha alguns 
annos atrás serviu nos altares do velho templo: folheado pelos 
brutaes Capuchos mas purificado pelo manusear dos bem inten- 
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cionados padres João Alvares e Domingos de Albernaz, do aus- 
tero e piedoso Belchior de Pontes em suas amiudadas peregri- 
naçóes pelas aldeias paulistas, alcandorara-se esse livro em ver- 
dadeira preciosidade historica. Que fim teria elle tambem le- 
vado? Substituindo desoladoramente o historico missal existe 
ali, hoje, um exemplar do "Missale Romanum", edição de 1775, 
vulgarissima, accusando pouco uso, quasi novo. 

O vasto edificio da capella de S. AiIiguel, accentuadamente 
acaçapado em relação á grande área que occupa, está ainda em 
bom estado de conservação, excepçáo feita do telhado, cujo en- 
caibramento se torna urgente substituir afim de ser evitado 
imminente desabamento: as paredes externas, todas de taipa de 
pilão, levantadas ha trezentos e tres annos, conservam-se per- 
feitas, sem indicios de ije terem resentido da acçáo do tempo, 
mostrando-se capazes de, incolumes, atravessarem mais tres 
seculos; é o mais antigo e genuino especimen que possuimos da 
nossa architectura colonial, infelizmente anniquilada em periodo 
embryonario, razão demais para tentarmos conserval-o. A va- 
randa que lhe occupa a frontaria, com suas columnas de sup- 
porte e balaustrada toscamente trabalhadas, com os seus bancos 
de terra apiloada que a transforma verdadeiramente em parla- 
torio, completa-lhe aquella feição architectonica. 

Procedendo-se a uma série de reparos que ao edificio garan- 
tissem a indispensavel segurança contra a devastação do tempo; 
levando-se a effeito, respeitado o estylo primitivo da construc- 
çáo, um trabalho methodico e intelligente de polimento em sa- 
tisfacçáo aos preceitos da esthetica, das obras de carpintaria; 
supprimindo, o quanto necessario, a falta de habilidade dos hu- 
mildes artifices guayanás, parece-nos que a telha casa de oração 
dos ultimos commandados de Piqueroby e dos valentes com- 
panheiros de Bartholomeu Fernandes, testemunha ultima, atra- 
vés dos seculos, da vida cheia de vicissitudes e de dores as mais 
cruciantes duma apreciavel parcella das nossas populaçóes in- 
digenas, parece-nos, diziamos, que o velho templo assim rejuve- 
nescido na inteireza do seu aspecto tradicional ainda poderia, 



galhardamente, assumir o encargo de igreja matriz da povoação 
florescente, brilhante e populosa em que a variante da linha 
ferrea Central do Brasil em breve transformará o vetusto e 
decadente burgo guayaná. 

Sala das sessões, aos 20 de Maio de 1925. A Commissão: 
Affonso A. de Freitas, relator; José Torres de Oliveira, José de 
Paula Leite de Barros, Edmundo Krug, José Henrique de Sam- 
paio, F'elix Soares de Mello, Alons. Ezechias Galvão da 
Fontoura. 
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B i a c i c a  

O Instituto Historico registou em seus annaes, na sessão 
de 30 de Maio ultimo, o relatorio de sua visita ao tradicional 
povoado de São Miguel; hoje vem elle entregar ao conheci- 
mento e apreciação dos senhores societarios as considerações 
suggeridas pela visita que fez á Biacica, bairro e capella, nu 
dia 1 do corrente mez, a convite do Sr .  Dr .  Estanislau Seabi-a, 
co-proprietario actual da paragem daquelle nome. 

Biacica, outr'óra "Imbiacica", nome possivelmente deri- 
vado dos termos tupi-guaranis, "imbé" e "icica", cipó resi- 
noso da  classe dos "Arum usum", de infallibilidade preconi- 
sada pelo indigena no tratamento das feridas antigas e rebel- 
des á cicatrisação, é uma pequena paragem limitada pelos rios 
Tietê ao norte; ribeirão Agua Vermelha a ocste; caminho ae 
São Miguel a Itaquaquecetuba e a Mogy das Cruzes, primiti- 
vamente "Boigi-miri", ao sul e rio Lageado, cuja primitivn 
denominação era " Imbiacica", a leste. 

Dista o local de Biacica cerca de quatro kilometros da 
povoação de São Miguel e confina, a leste e ao norte, tendo 
de permeio os já citados rios Lageado e Tietê, com terras da 
primitiva sesmaria de Guayó, concedida a Domingos de Góes 
em 1610 e mais tarde chrismada pelos frades carmelitanos cni 
Itahim. 



Ao chegar a Commissão do Instituto ao local a que se des- 
tinava, não lhe foi necessaria qualquer indicação de momento 
para o reconhecimento da historica paragem; com todas a.i 
caracteristicas assignaladas na carta de data de 21 de Junho 
de 161 1, lá estava o velho burgo de Domingos de Góes, por 
este requerido e obtido com o visivel intuito de augmentar e 
reunir em uma só porção a area .da sesmaria de Guayó: 

" .  . . um capão de mato virgem que terá quatro ou cin- 
co tiros de flexa de comprimento e dois de largura pouco mais 
ou menos, o qual está antes de chegar ao ribeirão do Imbia- 
ciqua no meio de um alagadiço ao longo do caminho que desta 
villa de São Paulo vae a Bolgi-miri da banda esquerda indo 
para l á . .  . ", esclarece Góes em sua petição e confirma o de- 
ferimento official. 

Dissemos que as caracteristicas da sesmaria de 161 1 se 
adaptam rigorosamente á topographia actual de Biacica: de 
facto, ao entrarmos na area fechada pelo rio Tietê, ribeirões 
Lageado e Agua Vermelha, deparámos logo com a elevação do 
solo de - "quatro a cinco tiros de flexa de comprimento por 
dois de largura" -- outr'óra occupada por mata virgem, hoje 
por basto capoeiráo; circumdando essa leve ondulação de ter- 
reno lá estão, patenteando-se ao primeiro golpe de vista, as 
margens humidas dos rios, o "alagadiço" da sesmaria sete- 
centista. 

Chegados a Biacica nossa primeira visita foi ao velho e 
tradicional templo daquelle nome. 

Quando e por quem teria sido elle construido? 
A paragem de Biacica, até então devoluta e deshabitada, 

foi concedida por sesmaria em 1611, como já dissemos, a Do- 
mingos de Góes, tambem sesmeiro, desde o anno anterior, dos 
terrenos em redor, conhecidos por sesmaria de Guayó, terrenos 
estes que em 1621 já se achavam em poder dos frades carme- 
litanos de São Paulo, segundo declaração divulgada por essa 
ordem religiosa em 1869. 

Com certeza não foi Domingos de Góes quem a construii:, 
não só por ter sido sua posse relativamente transitoria, como 
por não apresentar o pequeno templo, aliás de edade visivel- 



mente secular, a vetustez da egreja de São Miguel, construida 
no anno de 1622, inquestionavelmente a mais antiga casa de 
oração que nos resta em serra acima, nem a da capella dc 
Itaquaquecetuba, erigida dois annos depois daquella, porém, já 
de ha muito desapparecida para dar logar á actuaI egreja 
matriz. 

De 1621 até aos nossos dias esteve Biacica ininterrupta- 
mente posseada pela ordem primeira carmelitana; parece, por- 
tanto, perfeitamente admissivel tomarmos a capella por obra 
dos frades dessa ordem, corroborando essa persuasão a cir- 
cumstancia de ter sido ella erecta sob a égide de N .  S .  do 
Carmo, oraga e protectora dos frades proprietarios da paragem 
de Biacica e dos terrenos comvizinhos. 

Se a capella questionada não é contemporanea, e todas as 
hypotheses nos levam a admittir que o não seja, da construc- 
ção da egreja de São Miguel e da primitiva capella de Ita- 
quaquecetuba parece-nos, entretanto, que poderemos, appro- 
ximando-nos da verdade historica, acceitar sua existenciri 
em 1682, anno em que o bispo D. José de Barros de Alarcrio. 
expedindo a provisão de vigario da vara da villa tle S .  Paulo 
em favor do padre Pedro de Godoy Moreira, inclue no dis- 
tricto ecclesiastico da villa o logar de Biacica o que, certa- 
mente não faria se alli ainda não existisse egreja ou capella: 

". . . e provemos no cargo e beneficio de vigario da vara 
tia muito nobre como sempre leal villa de S .  Pdiilo e todo o 
seu distrito que comprehende a viIIa de Jundiahy e de Hi- 
miasiqua, digo da parte de Parnahyba até a aldeia de Marueri 
e da parte de Mogy até o logar de Imiaciqua, o qual cargo ser- 
virá emquanto o houvermos por bem e não mandarmos occn- 
trario e com elle haverá todos os emolumentos, prós e precai- 
ços que direitamente lhe pertencerem". . . 

O tradicional templo de Biacica ergue-se no extremo leste 
da elevação de terreno a salvo das inundaçóes do Imbiacica e . -. I ietê: é uma capella de regulares dimensões, cuja estructurn 
rudimentar, embora, lembra o typo basilical, com a sua nave 
unica, separada do transepto e da  apside pelo classico arco de 
"meio ponto", commummente chamado arco do cruzeiro no , 



estylo romanico; externamente a capella apresenta aspecto sin- 
gelissimo, porém, agradavel á vista pela harmonia de suas pro- 
porções . Dois "gerivás" centenarios symetricamente plantados 
á frente do modesto templo, ainda offerecem ás caricias das 
virações o seu cocar alteroso testemunhando o velho habito 
paulista de se adornarem a entrada das ~capellas e egrejas coni 
os bellos e esguios filhos das nossas florestas. 

Com o afastamento da imagem oraga, com a transforma- 
ção da porta principal do templo e dos orificios de ventila- 
ção e claridade, estylo colonial, em inestheticas janellas; com 
a descida das paredes do arco de "meio ponto" até reduzil-o a 
estreita porta de communicaçáo entre a nave e coro e o tran- 
septo e apside (sendo que esta e aquelle formam presentemen- 
te duas saletas ou apertados aposentos) transformou-se o tem- 
plo de Biacica em residencia particular como, aliás, já tive- 
mos opportunidade de affirmar em o nosso relatorio sobre o 
povoado de S .  Miguel, divulgado em 20 de Maio ultimo. No 
interior do antigo templo, lembrando o culto divino, só encon- 
tramos o coro com a sua escadaria tosca, porém, em bom es- 
tado de conservação e o retabulo do primitivo altar-mór, bellis- 
simo trabalho de talha occasionalmente guardado pelos actuaes 
proprietarios da capella; esta peça, verdadeira obra de arte, 
constitue-se de um grande florâo symetrico trabalhado eni 
relevo e ainda conserva a primitiva pintura em azul, branca 
e vermelho, cores representativas, segundo a symbologia chris- 
tan, da castidade, pureza e caridade. Fóra, pendente duma 
das traves do telhado, deparamos com o pequeno sino de bron- 
ze, que durante dezenas e, quiçá, centenas de annos. chamoii 
diariamente á oração os fieis das redondezas. 

Tres pequenas dependencias, modernamente constrriidas 
adherem-se em meia agua ao velho edificio, quebrando-lhe 2. 

regularidade das primitivas linhas exteriores. 
Tendo o Sr.  Dr .  Estanislau Seabra, nosso gracioso hos- 

pedeiro na visita á capella, declarado que, para a reconstitui- 
ção do templo projectada por S .  S ., receberia de bom grado 
suggestóes do Instituto Historico, a commissão lembrou o res- 
tabelecimento da velha casa de oração em seu primeiro as- 



pecto, com a destruição das modernas obras de adaptação, j i  
enumeradas, concordando com essa lembrança aquelle cava- 
lheiro. Por essa occasião pediu-nos o Sr. Dr .  Seabra uma re- 
lação de nomes que, com alguma significação local pudesse ser 
applicada ás ruas que deverão ser abertas nos terrenos de Bia- 
cica, prestes a se transformarem em prospera povoação. 

Attendendo a essa solicitação organisamos a seguinte no- 
menclatura acompanhando-a de breves esclarecimentos sobre 
a relação historica de cada nome proposto com a tradiciona! 
paragem. 

Domingos de Góes - (Velho morador da villa de S 
Paulo e primeiro proprietario da sesmaria de Biacica) . 

Escrivão Onhate - (Diogo de Onhate, o velho; escrivão 
da fazenda que trasladou a primeira carta da sesmaria de Bia- 
cica) . 

Antonio de Siqueira - (Tabellião que concertou, com 
o respectivo escrivão, a primeira carta de sesmaria de Biacica). 

Padre Godoy - (Padre Pedro de Godoy Moreira: vi- 
gario da freguezia de S .  Paulo, nomeado pelo mesmo acto 
que mencionou Biacica naquella circumscripção ecclesiastica . . 

Bispo Alarcão - (Dom José de Barros de Alarcão: ex- 
pediu a provisão que incluiu Biacica na freguezia de S .  Pauio 
e nomeava o padre Godoy vigario desta). 

Fernando de Camargo, Godoy Moreira, Tinoco de Si ,  
Rodrigues Alzão, Gaspar de Abreu e Innocencio Preto - (Ve- 
readores da Camara de S. Paulo que, em 1682, mandar~nl  
registrar e cumprir a provisão do bispo Alarcão, nomeando vi- 
gario ao padre Godoy e incluindo Biacica na freguezia de S .  
Paulo). 

Attendendo a suggestões do Instituto Historico resolvec 
o Sr.  Dr. Seabra, em seu nome e no do co-proprietario das 
terras de Biacica, Sr. João Carlos de Mello, supprimir a mo- 
derna denominação de - Aimoré - que já havia sido confe- 

1 
rida á "villa" em construcção naquellas terras e manter a pri- 
mitiva e multisecular denominação da paragem e capella. 

Estava terminada a visita e cumprida, com o mais com- 
pleto exito, a missão dos representantes do Instituto Historico 



nos antigos dominios de Domingos de Coes, cujo desideratum 
eram a reconstituicão da historia e o restabelecimento da pri- 
mitiva denominacão da paragem visitada. 

De volta 5 cidade, ainda a amabilidade dos propriet~irios 
de Biacica nos levou ao "Lageado Velho", em visita á cape!la 
de Santa Cruz, velho templo quasi centenario que uma 1egend;i 
incrustada em sua frontaria erroneamente affirma ter sitio 
construida no anno de 1883. 

Deste povoado e da sua capella trataremos mais longa- 
mente em outra opportunidade" . 

Sala das sessões em 20 de Julho de 1925. 
A Commissão Affonso A. de Freitas, relator; J .  B. Cam- 

pos Aguirra, Dr. Affonso de Freitas Junior. 

A visita do Instituto á paragem de Biacica teve origem 
. num artigo que, em relação a um topico do relatorio da  visita 

a São Miguel o dr. Estanisláu Seabra enviou á Imprensa, artigo 
esse que mereceu replica por parte do relator da viagem áquelle 
tradicional povoado. 

Para melhor esclarecimento do assumpto a commissão 
transcreve, a seguir os dois citados artigos: 

A PROPOSITO DO RELAI'ORIO DO 

INSTITCTO HISTORICO 

Escrevem-nos : 
"Pedimos a V. S. permissão para, a proposito de um topico 

do seu artigo de hontem, a respeito da egreja de São Miguel, 
fazermos uma rectificação, o11 melhor, prestarmos um esclare- 
cimento. 

O relatorio apresentado por alguns illustres membros do 
Instituto Historico e Geographico de São Paulo e publicado 
n"'O Estado", contêm uma falha quando diz que a im~igem 



da "Senhora da  Biacica" ainda não ha muito tempo veiu se 
abrigar junto a São Miguel, após o desapparecimento do seti 
templo. 

Este templo, ou melhor "A Capella da Biacica" não des- 
appareceu e nem desapparecerá - ella existe e será restau- 
rada dignamente guardando-se patriotica e religiosamente tudo 
quanto nella se encontrou de antigo, embora, pouco, como 
sejam altar e sino. Ella está situada a uns 4 kilometros além 
de S. Miguel em uma pequena elevação de terreno, pro- 
ximo á confluencia do  corrego da  "Figueira" com o "Rio 
Tieté", em terrenos que foram da Provincia Carmelitana 
Fluminense e que hoje nos pertencem e ao Sr .  João Carlos de 
hlello, no logar actualmente denominado Villa Aymoré. Des- 
tinamos a esta capella uma praça, ficando ella no centro da 
mesma, sendo nossa intenção, como dissemos, restaural-a, con- 
servando a sua velha architectura. 

Existe nessa capella, no solo, signaes de uma sepultura, 
dizendo a lenda, que se trata da de um padre, tendo nós ou- 
vido isso do distincto facultativo Dr .  Ismael Bresser e de 
mais algumas pessoas. 

Teremos immenso prazer de proporcionar aos membrcs 
do  Instituto Historico que assignaram dito relatorio, uma visi- 
t a  a essa capella, e seria muito desejavel que elles, mais com- 
petentes que ninguem, conseguissem descobrir de quem é 
essa sepultura, se é que ella existe. 

Muito grato, Sr. redactor pela publicação das informa- 
I 

ções aqui contidas, ficando nós á disposição de V .  S .  e cios 
interessados, especialmente do Instituto Historico, para qual- 
quer informação a respeito do assumpto em o nosso escripto- 
rio á Praça da Sé, 3-1 .O andar - De V. S .  ador. obrigado - 
Estanislau C. Seabra". 

(Do "O Estado de São Paulo", de 24 -- 5 - 925. 

O RELATORIO DO INSTITUTO HISTORICO , 

Escreve-nos o Sr. Dr .  Affonso A .  de Freitas, presidente 
do  Instituto Historico e Geographico de S .  Paulo: 



"Sr. redactor: - No relatorio da visita do Instituto His- 
torico á povoação e egreja de São Miguel, referimo-nos inri- 
dentemente ao velho templo de "Biacica", referencia origina- 
da  pela presença, na egreja visitada, da imagem oraga daquelia 
capella. Kegistando em seus termos geraes a uniforme infor- 
mação prestada pelos moradores da antiga aldeia Guayaná, 
de que o modesto edificio da capella carmelitana havia sido 
destituida das suas funcções I-eligiosas e utilisaclo para firn 
inteiramente diverso, dissémos haver o templo desapparecido, 
uma vez que, segundo a referida versão, aliás confirmada, até 
certo ponto, pelo afastamento da respectiva padroeira, deixara 
de existir na sua caracteristica de casa de oração. 

Contestando em parte, mas esclarecendo as informações 
colhidas, o Sr.  Estanislau C.  Seabra, em communicado ao 
"Estado de S .  Paulo", edição de hontem, declara que o tem- 
plo da "Senhora de Biacica" - "existe e será restaurado dig- 
namente". Muito folgamos com tal declaração e em nome do 
Instituto endereçamos áquelle digno cavalheiro todos os agra- 
decimentos pela sua patriotica intenção e por quanto de ca- 
rinho encerra ella pelas nossa tradições. 

Informa tambem o illustrado missivista que a paragem 
em que se levanta o velho edificio da capella se chama pre- 
sentemente "Villa Aymoré". E' pena que assim seja, pois fa- 
talmente o nome moderno absorverá, relegando a completo 
esquecimento o primitivo "Biacica", uma das raras denomina- 
ções pre-maritinianas que conseguiram chegar em uso até nós. 
e que apparece por mais de dois e meio seculos registado nos 
nossos archivos através de valiosa documentação. Além des-- 
t a  consideração, ha ainda a consignar que o termo "Aymoré", 
indiscutivelmente exotico no territorio paulista, nada recorda 
nelle, sem embargo de pertencer á nação por nós mesmo con- 
siderada unica autochtone do Brasil, em uma das nossas mo- 
nographias de especialisação . 
. Quanto ao convite para visitarmos a paragem de Biaci- 
ca, declaramos acceital-o com o maior aprazimento, tanto mais 
quanto é do programma do Instituto, no presente periodo de 
cstudos, a visita a logares onde possam ser colhidos elementos 



aproveitaveis na elucidaçáo da nossa historia, programma aliás 
de execucão não muito facil, porquanto nem sempre se nos 
depara a boa vontade ora demonstrada pelo Sr .  Estanislau 
C. Seabra. 

Com a publicação destas linhas muito grato ficará quem 
*é  de V. S., Sr. redactor, patricio admor. e amigo -- (a.) 

..lffo7zso A. de Freitas". 
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Monumento Commemorativo da 
Fundacão de São Paulo 

Feliz de ti, patria! Feliz de ti, nobre povo de S. Paulo, 
que num ponto culminante do caminho que vens galhardamen- 
te rompendo através da Historia. voltando os olhos para o t e ~  
passado, pódes admiral-o, na exuberante floração de virtudes, 
que ennobrecem e glorificam a tua veneranda estirpe ali- 
cestral ! 

Em verdade, senhores, a velha alma paulista tem direito 
de se ufanar do poema dignificante de sua embryogenia, cra- 
vejado como nenhum outro de rutilancias immortaes. E assim 
o affirmo porque não creio existir communidade social que te- 
nha sua primeira nascente a emergir de mais rico filáo de lan- 
ces heroicos . 

E' que neste pedaço de terra, que, por uma grata illusão 
de minha mente, se me afigura povoado de augustas ima- 
gens redivivas, e onde me parece ouvir resoar ainda a alleluia 
festiva do natal de um povo; neste legendario sitio, em que 
palpita hoje, como em 1554, o coração da antiga Piratininga; 
sobre este mesmo chão, berço da nossa encarnação racial, chão 
batido pelos primeiros indecisos lampejos da alvorada da pa- 



tria, chão glorioso, feito da  poeira olympica de quatro se- 
culos de soberbos triumphos, chão sagrado, que tantos aconte- 
cimentos assignalados, elevaram á summa dignidade dos lo- 
gares santos; precisamente aqui, neste ponto da collina em 
cujo sopé colleava outr'óra o Tamanduatehy, beijando a o r l l  
verde da campina marginal; sim, precisamente aqui, tendo por 
unicas testemunhas o ermo silencioso da terra e o azul longin- 
quo do céo, acharam-se um dia unidas e vivificadas pelo mes- 
mo levantado ideal - na imminencia e continuidade do  peri- 
go, na rijeza e constancia do  esforço, na grandeza e sublimi- 
dade do  sacrificio - todas as valorosas energias, que esta in- 
comparavel potencia realisadora, a alma humana, é capaz de 
gerar e pôr ao serviço da civilisação, em sua mais pura e ele-- 
vada essencia. 

A audacia, que estimula os grandes rasgos temerarios; a 
bravura, que faz destemer e affrontar a propria morte; a for- 
taleza, que virilisa e reconforta nos transes difficeis; a per- 
severança, que permitte secundar os actos da vontade com a 
força constructiva do  tempo; a abnegação, que leva a renun- 
ciar e esquecer o interesse proprio; a paciencia, que ensina n 
soffrer sem desesperar; e, mais ainda do  que tudo, o amor, 
o maior dom que o céo podia ter feito á terra, enorme como 
o infinito, o amor.nas mais fortes arrancadas de suas mani- 
festações super sensiveis; em summa, as mais lindas flores es- 
pirituaes da vida, todos os factores psychicos das obras im- 
pereciveis: eis, senhores, os elementos de que se apercebeu para 
a execução do seu feito immorredouro o intemerato pugillo de 
heroes, nossos primeiros ascendentes historicos. intemeratos 
peregrinos da fé, almas traspassadas da prophetica visão do 
além. . . 

Aspera e porfiada foi a campanha, uma luta de todo; 
os dias e sob todas as fórmas, quer contra a natureza physica, 
quer contra as rudes inclinações do aborigene, cada qual na 
plenitude selvatica de sua potencialidade incoercivel. 

Mas, ainda bem que a victoria afinal despertou completa, 
extraordinaria: fundára-se São Paulo de Piratininga, nascera 
a gloriosa cellula predestinada, a estupenda força propulsora 



do  descobrimento, da conquista e da colonização do mais bello 
paiz do Novo Mundo, e um dia, seculos em fóra, na solem- 
nissima phase de sua existencia actual, a culminar sobre os 
tropheos da campanha ingente - esta magnifica metropole, 
esplendida concretização da cultura, da riqueza e do  progresso 
da nossa querida patria brasileira. 

Se o valor e a benemerencia dos largos gestos historicos 
devem ser aquilatados pelo relevo de seu traço ao longo dos 
seculos, devéras, senhores, não se encontra, no evoluir de toda 
a existencia nacional, acontecimento mais digno de sumptuoso 
monumento commemorativo do que a fundação de São Paulo, 
nem existem figuras mais merecedoras da  insigne homenagem, 
do que as que se immortalizaram nessa épica jornada, que não 
representa apenas o alvorecer de um brilhante emporio de vida 
na geographia do Continente, mas tambem o advento de um 
grande povo nos fastos da humanidade. 

Apreciando a missão apostolica da Companhia de Jesus 
nas florestas virgens da  America, descreveu o consumado Latino 
Coelho os seguintes bellissimos conceitos, tão ricos de verdade 
historica como aprimorados, moldura verbal que os engasta: 

"Mais do que á fortuna das quilhas decobridoras e 5 
bizarria das espadas aventureiras, se deveu a conquista do  
Novo Mundo á prégação da palavra evangelica. O missiona- 
rio utilizava, santificando-a a victoria dos conquistadores. So- 
bre as feridas que abriam as guerras o balsamo da religião ma- 
nava, sarando-as copioso e beneficente. E eram, pelo commum, 
os Jesuitas os emissarios da lei divina. No grangeio da civili- 
zação européa, em terras de conquista ultramarina, era a es- 
pada que sulcava o torrão virgem, mas era o missionario quem 
dispunha a semente e a abrigava cuidadoso. Trabalhando pelo 
evangelho, eram ao mesmo tempo os Jesuitas a milicia da  ci- 
vilização americana". 

Nem levemos a mal, senhores, que as gerações passadas 
se tenham distrahido de prestar o devido preito a acontecimen- 
to  cuja philosophia lhe não foi dado comprehender. Bem disse 
alguem que a gratidão é a virtude da posteridade, e natural- 
mente assim acontece porque só a posteridade póde apreciar 



em sua completa synthese evolucional a obra do passado, so- 
bretudo quando os seus operarios são dos que tudo fazem para 
servir, sem cuidar jámais de apparecer e menos ainda dt. 
brilhar. 

Se, pois, o povo pauiista tardou em prestar o tributo de 
sua veneração e de seu reconhecimento aos inclitos constructo- 
res de obra tão sublimada, bem se póde felicitar a geraçã:) 
actual por lhe caber a missão nobilitante de resgatar a falta 
de seus maiores, fazendo erigir aqui, sobre este chão que a glo- 
ria respeitosamente oscúla, um monumento como o que ora se 
inaugura, verdadeiramente digno de perpetuar a lembrançs 
do eximio feito, já por seu csmerado valor artistico, já por sua 
psychologia tão vivaz, pelo sopro t ão  superiormente intenso 
de espiritualidade historica que está como a fazer resuscitar, 
para viver perennemente na memoria e admiração dos seculos, 
a fulgida pleiade dos fundadores de S .  Paulo. 

Conta Fustel de Coulanges, em sua "Cidade Antiga", que 
nos tempos passados, uma vez que as familias e as tribus con- 
vencionavam a sua união sob os auspicios de um mesmo culto, 
constituis-se logo a povoação para ser o santuario do culto 
commum, resultando dahi que a fundação de uma cidade er'i 
sempre um acto religioso, obedecendo a um certo ritual. 

Pois bem, como os antigos construiam as suas cidades re- 
ligiosas, tambem nós, os paulistas, contruimos a nossa cidadc 
santa!. . . repito, a nossa cidade santa!. . . porque aqui re- 
pousam as cinzas dos nossos venerandos antepassados, e não 
só dos que fundaram São Paulo como dos que depois - pas- 
seando em triumpho a sua indomita intrepidez pela immensa 
terra ignota que nas trevas da barbaria, na infinita solidão de 
suas noites, só tinha a alumial-a o cruzeiro celeste - foram 
os fundadores do Brasil!. . . cidade santa!. . . o digo ainda, 
porque foi com a offerenda do augusto sacrificio eucharistico, 
portanto invocando a presença real do Christo Senhor, aqui, 
neste mesmo logar, na querida "terra patrum", terra de nossos 
paes, e por isso visceralmente a nossa patria, que se iniciou a 



epopéa missionaria a que deveu São Paulo a sua existencia e 
o Brasil a sua grandeza. 

Commemora o fausto acontecimento, com a nobreza c 
poesia que a scena inteira respira, o esplendido bronze que re- 
veste a base do monumento em sua face principal. 

Narrando as circumstancias capitaes do facto, escreveu o 
Padre Simão de Vasconcellos, na sua "Chronica da Compa- 
nhia de Jesus do Estado do Brasil", estas singelas phrases de 
fino sabor quinhentista: 

"Aqui, no mais patente destes campos, junto a um rio e 
perto da vivenda dos indios, escolheram os padres o sitio para 
o seu collegio, e, por bom annuncio do futuro, disseram nelle 
a primeira missa aos 25 de janeiro, dia da conversão do sa- 
grado aposto10 São Paulo, de cujo nome quizeram todos se 
denominasse o sitio, e depois se denominou a villa e o terri- 
torio todo. . . " 

Na linguagem historiographica é impossivel dizer mais em 
tão poucas palavras, pois ahi se enquadra, em synthese lapi- 
dar, a narrativa inteira da fundação da cidade. 

Escolhido o sitio e instaliada a missão apostolica, chefia- 
da pelo Padre Manoel de Paiva, entregou-se ella de corpo e 
alma á piedosa faina da catechese dos selvagens, trabalho em 
que desde logo se distinguiu, não só por seu zelo, por sua ex- 
tremada dedicação á causa dos aborigenes, como por suas apu- 
radas virtudes, o Padre José de Anchieta. 

Eis o thema do segundo quadro, em que com plena justica 
se exalça, na compostura illuminada do Apostolo, a figura 
hieratica do "Thaumaturgo da America". 

Cantou-a a musa inspirada de Fagundes Varella, e ne- 
nhum excerpto da literatura brasileira bosqueja a personali- 
dade de Anchieta com mais fulgor do que esta formosa in- 
vocação com que o poeta do "Evangelho nas selvas", abre o 
seu magnifico poema : 

Alma inspirada de Anchieta illustre, 
Espirito do Apostolo das selvas! 
Sabio e cantor, luzeiro do futuro! 



Tu, que nas solidões do Novo Mundo, 
Sobre as alvas areias, borrifadas 
Das escumas do mar, traçaste os verFos 
Do poema da Virgem, e ensinaste 
Aos povos do deserto a lei sublime 
Que ao reino do Senhor conduz os seres: 
Ensina á minha musa timorata 
A linguagem celeste que fallavas! 
Dá-lhe a doce expressão, a graça infinda. 
i1 força, a eloquencia e a verdade 
Dessas singelas narrações que a noite 
Fazias nos outeiros, nas florestas, 
Ás multidões que ouvindo-te choravam 
E pediam as aguas do baptismo!. . . 

Crescia e prosperava a povoação nascente, sobretudo de- 
pois que da vizinha Santo André lhe fora transferido o fora1 
de villa, quando graves dissensões, estimuladas por causas di- 
versas, alliançaram os elementos dissidentes e os levaram a 
assaltar Piratininga. 

Felizmente a heroica defesa, dirigida e sustentada pelo 
valoroso Tibiriçá, fiel amigo dos missionarios, salvou a villa 
de completa destruição. 

Decora a base do monumento, em sua face posterior, este 
sangrento lance da historia da fundação de S.  Paulo, em que 
se destaca o typo varonil do bravo chefe guayaná, cuja folha 
de serviços á causa da civilização sellou-a elle com o proprio 
sangue, merecendo do chronista Vasconcellos este brilhante pa- 
negyrico : 

"Entre todos o que deu mostra de maior valor e lealdade 
foi o indio chamado em seu gentilismo Tibiriçá, principal de 
Piratininga:. . Muito deve a Companhia a este Principal e a 
toda a sua gente. Elle foi o que alli a recebeu em seus princi- 
pios, assignalou-lhe logar em suas terras, ajudou a fazer-lhe 
casa e egreja, trabalhou que fossem obedecidos e respeitados os 
padres; deu traças a seu sustento corporal; a elle emfim to- 
mou Deus por defensor da fé e doutrina christã daquella par- 



te, de dez religiosos e de algum numero de Portuguezes que n.1 
occasiáo do combate se acharam; porque é cousa certa qiie 
todo o negocio esteve nas mãos deste indio, e se quizéra file 
consentir com os seus, Piratininga acabára ás mãos daquell?, 
barbaros". . . 

Encerra o grande primeiro capitulo da fundação de S .  
Paulo um dos mais nobres e aventurosos commettimentos que 
regista a historia patria. 

Bello, sublime, como um rasgo de heroismo antigo, é 
realmente o episodio da celebrada embaixada de paL, emprcl- 
hendida por Nobrega e Anchleta, sós, indefesos, affrontando 
penosa e arriscada travessia maritima, até ao acampantento 
dos Tamoyos, cujas reiteradas investidas e correrias impediam 
a tranquillidade e o desenvolvimento da nova colonia. 

. O atrevido lance dos dois abnegados missionarios, que, 
com imminente risco da propria vida, puzeram ainda uma vez 
a salvamento a sua carissima Piratininga, garantindo-lhe exih- 
tencia segura e prospera, faz o objecto do quarto e ultimo bai- 
xo relevo do pedestal. 

Celebrou a ousada façanha a tuba épica de Goncalves de 
Magalhães, nesses sonoros versos de seu poema "A confederação 
dos Tamoyos" : 

. . . A vós sem armas 
Nós, ministros de Deus, nos entregamos, 
Sabemos que sois bons, quanto sois bravos, 
E que jámais Tamoyos recusaram 
Agasalho seguro ao extrangeiro. 
Mas se quereis em nós, que vos buscamos 
Com propostas de paz, vingar affrontas 

. Que os nossos vos têm feito: eis, Tamoyos, 
As frechas alvejae, que a recebel-as 
Expostos aqui estão imbelles peitos 
Sem que os defendam estas mãos inermes". 

Assim, tres são as figuras primaciaes que a gratidão do 
povo de S. Paulo esculpe na memoria inextinguivel deste mo- 
niimento votivo: Nobrega, Anchieta e Tibiriçá. 



A Nobrega, emerito chefe da primeira missão apostoliia 
dos Jesuitas em terras de Santa Cruz, que tão notaveis servi- 
ços havia prestado na Bahia e nas povoações nascentes das 
capitanias do Sul, pertence o plano da nova obra, poi5 logo 
que recebeu a patente de Provincial da Companhia no Brasil, 

+ 

em 1553, a primeira importante medida que intentou e levou 
a cabo, com notavel esforço e a mais desvelada solicitude, I'oi 
a fundação de um collegio nos campos de Piratininga. 

Exaltando o extraordinario merecimento do  grande Je- 
suita escreveu Southey, o insuspeito historiador protestante: 

"Morreu o Padre Nobrega aos cincoenta e tres annos de 
sua vida, gasto de trabalhos e fadigas incessantes.. . Ninguem 
ha, a cujos talentos deva o Brasil tantos e tão permanentes 
serviços" . 

A Anchieta cabe a perenne acção apostolica através de . 
todas as difficuldades e vicissitudes, a acção apostolica ele- 
vada ao mais alto expoente da dedicação e do amor á raça 
aborigeiie, em cuja catechese consumiu o angelico missionario 
42 annos de sua preciosa existencia, inteiramente consagrada 
aos Guayanazes em S. Paulo, aos Tamoyos no Rio de Janeiro, 
aos Tupininquins no Espirito Santo, aos Aymorés em Portr> 
Seguro e aos Tupynambás na Bahia. 

A Tibiriçá, emfim compete o apoio material, o concurso 
da gentilidade, o gracioso consentimento para que tudo se fi- 
zesse em suas terras, com as quaes, no dizer do chronista, a 
natureza partira o melhor do  mundo. 

Mas se taes são os proceres objectivados nesta solemne 
commemoração, todavia a justiça da historia não deixa de 
partilhar com outros os laureis da gloriosa campanha. 

De feito, senhores, a commemoração civica que aqui cele- 
bramos hoje, sendo a festa da lembrança de todos os marty- 
res do dever e do sacrificio em prol da obra civilizadora que 
representa a fundação de S .  Paulo, impossivel fora esquecer, 
ao lado de seus grandes heroes, os seus mais humildes colla- 
horadores. E' que perante a grandeza da causa que serviram, 
lambem estes foram grandes, souberam ser dignos. 

Refiro-me á tão modesta quanto dedicada e valiosa coo- 



peração do elemento gentilico, secundando os esforgos dos bra- 
vos missionarios, pois, segundo narram as chronicas, começada 
aqui a edificação em 1554, já em 1556 estavam quasi acaba- 
das as casas e a egreja, feitas de taipa de pilão, graças á ope- 
rosa labuta dos indios catechumenos, os quaes, nas horas dis- 
poniveis, ajudavam o mestre do serviço, Padre Affonso Braz, 
uns trazendo ás costas os cestos de terra e os pótes de agua, em- 
quanto outros cuidavam de socar as taipas e lavrar a madeira. 

Este episodio caracteristico é o que se vê com muita fe- 
licidade representado por numeroso grupo de indios em atti- 
tude de trabalho braçal, dispostos na parte média do mo- 
numento. 

Não sei o que ahi é mais admiravel - se o pittoresco da 
scena, de accentuado cunho realista, ou o vigor e a belleza da 
composição, enchendo de vida e realce o original conjuncto. 

E pois, que, senhores, os mandatos que se concretizam em 
obras de alta benemerencia social e influem tão decisivamenti: 
nos destinos dos povos, não recommendam só os que os des- 
empenham, mas honram e dignificam tambem os que os ou- 
torgam, os que têm a responsabilidade da direcção suprema. 
tornando-os credores de justas homenagens publicas, eviden- 
temente não podia deixar de ficar aqui perpetuada a lembran- 
ça de preclara personagem, que, embora de longe, foi mola real 
da obra colonizadora e de evangelização do Brasil. 

Quero fallar de D. João I I I .  Rei de Portugal. Além dos 
valiosos serviços prestados á colonização do paiz, a começar 
pela sua divisão em capitanias devemos a D .  João I11 a crea- 
ção do Governo Geral do Brasil, instituido pela carta régia de 
7 de Janeiro de 1549, tendo por fim, como nella se diz - 
conservar e ennobrecer as capitanias e suas povoaç8es. 

Com Thomé de Souza, primeiro Governador Geral, fez o 
Rei partir o Padre Manoel da Nobrega, chefiando a missão 
apostolica que primeiro evangelizou a nossa terra, tendo-lhe 
concedido os mesmos favores custeados pela fazenda real, com 
que mandára para a India o grande aposto10 Francisco Xavier. 

E assim como na ordem temporal é dever lembrar os re- 
levantes serviços prestados á obra da colonização e catechese 



cio paiz por D. João 111, na ordem espiritual não póde ser 
esquecida a acçáo tutelar do Summo Pontifice reinante, o Papa 
Julio 111. Foi elle o fundador da Egreja do Brasil, pois pela 
bulla "Super Speculum Militantis Ecclesiae", de 25 de Fe.- 
vereiro de 1551, creou o primeiro bispado brasileiro, com séde 
na cidade do Salvador, nelle provendo o Padre Fernandes Sar- 
dinha, que fôra provisor da India, homem de profundo saber e 
eximias virtudes. 

Portanto, não é muito que, glorificando os heroicos fun- 
dadores de sua primeira cidade, nascida do  genio expansivo do 
apostolado christão, o povo de São Paulo nao tenha olvidado 
a memoria do Summo Pontifice de sua fé .  

Rendida a merecida hom,enagem a estas duas personageii,; 
culminantes, cada qual na respectiva jerarchia, era de estricta 
justiça, que a duas outras tambem se estendesse a solemne mz- 
nifestação do reconhecimento publico. 

Como esquecer a preclara figura de Martim Affonso de 
Souza, o descobridor e primeiro donatario da terra paulista? 
Como deixar.no olvido o terceiro Governador do Brasil, Mem 
de Sá, que tanto se desvelou pelos interesses de Piratininga, e, 
aqui tendo estado, tomou providencias decisivas para o seu 
incremento, dentre as quaes, releva destacar a abertura de 
caminho regular, para a região beira-mar e a transferencia, em 
1560, do fora1 de villa, que então possuia Santo André, par;i 
a nova povoação, que tomou o nome de villa de S .  Paulo de 
Piratininga ? 

Taes as quatro nobres effigi,es que exornam os medalhGes 
em correspondencia com as quatro faces do monumento. 

Finalmente, fundada sob tão afortunados auspicios, tra- 
balhada por tão fortes elementos constructivos, sobranceia na 
cuspide do  monumento, como uma eclosão triumphal, a figura 
allegorica da cidade de S .  Paulo, hoj'e enflorada de todas as 
galas do progresso, coroando a obra insigne de seus fundadores. 

Se \~icissitudes de toda sorte angustiaram os prodromos 
de sua existencia, se aquella pequena cellula de vida e ci\;i- 
lização, como que perdida na intermina vastidão de um terri- 
torio desconhecido e selvagem, representa uma terrivel etapa 



de sacrificio, ainda bem não foram despremiadas, antes foram 
sobejamente compeilsadas as bemfazejas provações de quantos, 
offerecendo-se em holocausto, pelo magno triumpho, aqui es- 
creveram uma das paginas mais formosas e edificantes da  his- 
toria da humanidade. 

E' portanto verdadeiramente justo e digno que, culmi- 
nando sobre o formoso pedestal constituido por seu pass::do 
- quatro seculos tão cheios de trabalho como resp1ende:ile~ 
de gloria - a cidade de S. Paulo, revendo-se, desvanecida, na 
extraordinaria realidade em que se concretisou a suprema as- 
piração de seus fundadores, se levante e proclame bem alto, 
num fremito palpitante de jubilo e enthusiasmo, as homeiia- 
gens de sua profunda admiração e de seu eterno reconheçi- 
mento, aos próceres de sua existencia inicial. 

Diante deste monumento, altar solemne em que celebra- 
mos a canonisaçáo civica das primeiras figuras representati- 
vas da  historia de nossa terra, ao contemplar esta primoresa 
obra de arte, em que o granito e o bronze espiritualisados pelo 
laureado cinzel de Amadeu Zani, pactuaram commemorar o 
mais augusto de nossos factos, entoando um hymno perenne á 
sua inclita memoria, nesta hora gratissima, em que a justiça 
da posteridade executa uma de suas soberanas e indefectiveis 
sentenças como que me parece sentir nas auras que passam 
perlongando os écos que reboavam outr'óra na collina sagrada, 
o coro unisono dos fundadores da cidade santa, seus perpetuos 
numes tutelares, que rendem graças á Divina Omnipotencia 
pelos favores dispensados a obra benemerita de tão gloriosas 
fadigas. 

Senhores, unindo aos seus os nossos votos, peçamos tgdos 
a o  Rei dos seculos e Soberano das nações que a faça sempre vi- 
ver e prosperar na doce tranquillidade da paz, no goso sereno 
da justiça, na constancia, e plenitude 'da liberdade, multipli- 
cando-lhe em bens quanto lhe deram da rija tempera de seu 
espirito, da  flamma ardente de seu coração, da belleza incon- 
fundivel de seu apostolado, os Nobregas, os Anchietas, os Pai- 
vas, os Nunes, os Rodrigues, invictos bandeirantes do supremo 
ideal, almas traspassadas da  prophetica visão do além!. . . 



De pé, egregias figuras immortaes, levantae-vos cie vos- 
sas tumbas, excelsos campeões do heroismo, e, sacudindo a 
poeira luminosa de vossos restos indestructiveis, fazei que ella 
desca, qual fecunda orvalhada de bençãos, sobre a grande fa- 
milia historica que aqui fundastes, para que São Paulo, a 
vossa dilecta Piratininga, assim como foi outr'óra o alado gen- 
nio operante da  incommensuravel grandeza nacional, seja no 
futuro o mais brilhante expoente da  civilização e de gloria 
d o  nosso estremecido Brasil. 

Em nome da  Commissão Executiva eu tenho a honra de 
entregar á guarda e veneração do nobre povo de São Paulo, 
aqui representado na pessoa de seu illustre Prefeito, o mo- 
numento erguido em homenagem aos heroicos fundadores destli 
cidade. 
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A Legenda Sorocabana 

Senhores 

Aos 3 dias do mez de Março do anno da graça de 1661, no 
paço do governo, em S .  Paulo, por determinação do senhor 
governad'or geral Salvador Corrêa de Sá e Benevides é passada 
provisão a favor do parnahybano Balthazar Fernandes, man- 
dando se installasse a Camara de Sorocaba. Estava official- 
mente creada a villa de Sorocaba; officialmente creada - porque fundada já o fora antes, desde 1654, quando 
ahi se estabeleciam Balthazar Fernandes e seus gen- 
ros André e Bartholomeu de Zunega. Fundada ella fora, quan- 
do Balthazar escolhera padroeira, erigindo em uma eminen- 
cia da margem esquerda do rio Sorocaba um templo a Nossa 
Senhora da Ponte. 

Levanta-se entáo o pelourinho, symbolo da Justiça, na- 
quella rampa de terneno que ainda hoje se vê, no vertice do 
angulo formado pelas actuaes ruas da Boa Vista e de Baixo. 
Fôra o poste do castigo ignominioso trazido de Itavuvú, tam- 
bem chamado Itapebuçú, povoado que demora a duas leguas 
de distancia e que a gratidão do senhor dom Francisco de 
Souza a El-Rey de Castella e Portugal levara a denominar S. 
Phelippe; gratidáo por tel-o El-Rey nomeado governador ge- 



ral destas terras dos "brasis", e . .  . expectativa do  marquezado 
das Minas, pedido por Roberio Dias, e promettido a dom 
Francisco si estimulasse o descobrimento das fabulosas mi- 
nas . .  . Louvado seja Deus, que livrou a justiça humana de 
mais uma iniquidade - Roberio Dias não revelou o local 
das minas de p ra ta . .  . 

Minas de prata das plagas bahianas!. . . Riquezas imma- 
nemente grandes, argenteos sonhos de Roberto Dias, estrom- 
pante pezadelo dos governos metropolitanos, insomnias espi- 
caçantes de dom Francisco de Souza, opulenta realidade dos 
riobsos dias ! . . . 

Funda-se Sorocaba, e Sorocaba surge, Sorocaba prospera, 
Sorocaba triumpha! 

Forma-se desde logo em centro de irradiação de bandeiras. 
De seus curraes manadas de gado são levadas para as cam- 
pinas do sul pelas expansões paulistas de colonização. 

Curitjiba, Guarapuava, Lages, Palmas, Iguassú, Vaccaria, 
foram sertões e planuras cruzados pelos paulistas que tan- 
geram gado dos curraes sorocabanos para os pampas sulinos. 

Homens fortes, homens nascidos para dominar homens, 
que receberam os primeiros bafejos de vida nessas paragens 
onde o Araçoyaba cresce agigantando-se para os céus, onde os 
esmeraldinos campos se desdobram aos beijos dos favonios atC 
á raiz das montanhas azues, homens de rija tempera, partem 
á frente de bandeiras levando sob o gibão d'armas o coração 
sorocabano palpitante no mysterio do desconhecido.. . 

Organizam-se "entradas" que descobrem minas em Cuya- 
bá, catam nas lavras de Matto Grosso e garimpam nas go- 
piaras das Ceraes. São os chefes da5 bandeiras que as orgaiii- 
zain á custa propria. Senhores de immensas fazendas e de nii- 
merosa escravatura indigena, dispõem de seus cabedaes para 
estipendial-as na grande aventura do sertão. E si os fados Ihes 
são adversos, a desgraça é irremediavel; - não ha consolo, não 
ha compensações, não ha lenitivo ás agruras da miseria. 

O governo da metropole que, commumente, era quem lhes 
solicitava os serviços, desampara-os desapiedadamente, si a 
sorte Ihes não sorri: desampara-os e, muitas vezes, os avilta. 



Tristissimo exemplo é o do filho do Anhanguéra: perten- 
cente a importantissima familia de Sorocaba, neto que era de 
Domingos Leme da Silva, depois de gasta toda sua immensa 
fortuna nos sertóes, reduzido á pobreza, viu-se na amarga 
contingencia de acceitar a generosidade do capitão-general de 
Goyaz, D.  Luiz de Mascarenhas, o qual condoendo-se de sua 
infelicidade, mandou lhe dessem uma arroba de ouro, nos ul- 
timos annos de sua vida, em recompensa dos muitos milhões 
que o sertanista fizera entrar para os cofres reaes. Sabedor 
dessa munificencia, extranhou-a o governo reino1 e exigiu fos- 
se o ouro devolvido, ordenando o sequestro, caso fosse neces- 
sario. El-Rey Nosso Senhor de Portugal premiava a um homem 
da fibra e dos serviços de Bartholomeu Bueno da Silva com.. . 
ameaças de sequestro!. . . E eram aos milhares as arrobas de 
ouro que os bandeirantes descobriam para El-Rey Nosso 
Senhor de Portugal!. . . E eram de milhóes de crusados o valor 
do quinto do ouro que os bandeirantes pagavam á corôa d'El- 
Rey Nosso Senhor de Portugal!. . . 

O barão de Eschwege que, por muitos annos foi encarre- 
gado da administração das minas do Brasil, publicou em 1833, 
em sua obra "Pluto Brasiliensis" a demonstração desses factos. 
"A porção de ouro tirado da provincia de Minas Geraes, desde 
1700 até 1820, orça por 35.687 arrobas. O que se extrahiil 

. da provincia de Goyaz, desde 1720 até 1730, montou a 9.212 
arrobas; e das Minas de hlatto Grosso desde 1721 até 1820 
sobem a 3.107 arrobas; e o da provincia de S .  Paulo desde 
1600 até 1820 a 4.650 arrobas. 

Accrescentando a este espantoso peso de ouro o extravia- 
do por contrabando, o confiscado, etc., calcula-se o total do 
ouro, tirado das minas do Brasil, desde 1600 até 1820, em 
- 63.417 arrobas, no valor de 974.329:010 cruzados ou 
390.931 :616$000. Tendo sido este calculo feito pelo valor do 
quinto, que se paga á corôa, vê-se que este montou a 162 
milhões de cruzados! Quasi um terço dessa somma, prosegue 
o autor, se gastou na grande obra do convento de Mafra, em 
cujos campanarios foram adaptados dois magnificos carrilhões, 



que tangem nos sinos variadas e harmoniosas peças musicaes 
pesando ambos 29.000 arrobas de metal. 

Uma porção ainda maior que o terço daquella somma, se 
escoou para Roma, afim de se "comprar a honra de uma patriar- 
chal". Outra diminuta porção serviu para se reparar as rui- 
nas causadas pelo terremoto de 1755 em Lisboa: e só o resto 
se despendeu em supprir as despesas do Estado". 

Foram nascidos em Sorocaba, os grandes bandeirantes hli- 
guel Sutil, Antonio de Almeida Falcão, Gabriel e João Antu- 
nes Maciel, Fernando e Arthur Paes de Barros, sem contar os 
que alli apenas residiram, constituindo familia outros, de no- 
mes illustres, como os irmãos Jacintho e Paschoal Moreira 
Cabral. 

Sutil foi o descobridor, em 1721, de uma mina de ouro 
no local onde, presentemente, se eleva a cidade de Cuyabá, 
tendo, pouco antes, tambem descoberto a mina das margens 
do Coxipó que, a principio, se chamou "Lavras do Sutil", e 
é hoje a povoação daquelle nome. 

Antonio de Almeida Falcão, que foi capitão-mór e de- 
pois mestre de campo das minas de Cuyabá, descobriu, em 
1745, as minas de ouro de Santa Izabel, situadas nas nascentes 
do rio Arinos, e, em 1753, contando então 75 annos de idade, 
o rio Samambaia e o estreito de Guaycurús no Paraguay. 

Gabriel Antunes Maciel foi capitão-mór da villa de So- 
rocaba em 1723 e organizador de uma forte expedição contra 
os payaguás, em Matto Grosso, tendo-os dizimado. Foi tam- 
bem o descobridor do rio Paraguay-Diamantino em 1728 e o 
fundador da povoação Alto Paraguay-Diamantino. 

João Antunes Maciel explorou por quatro vezes os ser- 
tões de Cuyabá, de cujas minas foi um dos descobridores. 

Os irmãos Fernando e Arthur Paes de Barros descobri- 
ram, em 1734, as minas de ouro do rio Guatera, affluente do 
Guaporé e fundaram, ainda naquelle anno, a povoação hoje 



cidade de Villa Bella de Matto Grosso, no actual Estado de 
Matto Grosso. 

Grandes senhores de Iatifundios em Sorocaba formaram 
curraes fornecedores de gado para outras regiões do Brasil. 
O D r .  Guilherme Pompeu de Almeida, o Cresus parnahybano, 
possuia-os nas verdes campinas sorocabanas; possuia-os tam- 
bem o riquissimo e nobre paulista Domingos Leme da  Silva, 
cujas filhas, dona   ar ia e dona Isabel foram casadas, a pri- 
meira com o notavel sertanista Jacintho Moreira Cabra1 e a 
segunda com o celebre Anhanguéra e era mãe do  illustre Bar- 
tholomeu Bueno - o do sequestro d'El-Rey. . . Possuia-os 
ainda o paulista Thomé de Almeida Lára, opulento e nobre, 
de grande tratamento, residente em Sorocaba, da qual fora 
capitão-mór e que era sogro dos indomitos bandeirantes Fer- 
não Dias Falcão e João Antunes Maciel. 

Com o gado dos curraes tambem seguiam sorocabanos que 
se fixavam nas regiões do  Paraná, Santa Catharina e Rio Gran- 
de do  Sul, povoando-as com suas familias. Identica expansão 
paulista se dava para o norte do Brasil. O parnahybano Do- 
iiningos Jorge Velho, destruidor dos Palmares, em Pernambuco, 
fundou cerca de 50 fazendas de criasão de gado nos sertões 
de Piauhy. 

A este movimento de exosmose segue-se o de endosmose 
e Sorocaba encerra o cyclo bandeirante para iniciar nova pha- 
se de civilização - a das feiras ao lado da cultura intensiva 
do solo. 

Sorocaba já se não expande com suas bandeiras, com seus 
homens, com seu gado. Sorocaba recolhe, recebe, reune. 

Recolhe o gado vaccum, cavallar e principalmente muar 
de todo o sul do Brasil; recebe gente de quasi todos os Es- 
tados brasileiros e de outras nacionalidades; reune as aspira- 
ções de seus filhos para a unidade nacional. Sorocaba que 
revelou o heroismo de sua gente na época das bandeiras, re- 



vela tambem, na nova phase, sua independencia de caracter. 
Os velhos solares que branquejam nas encostas da serra 

da São Francisco, perfumados pela lembrança das sociedades 
que alli se agitaram em tempos idos, guardam recordações 
inapagaveis dos grandes fazendeiros de canna, café e gado. 

Um passado longinquo de grandezas revive nesses casa- 
rões de dois lanços e janellas de rotula. Volvendo a vista para 
vetustas éras divisaremos, erecto, sob o alpendre colonial, O 

typo dominador do senhor solarengo. Estatura elevada, lon- 
gas barbas grisalhas, botas de cano alto, chapéu desabado e 
rebenque na dextra. Apenas se percebe seu vulto no lusco- 
fusco da madrugada que vem surgindo, que vem raiando, que 
vem clareando, ao esmaecer da estrella d'alva esbatida pelo 
despontar do dia. 

Ao esboçar da aurora de amethista, farrapos da noite que 
se extingue, clarões vermelhos - cochonilha accendem-se so- 
bre a silhueta das montanhas. Alastram-se outros carmesins, 
outros alaranjados, outros roseos. Colora-se o céu em cam- 
biantes de rubi cor de papoula, de esmeralda verde-maçã, de 
topazio amarello-ouro. Fulgem arrebóes de granada cor de 
fogo, prenunciadores do chrysolito luminoso que desponta.. . 

Com os primeiros clarões da madrugada a floresta movi- 
menta-se; a terra enche-se de rumores. 

Os gallos, clarins da madrugada, cucuritam. Gazeiam as 
taperás no espaço em fremitos de azas; garrúla o bando verde 
de tuins nas casuarinas; muge o gado nas mangueiras: na 
ilharga da serra sussurra a cachoeira gorgolejante na gar- 
ganta do penedo. 

A noite passa; surge o dia. 
Um sino tange. Tange a matinas e tange para o trabalho. 
Dos renques de senzalas que ladeiam o casarão solarengo, 

a negrada, fechada na vespera pelo feitor da fazenda, vae sa- 
hindo para o eito. Alinha-se a escravaria em fila no terreiro 
onde domina altissima paineira, vestida de flores roseas, 
como as madrugadas da roça. Dos negros, alguns trazem per- 
neiras de ferro que se ligam a correntes terminadas em pesos 
que lhes sobrecarregam os hombros - são os escravos fujóes. 



Trazem outros um funil de folha de flandres atado ao rosto, 
- são as focinheiras dos comedores de terra. Move-se a fila 
defrontando-se com o alpendre, onde é passada em revista 
pelo olhar perscrutador do poderoso proprietario. 
- Suns Christo, anhô. Abença, sinhô. Lovado, sinhô ... 
- Para sempre, responde o "senhor". 
E parte a caravana negra, "correição" de formigas labo- 

riosas para desbravar a matta da serra, capinar o café dos 
morros ou cortar a canna das baixadas. Esmondam os vinhe- 
dos, limpam 'o algodoal, vaquejam nos campos. Trabalham 
todos: alegres uns; tristes outros. 

A cuia de feijão com angú que Ihes serve de almoço ás 
nove horas da  manhã, o jantar das duas da tarde e a ceia 
de canjica; a roupa de algodão branco e os sambas resfolegan- 
tes de quasi todos os sabbados; a casa que elles têm para mo- 
rar, a comida que lhes dão e a roupa que tambem lhes é dada; 
a despreoccupação do  futuro, da familia e da estabilidade na 
vida, difficuldades e responsabilidades tremendas do homem 
livre, asseguradas todas pelo "senhor" a quem foram vendidos 
juntamente com uma récua de bestas ou uma manada de bois, 
tornam doceis e pacientes aos resignados. Mas, para os insof- 
fridos e indomaveis, não ha resignação possivel; tenta-os cons- 
tantemente uma vontade, um desejo, uma ancia, - a liberdade! 
Sabem ,que o tronco é um castigo barbaro, mas fogem. Sabem 
que o bacalhau lhes dilacera as carnes, mas fogem. Sabem 
que o vira-mundo mata-os não raras vezes, mas fogem. Bem 
dito seja o sentimento da liberdade que rejeita o pão aviltan- 
te, que desdenha a protecção absorvente! 

Agasalhantes soláres possuiam os "senhores" de fazenda 
na Sorocaba villareja, onde recolhiam-se terminadas as co- 
lheitas ou moagens. Verdadeiras chacaras cobertas de opimos 
pomares, nellas frondejavam laranjaes engrinaldados de bran- 
cas e perfumadas flores. 

Flores niveas, perfumosas e castas dos laranjaes floridos 
de Sorocaba! 

Flores de laranjeira de entresonhados sonhos, que alimcn- 
tastes amores de donzellas lindas! 



Quando, ainda hoje, desabotoaes em brancas floradas, 
quantos segredos não revelarieis, se pudesseis, dos sonhos que 
sonharam, á sombra dos pomares, as lindas si?zhás, de faces 
alvas como o cambará da serra, de labios rubros como as pur- 
purinas rosas. . . 

Si pudesseis fallar, brancas flores de Vesta!. . . Que lindos 
romances não contarieis?!. . . 

Contarieis, talvez, a historia de um primeiro beijo, que o 
filho do capitão-mór furtara a Maria Rosa em uma tarde de 
rosea cor . .  . Os devaneios de Maria Rosa, no balouço da rede, 
nas horas suaves do entardecer. . . 

Sob a ramagem entrançadq das laranjeiras, Maria Rosa 
bordava em talagarça, recostada na rede. Trabalhava em la- 
varinto para sua sinhá-nzoca a mama71 que a creara mais com a 
alma do que com o leite. hlanduca armava visgos no pomar, 
cilando os canarios gemmados ou perseguindo os siris-buia, 
traquinando com os moleques "irmãos de leite", até que os 
guisos chocalhantes dos burros do  baizgué annunciavam no 
portão da chacara a chegada do "senhor". 

A' noite, nas amplas cosinhas, as captivas peneiravam can- 
gica na sururuca, passavam pudim nas peneiras, mexiam as ta- 
xadas ferventes de fztrru?zdum sobre o pozá, ao estalejar das 
capororocas lambidas pelas labaredas, emquanto Mingote pu- 
xava uma fileira de piari7zhos barrigudos, pernas finas, par;! 
brincar, sentados no chão, de 

"Uma, duas, angolinhas, 
Finca o pé na pompolinha.. . "  

As sinhás-donas ou .sz7zhás-vell~as, preparavam chás de 
sabugueiro, de herva cidreira, de arrudinha, de marcella ou 
de poejo, para cortar a serão de algum escravo doente: eram 
os porretes da medicina caseira. 

Quando, ás nove horas da noite, na vastissima sala de 
jantar repercutiam as nove badaladas do relogio d'agua e, lá 
fóra, o sino da cadeia tocava a silencio, as mucamas serviam 
a ceia em louça "azul pombinho". 



Reunia-se toda a familia em roda da mesa de jacarandá. 
O "senhor" sentava-se á cabeceira. A' surdina resoavam vo- 
zes rezando baixinho. Era o "benedicite": a oração de graca: 
a oração do pão. E dormia em paz a familia descendente de 
velhos bandeirantes. 

* 

"O Sorocabano", de 6 de Novembro de 1870, publicava 
um artigo assignado por C. C .  C . ,  sobre typos da época es- 
clavagista, em que descrevia a figura necessaria da mucama. 
"Assim é chamada entre nós uma rapariga que para os ser- 
viços domesticos é destinada, sendo que, para esse fim, quasi 
sempre retáe a escolha em uma mais esbelta, activa e que te- 
nha as qualidades precisas para desempenhar os misteres que 
lhe são confiados. 

Esta rapariga raras vezes vae á cosinha, passa o dia em 
frivolas distracçóes com os pequenos pimpolhos da casa, ora 
costurando retalhos em qualquer canto da sala, ou em logar 
favorito - atraz da rede de sua "senhora", - outras vezes 
acompanhando pela mão a sinhásinha que mal póde mover 
suas bojudas pernas, e ao mesmo tempo conduzindo um prato 
composto de iguarias, de que distribue de quando em quando 
pequenas quantidades, para a menina e mais para si, conser- 
vando nesse serviço um ar de completa distracção, que muitas 
vezes chega a barrear a cara da pequena, sómente porque na 
occasião se falla em coisas que aos ouvidos das amas se devia 
evitar, deixando-se de parte a discreção que em taes casos 
devera ser guardada. . . 

Esta rapariga nesse modo de viver é um completo alma- 
nack de novidades, sómente porque a facilidade nas conversa- 
ções das familias a esta personagem não presta attenção. E' 
ella, por conseguinte, atilada e sabe mais ou menos o que corre 
pela cidade". 

Continuando sua descripção, affirma o articulista ser a 
mucama "o objecto mais desprezivel que se tem em casa, e do 
modo porque os costames a tem collocado não podemos dis- 



pensal-o bem contra a nossa vontade, porquanto a mucama 
vicia e põe em mau estado as creanças que estão confiadas á 
sua guarda, já no modo de tratamento, já no modo de educa- 
ção, que depois aos paes custa muito tirar os maus vicios por 
estarem muito arraigados". 

Muito injusto é o articulista em seu juizo erroneo. 
As mucamas, velhas "negras" que 

"Conheceram tanto dono! . . . 
Embalaram tanto somno 
De tanta s i h á  gentil!" ... 

n o  dizer d o  poeta nostalgico e nielancholico, acabavam dedi- 
cando aos senhores-moços todos os seus affectos, toda sua alma e, 
invariavelmente, com o correr dos tempos, nas grandes derro- 
cadas das opulencias, era a unica dedicação que não esmaecia, 
que não falhava, que não morria, sempre prompta aos maio- 
res sacrificios pelos filhos brancos dos seus carinhos. 

O "Ypanema", de 1 de Maio de 1873; tambem descrevia 
outro typo caracteristico da épcca - o armador. 

"Vae-se perdendo um typo. . . funebre. Antes que a estra- 
d a  de ferro venha de todo banil-o apanhemos alguns tracos 
UE sua physionomia. 

Armador se define o sujeito que arma egrejas, theatros, 
casas particulares, um appendice de sachristáo e do coveiro: 
descende das carpideiras e dos gatos pingados. Quando en- 
contrarem um senhor com ares de bonacháo, labios arregaca- 
dos pelo sorriso especial do homem gordo e pachorrento, mar- 
tellinho na algibeira, uma carta de alfinetes pregados na aba do 
"palletot" e cheiro de incenso, que faz lembrar aquelle perso- 
nagem que trescalava valeriana nos Mohicanos, é o al-nzador 
que passa. 

Em casa tem elle um deposito de setins para os casa- 



mentos e remessa dos anjinhos a toque de zabumba, como estri 
em moda; longas e serzidas peças de panninho e zuarte para 
o despacho dos velhos peccadores. Não lhe faltam retalhos 
de velludo, galão, velas de cera e cartas de enterro, que prin- 
cipiam por onde "terminam da vaidade as galas". 

O armador dá pesames como quem pergunta: Tem pas- 
sado bem? Como vae? Já por habito veste roupa preta, can- 
tarola o Requiescat. 

. . 
O armador tem uma literatura classica no genero elegiaco. 

Em tempos passados misturava a pallida morte do velho Ho- 
racio com algum versiculo do Velho Testamento, ou irmanava 
o cemiterio catholico com a terra leve dos gregos. Depois pas- 
sou ao romantismo. 

Morte! Palavra que traduz mysterio! 
Sombra nas trevas a vagar perdida! 
Pallido cyrio de clarão funerio! 
Negro phantasma que se abraça á vida! 

ou então: 

Aqui terminam da vaidade as galas! 

Entram nas attribuiçóes do armador os dobres, a distri- 
buição das cartas, o convite para o setimo dia, a conta da se 
pultura, a licença do vigario.. . 

O armador tambem faz passos, altares para casamentos e 
baptizados, e tem cabecas para santos de procissão". 

Um dos maiores acontecimentos que agitavam annual- 
mente a vida social do sul do Brasil - eram as feiras em So- 
rocaba . 

Iniciadas em tempos immemoriaes, foram-se retardando 



em meLes, até que se estabilizaram, mais ou menos, em Abril 
e Jlaio, de cada anno. Contemporaneas dos senhores alcaideu 
e capitáes-móres, duraram com intensidade até o segundo 
imperio. 

Sorocaba transformava-se. Sorocaba, naquelles tempos, 
como ainda hoje, sobrepujava muitas capitaes de Estados. 

Uma multidão de chapéus de couro, de arreatas, de guas- 
cas, de barrzgas-verde, de cariocas, de mineiros, de sulinos. de 
nortistas, de judeus, de italianos, borborinhaba pelas ruas. So- 
bre as lages da calçada de "olho de sapo", retiniam as rosetas 
das chzlenas dos peões. hlo~zarchas de palla de sêda bordado a 
ouro e qudbras arrogantes, de lapeana na guayaca de couro 
parezado, entreolhavam-se ao cruzarem as portas das lojas. 
Os capatazes gabavam as tropas: que a mulada era de flor, de 
b e ~ r o  grosso e rastro grande. 

Domadores riscavam as esporas no vaszo das bestas redo- 
mofzas. Um baguá picaço, tascando o freio com a bocca espu- 
marenta, aos sacões, rebrilhava a prata dos arreios brancos 
Mulas ruanas ~na~ze iadas  e cavallos tambeiros de rédeas soltas. 
descançavam á frente dos botequins. 

Facóes, redes, ponches, arreios de prata, caronas de pelle 
de tigre, e mantas sorocabanas eram vendidos nos "negocios" 
repletos de freguezia. Famosos arreios e famosas mantas! F a -  
mosos facóes e famosos lombilhos! 

Já em 1808 o governo de São Paulo, por lhe "constar 
que nessa villa se os fazem muito bem", encommendava ao 
capitáo-mór de Sorocaba - "400 lombilhos e outras tantas ca- 
ronas para o municiamento dos regimentos de cavallaria do 
exercito". 

Com um São Salonzão gravado no cabo da arma ou no . 
cabeço dos arreios, estava o arreata aprestado para carnear 
a rez ou "acertar o queixo" do haragano. 

Passa uma églia baia de andadura macia como uma 
rede, montada pelo "senhor" de escravos. 

Passa o tropeiro de japona vinagre de velludo, bomba- 
chas de alpaca e lenço encarnado ao pescoco; caminha nas 



pontas das botas rossilho~zas; as enormes esporas lhe estor\>am 
o passo. 

Tilintam as séges pelas ruas . .  . 
No céu azul, illuminado por um sol de ouro, estouram os 

foguetes de "tres respostas": corcoveiam os fuás assustados e 
as bestas dos cargueiros. Magotes de negros descarregam cai- 
xotes das cangalhas dos muares. 

Enchem-se os hoteis de "cometas" da  Corte. Alascates 
apregoam quinquilharias pelas ruas. Ha cavalhadas. Correm- 
se touros. Companhias dramaticas iniciam os espectaculos. 
Manolas de olhos marotos cantam a Malaguena pelas esquinas. 

Havia festa. Havia musica. Havia alegria. 
A~zdianzo Simioni!. . . Grita um italiano, dando á manivella 

do realejo, para o mico vestido de chita vermelha.. . 
De uma esquina surge a garotada berrando em coro. .4' 

frente vem o palhaço, de cara enfarinhada, montado num 
petiço. 
- Hoje tem cavallin11os? 
- Tem sim senhor. 
- E' no largo do Rosario? 
- E' sim senhor. 
- Quem comeu o cuzcuz? 
- Foi o João da Cruz. 
Ao passar pelas ruas da  Bica ou da Margem o bolanti7i~ 

atira chufas com o coro da molecada. 
- Olha a negra na janella. . . 
- Tem cara de panella. 
- Olha a negra no portão. .  . 
- Tem cara de tição. 
Os garotos que ajudavam nas vaias, eram assignalados pelo 

palhaço, com uma cruz branca na testa, sem a qual não pode- 
riam entrar de graça no circo. Que cuidados eram necessa- 
rios para não se apagar o signal!. . . Nesse dia o  nol leque 
não jantava em casa. .  . 



Negros velhos, trajando saragoça, pediam escola para 
pagar a alforria. Outros, vestindo marte, pediam para as 
missas de promessa. 

Tiradas por escravos pretos, robustos como touros ca- 
raúnas, passavam as cadeirinhas em direcção aos sobrados de 
largos beiraes onde, furtivamente, espiavam as meninas ca- 
sadoiras pelo crivo das rotulas verdes.. . 

Em Campo Largo de Sorocaba estacionavam as tropas das 
feiras. 

Extendem-se as vastissimas planicies, "o campo largo", 
por dezenas e dezenas de léguas, desde as fraldas do Araçoyaba 
até as encostas de São Francisco. 

Nas immensas chapadas, por entre capões, carrascos 2 

cerrados, entremeiam-se os campos do Jurupará, do Vossoróca, 
do Itanguá, do Jundiaquara, do Ipatinga, do Nhambirú, do 
Itinga. do Jundiacanga, da Entrada. Nesses campos, junto ás 
lagoas, banhados e rios, onde correm o Ypanema, o Pirapóra e 
seus affluentes, formavam-se as rondas, guardadas pela 
peonada. 

Lufadas de vento sopram ecoando os guinchos do caua:z 
e os Lurros de quarenta, cincoenta, noventa, cem mil bestas. Per- 
passa pelo vento o alarido dos peões desentreverando a mulada. 
Desenrolam-se nos ares os laços de couro de veado atirados pelos 
domadores. 

Ouve-se o tropel longinquo da cavalhada nos rodezos. Ni- 
trem potros zainos, alazões e malacaras Disparam os pampai 
relinchando. Saltam os tord~lhos. Esconceiam os lunarejos. 
Um lobuno de jarretes elasticos corre como um catz~zgztezro. 
Com o tirador firme no xiripá o peão boleia um rosilho! 
Um pealo zunindo no ar, alcança um zarco no galope. Os ren- 
gos, os transcorvos, os náfegos, os lunancos, os cambaios e os 
canejos, silo os refugos da tropa. Voam-lhes nas ancas os ca- 
ranchos catando carrapatos. Lotes de bestas são cortados. Os 



campeiros tangem as tropas escolhidas para fóra das barreiras. 

O commercio dos tropeiros rende dois a tres mil contos. 

Os ultimos arrebóes do '  sol no occaso arroxeiam o espi- 
nhaço da serra de São Francisco. Morre a tarde côr de amóra 

Anoitece. 

Nos campos do Itinga o peão vigia a ro?zda junto ao qua- 
drado das canastras, arreios e bruacas. Fumegam ao fogo o 
churrasco e o chimarrão. Faz luar: luar que clareia o céo e 
clareia os campos. No silencio da noite, a Via Lactea, como 
um rosario de luz, accende em cada estrella uma oração sup- 
plice deante das cinco chagas luminosas do Cruzeiro. . . 

Rola no céu a lagrima verde de uma estrella cadente. 

Remugem as aguas do rio. Passa o curiango num vôo bai- 
xo e surdo. Sôa o trilo da  suyndara. Plangem os lamentos do 
urutáu. Ouve-se o ruido abafado dos muares tosquiando as 
grammineas. As candimbas timidamente farejam o ar  nas tou- 
ceiras do brejal. 

O campeiro olha o céu: o céu é um brazeiro de esmeral- 
das. Olha o campo: o campo é todo fagulhas crepitantes, es- 
tilhas incendidas, salpicos luminosos, chispas de fogo verde do 
brazeiro ardente de verdes estrellas ... Maravilhosos pyrilampos 
que bailam a maravilhosa dança dos vagalumes.. . 

Sentinella perdida dos pampas, o campeiro scisrqa, vendo 
a lua prateando a lagoa. Scisma com aquella donzella morena, 
de maneiras meigas e fallar dolente, cheio de tremuras na voz, 
como si n o  peito palpitasse assustado o coração da jurity me- 
drosa, que elle viu em uma tarde de novena, na festa de Nossn 
Senhora da  Ponte. Scisma com aquelles olhos languidos como 
os das virgens de Israel: com aquelle talhe colleante como o 
das filhas de Tanagra: com aquella bocca linda, como uma 
rosa vermelha a desabotoar-se em petalas e sorrisos.. . 



0' rapa:, ó rapa:, ó rapa:! Vibram no espaço vozes onoma- 
topaicas que despertam o campeiro do embevecido sonho.. . E' 
a batuira que levanta o v60 nas limpidas aguas do Itinga. 

Dir-se-ia que Sorocaba espancava as trévas de longuissi- 
mo interlunio ao iniciar das feiras. Aquella escuridão em que 
jaziam suas ruas, que a luz bruxoleante dos lampeóes de ateite 
apenas lhes serviam de signaes sumidos, como pharóes lon- 
ginquos em noites de procella e que forçava os retardatarios, 
por necessidade, e os. supersticiosos, de receio, a munirem-se de 
lanternas, não fossem ter máu encontro com algum fradinho 
da mão furada, aquella escuridáo fugia com a approximaçâo 
turbilhonante das noites de feira. 

Nos ganchos dos batentes de todas as portas e janellas 
de rotulas penduravam-se lanternas, obrigatoriamente accesas, 
em caso de incendio, e sob pena de multa, segundo as posturas 
n~unicipaes da época. Accendiam-nas, tambem, em noites de 
festas religiosas, populares e em commemorações de datas n2- 
cionaes . 

O accender dessas luminarias dava a Sorocaba aspectos 
inéditos de extranha belleza. Os infindaveis renques de lan- 
ternas de vidro ou de papel multicor nas frontarias das casas; 
o povo que se derramava pelas ruas, pelos theatros, pelos circos, 
pelas vendas, botequins e casas de jogo; as quitandas das  ne- 
gras rotundas apregoando saborosos quitutes; o tumultuar da 
multidão; as casquinadas de riso sadio e communicativo dn 
gente alegre e feliz; os rojóes estalejantes; as bandas de mu- 
sica retumbantes; os lundús sentidos das cantigas femininas c 
dos "choros" dos violões; os sambas peneirantes; a nostalgia 
do catêretè ponteada na viola; as velas que ardiam nos lus- 
tres e "serpentinas" nos bailes dos salões festivos dos g r a n d s  
sobrados d'antanho; as sinhás-mogas, de bandós negros e olhos 
luminosos, sofraldando as saias-balão nas reverencias e passos 
das danças antigas; e o luar alvo como as floradas dos laranjaes 
sorocabanos - impressionavam como noites de legenda! . 



Olhando os muros das chacaras silentes, banhados da luz 
branca do luar nos jarróes de louca dos portóes de grade; ou- 
vindo os soluços magoados do violão, que parece tangido pelas 
mãos ignotas da saudade, cuidarieis ver, quem sabe, na sug- 
gestão da noite, a capa traçada de Juan Tenorio, galgando 
as pilastras para enlaçar nos bracos a dona de uns olhos ra- 
malhudos. . . 

A musica enternecida, as lanternas a "giorno" e a lua qi:e 
sobe qual balão luminoso, fazem scismar com uma noite ve- 
neziana. . . da serenissima e romantica Veneza. . . 

A inauguração da Estrada de Ferro Sorocabana a 10 de 
Julho de 1875, proporcionando a Sorocaba novos surtos de 
progresso, deu-lhe tambem um golpe de morte no que ella ti- 
nha de mais original, de mais tradicional e de mais notavel 
- as feiras de animaes. 

Foram pioneiros dessa obra de immensa relevancia 1,uiz 
Matheus Maylaski, a quem couberam os mais virentes louros, 
Firmo de Mello, Ubaldino do Amaral, Francisco Ferreira Leão, 
Vicente Euphrasio da Silva Abreu, Antonio Lopes de Oliveira, 
Antonio Joaquim da Rosa e José Teixeira Cavalleiro. Ame- 
rico de Campos, illustre e saudoso jornalista, tão sobrio em 
elogios, chamara mesmo a ,Maylaski, Firmo e Ubaldino "a 
trindade do trabalho, da industria e da democracia". 

Foi tormentosa a lucta enfrentada por Maylaski para fazer 
triumphar a sua obra. Maylaski era de tempera emprehen- 
dedora. O Gabinete de Leitura Sorocabano - a maior biblio- 
theca particular do Estado, fundou-se devido principalmente 
á sua iniciativa em 13 de Janeiro de 1867, não se olvidando, 
porém, a obra de alta benemerencia de Oliverio Pilar, graças 
a quem o Gabinete deve a prosperidade de que gosa em nossos 
dias. Cerca de dois mezes antes, a 3 de Novembro de 1866, 
em casa de Jeremias Wenderique, ficara assentado que o Ga- 
binete denominar-se-ia Germania, intuito depois mallogrado, 
sendo seu presidente o proprio Maylaski. 



Ao tempo da construcção da Estrada de Ferro, residia em 
Sorocaba o grande philologo e incomparavel estylista Julio Ri- 
beiro, sendo então redactor de dois jornaes, "O Sorocaba" e 
"A G a ~ e t a  Commercial" . 

"O Sorocaba" era editado por J .  A .  Pereira Salles, e o 
seu primeiro numero sahiu a lume a 1 de Setembro de 1872, 
em continuação d'"O Sorocabano". .Ao publicar-se o quartd 
numero, Julio Ribeiro retirou-se da redacgão. D'"A G a z e t ~  
Commercial, jornal independente, Julio Ribeiro era proprietario 
e redactor circulando a primeira edicão a 7 de Outubro de 
1874. Neste anno, em a edição de 27 de De~embro, o "Ypane- 
ma" publicava umas satyras allusivas a Julio Ribeiro, sob o 
titulo: "O que eu fui e o que sou": 

"Fui catholico romano, 
Hoje presbyteriano 

E amanhã mahometano 
Si a circumstancia exigir!. . . 

Fui monarchista exaltado, 
Republicano damnado, 
E hoje sou moderado, 
Porque não posso tugir. 

J á  fui mestre e jornalista, 
Boticario e romancista, 
E ser medico tinha em vista 
Mas tornei-me carniceiro. 

Tanto que vi-me apertado 
Em um dia desgraçado . 
De me ver enxadrezado 
Pela tosquia de um carneiro 

De Ashaverus tenho a sina, 
Atirei com a medicina, 
Fui em busca de outra mina, 
Não quiz mais ser boticario! 



Nada mais de xaropadas 
Vivamos a regalada, 
Levemos vida folgada, 
Que é vida de mercenario!" 

A ironias desta mesma especie, Julio Ribeiro respondia 
em 1885, em suas "Cartas Sertanejas": "E' verdade: fui ca- 
tholico, fui presbyteriano, sou athêu. A creação fez-me catho- 
lico; a leitura da Biblia separou-me de Roma; a razão tornou- 
me incredulo" . 

E' proverbial a iniciativa dos sorocabanos nas industrias. 
A fabrica de tecidos de algodão que primeiro funccionou no 
interior da provincia de S .  Paulo, foi em Sorocaba, em 1852 
e pertencia ao sorocabano Manoel Lopes de Oliveira, e bem 
assim a de sêda, no mesmo anno e de propriedade doutro so. 
rocabano, Francisco de Paula Oliveira e Abreu. 

Sorocaba, que é presentemente o maior centro industrial 
do interior do Estado, cujas rendas arrecadadas nas co1lect~- 
rias federaes e estadual attingem annualmente a cerca de 4.500 
contos, guarda no Araçoyaba a riqueza do futuro - as miiias 
de ferro do Ypanema. A qualidade deste ferro é da melhor, 
dizem os competentes: ahi está a garantia das explorações prós- 
peras do minerio. Outras fontes de riqueza em perspectiva, são 
as jazidas de marmore de Itupararanga. Nas columnas do 
Theatro Municipal de S. Paulo póde-se admirar a belleza de- 
corativa desses marmores. 

Afíirmando sempre sua independencia, suas convicções e 
sua iniciativa, Sorocaba demonstrou com a rebelliáo de 42 o 
ardoroso liberalismo que dominava seus filhos. A indole do 
povo era geralmente liberal. A orientação de quasi todos os 
jornaes sorocabanos florescidos no segundo imperio tambem 
o era. Foi dos mais proeminentes chefes d o  partido liberal da 
provincia o notavel sorocabano brigadeiro Rafael Tobias de 
Aguiar. 

Destacam-se entre os sorocabanos illustres: a marechal 
Bento ManoeI Ribeiro, heroe das campanhas do sul; o grande 
historiador Visconde de Porto Seguro; Augusto Cesar de Mi- 



randa Azevedo, medico e enthusiasta propagandista da repu- 
blica, que assignou com Quintino Bocayuva e outros o mani- 
festo de 1870, primeiro grito de rebeldia contra o regimen mo- 
narchico; Francisco de Paula Xavier de Toledo, fundador do 
notavel internato "São João do Lageado", em Campo Largo, 
que era frequentado por alumnos de quasi todas as provincias 
do Brasil, e onde estudaram vultos que depois se salienta- 
ram-se na politica, no direito e no sacerdocio, taes como Fer- 
nando Prestes, Americo Brasiliense, Pinheiro Machado, José 
Rubino de Oliveira e monsenhor João Soares, os dois ultimos 
sorocabanos; Francisco Luiz de Abreu Medeiros, o Dr. Pa-  
funcio Pechincha, das brilhantes chronicas do Almanak Laem- 
mert; Ferreira Braga e frei Joviniano de Santa Delphina Baraúna 
que, embora não nascido em Sorocaba e bem assim os deputados 
liberaes Oliverio Pilar e Ubaldino do Amaral, ahi tiveram os 
principaes scenarios de suas vidas. 

C 

* * 
Senhores ! 
Assim viveu a gente sorocabana. Assim passaram as ge- 

rações de sorocabanos. Passaram. . . Passaram, como passa 
tudo pela vida. Mas, não passaram, a memoria de seus feitos, 
a lembrança de seus nomes, os exemplos de suas virtudes, a tra- 
dição de sua fortaleza. 

Desde as campinas do sul até ás florestas mattogrossenses, 
que tudo foi São Paulo, ainda se descobrem os vestigios mal 
apagados dos seus passos. 

Sorocaba! Propugnadora da unidade do sul do Brasil! 
Os teus dias de gloria não morrem! São como o teu sol que 
trasmonta no espinhas0 de São Franciscc, mas renasce nas 
chapadas de Campo Largo! 

Ninho de bandeirantes, berço de patriotas, terra de libe- 
ralismo! Eis a tua legenda. 
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As margens do Paranapanema 

PELO 

DR. EDMUNDO KRUG 
( ENG. ARCHITECTO ) 

A segunda viagem que fiz n'este ultimo anno, foi ás mar- 
gens do Rio Paranapanema, até mais ou menos o logar denomi- 
nado Laranja Doce. 

Não pensem os meus pacientes leitores que vou contar. 
que vou descrever as bellezas naturaes semelhantes áquellas que 
relatei, narrando minha viagem a Ribeira de Iguape, (*) não jul- 
guem que visitaremos prodigiosas grutas calcareas e lindas col- 
linas cobertas de espessa vegetação, não presumam que adduzirei 
nesta exposição interessantes documentos historicos, que com- 
provem a antiguidade dos logares por onde andei; nada disso: 
a zona por mim atravessada é despida completamente de taes 
curiosidades, e a idade das povoações ahi existentes não será 
comprovada por documentos. 

Faço esta descripção somente no intuito de tornar conhe- 
cida uma zona uberrima, de mostrar ao governo que certos as- 

( * )  Feita no anno de  1902 e publicada pelo Governo do Estado 

de São Paulo. 



s~imptos são de magno interesse economico e que, forçosamente, 
deverão ser tratados de forma diversa da que tem sido até 
hoje; não porque o governo se tivesse descuidado da zona em 
questáo, não por simples falta de informações authenticas, 
mas sim por flalta de um plano racional. 

Quero, pois, ter o prazer de ser um fidedigno informante, 
sem outro interesse que a satisfação de cumprir um dever pa- 
triotico, e assim procedo por acreditar, que toda a zona sul 
paulista, comprehendiaa entre o Rio Paranapanema, ao sul, e a 
linha que saindo de Iguape e atravessando S. Pedro do Turvo, 
vae ás cabeceiras do Rio S. Anastacio, ao norte, venha a ser 
um dia, talvez d'aqui ha um % de seculo, a zona mais futurosa 
de todo o nosso Estado. 

Antevejo já que os maldizentes clamarão contra esses in- 
formes; mas como toda a affirmação requer uma prova, 
vou dal-a. 

Naturalmente esta linha que traço de Iguape a S. Anas- 
tacio poderá ser modificada mais para o Norte, mas, não a 
indico, porque só conheço a zona que mencionei. 

A Ribeira de Iguape, zona fertilissima e muito rica em mi- 
iierios aproveitaveis, bellissima no aspecto geral, é o escoadouro 
directo e mais curto para o mar. As lavouras e as industrias 
metallurgicas que mais tarde ahi se hão de desenvolver, os nu- 
cleos iagricolas que ahi se fundarem, terão um rapido trans- 
porte, relativamente facil e pouco dispendioso para todos 
os portos do Brasil e do extrangeiro. E', pois, a Ribeira uma 
via interestadual. Os productos colhidos nessa zona serão ven- 
didos mais barato do que aquelles que, produzidos em zonas 
mais distantes, tenham de fazer um longo trajecto para o logar 
do consumo. 

O Rio Paranapanema, por sua vez, até hoje de navegabi- 
lidade impraticavel, não tardará que se torne perfeitamente 
navegavel, porque proporcionalmente ao desenvolvimento in- 
tellectual de um povo, desenvolve-se a technica, a engenharia, 
oomo se pode demonstrar com innumeros exemplos dos paizes 
europeus. E, então, a necessidade de meios de transporte fa- 



ceis e baratos, permittirá, em futuro não muito remoto, sulca- 
rem vapores neste volumoso rio. 

Pois bem, sendo o rio Paranapanema o limite natural entre o 
Estado de S. Paulo e o Estado do Paraná, despejando-se elle 
em outro que 6,  por sua vez, a divisa entre outros Estados 
brasileiros e fertilizador de diversas republicas Sul-America- 
nas, o Paraná, que tambem recebe innumeros affluentes natre- 
gaveis, será, o Paranapanema, forçosamente, a melhor via de 
communicação entre o Estado de S. Paulo, e os demais Estados 
brasileiros e republicas platinas. 

Estabelecido isto, sendo toda esta zona fertilissima e ainda 
pouco cultivada, claro é que a minha affirmação tem plena 
razão de ser. 

O que desejamos é o desenvolvimento de nossa lavoura, a 
exportação regular dos nossos productos, a industrifica~ão das 
nossas riquezas que jazem escondidas no subsolo, e o povoamen- 
to  de nosso Estado por intermedio de uma colonisação intelli- 
gente. 

Nessa região, percorrida por mim, tudo temos e podemos 
obter, como verão aquelles que se interessarem na leitura deste 
trabalho. 

Não é, pois, absolutamente uma ousadia da minha parte 
dizer que o extenso sul do nosso Estado será mais tarde o cel- 
leiro de todo o Estado de S. Paulo. Si o governo presente e os 
vindouros não se descuidarem desta prospera zona, veremos em 
breve ahi se erguerem bellissimos estabelecimentos agricolas, e 
os  torreões das fabricas denunciarão pela fumaça que ahi ha 
actividade, que ahi se ganha dinheiro. 

Duas vezes visitei esta zona, conheçea, e nella tive a satis- 
fação de ver muita cousa boa e observar outras que me entriste- 
ceram. 

Destas nada direi; só emittirei conceitos que forem de in- 
teresse geral, commentando em observações subjectivas e fa- 
lando sómente em thése de assumptos mais melindrosos, pois, 
não quero de modo algum que se supponha que quebrei as nor- 
mas da hospitalidade. 

Quando, pela primeira vez, fui a São Pedro do Turvo, a 



convite do meu particular amigo e prestigioso chefe politico do 
logar Sr. Antonio de Souza Guimarães, a Estrada de Ferro 
Sorocabana só ia até Cerqueira Cezar. O trecho de Mandury e 
o ramal a Pirajú estavam em construcção quando fiz a segunda 
viagem, com o fim de mais de perto conhecer e estudar certos as- 
sumptos interessantes. Fui até Mandury e d'ahi a cavallo aos 
outros pontos. Não conhecendo Avaré nem Santo Antonio da 
Boa Vista, decidi acceder tambem ao convite do Sr. Euclydes 
Martins, grande proprietario de terras entre Santo Antonio dos 
Carrapatos, como o logar é chamado, e Faxina. 

Avaré é uma cidade do interior que se tornou conhecida 
pela sua importante lavoura de café e criação de gado suino. 

Seu nome completo é Nossa Senhora das Dores do  Avart!. 
Esta cidade foi fundada pelos audazes sertanejos Major Victo- 
rino de Souza Rocha e Domiciano de Sant'Anna, que talvez 
tendo necessidade de emigrar, ou que talvez por falta de terras 
boas no seu estado natal, Minas-Geraes, vieram em 1863 para 
essa zona, fundando em territorio pertencente ao municipio de 
Botucatú, em terras devolutas, sob a invocação de Nossa Se- 
nhora das Dores, uma capella, doando, a o  mesmo tempo para o 
respectivo patrimonio, por escriptura publica, lavrada nas notas 
do  tabellião Firmino Antonio de Castro, aos 15 de Maio desse 
mesmo anno de 1862, a pequena quantidade de terras na exten- 
ção de % de legua quadrada, isto é 370 alqueires de terreno. 

Não tardou que para a capellinha affluissem crentes. não 
tardou talvez, que o povo devoto da zona attribuisse qualquer 
virtude milagrosa a imagem collocada na capellinha construida 
por Victorino e Domiciano. Edificou-se logo ao redor da 
mesma, possivelmente uma venda, que para satisfazer as 
necessidades de sêde e fóme dos romeiros, seria a primeira casa 
ahi erigida; foi talvez esta venda, que para fazer melhores ne- 
gocio~, contribuiu com auxilio pecuniario para festas de igreja, 
onde soltaram-se innumeros rojões, baterias e fogos de ar- 
tificio. 

Os crentes não podiam ser enterrados no campo, por isso 
foi logo creado um mlodesto cemiterio nas proximidades da 
igrejinha, cemiterio este ainda existente e conhecido sob o nome 



de "Cemiterio Velho", no  qual ainda dormem o profundo somno 
eterno os fundadores deste florescente e adiantado logar. 

O primitivo nome do Avaré era Capella CIO Major, que mais 
tarde foi mudado para Bairro do Rio Novo. 

J á  em 1867 o Bairro do Rio Novo, que contava numero 
consideravel de habitantes, foi elevado á categoria de districto 
policial, fixando o respectivo acto governativo as divisas do  
futuro bairro, que incontestavelmente havia de contribuir para 
o engrandecimento do Estado de S. Paulo. 

Trez annos depois, aos 7 de Abril de 1870, por virtude da 
lei provincial n. 63, o districto policial de Rio Novo, cuja po- 
pulação crescera enormemente, é elevado á Freguezia. No mesmo 
anno, aos 9 de Agosto, a parochia da Nossa Senhora das Dores é 
installada canonicamente pelo padre Antonio Manieri, que foi 
tambem o seu primeiro vigario. 

A primeira eleição para juizes de paz teve logar a 1." de 
Março de 1874, tendo sido eleitos para o quatriennio 1874-78 
os cidadãos: Tenente-coronel Antonio Baptista de Carvalho, 
Francisco Pereira de Assis, Alferes Lucio Bento Alves e José 
Pereira de Mello. O Juizado foi installado aos 7 dias de Julhodo 
mesmo anno com as solemnidades e formalidades que o acto re- 
quer, estando presente a elle quasi toda a população. 

Por acto legislativo foi creado aos 24 de Abril deste mesmo 
anno, na nova freguezia do Rio Novo a agencia do correio, func- 
cionando o estafeta cada 12 ditas até a Cidade de Botucatú. 
Deve-se calcular com que ancia os politicos e novidíadeiros do  
logar esperavam as já velhas noticias da Capital, para depois 
commentarem-n'as ás portas dos armazens, então já numerosos 
no logar, e deve-se presumir o que muita gente boa maldiria d o  
pobre e inoffensivel estafeta quando este, devido as chuvas tor- 
renciaes do verão, se demorava em caminho alguns dias mais 
do  que devia ! 

Tudo isto é porem da epocha e a mesma cousa se dá  ainda 
hoje pelos nossos sertões quando os estafetas não são bons cumpri- 
dores dos seus deveres ou embriagam-se pelas desertas estradas, 
pouco se importando com as consequencias do  atrazo da  corres- 
pondencia. Teriam aquelles bons e antigos patriarchas com- 



mentado os actos do Governo como fazem ainda hoje os nossos 
roceiros em logarejos, cujos nomes quasi se ignoram aqui na 
metropole ? 

Certamente acontecia a mesma cousa, certamente havia, 
como ainda hoje, grossa pancadaria, somente por divergencia de 
opiniões mal fundamentadas. 

O foro da Vj~lla foi conferido á Freguezia do Rio Novo 
em virtude da lei provincial n." 15 de 7 de Julho de 1875. 

Aos 5 de Dezembro de 1875 effectuou-se a eleição dos ve- 
readores, sendo, então, a municipalidade installada solemnemen- 
te no dia 27 de Março do anno seguinte, e sirva de nota caracte- 
ristica a pouca vontade da Camara de Botucatú em dar posse 
a o  mais votado vereador: apezar de energicas insistentes esta 
não quiz sujeitar-se; devido a motivos palpaveis no desempenho 
das suas obrigações, a luta tornava-se tão renhida entre estes 
dois logares, que habitantes do novo municipio empenhando-se 
com o governo, este ,ameaço11 de suspensão a Camara empos- 
sadora, si no prazo de 15 dias ella não cumprisse os seus 
deveres. 

O nome de Rio Novo existia para diversos logares no mappa 
de S. Paulo e para evitar confusões o deputado Dr. Antonio 
Gomes Pinheiro Machado offerecia aos seus collegas da camara 
legislativa o projecto n." 222 de 2 de Março de 1882 para que 
o nome Rio Novo fosse mudado para Paranahyba, projecto este 
que não mereceu consideração alguma. 

Devido, porém; a estas mesmas circumstancias a Intenden- 
cia Municipal representou ao Presidente do Estado a necessi- 
dade de mudancja do nome Rio Novo para Avaré, o que foi 
attendido, promulgando ao mesmo tempo a lei n." 108 de 29 de 
Março de 1891, elevando o logar, até então Villa, a categoria 
de cidade. 

0 logar é cortado pelos ribeirões do Lageado, da Agua 
Branca e pela ribeira do  Tijuco Preto, que o dividem em qua- 
tro bairros bem distinctos: o bairro da Matriz, collocado no  
angulo formado pelo ribeirão de Agua Branca e o ribeirão de 
Lageado; o bairro de S. João que fica entre o Ribeirão da Agua 
Branca e o ribeirão do  Tijuco Preto; o bairro da Estação si- 



tuado entre o Ribeirão do  Tijuco Preto e o ribeirão do Lageado 
e, finalmente, o bairro da  Boa Vista que fica á margem direita 
do ribeirão do Lageado. 

A cidade conta 25 ruas que se cortam, como em todas as ci- 
dades do  interior do nosso Estado, em angulo recto, conser- 
vando ellas a direcção da bussola. Seus largos são tres, 
e, conforme me posso recordar, vastos; seus predios são na 
maioria terreos e de construcçáo ligeira, destacando-se, entre- 
tanto, entre elles, alguns de melhor apparencia. 

Seus edificios publicos, construidos com solidez são a Igreja 
Matriz, templo que apezar de suas vastas proporções já não 
comporta a concurrencia dos fieis; tem uma só torre; a 
capella de S. Cruz, reconstruida pelos esforços dos generosos 
cidadãos Padilha de Queiroz, Serveliano Crispim da Costa e 
Serafim Rodrigues; o Hospital de S. Vicente de Paulo, cuja 
pedra fundamental foi lançada aos 30 de Setembro de 1903 
com as solemnidades que requerem uma festa de Caridade: 
a Capella de N. S. da  Boa Morte a qual recebeu alguns do- 
nativos imperiaes. O historico destes donativos é bastante in- 
teressante e que sirva para documentar a boa vontade e bom 
coração do nosso ultimo e inesquecivel Imperador e de sua au- 
gusta conserte. Foi em 1880 que o capitão Francisco das Cha- 
gas Negrão e D. Francisca Sabina das Chagas resolveram eri- 
gir, na então Vilia do Rio Novo, uma Capella sob a invocação 
de N. S. da Boa Morte. Esta piedosa senhora dirigiu-se ao bom 
Imperador e á Imperatriz, pedindo-lhes o seu concurso a favor 
da  nova construcção que deveria ser iniciada em breve. A res- 
posta do  Imperador não tardou e era concebida nos seguintes 
termos : 

"Mordomia da  Casa Imperial, em 31 de Dezembro 
"de 1884. 

"De ordem de S. M. o Imperador digne-se V. E. infor- 
"mar em quanto importará a acquisição das imagens de 
"N. S. da Boa Morte, de um crucifixo, de umla pedra d'Ara, 
"de seis castiçaes, que pede Francisca Sabina das Chagas no 
"requerimento ilncluso, para o Altar da  Capella que pre- 
"tende erigir na Villa de Rio Novo, dessa Provincia, tendo 



"V. Ex." a bondade de devolver-me o mesmo requerimento. 
"Ao E x m . ~  Sr. Presidente da Provincia de S. Paulo - 

"Barão de Nogueira da Gama". 

Segue outro documento da Imperatriz: 

"Mordomia da Casa Imperial, em 2 de Maio de 1885. 

"De ordem de S. M. a Imperatriz remetto a V. Ex." 
"a inclusa letra do valor de 300.000 reis, saccada no Banco 
"do Brasil a ordem de V. Ex." contra a agencia da Caixa 
"Filial nessa provincia, para que V. Ex." se digne de man- 
"dar entregar o respectivo producto a D. Francisca Sabina 
"das Chagas, como donativo que a Mesma Augusta Senhora 
"faz a Capella que se pretende erigir na Villa do Rio Novo, 
"conforme pediu a mesma D. Francisca Chagas, em reque- 
"rimento que foi informado por essa presidencia em 24 de 
"Janeiro ultimo. 

"Exm.O Sr. Presidente da Provincia de S. Paulo - 
"Barão de Nogueira da Gama. 

As imagens existem ainda na referida capella, porem não 
todas as mencionadas no officio do mordomo de D. Pedro 11; 
acham-se ahi, somente, a imagem da virgem e o crucifixo. 
Quanto a pedra d'Ara e os castiçaes não se sabe aonde forani 
parar, ignoro, igualmente, si foram enviados pelo preclaro 
imperante. 

Ainda existe em Avaré a capella da Santa Cruz do 
Fogueteiro, tendo-me sido impossivel conseguir o historico da 
mesma, sendo interessante saber-se a origem do  nome Fogueteiro. 

Outras construcções mais importantes que as igrejas são, 
sem duvida, o Paço Municipal, que é um vasto edificio de dois 
andares, e em cujo pavimento superior acha-se a grande sala das 
sessões. No andar terreo funcciona a Intendencia e as suas de- 
pendenci'as. 

A Cadeia é, tambem, um edificio não pequeno e solida- 
mente construido, com magnificas acommodações, compondo-se 
de dois andares. No pavimento terreo acham-se as prisões e no 



superior effectuam-se as sessões do  jury. A sua architectura 
destoa completamente das demais casas do logar (*) 

O Resercatorio d'agua que capta em 24 horas 80.000 litros 
de agua, quantidade insignificantissima para uma povoa- 
ção que tende augmentar e que em poucos annos deverá ser 
uma importante cidade do interior de S. Paulo, é um dos im- 
moveis que consiituem o patrimonio do logar. 

Ha ahi lambem um jardim arborisado, o Jardim Publico, 
onde nos Domingos bandas de musica deixam-se ouvir. 

Avaré tem uma porção de escolas publicas, dez em numero, 
que ministram aos menores a instrucção primaria, alem de 
muitas outras regidas por particulares. 

Seria enfadonho querer extender-me ainda mais em a des- 
cripção do Ifogar que para muitos dos meus pacientes leitores 
em nada agradará. Fiz isto, porem, afim de mostrar que Avaré 
não é aqui110 que se julga aqui em o nosso meio. Aqui, na 
Capital, devido as regalias que gozamos, devido a densa popu- 
lação, pondera-se, geralmente, que no interior do Estado, tudo 
acha-se em plena decadencia. Si para alguns povoados essa affir- 
mação é cabivel, para Avaré não pode ser, absolutamente, 
applicavel: já pelo historico que fiz do logar, ver-se-á que elle 
fez um progresso enorme em poucos annos, e mais rapido será 
esse progresso quando houver communicaç0es mais rapidas e 
isentas de baldeações [ao litoral, para onde vai' todo café colhido 
na zona - o fertilissimo só10 de Avaré e de suas fazendas não 
deixará decair esse logar. 

O Municipio de Avaré foi creado pela lei provincial n.O 15 
de 7 de Julho de 1875, e pertence á comarca do  mesmo nome, 
creada pela lei provincial n. 3 de 22 de Fevereiro 1883; elle 
comprehende os districtos de paz do mesmo nome e de Cerqueira 
Cezar, creados, o primeiro pela lei provincial n." 63 de 7 de 
Abril de 1870 e o segundo pela lei estadual n." 61 5 de 6 de 
Junho de 1899. 

( + )  Si não fui mal informado, o pojecto é do architecto Dr. 

Victor Dubrugras. 



Este vasto municipio confina ao norte com os de Botucatú 
e Lençóes, tendo como limites os Rios Pardo e das Pedras; ao 
sul com os municipios de Bom Successo e Santo Antonio da 
Boa Vista, dividido pelo Rio Parapanema; a léste com o 
de S. João de Itatinga, separados pelo Ribeirão Bonito e Rio 
Corrente e, finalmente, a'o oeste com os municipios de S. Bar- 
bara e Pirajú, pelos Ribeirões dos Cabritos e do Virado. 

Sua maior extensão, de leste a oeste do Ribeirão Bonito, na  
divisa de Itatinga, ao Ribeirão dos Cabritos, na divisa de S. 
Barbara do Rio Pardo é calculada em 12 leguas; e de norte a 
sul, isto é, do barranco do Rio Pardo a do Rio Paranapanema 11 
leguas, donde se pode deduzir que a area do seu territorio equi- 
vale approximadamente a 300 km. quadrados. Esta area é di- 
vidida naturalmente em duas zonas, abrangendo a zona norte 
as vertentes do Kio Pardo, pela margem esquerda; a zona sul 
abrange as vertentes da margem direita do  Paranapanema, 
comprehendidas entre a barra do Rio Corrente a leste e a barra 
d o  Ribeirão do Virado a oeste. 

Na primeira zona, que é a sobre a serra, o terreno, em 
geral, é accidentado. Nas margens dos rios, dos ribeirões e cor- 
regos encontram-se uma vegetação vigorosa, como mais tarde 
verá quem attentamente ler este despretencioso trabalho: ahi os 
productos da lavoura devem, forçosamente, recompensar e com- 
pensam effectivamente como teremos occasião de af- 
firmar quando visitarmos ,a fazenda do Sr. Euclydes Martins 
perto de S. Antonio da Boa Vista. Fóra destas margens o ter- 
reno é coberto de cerrados e de campos, muito apropriados ao 
desenvolvimento de fazendas de criar. 

Infelizmente esta zona não é completamente destituida de 
geadas, e é por esse motivo que não se encontram cafezaes em 
plantações continuadas, como na zona de Ribeirão Preto. Lá, 
porem, aonde a geada não apparece, os cafezaes teem um bellir- 
simo aspecto, que extasiam os olhos do viajante despreoccupado 
e apreciador das bellezas agricolas. 

A segunda zona, cujo territorio está comprehendido entre 
a Serra do  Rio! Nlovo e a margem direita do  Paranapanema, é 
dividida em duas subzonas: uma abrangendo a parte monta- 



nhosa da  Serra do Rio Novo e a outra as terras que ficam 
entre a fralda montanhosa e o Rio Paranapanema. 

Esta zona é propria para a cultura de cereaes, feijão etc. 
A cultura dos magnificos cafezaes que tanta fama adquiriram 
em S. Paulo e Santos, está restringida ao tombo da montanha 
já mencionada e a algumas das suas ramificações. 

De facto estes cafezaes não se tornaram celebres sem 
motivos elles são aqui verdadeiros jardins: o verde escuro de 
sua folhagem denota a grande fertilidade do solo, é um escuro 
que reflectindo sobre a retina ocular d o  observador faz advi- 
nhar a grande porção de ferro decomposto contido na terra roxa. 

A extensão do seu territorio na serra que antes da  
creação do municipio era superior a 16 leguas quadra- 
das, ficou reduzido actualmente a 12. Destas somente, 
de accordo com a estatistica do logar, estão plantadas 
com café duas leguas quadradas. E' justamente nesta 
zona, quasi inculta, que está o futuro de todo o mu- 
nicipio, é ahi que o governo do Estado deve formar nu- 
cleos coloniaes, é para ahi que se devem fazer concessóes 
de estradas de ferro que sigam directamente para o littoral. 
abrindo, por conseguinte a esta riquissima zona novos horizon- 
tes e para a qual, ha  mezes, apresentei ao Congresso Estadual o 
plano de uma estrada de ferro que, saindo de Iguape vá a cidade 
de Avaré, e foi devido a estas observaçóes feitas que me animei 
a pedir tal previlegio Não foi, pois, uma especulação futil de 
minha parte, baseada sobre dizeres de ignorantes, que me arro- 
guei conceber tal planto: foi devido a observaçóes e estudos 
feitos duuante bastante tempo, que me deixei levar a tal arrojo. 
Não é pois uma especulação, mas sim um sentimento patriotico 
que me impelliu a tal pedido de concessão. 

O clima de todo o municipio é ameno e saudavel. 
A unica serra que atravessa o municipio, com os seus con- 

trafortes, é a do Rio Novo, já mencionada muitas vezes e cujo 
ponto mais elevado é o Pico Alto; a principal ramificação é a 
dos Negróes que tem direcção norte. 

Os rios principaes que sulcam o municipio é o Paranapane- 
ma, o Pardo, o Novo, o das Pedras, o d o  illacuco, que possue o 



Salto do Macuco junto a povoação denominada São Francisco, 
nqtavel pela sua altura e belleza; o Bonito e o Corrente. 

0 s  ribeirões mais notaveis são: o da Agua Branca, o Bo- 
nito, o da Barra Gnande, dos Bugres, dos Cabritos, da Campi- 
ninha, dos Coqueiros, do Commendador Borges, do Desiderio 
Pires, d o  Lageado, do Lageadinho, do  Jacutinga I ,  do Jacutin- 
ga 11, da Onça, do Passa Seis, da Pedra Preta, do  Pinhal, da 
Ponte Alta, das Rochas, que passa pelas terras da fazenda da 
Ponte Alta, cujas aguas, despenhando-se por atraz de grandes 
lages, formam um bello salto - o Salto do  Veado - com 12 a 
13 metros de altura, interessante é o som produzido pela quéda 
das aguas, lembrando elle o de grossa chuva caindo sobre a 
folhagem de arvores seculares de matta-virgem. 

Alem destes ainda atravessam o municipio o Ribeirão de 
S. Barbara, o de S. João, de S. Thomé, de Santa Angelica, do  Ta- 
teto, dos Tres Ranchos, das Tres Pontes, da Vareta, da Virada 
etc., etc., alem de muitos outros e de pequenos corregos de so- 
menos importancia, que todos contriibuem, porem, para a maior 
fertilisação dos já fertilissimos terrenos. 

Eis ahi o que pude ver, colher e indagar durante minha 
passagem rapida por este hospitaleiro logar e cujas melhores in- 
formações devo ao meu amigo, nosso consocio, sr. capitão re- 
formado do  exercito e veterano da guerra do Paraguay Paulo 
Pinto Auto Rangel, de Avaré, a querh, aqui, devo agradecer 
penhorado as informações prestadas, sentindo não me poder 
utilizar ainda mais de outros dados fornecidos visto serem mais 
de interesse local do que geral. 

Sigamos noss'a jornada e descrevamos com mais minu- 
dencia o que em poucas palavras ficou escripto em linhas atraz. 

Saindo-se de Avaré em direcção a Santo Antonio da Boa 
Vista, passa-se por grandes areiões e por extensos campos, ora 
limpos, ora sujos, ora com uma bella vegetação verdejante, 
apropriados para a exploração da industria pastoril, ora mal 
cuidados e onde apenas se divisam poucos animaes em com- 
pleto abandono e criando-se ao deus dará. 

Disseram-me, que a causa do abandono completo destas 
pastagens era a quantidade de hervas damninhas e venenosas 



pertencentes ia familias das Loganiaceas (Strychnos spez.) Hou- 
ve, entretanto, quem me affirmasse ser outra a causa: a grande 
falta de agua que existe n'estes campos. Seja lá como for, as 
plantas damninhas podem desapparecer tendo-se o cuidado de 
limpar os campos; a agua pode ser obtida por intermedio de 
poços artesianos, de forma que essas affirmativas não proce- 
dem. Si, porem, me assegurassem que a causa é a. grande falta 
de dinheiro que ahi existe, então sim, me conformaria. O facto 
é que estes campos hoje completamente abandonados e assim 
continuarão até que, pela intensidade da povoação, se resolva 
transformal-os em lindas pastagens, sobre as quaes se crie o gado 
sufficiente para o suprimento de todo o Estado de S. Paulo, 
fazendo-se então uma concurrencia justificavel aos Estados de 
Goyaz, Matto Grosso e Paraná. 

E' possivel que alguns dos meus leitores acreditem ser 
absurda esta minha profecia, mas sí, assim pensará quem 
não conhecer os terrenos pIanos que possuimos no sul do 
nosso Estado e quem nunca cogitou seriamente de auxiliar o 
desenvolvimento da iadustria pastoril, aventando, ao menos, 
ideias proveitosas. 

Não acharão, porem, absurda esta affirmação os que fi- 
zerem calculos exactos do  quanto custa o gado vindo de outros 
Estados e quantas unidades morrem no caminho por exceiso 
de marcha, falta de alimento etc., não levando-se ainda em 
conta, os milhares de contos de reis que saem do nosso Estado 
para enriquecerem outros. A falta de agua, pelo menos para 
aquelle que anda pela estrada, até o logar denominado Porto 
de Paranapanema, onde a estrada atravessa esse grande rio, é 
t ão  sensivel, que o animal cançado alivia a sua sêde nas póças 
de agua estagnada, barrenta ou limosa, e que se encontram em 
grande numero durante a travessia e principalmente nos logares 
argilosos. 

Durante o percurso atravessa-se algumas mattas, digamos 
virgens, por nunca terem sido roçadas, que são pobres em ma- 
deiras de construcção e cuja vegetação denota fraqueza do sólo, 
pois os troncos das arvores são sinuosos, tortos, virados e revi- 
rado para todos os lados, munidos de insignificante cópa e re- 



vestidos de lichens que Ihes dão um aspecto tristonho e deso- 
lador. 

O terreno que se vê é quasi completamente plano, e só de 
longe em longe ;avista-se aqui e ali uma azulada cadeia de mor- 
ros de pouca elevação. que dão ao  aspecto monotono destas 
paisagens uma certa nóta alegre. 

Este terreno, como já ficou dito mais acima, é em muitos 
logares t ão  areento, que com difficuldade o animal caminha, 
atolando-se até as juntas dos pés e cansando-se com facilidade 
pelo excesso de trabalho inutil. 

O aspecto da  paisagem torna-se'outro se approximando do 
Rio Paranapanema. Rios de grande volume d'agua, agua cor- 
rente em geral são sempre um grande attractivo para o viajante 
que cavalga sosinho numa estrada pouco frequentada e enfa- 
dcinha, pois, fazem reviver idéas e involuntariamente pensa-se 
nos Estados, nas cidades, nas regióes que elles banham. 

Sobre este grande rio, de longo percurso, que ahi tem já a 
consideravel largura de 50 metros mais ou menos, está construi- 
da  solida ponte de. madeira, pela qual passam as tropas que 
viajam entre S. Paulo e Parailá. 

Ao lado da  ponte, a direita do rio, existe um pequeno arma- 
zem de seccos e molhados, cujo proprietario, conforme me dis- 
seram, já f e ~  em poucos annos, fortuna superior a 200 contos 
de réis. Achei isto pouco crive1 por ter deparado durante a mi- 
nha I iagem a Santo Antonio dos Carrapatos com insignificante 
numero de viajantes e tropas; affirmaram-me, porem, que ha 
dias na semana e mezes do anno, duqante os quaes o tran- 
sito 6 enorme. Talvez a causa de ter encontrado em minha via- 
gem com tão  poucos viandantes, fosse ser o dia em que viajava 
umri seg~iiida-feira, e os tropeiros e cometas, cansados, natural- 
mente, dos divertimentos domingueiros, preferissem repousar 
n'este dia. 

Passando a ponte depara-se com outra vegetação, com 
maior fertilidade do solo, e precisamos affirmar de novo, que 
a g u a  correntes em geral são os limites entre a boa e m.á vege- 
tacao, entre o bom e mau terreno. Não foi só ahi que verifiquei 
a erdade desta affirmação; por ml-litas e muitas vezes tive de 



estudar este interesslante phenomeno, como mais tarde ainda 
terei occasião de citar. 

Do  lado esquerdo do rio as mattas tornam-se mais espessas, 
os troncos apresentam-se mais grossos, os lichens menos nume- 
rosos, notando-se de vez em quando verdadeiros oasis de co- 
queiros no meio dos campos que impressionam agradavelmente 
aos olhos do excursionista. Os coqueiros de Indayá, que só 
cresce em só10 areento e ruim, que para viverem e por não pode- 
rem tirar tanta materia nutritiva do chão não teem espique, 
desapparecem quasi completamente. 

Neste lado do rio só se vê o nosso magestoso coqueiro, que 
com a sua cópa verdejante e cheia, levemente ondulada pela 
aragem, parece cumprimentar o viiajante. 

De Avaré ao Porto do Paranapanema tem-se tres I t ,  'ouas : 
d'ahil para Santo Antonio outras tres. 

Chegando neste ultimo logar ás 4 horas da tarde, deparei 
com uma villa de aspecto agradavel e risonho, devendo ter uma 
população equivalente a 500 almas; logar enormemente 
commercial, pois tendo tão poucos habitantes, possue 23 casas 
de negocio, entre as quaes bem sortidos armazens de seccos e 
molhados, lojas de fazendas e um Hotel, cujo proprietario me 
affirmou, que não mantinha propriamente dito um hotel para 
soccorrer as necessidades do logar, mas sim um simples po~iso. 

Eu porem, affirmo que, relativamente, este pouso era bem 
mais caro do que qualquer Hotel de primeira ordem aqui em 
S. Paulo; assim pouso seria a expressão para desculpar as más 
accommodaçóes offerecidas a um viajante de estrada que te\e 
de aturar o passo pouco agradavel e o lombo duro de uma Sehta, 
embora excellente caminheira. 

Este logar está situado no Rio dos Carrapatos, por i-so 
veio tambem para a povoação o nome de Santo Antonio dos 
Carrapatos. A maior parte das casas são entremeadas por \ astas 
chacaras cercadas de guarantans ou de taipas soccadas, onde se 
encontram grande variedade de arvores pomareiras cujos fructos 
incontestavelmente, serão de saborosa qualidade por ser o cháo 
de excellente terra e o clima, segundo ouvi, um dos mais amenos 
daquelllas paragens. 



E' interessante ver como os antigos.denominavam os rios, que 
por sua vez davam nome aos logares. Santo Antonio dos Carra- 
patos é na verdade um nome que nada significa. O bom frade 
lisboeta, esse proverbial Santo que jamais fez mal a alguem, 
e que, pelo contrario, é um precioso patrono, digno de toda a 
estima, pelo menos das mocinhas que se pretendem casar, tor- 
nou-se no Estado de S. Paulo, tambem Santo dos Carrapatos. 

Enfim, pode ser que noivos e carrapatos tenham alguma 
analogia ou seja porque ambos pertencem a especie de symbiosa, 
que vive chumbada a outros animaes. Eis ahi a analogia que 
encontro, pois é sabido e vulgar em nosso meio, que os noivos 
em visita ás suas amadas não teem por habito contar as horas, 
que para os futuros sogros não deixam de ser longas e quiçá fas- 
tidiosas.' 

Este !ogar que tambem se chama Santo Antonio da Boa 
Vista, tem uma Camara Municipal, cujo Intendente é syrio e 
cujo nome adoptivo é Almeida ou cousa que o valha. 

Foi-me impossivel saber qual a receita e despeza annual 
do logar, visto ninguem ter-me podido dar esclarecimentos sobre 
o assumpto; por esse motivo me é completamente impossivel 
fazer uma apreciação exacta sobre a villa. 

Pousei ahi e esperei o clarear do dia seguinte para bem 
cedo chegar a Fazenda "Funda da Varzea", propriedade do 
meu amigo Sr. Capitão Euclydes Martins. São tres ou quatro 
leguas da villa, e durante o trajecto passa-se por bellas mattas 
virgens, onde o gorgear das nossas lindas aves, dão uma nota 
ridente á monotonia da viagem sem companheiro. O observador 
comprehende, immediatamente, que nestes sitios o caçador em- 
brutecido, que só sae de sua choupana pelo gosto de matar e 
destruir, sem tirar proveito algum da caça, ainda não estendeu 
seus laços, ainda não afugentou os passaros com os estampidos 
de espingardas "pica-páu" e alem do mais enferrujadas como 
usam. Assim é, pois, o jacú, que sendo um passaro tão arisco, 
percebendo o caçador ao longe, fica pousado no galho, indiffe- 
rente ao viajante que passa e sem temer sua aggressão. 

O amante da natureza aprecia isto, e, observando o elegante 



passar0 medita: como é possivel que ainda aqui no Brasil não 
se cogitou de se legislar a favor destes inoffensivos volateis. 

Sim, inoffensivos, pois a ninguem prejudicam, pelo con- 
trario, destroem vermes e insectos que são nocivos ao lavrador, 
sem tocar nas plantas ! 

E' tempo que se pense nisto, que se cogite de se regula- 
mentar a caça, pois, si assim não succeder, em poucos annos mal 
conheceremos os nomes de muitos passaros e outros animaes que 
hoje habitam as nossas frondosas florestas. 

E um appello que faço aqui aos nossos governos e legisla- 
dores, esperando que esta semente não seja atirada em terreno 
esteril ! 

Todo o viajante é recebido nas lindas fazendas do sul do  
nosso Estado com prazer e alegria, e percebe-se o carinho com 
que o amigo ou o viajante é hospedado, notando-se isso em todas 
as palestras e acções dos donos de casa. Não ha hypocrfsia, não 
se ouve uma palavra dubia, tudo denota satisfacção por parte 
dos hospedeiros. Os miais saborosos guisados são servidos, aos 
viajantes de melhor posição social são dados os aposentos mais 
saudaveis da casa, desculpando-se, ainda, as gentis donas do mau 
trato que porventura estejam dando ao amigo: por serem es- 
cassos os recursos nas fazendas. A dona da casa tira das arcas 
alvissimos linhos, talvez do enxoval de casamento, para com elles 
cobrir o leito do hospede. 

Assim foi que o meu amigo Sr. Euclydes e sua prestimosa 
esposa, D. Conceição, uma senhora de fina educação e de sym- 
pathica physionomia, nascida no Estado do Paraná, me recebe- 
ram quando ahi cheguei. Vi que se contrariaram muito, quando 
declarei que a minha viagem, em visita áquellas bandas, era 
de curta duração, que não era possivel demorar-me mais de 
tres dias. 

Bem sei que todas as attenções estavam acima de minha 
humilde pessoa, devendo-se attribuil-as mais a mudança que 
se opera na monotonia da vida rural quando se recebem visitas. 

A fazenda deste amavel e obsequioso senhor, "a nossa fa- 
rendola", como se exprimia a delicada dona da casa, está si- 
tuada entre o Rio das Poças e Taquara, affluentes do Rio Pa- 



ranapanema, e é atravessada pelo rio dos Carrapatos que dista 
mais ou menos 50 metros da casa de moradia. Ella tem uma 
area superior a 300 alqueires, entre campos e mattas virgens. 

Que bellos campos para criar! O solo quasi que exclusiva- 
mente de terra roxa, sobre a qual veget'a e é nativo o capim fino 
e o milhan roxo. As mattas são de superior qualidade: arvores 
grossas e gigantescas abundam, causando verdadeiro pasmo. E 
ao olharmos para estas testemunhas de seculos idos, sentimos 
que não possam falar, que não possam conversar, dizendo-nos 
o que se passou naquellas mattas desde o primeiro dia de sua 
existencia até agora!. . . 

Aqui se vê um bello e florescente Ipé, cujo cerne é durissi- 
mo e cuja serragem lavada com sabão produz uma bella cor ver- 
melha, facto este que frequentemente assusta carpinteiros ex- 
trangeiros, que se julgam feridos com suas ferramentas. Mais 
adiante depara-se com um enorme Jatahy seguindo-se algumas 
Caviúnas, Saguaragys e diversas Canellas. O tronco de umla 
grossa arvore, já meia carcomida pelos tempos, nos prende a at- 
tenção: é um possante Cedro vermelho, cuja madeira serve para 
tudo que pertence a carpintaria fina. Mas o cheiro que impre- 
gna a athmosphera e insupportiavel, é acre e semelhante a que 
exhala o alho, fazendo nos perceber terrenos de superior quali- 
,dade: é o Pau d'Alho, a Jurema, donde emana o aroma irri- 
tante. 

Saimos do matto e tomamos uma picada longa e batida; a 
vegetação junto a matta nos confirma ainda m;tis uma vez a 
bondade das terras: a Ortiga bravia é visivel constantemente, e 
com precaução nos approximamos della. 

Nestas mattas ha toda especie de caça e nos campos truci- 
dalm, sem piedade, os caçadores apaixonados innumeras perdizes 
e codornas. 

Mas as riquezas destas terras não se prova somente com o 
que existe nas mattas e campos, mas tambem com o que produz 
a fazenda. Disse-me o Sr. Euclydes Martins, homem que tenho 
na conta de extremamente sincero, que de 150 alqueires de roças 
que plantou juntamente com os seus agregados, colheu 45.000 
saccas de milho, quer dizer, uma producção Se 300 alqueires de 



50 litros por alqueire plantado. Em um pequeno logar cultivado 
com mandioca, talvez uma area equivalente a um quarto de 
alqueire, produziram-se 50 alqueires de farinha. 

Com o milho colhido são engordados porcos que a fazenda 
cria em quantidade e exporta para o Avaré. 

Alem destes productos a fazenda cultiva muito feijão e 
arroz. 

Vê-se, pois, que as terras das bandas do  Paranapanema são 
de extraordinaria fertilidade e a proposito me occorre uma 
lenda que ahi ouvi: 

Dizem que quando Jesus Christo visitou o Estado de S. 
Paulo, pousava frequentemente numa fazenda perto de Faxina 
denominada "Paiol". Sendo Christo amante da lavoura, percor- 
ria as pastagens e terras existentes perto do Paiol e ahi almo- 
çava e jantava. 

Querendo se mostrar grato a hospitalidade do bom povo 
sul-paulista, fertilisou as terras destas bandas com as miga- 
lhas cabidas de sua meza. Pode, pois, muito bem ser, que tam- 
bem esta fazenda tivesse sido visitada por Jesus e os antepassa- 
dos do Sr. Euclydes Martins, sendo tão amaveis como elle o é, 
hospedaram-n'o, recebendo então a "Fazendo1a"a devida re- 
compensa. 

A lavoura do  logar não é feita com o auxilio de colonos 
extrangeiros. São aggregados que ahi moram, e, si entendi bem 
o meu amigo, elles teem que ajudar ao proprietario pagando com 
mantimentos colhidos e trabalho equivalente a porção de terra 
que pretendem lavrar. 

Não sei, e não me cabia perguntar, si havia bastante 
lucro com este systema. Em todo o caso não ouvi queixa do 
proprietario e só vi caras alegres quando visitei as casas desta 
boa gente. 

Existem 50 aggregados, com as suas familias, que teem co- 
lhido muitas e muitas vezes, n'um só dia, mais de 600 cargueiros 
de milho. São trabalhadores e de indole excellente. 

Quanto ao gado, não me permitto emittir opinião alguma, 
crendo que o que ahi existe seja um cruzamento de caracú com 
gado holllandez. Dig6 que não quero emittir opinião al- 



guma, por divergir geralmente a minha da dos nossos lavra- 
dores. Estes já estão muito satisfeitos quando o seu gado dá 
cinco garrafas de leite por dia, acham extraordinario uma vacca 
produzir de 8 a 10 garrafas. Quando, porem se diz que uma 
vacca européa pode produzir de 18 a 20 litros diarios, ou pasmam 
ante tal affirmação ou então pensam que se está pilheriando, 
e .  . . na velha rotina fica o negocio: cria-se da mesma forma que 
o avô e bisavô criaram e desse caminho não arredam. 

Quanto a o  gado suino preciso dizer que o que vi pelas 
bandas do Avaré e na fazenda a que me venho referindo, é o 
mesmo que ha por aqui. Observei, porem, porcos que deviam 
pezar pelo menos 15 a 20 arrobas, e toda esta gordura produzida 
a milho! 

Verdade é que o alqueire de milho fica ao lavrador muito 
barato; creio, porem, que terras de tão superior qualidade po- 
deriam produzir facilmente outros alimentos de grande sus- 
tancia, que serveriam para criar tão bem como esta graminea. 

Neste ponto discordam tambem os meus amigos da minha 
não pretenciosa affirmativa. 

Isto, porem, não é tudo que existe na fazenda. Eis para 
mim um assumpto de alto valor economico, que forçosamente 
deveria ser estudado pelos competentes: 

As aguas que nascem na Serra de Santo Antonio são de 
gosto levemente salgado, tendo algumas dellas, principalmente 
as que se lançam no Rio das Posses e T!aquara um cheiro pro- 
nunciando de kerozene. 

O leito destas aguas e as margens dos rios são constituidos 
por pedra schistoza de côr preta, que, sendo atiradas ao fogo, 
fumegam, desprendendo vapores de pixe. 

E' um schisto bituminoso, que se tem achado tambem nas 
fazendas contig~as,  principalmente nas terras d o  Sr. Manoel 
Marcellino de Souza Franco, tabellião de Avaré. 

E' sabido que no Rio das Cinzas, no Paraná, se acha car- 
vão de pedra e que, experimentado pela Sorocabana, deu resul- 
tados bastante promettedores. 

Qual é entretanto, a situação do Rio-das Cinzas? justamente 
em frente, e pouco mais a oeste de Avaré. Porque é que a bacia 



carbonifera do Rio das Cinzas não se pode estender até este lo- 
gar, desde que já foi verificado em Itapetininga, Tatuhy etc. ha 
poucos annos, jazidas deste precioso minerio? 

O Sr. Manoel Marcelliiio fez sondagens em os seus terrenos, 
sem, naturalmente, encontrar carvão algum, digo naturalmente, 
pois taes sondagens não podiam ser feitas por elle só, os seus 
recursos são relativamente tão diminutos, em relação a o  custo 
d o  emprehendimento, que em muito pouco tempo esgottar-se- 
iam. Persistindo, porem, este senhor na ideia, de que os seus ter- 
renos deveriam ter carvão de pedra, pediu ao Dr. Luiz Gon- 
zaga de Campos seu parecer, dando este senhor, aliás conheci- 
dissimo nas rodas scientificas do nosso Estado, um longo parecer, 
do  qual transcrevo os seguintes topicos por achal-os de inte- 
resse real: 

"Em Setembro de 1888, para estudos de reconhecimento que 
"me incumbiam como geologo da  Commissáo de S. Paulo, visitei 
"a fazenda do Capitão Floriano de Freitas, situada nas aguas 
"que vão ter ao Ribeirão dos Possos (ou das Posses) affluente 
"da margem esquerda do  Paranapanema. 

"Procurava então principalmente reconhecer e limitar entre 
"niveis geologicos os terrenos que por alguns fosseis e pelos ca- 
"qacteres estratigraphicos geraes referiamos a era carbonifera. 
"Tendo noticia de que naquelles terras, em local denominado 
"mina do kerozene", haviam começado pesquizas, fui ver o 
"ponto indicado. O logar da exploração é no leito de um pequeno 
"corrego chamado do Kerozene, que reunido a outros vai ter ao 
"Ribeirão das Posses; fica proximo á morada de Tristão que 
"figura no mappa de Horta O'Leary. 

"A altitude marcada por aneroide é de 615 metros. A pe- 
"quena corrente cae sobre lagos de um schisto bitumi'noso preto, 
"contendo nodulos de silex da mesma cor. O schisto é em pontos 
"muito impregnado de bitume; em geral bastante carregado. de 
"materia carbona (fusian). Entre as laminas do schisto appare- 
"cem delgadas veias de carvão. Na massa do schisto ha manchas 
"e concrecções de pyrites de ferro. Com esses schistos alternam 
"camadas de 10 a 20 cm. de um calcareo preto muito silicoso, 



"com grandes concrecçóes de silex, e que por vezes passa a silex 
"puro. 

"O Sr. Capitão Josb Floriano, desviando o corrego, come- 
"çou a exravação de um poço, que, disseram-me, não excedera a 
"profundidade de 3 metros. Desmoronando as paredes, a exca- 
"vaçáo se entulhara, mas o material extrahido tinha a mesma 
"constituição do  que descrevemos. 

"Bem proximo a caka, fica uma vertente cuja agua é car- 
"regada de gaz sulphydrico. A abundancia do sulphureto de 
"ferro nos schistos explica a presença do acido sulphydrico 
"na agua. 

"O terreno da região circumvisinha é todo constituido de 
"schistos argilosos e de grez, alternando com delgados leitos de 
"um calcareo com silex. As camadas são proximamente hori- 
"zontaes. Em pontos as formações sedimentarias estão cortadas 
"por diques de rocha eruptiva (diabase). Pelo caminho que vai 
"da morada de Tristão ao corrego do  Kerozene, desponta esta 
"rocha no alto do espigão. Na primeira agua que nesse caminho 
"se encontra, á qual vai ter o corrego do Kerozene, apparecem os 
"schistos argilosos com nivel inferior de 10 metros ao ponto 
"da excavaçáo. 

"E' principalmente nas camadas de calcareo com silex, do 
"mesmo nivel e eguaes aos daquella localidade, que tem appare- 
"cido os fosseis que fazem referir aquellas formaçóes a um andar 
"do carbonifero. O mais saliente dentre esses fosseis é um ver- 
"tebrado lacertiforme que Cope classificou de Stereosternum 
"tumidum. Nos mesmos calcareos abundam restos de um crus- 
"taceo difficil de determinar. Em pontos tem sido encontrados 
"dentes de Labyrinthodmtes, azas de Blatz~za etc. 

"As conchas silificadas são em geral imprestaveis para de- 
"terminação. Entre ellas ha os Lamellibra~zchios dos generos 
"Schilodus e Myalina. 

"Muito mais abunciantes são os fosseis vegetaes. Numero- 
"sos fragmentos de madeira e grossos troncos de Coniferas, cau- 
"les de Psormzius, caules e folhas de Lepidodendrms, umas ve- 
"zes silificadas, outras vezes muito repetidas como impressões 
"nos calcareos e schistos. 



"Os terrenos do corrego do Kerozene estão comprehendidos 
"nessa formação. Para cima e para baixo desse nivel apparecem 
"não longe d'alli os mesmos fosseis em estratos da mesma natu- 
"reza. No ribeirão das Posses acham-se fragmentos de coniferas, 
"lepidodendrons, etc. 

"Por todo o valle do Rio Guarehy apparecem os mesmos 
"fosseis e espessura consideravel de schistos bituminosos alter- 
"nando com calcareos. 

"Com toda probabilidade naquelle mesmo corrego do Kero- 
"zene hão de ser encontrados fosseis analogos. 

O Dr. Luiz Gonzaga continua dizendo: 
"Como horizonte typico dessas fo;mações tomamos os cal- 

"careos fossiliferos com silex, e, principalmente, os calcareos 
"com reptis. E como estes fosseis tenham sido mais abundante- 
"mente colhidos em Itapetininga e Espirito Santo da Boa Vista, 
"demos-lhe a designacão de horizonte de Itapetininga. 

" E m  diversos pontos está exposta essa formação: no rio 
"Mogy-Guassú pouco abaixo de Porto Ferreira, nas .visinhanças 
"de Pirassununga, de Rio Claro, de Limeira, de Piracicaba, de 
"Tieté, de Itapetininga e de Espirito Santo da Boa Vista. 4 
"curva continúa ligando essas localidades, e pode servir de eixo 
"principal de referencia. 

"Mas a mesma formação estende-se para oeste e para norte. 
"Vamos procurar definil-a na parte que actualmente interessa 
"a V. S. 

"Para sul e para oeste atravessa os rios Itapetininga e Pa- 
"ranapanema, estendendo-se por mais de 10 km. até encontrar 
"uma formação mais antiga sobre a qual repousa. Para norte 
"podemos fazer uma delimita@o mais restricta que marca a 
"orla superficial onde aquella formaçáo desapparece encoberta 
"por outra mais nova que constitue o grande massiço da chapa 
"do Avaré e de Botucatú, os serrotes ou morros esparsos, des- 
"tacados ou retalhados daquelle extenso planalto. 

"A partir do Rio Itararé, proximo a Fartura, 5 leguas aci- 
"ma de sua foz no Paranapanema, a linha desce á sul para 
"envolver a ponta mais meridional da serra do Barão, atravessa 
"o  rio Taquary na altura da villa de Santo Antonio da Boa 



"i'ista, vai cortar o leito do Paranapanema, proximo a barra 
"do corrego do Boa Vista dos Carvalhos, inflete-se para leste 
"approximando-se da villa do Guarehy, e continua para norte 
"em direccão a Villa de Rio Bonito etc. 

"Assim, pois, a região indicada fica bem comprehendida na 
"faixa que define a area do terreno carbonifero do Estado de 
"S. Paulo. Para sul e para éste, fica uma formaçao mais antiga, 
"que já nas divisas do Paraná accentua-se pelos fosseis caracte- 
"risticos que determinam a era "devoniana". Para norte e no- 
"roeste levanta-se possante massa de depositas de grez permeia- 
"dos de rochas eruptivas basicas, muitas vezes de typo amygda- 
"loide, que assentam sobre a formação carbonifera. Bem que 
"nesta serie não tenham apparecido fosseis, a sua posição e o 
"typo das rochas fazem referil-a ao periodo "triassico". 

"Si agora procurarmos localisar as formações que aponta- 
"mos como carbonifero, n'um dos tres periodos distinctos que 
"se succedem na éra carbonifera, já não é tão facil a tarefa. 

"Com effeito, a area carbonifera caracterisada no seu todo 
"pelo enorme desenvolvimento do reino vegetal, deixa-se ainda 
"decompor em tres periodos bem claramente differençados. 

"O carbonifero iqzferior, culm, ou calcareo de wzontanha, 
"formação de mares profundos, com abundancia de fosseis ma- 
"rinhos, em que, no geral, só apparecem delgados leitos de 
"carvão. 

"Sobrepõe-lhe o carbonifero propriamente dito, em que as 
"terras emergindo em meio de uma athmosphera carregadissima 
"de acido carbonico, deram logar á vegetação extremamente 
"preponderante, que forneceu o material das grandes camadas 
"de carvão. Ainda assim, de prazo em prazo, as successivas in- 
"vasóes de torrentes fluviaes, ou immers0es dos continentes, dão 
"logar aos sedimentos estereis dos grez e schistos que intercalam 
"por grandes espessuras entre os depositos de carvão. 

"Por ultimo vem o "permiano", periodo que faz a transi- 
"ção da éra das plantas para o dos reptis. A athmosphera, de- 
"sembaraçada do excesso de acido carbonico, permittia então a 
"vida dos animaes de respiração puramente aérea. Nesse pe- 
"riodo ainda se nota uma preponderancia crescente do mar, de 



"sorte que a vida das plantas tem menos desenvolvimento, e as 
"formaçOes permianas são consideradas como encerrando ape- 
"nas leitos insignificantes de combustivel. 

"A qual desses tres periodos devemos referir as fo'rmacões 
"paulistas de que t ão  rapidamente demos noticia? Eis a diffi- 
"culdade. Os fies periodos indicados subdividem-se em epochas 
"e edades caracterisadas por fosseis differentes. E si a fauna 
"não é tão ,  restrictamente diversificada, a flora permitte esta- 
"belecer dentro de cada periodo divisões e subdivisóes clara- 
"mente difinidas: e as impressóes dos vegetaes encontrados 
"numa camada de schisto permittem localisal-a em restricto 
"andar d o  cu lm,  do carbonifero ou do permiafza. 

"Mas essas regras, essa ordem supposta universal, de al- 
"gum tempo a esta parte, vão sendo restringidas ao  que se 
"chamou o kemispherio boreal. São applicaveis á America do 
"Norte, a Europa e a Asia do Norte; são applicaveis mesmo ao 
"norte do Brasil, no valle do Amazoiias, ao  Perú e ao  norte da  
"Bolivia; mas a republica Argentina, a região meridional do 
"Brasil, o sul da  Africa, a peninsula indica, com o seu prolon- 
"gamento no continente australiano, parecem escapar aquellas 
"leis geraes de successão nos generos caracteristicos que forem 
"predominando entre os vegetaes. A evolucão foi outra. "No 
"carbonifero inferior o desenvolvimento da  flora é parallelo ao 
"mundo d o  Norte; mas no carbonifero propriamente dito ha 
"uma divergencia consideravel: entre os phanerogamos gymnos- 
"pernos não ha sigillarias, nem stigmarias; entre os cryptogo- 
"mos ficam muito reduzidos os lepidode?zdrolzs (lycopodia- 
"ceas), as calavzites (equisitaceas), em compensação tomam 
"principal vulto as coniferas, os fetos, e entre estes abundam nu- 
"merosas especies do genero glossopteris, que teem o seu masimo 
"desenvolvimento no permiano e continuam pelo triassico. Este 
"crescimento de typos vegetaes e ~aniinaes que antes se asseme- 
"lham aos de permiano e aos terrenos mais modernos da  4me-  
"rica do Norte e da Europa, e a lacuna dos typos d o  carboni- 
"fero propriamente dito é que faz estabelecer a profunda di f -  
"ferenciação entre o carbowifero do norte e a chamada flora de 
"glossopteris, indicar a existencia de um continente vastissimo 



"na epocha permiana, ligando a India, a Australia e o sul da 
"Africa ás regiões do  sul do Brasil e do Prata na America Me- 
" ridional. 

"A comparação das formações do  continente indico e do 
"sul da  Africa com as do sul do Brasil e as d a  Republica Ar- 
"gentina, é que vai levando os geologos a collocar os andares 
"que chamamos carboniferos de S. Paulo no nivel da flora do 
"glossopteris, isto é, antes pertencentes ao periodo permiano, e 
"portanto wais modernos do que as edades das verdadeiras for- 
"inações carboniferas. 

"Somente pelo descobrimento de fosseis mais caracteristicos 
"e mais bem conservados, se ha de chegar a positiva determi- 
"nação da edade desses terrenos. 

Continuando escreve este geologo: 

"Incontestavelmente é no systema carbonifero propriamente 
"dito que se encontram as grandes jazidas do melhor carvão. 
"Entretanto os combustiveis mineraes aproveitaveis distri- 
"buem-se por uma grande extensão da  columna geologica: 

"Desde o devoniano até o triassico encontram-se carvão e 
"lignitos mais ou menos bituminosos, mais ou menos aptos á 
"geração do calor, que a industria aproveita em larga escala. 

"Assim na India as camadas contendo a flora do glossopte- 
"ris do permiano, e talvez as dos periodos mezosaicos até o 
' C  . jurassico, - a formação do Godivana, - fornecem algumas 
"jazidas .valiosas de carvão tanto na bacia do Godavery como 
"na de Nagpor. 

"A mesma formação contem as jazidas australianas da 
"Nova Galles do Sul, nas bacias do Wollandelly (Berrina) do 
"Cudgegong e de Newcastle, bem assim na Tasmania, as do Ha- 
"milton, Fingal e Beaconsfield. 

"Tambem na Africa do Sul, onde o carbonifero corresponde 
"a formação do Godivana, no Transwaal, no Orange, no Natal, 
"são os andares do permiano e mesmo os do Triassico que con- 
"tem os escassos depositos de carvão. 

"Bom carvão fornece o triassico da Carolina do Norte. 
"O combustivel do Kichmond e da Virginia está no liassico 



"ou no triassico. Os lignites de Utah e do Colorado são do grupo 
"do Laramie, entre o cretaceo e o terciario. 

"Todas estas considerações servem de mostrar, que si os 
"dados paleontologicos e estratigraphicos não definem nos ter- 
"renos de S. Paulo o verdadeiro periodo carbonifero (hulheiro) 
"da Europa e da America do Norte, mostram entretanto as 
"relações com outros pontos do globo em que tem sido encon- 
"tradas jazidas de carvão menos importantes: Ihdia, Australia 
"e Africa do Sul. 

"Ha no Estado do Rio Grande do Sul jazidas que podem 
"ser exploradas com vantagem. O combustivel extrahido do 
"Arroio dos Ratos tem sido empregado nos viapores da navegação 
"interior e nas estradas de ferro daquella região. Em Santa Ca- 
"tharina, as jazidas do  Tubarão podem ser aproveitadas. As 
"formações paulistas correspondem aquelles depositos de carvão. 
"Todos estes motivos de presumpção justificam as tentativas de 
"procurar em profundidade as jazidas de carvão. 

"E' verdade que em muitas regiões o proprio systema 
"carbonifero bem caracterisado não contem o combustivel, mas 
"a importancia, o alcance economico de existencia desses de- 
"positos são tão grandes que por toda a parte e todos os dias 
"as pesquizas se repetem atravez das maiores difficuldades. 

"Outra circumstancia que temos de levar em conta é a dis- 
"posição das camadas entre as quaes se devem procurar o leito 
"do carvão. Pelo que temos observado, os estratos acham-se 
"muito proximamente do nivel, ou com uma ligeira inclinação 
"para noroeste. Pendor mais pronunciado, que em alguns pontos 
"apresentam, parece antes devido a phenomenos locaes. 

"Assim as primeiras pesquizas devem sempre consistir em 
"acompanhar Ias erosões dos rios, que vão deixando expostas 
"as camadas successivas, e si a continuidade dessas podesse ser 
"julgada perfeita, bastaria começar os verdadeiros trabalhos 
"de pesquiza, as sondagens no ponto mais baixo em que a for- 
"mação estivesse a mostra. Mas, desde que tal continuidade 
"não pode ser assegurada, os indicios superficiaes, como a im- 
"pregnação do bitume nos schistos, e a occurrencia de finas 



"camadas de carvão, seriam motivo de preferencia para começar 
"nas proximidades os serviços de investigação. 

"A horizontalidade das camadas indica desde logo que as 
"pesquizas devem ser feitas no sentido vertical. A perfuração 
"de um poço mui espaçoso forneceria sem duvida muitos melho- 
"res documentos dos terrenos encontrados. 

"Entretanto,-como os estratos a atravessar apresentam-se 
"geralmente permeiaveis ou fragmentados, a affluencia d'agua, 
"além do grande volume do material a excavar, antes aconse- 
"lham sondrigens, que nos niveis aquiferos, deverão ser revesti- 
"dos de tubos. 

"Èssas formações de S. Paulo parecem pertencer a nivel 
"superior ao do verdadeiro carbonifero. Para sudoeste do Estado 
"surge uma formação de edade devoniana. 

"A locação a que V. S." se refere (no valle do Ribeirão das 
"Posses) seria muito propria para pesquizar em profundidade 
"a existencia dos depositos comprehendidos entre o devoniano e 
"o permiano, como sejam o do verdadeiro carbonifero. 

"A impregnação do bitume e de asphalto nos schistos e na 
"grez superiores, a proximidade das rochas eruptivias, trazem 
"a possibilidade, a probabilidade de existencia de depositos de 
" petroleo. 

"Depoi5 das consideraçóes acima expedidas posso resumir a 
"minha opinião: 

" I  a 
1 .  A localidade indicada no valle do ribeirão das Posses, 

"que inclue o corrego denominado do  Kerozene, acha-se geologi- 
"camente situada em um andar do carbonifero superior ou per- 
"miano. 

"2." Na superficie apparecem delgados leiltos de carvão, 
"e schistos e grez impregqados de bitume e de asphalto. 

"3." Ha possibilidade de encontrar em profundidade ca- 
"madas de carvão industrialmente exploraveis. 

"4." Ha ainda a probabilidade de encontrar depositos de 
"petroleo. 

" 5 . "  O unico meio de verificar a existencia dessas jazidas, 
i' r e proceder, em diversos pontos daquella area, a perfuração de 



"buracos de sonda, levados a fundura conveniente, isto é, até 
"encontrar uma formação positivamente inferior ao carbonifero. 

Este geologo que trabalhou sob as ordens do Dr. Derby, 
scientista de nomeada universal, não affirma positivamente a 
existencia desse precioso minerio no documento ora transcripto, 
quando diz que em muitas regióes o proprio systema carbonifero 
não contem o carvão, mas que a importancia e o alcance eco- 
nomico da existencia destes depositos, são tão grandes, que por 
toda a parte e todos os dias as pesquizas se repetem, mesmo 
atravez das maiores difficuldades. 

Em vista disto acho tambem que os nossos poderes com- 
petentes deviam mandar estudar minuciosamente a zona em 
questão e exploral-a, caso tivesse ahi alguma cousa vantiajosa. 
Imagine-se, que enorme quantidade de carvão vem do  extran- 
geiro: si se pudesse reduzir esta importação a um decimo de 
sua totalidade, não ficaria este capital no paiz? não serviria o 
mesmo para desenvolver maiores industrias, si se achasse car- 
vão ahi nessa zona? Não se formariam logo companhias que 
trariam capital e installações para o nosso Estado? Quem teria 
a lucrar? Naturalmente somente nós! 

Não são porem só os referidos documentos que falam sobre 
a provavel existencia de carvão nas immediações de Avaré. Em 
1906 tendo o Sr. hlanoel Marcellino de Souza Fsanco noticia 
da vinda do Dr. White, geologo norte-americano commissionado 
pelo Estado para estudar a região sul paulista, convidou esta 
notabilidade a vir examinar tambem as suas terras. Infelizmente 
este sabio não poude ir pessoalmente, mandando então o Sr. 
Dr. Cicero de Campos para o mesmo fim. Este profissional deu 
o seguinte parecer, que é tambem de bastante interesse trans- 
crever aqui. Eil-o: 

"Tendo realizado por incumbencia do Sr. Dr. I .  C. White 
"uma excursão aos terrenos pertencentes ao Sr. Coronel M. M. 
"de Souza e Franco, zona visitada anteriormente por Gonzaga 
"de Campos em 1888, ahi reconheci, em longa exkenção, afflora- 
"mentos e importante camada de Schisto preto, que denomina- 
"mos Shisto do  Iraty, o qual se acha de 100 a 150 m. acima da 
"camada de carvão. Esta rocha que em numerosos pontos passa 



"a silex puro, apresenta-se, na região estudada, impregnada de 
"uma substancia cujo aspecto é semelhante a do carvão, mas 
"que não é senão residuo de petroleo. A presença de rochas eru- 
"ptivas exclue, no logar em que se acham feitos os trabalhos 
"de pesquiza, a possibilidade de encontrar-se algum deposito de 
"petroleo. Quanto a espessura da camada de carvão e quanto 
"a existencia ou não existencia de outras camadas além dessa 
"que deve se achar de 100 a 150 metros abaixo do Schisto de 
"Iraty, só uma sondagem poderá permittir conhecimento exacto. 

Que sejam sufficientes estes documentos para provar que 
temos uma zona no sul do Estado de S. Paulo digna de toda a 
attenção, seja talvez por ser portadora de grandes riquezas, seja 
por merecer uma apreciação critica relativamente a possibili- 
dade de ser colonisada. 

Toquei hoje por alto neste assumpto pretendendo, porem, 
fazer um trabalho que sirva de propaganda para o sul do nosso 
Estado: porisso me desviei um tanto da descripção de minha 
viagem. 

Infelizmente não me pude demorar mais na fazenda 
"Fundo da Varzea" por ter sido em primeiro logar muito es- 
casso o tempo de que podia dispor e, em segundo, por ter preci- 
sado proseguir a minha viagem a regiões que para mim tinham 
mais interesse. 

Meu plano era ir, nesta segunda viagem que fazia a zona, 
por agua ao Estado do Paraná, isto é, descer o Paranapanema 
até a embocadura do Tibagy e por este seguir até mais ou me- 
nos Jatahy e de lá a cava110 até a cidade do Tibagy, Ponta 
Grossa etc. 

As maleitas que reinavam no Paranapanema fizeram-me 
,desistir por completo desse meu intento, o que devéras me con- 
fristou, pois o Estado do Paraná muito me interessava. Tinha 
até recebido do  Sr. Euclydes Martins e de sua Exma. esposa 
as melhores cartas de recommendação e mesmo o Presidente 
daquelle Estado tinha tido noticia de que eu o visitaria e me 
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esperava, de maneira que teria sido uma proveitosa viagem 
para mim. 

Despedindo-me da familia que tão fidalgo acolhimento 
me deu, e de coração pesaroso, pois de bons e amaveis amigos 
a gente se despede sempre saudoso, tomei novamente rumo 
para Avaré, não passando, porem, pelo mesmo caminho pelo 
qual viera, por querer ver outras bandas desta futurosa zona. 

Mas nem tudo que reluz é ouro: tive que passar desta vez 
por extensos cerrados, por estes campos cuja vegetação lucta 
com a existencia, que, crescendo sobre um terreno mais ou 
menos areento ou argiloso, tem grandes diifficuldades em se 
nutrir; o pouco alimento que a terra cede, é talvez absorvido 
immediatamente e sendo este alimento fraco, contorcem-se es- 
tas arvores em todas as formas e posições, dando aos cerrados 
um aspecto de miseria, de pobreza e de invalidez. Parecem-se 
com um maneta ou perneta, que para chamar a attençáo cur- 
vam-se e torcem-se. 

Não é uma vegetação magestosa como vemol-a nas mattas 
virgens, altiva, esbelta como querendo dizer: "que nada pre- 
cisamos, somos orgulhosas porque podemos"! 

Viajando eu sosinh0.e não conhecendo os esquisitos, (*) tive 
occasião de me perder no meio de um destes cerrados e já ha- 
via andado mais de duas leguas quieto e philosophando sobre 
a minha existencia, quando finalmente deparei com uma pessoa 
de aspecto pouco agradavel que me indicou o caminho, vol- 
tando eu assim mesmo desconfiado, por pensar que estava li- 
dando com uma pessoa que pretendia divertir-se a minha custa, 
mas, assim não foi. Passando por estes cerrados, alias com 
uma vegetação bem interessante para ser estudada pelo lado 
physiologico, observei a presença de grande numero de especies 
da familia das Myrtaceas: ora eram pitangueiras carregadas 
de saborosos frutos vermelhos, ora eram magnificos araçás, 
goiabas, uvaias etc. que se apresentavam adornadas com os seus 
frutos de diversas cores, convidando o viandante para dellas 

( * )  Esquisitos são estreitos caminhos que cruzam os cer- 
rados em todas as direcções. 



se servir. Singular! tudo tinha um aspecto de pygmeo, tudo 
denotava novamente que cresciam sobre chão pouco fertil. 

E' mais ou menos perto da  Ponte d o  Paranapanema que o 
caminho, pelo qual eu voltei, encruzilha e d'ahi por diante 
segui eu na antiga vereda, passando pelos extensos campos, 
que pela luz d o  sol, que se deitava, recebiam uma cor exqui- 
sita e digna de um habil pincel. Era principalmente o reflexo 
da  luz solar sobre as arvores, que chamava a minha attenção, 
e precisei dizer, monologiando, que si um pintor passasse para 
a tela uma tal paisagem, ninguem acreditaria que tivesse sido 
tirada do natural, logo attribuilr-se-ia a uma mera phantasia de 
artista! E' interessante observar-se nestes campos e mesmo nas 
estradas que atravessam as mattas, a transformação rapida da  
luz. Antes das 5 horas da  tarde a athmosphera está geralmente 
qarregada de densos vapores, naturalmente devido a evapo- 
ração produzida pelo calor do sol. Desta hora em diante 
desapparecem os vapores como por encanto para descortinarem 
as mais longinquas paisagens, e o observador sente immensa- 
mente que seja este phenomeno de tão  curta duração pois logo 
depois escurece e só se acha o viajante, fustigando o animal, 
para que este chegue mais cedo ao destino. Em vão - o pobre 
bucephalo já está t ã o  fatigado, que prefere ser surrado a fati- 
gar-se ainda mais. 

E como é insupportavel uma situação destas: a noute es- 
cura, illuminada só pelo fraco brilho das estrellas, o fim d o  
caminho ainda longe, e o estafado animal, na maioria das veLes, 
emprestado conseguintemente protegido contra o chicote. 

Chegando-se tarde, não se sabe a quem se terá de entregar o 
mesmo, pois n o  logar aonde não se tem conhecildos, receia-se 
incommodar o dono durante a noute ! 

Finalmente cheguei de novo ao Avaré, depois de ter errado 
o caminho mais de uma vez, mas cheguei e assim mesmo com 
saudades dos nossos amigos que t ã o  gentilmente me hospe- 
daram. Aqui expresso os meus agradecimentos a tão  distincta 
e hospitaleira familia Martins. ao  Sr. Dr. José Joaquim Car- 
valho e sua Exma. Familia e, finalmente, ao Sr. Manoel Mar- 



cellino de Souza e Franco. que de t ão  boa vontade me pres- 
taram as informaçúes desejadas. 

. N ã o  pude deixar de  satisfazer ahi a justa curiosidade 
de  visitar a propriedade agricola d o  distincto cavalheiro, do  
amavel e hospitaleiro lavrador Sr. Commendador A. A. Men- 
des Borges que é, talvez, hoje a mais bem montada e a mais 
bem tratada fazenda de café de nosso Estado. Durante algu- 
mas horas que ahi permaneci, só pude ver naturalmente uma 
pequena parte della, mas o que ahi observei era cuidado com 
tal  zelo, que encanta, incontestavelmente, o observador. O ca- 
fezal é um verdadeiro jardim, matto de qualidade alguma en- 
contra-se n'elle, as carpas são feitas com o maior cuidado pos- 
sivel, o hospede familiarisa-se com aqui110 que lhe cerca, não 
somente devido as bellezas agricolas que elle constantemente 
aprecia, mas tambem devido a grande amabilidade com que 
é tratado pelo Sr. Commendador Borges e sua dignissima es- 
posa. Tambem aqui consigno os meus agradecimentos pelo 
immerecido acolhimento. 

Segui pelo trem, depois de alguns dias de descanso á Man- 
dury, donde pretendia viajar até S. Pedro do Turvo por Santa 
Cruz d o  Rio Pardo. 

Mândury é um logar, digamos, era n'aquella epocha, ponto 
terminal da  estrada de ferro. Isto percebia-se pela construcçáo 
provisoria dos grandes armazens existentes e de alguns hoteis, 
todos feitos de taboas de Peroba, que eram um contraste pouco 
esthetico com a nova estação que ainda reluzia no seu vestido novo 
e domingueiro. Mas apezar de tudo isso, não deixava este logar 
de ter um certo interesse comparativo para mim. E' cousa 
extraordinaria: na Allemanha e na Austria, quando uma nova 
estrada de ferro passa por um logar novo, ahi se encoi-itram 
novas e solidas casas, indicando estas construcçóes incontesta- 
velmente um progresso para o logar, e um certo contentamento 
por parte dos habitantes que ahi pretendem fixar a sua resi- 
dencia: Ha confianca na nova construcção, quem para ahi toi, 
fica. Comnosco não se dá  este facto, todo mundo fica conten- 
tissimo quando ouve que por perto d o  seu domicilio passará 
qualquer dia a estrada de ferro, no  logar terminal edificam- 



se casas, casas estas porém tão provisorias que indicam justa- 
mente o coiitrario daqui110 que observamos em paizes euro- 
peus, os moradores querem fazer dinheiro em algum tempo, que- 
rem ficar ricos a custa dos pobres viajantes e dos pobres trabad 
lhadores, mudando, porem, immediatamente os seus haveres 
para outro logar, para o novo extremo da estrada de ferro, aban- 
donando por completo este onde residiram por alguns mezes, fi- 
cando, então, o logar novamente com o aspecto antigo: cheio de 
choupanas decahidas, onde o ocio persiste e não tolera o trabalho 
serio e progressista. 

Tive de ficar alguns dias em Mandury a espera de ani- 
ases que deviam vir de S. Pedro do Turvo, e do correio, do nos- 
so correilo da r o p !  Si as cartas que esperavamos tivessem sido 
entregues pontualmente não deviamos ter ficado tanto tempo 
ahi, sendo explorado por donos de hoteis pouco escrupuIosos; o 
que me valeu foi ter encontrado um amigo de S. Paulo que pre- 
tendia fazer ia mesma viagem, e com este me entretive durante 
sete dias consecutivos, fazendo passeios, tirando photographias 
e estudando o povo dessa zona pouco convidativa sob o ponto 
de vista de bellezas naturaes e fertilidade agricoka. 

Abro aqui um parenrhesis para narrar as passagens que tive 
quando ainda não chegava a estrada de ferro Sorocabana, até 
Mandury, na primeira viagem que fiz á zona do  Paranapanema 
por Cerqueira Cezar. 

Cerqueira Cezar é tambem um destes logares que infeliz- 
mente está destinado a decadencia: é construido de casas mais 
ou menos solidas sobre um grande areião que se extende tal- 
vez n'uma circumferencia superior a tres leguas. (*) 

Quando pela primeira vez ahi estive, era o meu rumo 
tambem a Villa de S. Pedro do Turvo. Ahi achei conducção 
que me aguardava e sem perder tempo parti no dia seguinte 
ao meu destino, tendo tido immediatamente occasião de apre- 
ciar )a verdadeira pilheria do nosso sertanejo, representado na 
pessoa do meu camarada. Quinzote era o seu nome, e como este 

(O) 0 autor escrevia em 1906 : felizmente seu vacticinio não se rea- 
lisou. (N. da R.) 
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tinha trazido animaes de sobresalente, dois chinezes pediram 
para se utilizar delles, pois, querilam ir a Santa Cruz do  Rio 
Pardo para ahi se estabelecerem com um negocio de tecidos de 
bambú, com fabricação de cestos, peneiras, vassouras, etc. O 
mfeu amigo Quinzote percebe que os taes não eram cavalleiros 
firmes na sella, e desejando ver-se livre delles, mas não que- 
rendo recusar, accedeu promptamente ao pedido, ajudando até 
aos dignos homens amarellos a montarem, entregando-lhes em se- 
guida um bahú de folha, no qual se achavam as suas ferramen- 
tas e algurrias roupas. O pobre chinez tendo puchado dema- 
siadamente as redeas, o anilmal começou a afastar até que teve 
de encostar pelia rectaguarda numa vidraça da casa de um ita- 
liano pouco cortez. Vidros quebraram-se, tiniram os cacos na 
calçada, o italiano berra e o animal espanta-se de tal forma que, 
como toda besta velhaca, começa a corcovear; o chinez deixa 
o bahú cahir, as patas do  animal pizam-n'o e o pobre mongolo 
vem ao solo magoando-se fortemente na sua digna parte 
musculosa. 

Esfregando-se, exclama, para desculpar a propria falta, 
que o animal não prestavla e que preferia ir a pé. Era justa- 
mente o que o meu pilherico camarada, o meu inesquecivel 
Quiazote queria! Foi um incidente que me demonstrou claramen- 
te, que o nosso sertanejo, apezar de sua pacatez, tem geito de 
ser gaiato e se pode divertir a custa de outrem. Quanto ao 
outro chinez, este desistiu da viagem a cavallo preferindo fazer 
companhia ao patricio no calcante pede. 

Seguimos viagem sem incidente algum, mas si prefiro o 
cavallo a estrada de ferro, desta vez me queria ver livre do 
máu rosinante, desejiava entrar descansado no pouso. Que horror 
era esta estrada pela qual passamos! A areia era tão alta, era 
tão densa a camada, que o animal atollava até o tornozello: os 
raios do  nosso sol tropical, reflectiam na areia e cai,am quasi 
perpendicularmente sobre as partes descobertas do corpo: em 
poucas horas os olhos estavam injectados de tal forma, que quasi 
não se podia conserval-os abertos. A direita e a esquerda ne- 
nhum matto, nenhuma arvore que pudesse dar a sua benevola 
sombra aos membros cançados e por cima de tudo isso nada de 



agua! Somente depois de tres horas de penosa viagem chegamos 
ao logar denominado Despraiado, por onde passa um corrego 
de agua suja, perto do qual se acha uma casa, que naquella oc- 
casião estava fechada. A agua deste corrego é tão suja que era 
impossivel bebel-a, mesmo os animaes recuçiavam-n'a. 

J á  disse em paginas anteriores que os corregos, rios ou 
aguadas em geral determinam a vegetação de um logar e por 
este se pode, facilmente, deduzir a qualidade do chão. Obser- 
vamos no Despraiado a mesma cousa que observamos com o 
Rio Paranapanema, quando descrevi a micha excursão a S. 
Antonio da Boa Vista, mas não tanto como verifiquei mais 
adiante durante essa mesma viagem com o Rio Cafundó. Este 
rio de pequena largura, determina, incontestavelmente a zona 
ruim e a boa. E' um bello limite entre as terras ferteis e areen- 
tas. Para cá do  rio somente Samambaias e outras plantas ra- 
chiticas; para lá do rio a magestosa Bougainvillia, o Jauvá do 
indigena, com as suas bellas brachteas koseas, que incontesta- 
velmente encantam o viajante e dão uma noha alegre nestas 
pouco povoadas regiões e que vale como um dos melhores 
padróes, junto com o Cebolleiro e Gao d'Alho, de terra superior. 

Continuadamente se passa por terras sempre melhores, até 
se chegar no logar denominado Oleo, onde as terras já riva- 
lisam com as melhores de todo o Estado. 

Durante este trajecto tive de fazer o conhecimento bem 
pouco agradavel da nossa Aroeira brava que, não sei porque, 
me deixou as mãos de tal forma ardidas, que precisava escon- 
del-as dos raios solares, pois me queria parecer que estes actua- 
vam ainda mais sobre a pelle inflammada. Preciso confessar que 
decorreram-se dias até que me visse completamente restabelecido 
deste incommodo que muitas autoridades medicas negam 
existir, affirmando que o que produz a irritação na pelle são os 
pellos de tatoranas que vivem sobre esta arvore. 

Occorre-me, neste momento, a affirmação dos nossos cabo- 
clos de que a Aroeira brava somente irrita a pelle de pessoas 
claras e não de pessoas morenas, pardas ou pretas. E' digno de 
um estudo systematico este assumpto, e ahi fica a minha nar- 



rativa para delle se tirar qualquer conclusão ou incitar para 
qualquer estudo interessante. 

Chegamos a Oleo como já observei, e preciso dizer que co- 
nheço poucas povoações em todo o Estado de S. Paulo tão 
lindamente collocadas como esta, prados verdejantes, roças 
bem collocadâs e carregadas de boas frutas, denotando que o 
povo aprecia a polycultura; cafezaes muito bem tratados rodeiam 
o logar, aguas limpidas atravessam as estradas e o magnifico 
Jauvá, completamente coberto das mais lindas flores roseas, 
cumprimenta o viajante. 

Da  sella do  animal apreciava eu tudo isso. Estavamos can- 
çados e o camarada, devido ao sol ardente, meio febrento, mas 
não podiamos apear, recisavamos chegar ao Lageado para ahi 
pernoitarmos. Má esc 1 lha mas que fazer? O sol estava desappa- 
recendo no occaso, o dono da casa ausente Devemos espe- 
ral-o até que volte da roça, mas sabemos perfeitamente que o 
pouso não é negado: caboclo do sul do Estado não nega hospe- 
dagem, é uma deshonra negal-a, mas não é deshonra esfolar o 
viajante! 

Lageado é uma aldeiola, com uma pequena capella no alto 
d o  morro, tem mais ou menos 50 casas construidas de barro, uni- 
camente o hòtel sobresahe por ter um alpendre na frente, e onde 
descançamos palestrando sobre politica e agricultura. O velho 
dono da estalagem sabe de tudo e discute questões de alta politioa 
em que é mais sabido do  que a propria Commissáo Central. 

Affirma que tudo que estão fazendo lá pelas bandas de 
S. Paulo está errado; elle é que devia ser Presidente do  Es- 
tado, para mostrar como se acertam os negocios com o governo 
federal e com o extrangeiro! ! Poor Mr. Tibiriçá!" 

A noite chega a passos violentos, e como era minha in- 
tenção ficar conhecendo o povo desta zona, conhecer o seu ca- 
racter, a sua poesia e superstição, fui ao rancho proximo dar 



-. -., , , 

'r* 

uma prosinha com os tropeiros que tinham acabado de desar- 
rear as suas bestas. Ahi tive eu, novamente, occasiáo de <er 
e de observar como se perdem bellos talentos por falta de di- 
nheiro e de comprehensão por parte do  possuidor e por não ter 
sido achado por pessoa interessada: Ouvi um tropeiro cantar 
ao som da vitola quadrinhas sertanejas. Sua voz melodiosa ex- 
tasiou-me. 

Si elle tivesse tido estudo e o tivesse aperfeiçoado, julgo 
que teria sido digno de um contracto para theatro de primeira 
ordem. E' cousa interessante: porque é que estes individuos, 
respirando continuamente a mais grossa poeira da estrada, tra- 
gando pinga ordinaria e fumando um fumo sarrento, conser- 
vam pura a voz? Natureza! tu distribuistes muito erradamente 
os teus dotes! Quanto moço sympathico e quanta moça bonita 
não trocariam muitas das qualidades que possuem por um des- 
tes dotes ! 

Dahi do Lageado ou Mandaguary, como é hoje o seu nome 
official, segui com o meu bom camarada a Santa Cruz do Rio 
Pardo e de lá a S. Pedro do Turvo. O caminho é por vezes 
lindamente ornamentado com as altas e soberbas mattas vir- 
gens de ambos os liados, apresentando arvores gigantescas e de 
um verde tão agradavel aos olhos, que o viajante, involunta- 
riamente, percebe que percorre fertiI terra, e sente immensa- 
mente que estas possantes testemunhas de seculos idos tenham 
de ceder em breve a arma cortante de um boçal caboclo para 
ahi, nesse mesmo logar ser feita uma rocinha cujo producto 
não vale a millesima parte do valor existente actualmente. Bar- 
barismo! não será possivel que os homens sensatos do nosso bello 
paiz, de nosso querido Estado de S. Paulo, incutam ao caboclo 
ignorante o espirito de conservação? não será possivel crear-se 
uma lei que prohiba ao caboclo e ao lavrador a destruição in- 
consciente das nossas lindas florestas? é necessario uma tal 
destruição podendo se plantar ahi pegado, ahi proximo as me- 
lhores r g a s  e com menos serviço e suor? não, o nosso povo 
roceiro ainda não entende isso, e emquanto a instrucção publica 
e privada não introduzir no seu programma o ensino do bello 



e do util, nunca se effectuará este meu ideal! Choremos, lamen- 
temos agora, as nossas lagrimas que sejam o nosso consolo, 
porem ellas de nada servirão - ha de se destruir e sempre se 
destruirá, até o ponto de precisarmos talvez, um dia de intro- 
duzir lá de fóra, de terras extrangeiras a preciosa madeira para 
a confecção da mais misera choupana ! 

De longe já se avista Santa Cruz do Rio Pardo, e pelo as- 
pecto, pela silhueta, advinhamos que neste logarejo deve ser 
agradavel de morar. Approximamo-nos e não nos enganamos, 
seria talvez porque um rio largo faz sempre vibrar no meu 
proprio "ser" um sentimento de enthusiasmo? não sei, só sei 
dizer que para mim o logar percorrido por um rio me parece 
sempre mais sympathi~o, mais limpo e o povo mais hospitaleiro. 
O conhecimento com as pessoas gradas do logiar trava-se imme- 
diatamente, só basta se dizer quem a gente é e o que se pre- 
tende na zona ! 

Ahi ha pessoas de posição social bem elevada, dizem-me, 
porem, que justamente houve lutas bem renhidas na epocha 
da  effervecencia politica, e tudo porque? pensam os meus lei- 
tores, talvez, por causa do bem estar do logar? enganam-se si 
assim julgam: tão hospitaleira é esta terra, mas as fraquezas 
humanas são sempre as mesmas em todas as cidades, em todas 
as regiões, em todas as terras: a intellectualidade pretende do- 
minar, quer subir e governar, o menos instruido, sabendo geral- 
mente que aquelle quer mandar, ergue ainda mais a cabeça, 
não se curva; então começa a luta politica, que ahi no interior 
acaba em brigas e páu, tiros de garrucha e mortes. Não acre- 
dito que tivesse havido tudo isso ahi, mas sei que as lutas 
pelo logar de vereadores da camara, de deputados estaduaes 
teem sido violentas. Mas que mal faz isso? Que as lutas nas 
urnas perdurem, que progrida o logar e com o resto, pouco 
temos, nós estranhos, de ver; o que desejamos como bons 
patriotas e paulistas, é que o nosso Estado, que as cidades e 
villas que o constituem, progridam! Na segunda viagem que 
tilve de esperar por conducção em Mandury, e como esta não 
viesse, resolvi ir a pé com um amigo de S. Paulo, que ahi 



encontrei, e que queria seguir o mesmo.rumo, a Santa Cruz do 
Rio Pardo. 

Viagens a pé náo me fadigam absolutamente, mas o coi- 
tado do meu companheiro, acostumado com as boas calçadas, 
bonds e passeios da  Capital, jurou que commigo nunca mais 
viajaria, que taes excursóes pedestres só serviam para esfolar os 
pés e aiigmentar os callos. 

Santa Cruz é atravessada pelo Rio Pardo que terá ahi 
uma largura de 40 a 50 metros e cujas margens são lig,adas por 
duas boas pontes de madeira. 

, Deste lado, d o  lado esquerdo, acha-se uma machina de 
beneficiar café e uma serraria pertencentes a um industrial 
de S. Paulo, d o  outro lado está construida na sua maioria a 
villa. A fundação da  villa é de data.recente: por falta de tempo 
não pude indagar minuciosamente do historico da  mesma, 
mas julgo ser muito.mais recente d o  que S. Pedro d o  Turvo. 
A villa é bem situada, pois sendo edificada n'urna collina, 
todas as aguas pluviaes escoam com facilidade para o Rio 
Pardo, não  estagnam-se e conseguintemente não desenvolvem 
febres. Disseram-me moradores antigos d'iahi que febres pa- 
lustres e maleitas não existem, verdade é, que morando eu 
n'um hotel a beira do rio, náo senti, nem durante o dia e nem 
a noute, mosquito de qualidade alguma, não  percebi, conse- 
quentemente, infeccionadores de molestias contagiosas. 

De Santa Cruz d o  Rio Pardo a São Pedro do Turvo são 
19 kilometros de agradavel viagem. passando-se por bellos ca- 
ezaes  e por lindas pastagens naturaes, onde o caphn fi~zo é 
nativo. Atravessando-se o Rio Turvo que tem ahi a largura de 
cerca de 10 metros, aprecia-se, de novo, na sinuosidade d o  
rio os caprichos da  mãe natureza. 

Finalmente chega-se a S. Pedro do Turvo, villa pequeria, 
porem de aspecto agradavel, aonde fui recebido pelo meu 
amigo Sr. Coronel Antonio de Souza Guimarães, chefe politico 
local e pessoa de rara intelligencia, de braços abertos, pois já 
ha tempo aguardava a minha chegada e em cuja casa devia eu 
passar os mais agradaveis dias de repcuso necessario. 
Apresento agora a este senhor e ao  seu digno genro os meus 
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mais ardentes agradecimentos, assim como ao excellente e hos- 
pitaleiro povo do logar pelo bom acolhimento que sempre e 
immerecidamente tive. 

S. Pedro do Turvo 6 uma villa que está situada no angulo 
formado pelo Rio S. João e pelo Riberão S. Pedro. O logar 
tem uma camara municipal com 6 vereadores, 60 casas mais 
ou menos e 500 habitantes. 

As casas dentro do  perimetro da villa, são construidas na 
sua maioria de páu a pique, rebocadas exteriormente, havendo, 
porem, entre ellas algumas feitas de tijolos. A villa está locali- 
zada em uma baixada, rodeada de morros pouco elevados. 

Não se póde absolutamente censurar os primeiros inora- 
dores do logar por terem procurado um local tão ruim para 
a sua construc~áo; os primeiros moradores iião tinl~nrn em 
mente a fundação de uma villa, elles emigravam para terras 
devolutas, ou muitas vezes, para se verem livres dos seus per- 
seguidores, pois eram criminosos que se refugiavam em pd- 
ragens longinquas ou, então, porque o logar primitivo no qual 
elles cultivavam o pouco para o seu proprio sustento, tor- 
nava-se pequeno pelo augmento da familia: o chão não 
dava mais o necessario, estava cançado, assim é que elles se-. 
guiam leguas e leguas, apoderavam-se de terras virgens e alii 
construiam as suas choupanas perto da iagua. Foi assim que 
succedeu com S. Pedro do Turvo. 

10s terrenos ao redor deste povoado, aonde deixei amiza- 
des e saudades, são na sua maioria transformados em bons 
pastos, nos quaes se cria quantidade de gado, havendo tambem 
ainda grandes extensões de terras cobertas de mattas virgens e de 
capoeirões antiquissimos. 

S. Pedro do Turvo foi fundado ha mais de 50 annos pelo 
até hoje ainda celebre posseiro José Theodoro de Souza. Do- 
cumentos sobre a fundação da villa não me constam existir. 
Vive ainda um velhinho, Joaquim Pinto, cuja idade eu calculo 
em 108 annos que vindo juntamente com José Theodoro, conta 
com toda a minuciosidade o rumo que tomaram para chegarem 
até cá. Disse-me elle que vieram das bandas de Botucmtú com 
muitos escravos, que deviam abrir picadas na extensa matta, 



e como não podiam vir com animaes, por não existirem cam- 
pos de pastagem, cada qual trazia o seu piquá cheio de ali- 
mento e sufficiente para a viagem. Havia nessa epocha grande 
quantidade de onças e um sem numero de caça, o que tudo 
desappareceu com o progresso. Este velhinho que ainda está 
robusto, é natural de Minas Geraes e só a catarata o incom- 
moda, tendo ainda fé  em uma operação para depois cumprir 
uma promessa no Sanctuario da  Apparecida. Affirmou-me elle 
que não morrerá t ão  cedo, porque não quer morrer - a vida 
é tão  bonita, e parece-me que elle tem razão, pois ha poucos 
annos casou-se com uma moça da villa, e que deve, contar 
actuaímente de 36 a 40 annos de idade! 

Os moradores de S. Pedro são na sua maioria brasileiros 
e se occupam quasi exclusivamente da  lavoura, poucos são 
aquelles que se sustentam do commercio. Não me recordo de 
ter visto um unico preto ahi. 

Os principaes productos d a  lavoura são os generos ali- 
menticios, fazendo entre estes o papel mais proeminente o arroz, 
cuja producção elevou-se ~o~nsideravelmente depois de ter sido 
construido pelo meu amigo, o Sr. Coronei Antonio de Souza 
Guimarães, um bom engenho para o beneficiamento do mesmo. 

Ve-se, pois, por esse pequeno exemplo o que um homem de 
energia e boa vontade n'um pequeno logar do interior pode 
fazer. 

Vendo os lavradores que o arroz é genero productivo e 
muito vendavel, e havendo facilidade para o beneficiamento 
d o  mesmo, elles logo tentaram tirar partido destas vanta- 
gens, plantando o mais possivel. Calcula-se a producção an- 
nua1 deste genero de primeira necessidade entre 10 e 12.000 
alqueires em casca, e para todo o districto, que depois de bene- 
ficiados dão uma media de 6.000 alqueires, que, vendidos a 
18$000, produzem a importancia 108:000$000, importancia 
esta que fica no districto, pois tudo é consun~ido nos arredores, 
nada sae da zona. Para provar que este genero alimenticio dá 
grandes vantagens ao lavrador, seja-me licito intercalar aqui 
um calculo sobre os lucros possiveis que se podem auferir 



desta plantação por alqueire ( ,2,12 hectares) de chão cul- 
tivado.: 

Derrubada de matto virgem . . . . 50$000 
Plantio . . . . . . . . . . . 32$000 
Sementes (2 alqueires em casca) . . . 10$000 
Colheita ilnclusive batedura . . . . . 200$000 

Total Reis . . 292$000 

Na media produz um alqueire de chão plantado 250 al- 
queires de arroz em casca, sobre as quaes peza ainda a despeza 
de transporte e beneficiamento que devem ser levadas em consi- 
deracão no nosso calculo; sendo o arroz cultivado tres leguas 
distante do engenho: 

Transporte de 250 alqueires a 400 reis . 100$000 
Beneficiamento de 250 alq. a 600 reis . . 150$000 

Total Reis . . 250$000 

Sobre 250 alqueires em casca pezam, portanto, 542$000; 
estes 250 alqueires dão 125 alqueires, na media, de arroz limpo. 
beneficiado, que fica ao productor, conseguintemente, em 4$100, 
que vendidos a 18$000 deixam um lucro de Rs. 13$600 ou de 
27$200 por sacca ! 

Seja-me permittido dizer que supponho haver um equivoco 
por parte do meu informante: não posso acreditar que um al- 
queire de arroz custe 18$000 em S. Pedro do Turvo, creio ser 
esse o preço para sacca, e mesmo si assim for, acho ser o lucro 
de Rs. 9$000 enorme por sacca, é um lucro que mantimento 
algum dá no mercado. 

Perguntar-me-ão os meus pacientes leitores qual o motivo 
porque na zona percorrida por mim este genero alimenticio não 
é mais cultivado? si só este genero poderia fazer a fortuna de 
muitos lavradores pequenos? 

A resposta é simples e principalmente aquelle que conhece 



a zona poderá respondel-a immediatamente. Ha duas questões 
capitaes que peaam sobre o assumpto: 

Um dos motivos da escassez do plantio é a falta de bra- 
ços: o pequeno lavrador não pode cuidar sómente em arroz, elle 
necessita plantar tambem o indispensavel milho para os seus 
porcos e o feijão para a propria panella; o visinho, com bem 
poucas excepçóes lhe venderia estes generos, de que elle tam- 
bem precisa. 

O segundo motivo é que sendo o povo extremamente po- 
bre, devido a falta de boas communicaçóes, e não podendo fazer 
face a uma tão alta despeza de uma só vez - a importanciia de 
quasi 550$000 elle não tem em dasa - e si quizer pedil-a em- 
prestada, a conseguirá pagando juros excessivamente altos, 
36 % de juros sobre o capital e ao  anno não é cousa rara nestas 
paragens ! ! E é justamente devido a pobreza do povo que este 
genero é caro; si o povo fosse rico ou remediado, plantaria mais 
delle e o seu preço, incontestavelmente, baixaria. 

Dirão os meus attentos leitores que me esqueci, no calculo 
acima, da  carpa! Não  me esqueci della, e, cousa admi- 
ravel, nas terras ao  redor. de S. Pedro do Turvo, a capinação 
não é necessaria, o matto não cresce tanto que seja necessario 
resguardar a planta do matto que por ventura a possa suf- 
focar ! 

Si, porem, compararmos os dados calculados com aquelles 
que escrevi quando tratava da  Ribeira de Iguape, ficamos 
pasmos das differenças enormes obtidas com caIculos sobre a 
mesma planta em zonas diversas. Ahi' está o problema que d á  
margem ao governo patriotico do nosso Estado estudar qual o 
motivo de taes differenças e como se pode resolvel-o de uma 
maneira efficaz, para que os cultivadores do arroz não façam 
concurrencia mutua dentro do proprio paiz productor. 

Mas não é sómente para o arroz que é boa a terra em 
questão, outros generos crescem e produzem com muita abun- 
danciia, com tal abundancia, que confesso agora, vacillei em 
acreditar quando ouvi dizer da  enorme producção de milho 
por um alqueire de chão plantado. Elle dá  aqui geralmente 200 
a 250 vezes mais do que se planta, e effectivamente, é Iamen- 



tavel que as estradas de ferro tenham tarifas tão altas para 
estes generos. Mas a viantagem do chão não está em produzir só 
250 alqueires de grão sobre 2,42 hectares de chão plantado, a 
principal vantagem da zona para este producto é que se pode 
plantar mais de tres vezes a mesma cultura no mesmo lagar 
sem se estragar o solo. 

Eis ahi um calculo para se verificar em quanto fica este 
genero para um alqueire de chão. 

Derrubada de matta virgem . 50$000 
Sementes . . . . . . . . . .  ?$O00 
Plantio . . . . . . . . . . .  10$000 
Colheita de 10 carros de 20 alq. a 38000. . 30$000 

Total Reis . . 93$000 

Importa, portanto, o alqueire de milho, livre de qualquer 
outra despeza, porque é utilizado na fazenda para a engorda de 
porcos em Rs. 0$465. Quanto a carpa me foi dito que ninguem 
pensa em fazer semelhante trabalho na sua. roça 

Desde que estamos nas contas, seja-me licito ainda formu- 
lar um calculo sobre o custo do feijão, sobre este genero indis- 
pensavel para o caboclo, que ha não muito tempo foi vendido 
aqui em S. Paulo a. 20 e 228000 o alqueire, motivado peha praga 
de gafanhotos que infestara parte de nosso Estado. 

. . . . . . . . . .  Derrubada 50$000 
Plantio . . . . . . . . . . .  128000 

. . . .  Sementes, 2 alqueires a 4$000 88000 
Colheita, batedura, transporte de 40 alquei- 

. . . . . . . . .  res a 18000 40$000 

Total Reis. . 1 10$000 

Custo do alqueire no paiol, por conseguinte, 2$750. 
Si levassemos, pois, em consideração que aqui em S. Pedro 

do Turvo se pode produzir um alqueire de arroz por 4$400, o 



de feijão por 2$800, que o aluguel de uma casa regular é de 
12$000 e que a duzia de ovos custa 400 reis quando caros, que 
se pode obter uma gallinha, boa poedeira, por 400 reis, precisa- 
mos confessar que a vida aqui é baratissima; sendo os terrenos 
relativamente faceis de se adquirir por pouco dinheiro, deve 
attrahir o inclinado a criar em gqande escala porcos e gado 
vaccum. 

Tanto a criação dos primeiros como dos ultimos é relati- 
vamente pouco consideravel, seria, porem de grande vantagem 
si o governo introduzisse a zona em questão um gado de me- 
lhor especie para aperfeiçoar o existente. 

O gado que aqui pasúa nas bellas campinas já está extre- 
mamente degenerado, elle dá  pouco leite, e é de suppor que em 
poucos annos , por não dar o mesmo um resultado satisfactorio, 
os criadores, por serem pobres, desanimam por completo deste 
ramo de industria. Seria, talvez, conveniente que o Governo 
creasse em Santa Cruz do Rio Pardo, por ser ponto mais ou 
menos central, por convergirem as estradas de Pirajú, Salto 
Grande, São Pedro do Turvo respectivamente Campos Novos de 
Paranapanema etc., um posto zootechnico, havendo n'elle porem, 
sómente touros destinados a produzir gado para corte, não le- 
vando em consideração a producção de leite, que para esta zona 
tambem não póde ser bom. 

Emquanta a raça existente no logar não estiver em pé sia- 
tisfactorio, julgo que o governo não devia preoccupar-se com 
productos secundarios: si o animal não é bom o seu producto 
tambem não póde ser bom. 

Quanto a industria suina, posso dizer de observação pro- 
pria, que o districto deve criar e exportar cerca de 3.000 a 5.000 
cabeças. As vendas que se effectuam são geralmente de porcos 
magros, o comprador engorda-os longe do  logar da compra, 
levando-os muitas vezes 20 a 30 leguas alem do logar de com- 
pra, para depois vendel-os novamente. A zona que mais se 
suppre dos porcos de S. Pedro do Turvo é a de S. Paulo de Agu- 
dos, Piratininga, etc. 

Tambem a raça aqui existente de nada vale, é uma raça de- 



generada, de porquinhos meudos, com focinho extremamente 
longo, percebe-se no aspecto total do porco que elle deve crescer 
muito pouco e que engorda com grande difficuldade. Para me- 
lhoral-a seria opportuna a criação de um posto zootechnico 
ou subvencionar a criadores mais intelligentes com um ou dois 
varrões. O governo deve fazer ver aos criadores que com a intro- 
ducção de machos adequados á raça existente e apropriados 
para o clima da região, essa melhoraria consilderavelmente e o re- 
sultado seria muito mais remunerador. O lavrador atrazado não 
comprehende taes cousas, assumptos de zootechnia são assumptos 
desconhecidos e até enfadonhos para elle, uma propaganda por 
escripto de niada serveria, porque elle não a leria, e mesmo que a 
lesse, não a entenderia. O caipira deve ver as cousas com os pro- 
prios olhos, deve enxergar praticamente os effeitos produzidos do 
melhor sobre o peior, só assim que as experiencias trariam resul- 
tados praticos ! 

S. Pedro do Turvo está rodeado dos melhores elementos 
de progresso, pois já tendo chegado a Estrada de Ferro 
Sorocabana á Santa Cruz do Rio Pardo todo o commercio da 
região convergirá para este ponto e forçosamente deve passar 
por ahi, pois quatro importantes estradas de rodagem cruzam-se 
em S. Pedro, sendo ellas as da Villa do Salto Grande do Parana- 
panema, a do Espirito Santo do Turvo, que é a mesma que vem 
de S. Paulo dos Agudos, a de Campos Novos de Paranapanema 
e, finalmente, a que liga S. Pedro do Turvo com Santa Cruz 
d o  Rio Pardo. A de Campos Novos é a mesma que vem da bar- 
ranca do Rio Paraná e que tem o seu inicio no Porto Tibiriçá. 
Todo o commercio de gado etc., para o Matto Grosso e do Mat- 
to  Grosso, deve passar por ahi. Ha, porem, relativamente a 
esta estrada os seus quês, que mais tarde analysarei. 

Veem, pois, os meus pacientes leitores que este logar possue 
melhores e mais aproveitaveis elementos que qualquer outro 
d a  zona, por.  constitui~r verdadeiro entreposto para o com- 
mercio importador e exportador. Seria, pois, bem acertado, 
levando-se em consideração a barateza dos terrenos d'ahi, si o 
governo comprasse vastos complexos e mandasse formar um 
grande nucleo colonial no qual os lavradores da circumvisi- 



nhanca pudessem aprender a manejar, junto com os colonos os 
diversos instrumentos agricolas e ficiassem conhecendo as vanta- 
gens do cruzamento das diversas raças de gado e desenvolvessem 
um outro systema de cultura nas suas proprias terras. Só a 
criação de um tal nucleo traria enormes vantagens a zona e a 
esta fertil e abençoada região. Julgo que com pouco dinheiro 
se poderia effectuar a compra de um terreno apropriado, para' 
esse fim, com 2.000 alqueires de area, que importaria em 
10 a 1 5 contos de reis. 

Tratamos nestas ultimas paginas somente de questões de 
geographia e de economia politica: para amenisar, porem, a 
leitura deste despretencioso trabalho tratarei de algumas in- 
dividualidades e de alguns assumptos interessantes relati- 
vos a vida do povo da circumvisinhança de S. Paulo do  Turvo, 
assumptos estes que reflectem sobre a vida dos habitantes da 
zona em geral. 

O 06servador attento que se collocar na frente de um grande 
armazem iacompanhando seu movimento interno e externo, 
verá que ha bastantes cousas interessantes ahi para se estudar. 
Fóra do estabelecimento, aos Sabbados e principalmente, aos 
Domingos reina grande movimento, ou são os caipiras que trazem 
algum marztimento para a Villa afim de converter em di- 
nheiro, que será logo empregado na compra de algum lenço ou 
cbale de cores para a amavel namorada, polvora e chumbo para 
a caça domingueira ou qualquer outro objecto de urgente neces- 
sidade, ou são os carros de boi ou cavalleiros que passam em 
corrida para chegarem o mais breve possivel ao destino alme- 
jado. 

Diz o antigo ditado que cada terra tem o seu uso e cada 
roca o seu fuso, e confesse-se que este dito tem a sua razão de 
ser, pois o que se observa ahi, as maneiras adquiridas pelos ca- 
valleiros e usadas na zona, seriam simplesmente ridiculas aqui 
em S. Paulo: pense-se que ridiculo seria na Capital um conjunto 
de tres pessoas montadas sobre um animal magro, tisico e esfo- 
meado ! 



Pois assim não pensam os moradores das nesgas de sertão 
de que tratamos no momento; quantas vezes vi e observei sobre 
o mesmo animal um homem que levava ao collo um menino, 
muitas vezes um rapagão ou uma menina de 10 a 12 annos, 
montada como homem sobre o Saizto Antonio e engarupada, 
sentada sobre uma toalha branca ou de cores, uma jovem, que 
pela apparencia seria a mulher do cavalleiro. Assim viaja 
esta gente horas e horas, leguas e leguas, muitas vezes, dias 
inteiros! 

Raras vezes vi nas cidades, nos centros populosos, casaes 
tão unidos como na roça, como lá pelas bandas do Rio Parana- 
panema; as pobres mulheres caminham dias e mezes, soffrem, 
padecem, só para não [abandonar por alguns dias o seu que- 
rido marido! E' um bello exemplo que muitas moças da ci- 
dade poderiam seguir, não cuidando sómente em fitas e bellos 
vestiidos, mas pensando tambem em auxiliar um pouco aquelle 
que Ihes dá o pão de cada dia ! 

Infelizmente não me foi possivel tirar um unico retrato de 
um tal grupo, por mero acanhamento da minha parte em pedir 
aos cavalleiros que ficassem parados por alguns instantes. 

Outro costume interessante que vi pela primeira vez du- 
rante as minhas longas viagens a zona sul-paulista, foi um 
casamento a cavallo. A noiva completamente vestida de branco 
com grinalda de flores de laranjeira e véu esvoaçante, o noivo 
em facto de brim claro, cavalgavam dois bonitos animaes, acom- 
ganhados pelo povo do bairro, em numero superior a cem 
pessoas, todas a cavallo. 

Não é raro os noivos e o cortejo virem leguas de distancia 
afim de casarem-se no civil, para voltarem em seguida a sua re- 
sidencia aonde ha enorme mesa de doces e rachapé,, que dura 
geralmente, nestas occasióes de alta gala, até a hora do almoço 
do dia proximo, para talvez continuar na noute seguinte. Que 
uma festa desta tem os seus attractivos tanto para o roceiro 
como para o praceiro é incontestavel, pois é assumpto de chamar 
immensamente a attençáo e nós que moramos em centros cultos 
não podemos fugir da affirmação categorica que o caipira tem 
muita poesia nos seus cantos e poemas. Durante estas noutes 



de  alto pagode o cateretê, a dança predilecta do roceiro, é tão 
commum como as polkas e valsas dos nossos salões distinctos. 
Preciso confessar que talvez devido ao meu pouco talento para 
assumptos de dança, não pude comprehender bem os movi- 
mentos do cateretê como elle é ahi dançado. Só sei que duas 
fileiras de homens (nunca vi por aqui mulheres tomarem parte 
nesse entretenimento) se postam uma em frente da  outra, tendo 
nos extremos um ou dois tocadores de viola, que arranham 
e cantam ao mesmo tempo; depois do refrain os dançantes batem 
palmas e sapateiam; o chão estremece de tal maneira que 
julguei que a casa na qual presenciei tal divertimento, viesse 
abaixo. Falarido com um negociante de S. Pedro do Turvo sobre 
esse divertimento disse-me elle que para os sapateiros do logar 
essa dança deveria ser effectuada todos os dias, pois acontece 
que individuos dançando constantemente durante a noute ras- 
gam, pelo bater do sapato ao chão, completiamente o calçado e 
de tal forma que náo pode ser mais concertado. 

Quanto as mãos destes enthusiastas, incham tanto, que se 
lhes torna impossivel pegarem n'uma ferramenta durante alguns 
dias, tão doloridas ellas ficam! As danças de S. Gonçalo são 
completamente desconhecidas aqui na zona, parecendo-me se- 
rem mais frequentes na zona da Ribeira de Iguape. 

Vendo-se e observando-se tanta alegria nessa pobre gente, 
muitas vezes fica-se condoido da muita miseria que entre ella 
existe nestas paragens, principalmente no que diz respeito a 
molestias. 

Os pobres doentes estão sujeitos a medicamentos mal appli- 
cados por curandeiros, que matam os pobres homens sem 
conhecer a molestia e o lenitivo. Medicos para ahi não vão e é 
justo, porque não querem sacrificar o seu tempo e conhecimentos 
n'um logar onde não poderiam se manter: o doente da roça ge- 
ralmente é pobre e poderá pagar um medico? Emquanto hou- 
ver doentes, haverá tambem curandeiros, lei alguma jamais aca- 
bará com essa classe de gente, que, francamente, tem tambem 
uma certa razão de existir. 

Posso contar alguns casos interessantes ae curandeiros que 
me chegaram ao conhecimento e passados na zona. Um d'elles 



mora em S. Pedro do Turvo e é chamado Dr. Dias. E' um 
individuo um tanto interesante que mistura astronomia com 
anatomia e cura besouros na barriga com fumaça de sapatos 
velhos, affirmando que as trovoadas provem de pó de macaco 
torrado etc. 

Este pobre homem, apezar de gostar um tanto da branqui- 
nha, é grande conhecedor de muitas plantas medicinaes, das 
quaes se utilisa com proveito. Estando elle uma occasião bas- 
tante doente e não querendo a morte chegar como elle e a propria 
familia desejavam, deliberou tomar como remedio uma boa 
salada de pepinos, pensando com isso, que haveria de ver o 
outro mundo batendo neste a bóta. Pois foi justamente o con- 
trario que succedeu, pouco a pouco foi melhorando, e hoje toma " 

a sua branqui7zha como antigamente - e está forte e sadio. 
Este pobre homem que de tolo nada tem, soccorre-se muito 

para as suas curas do Chernowitz, manual muito utilizado nesta 
região. Ainda bem que assim é ! 

Outra cura interessante que um outro curandeiro fez 
n'um doente, foi a operação de um tumor hepathico: 

Apresenta-se certo dia ao curandeiro um pobre homem ar- 
rastando-se de dores, apresentando o figado excessivamente en- 
tumecido e muito sensivel ao menor contacto, que lhe produzia 
dores crucilantes. O tal curandeiro examinando-o attentamente 
disse-lhe que forçosamente deveria ter um tumor interno e que 
podia operal-o. Com o consentimento do doente, amollou o fa- 
cão de rcga sobre a mais proxima pedra, apalpou o lado doente 
e entre duas costellas afundava o afiado facão, ainda sujo de 
terra e de fumo e em poucos segundos vazava o p ~ i z  do tumor! 
Isto me foi contado pelo proprio curandeiro, que orgulhoso do 
seu feito gabava-se de tão feliz openação. Na minha opinião 
feliz foi eile em achar casualmente o logar acertado, senão bem 
depressa o pacilente teria dito. "Até logo a nossa terra". 

De S. Pedro do Turvo fazia eu as minhas muitas excursões, 
que só tinham por fim instruir-me e me fazer conhecedor da 



fertil zona. Uma das excursões mais interessantes que fiz, foi 
em direcção ao Rio Paraná, e si não cheguei até lá foi devido 
a circumstancias completamente alheias á minha vontade: 
havia por parte do meu companheiro, o Sr. Theodoro Magalhães, 
que tão dedicadamente me acompanhava, certos compromissos 
a solver em dia determinado, de forma que eu precisava tambem 
acompanhal-o na volta. Tambem as maleitas que reinavam no 
Paranapanema, me fizeram desistir desse intento. 

A viagem, a cava110 entre São Paulo e o Rio Paraná é 
uma das mais interessantes que se possa aconselhar a quem 
queira ver em curto lapso de tempo paisagens variadas e diver- 
sidade de assumptos novos. Seguiamos rumo de Campos Novos 
de Paranapanema, logar distante seis leguas de S. Pedro do Tur- 
vo, sobre caminho areento e quasi completamente desprovido de 
vegetação virgem: só ao longe viam-se extensas mattas indican- 
do pela sua cor verde escura e pelas copas frondosas, que só 
muito mais distante do nosso rumo as terras eram boas e ferteis. 

A' direita e a esquerda do nosso caminho, que de sombrio 
nada tinha, só se via a vegetação typica da Samambaia ou cerra- 
dos interessantes para o botanico, feias e pouco instructivas parn 
mim, que pretendia ver outros aspectos que me prendessem 
mais a attenção. 

Aqui e acolá o caminho interceptava capões de Perobeiras, 
que devido a sua grossura não foram ainda cortadas pela mão 
pouco delicada do caipira lavrador, que não attedd.endo o valor 
real destas arvores multiseculares, roçam-n'as phra fazer uma 
pequena lavoura, que só lhe produz alguns nickejs de lucro! 

Agua para os animaes, no trajecto de tres le uas quasi não 
existe, e sob o calor ardente de um sol de No b embro, tanto 
o animal como o cavalleiro soffrem immensamente. 

Onde existe agua, agglomerani-se os carreiros, que ahi fa- 
zem o seu pouso forçado, aquecem o seu café em vasilhame 
de folha de flandres ou caldeirão suspenso a um tripé, numa 
scena pittoresca onde carreiros, carros de boi, mercadorias es- 
parsas apresentam aspectos dignos de uma telia pintada por habil 
artista. 
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Ha momentos na vida em que bem se desejaria recusar 
amabilidades, mas devido a corteziia dispensada, não ha senão 
acceital-as. Penso no cafési7zho offerecido pelos carreiros, café- 
sinho esse feito n'um caldeirão que sabão nunca viu, e offere- 
cido n'uma tigela da qual todos bebem sem passal-a bem por 
um pouco de agua. Mas com uma pequena dose de energia, tudo 
vai, e collocando-se a borda da chicara abaixo dos beiços, tam- 
bem se engole esta zurrapa, agradecendo-se em seguida a ama- 
bilidade e affirmando-se que jamais se bebera café tão saboroso 
e tão bem preparado. 

Finalmente chega-se a Campos Novos do Paranapanema, 
já bem assignalado nos annaes politicos da nossa terra, e avido 
de se conhecer o logar, apeia-se no primeiro restaurante que é 
encontrado, janta-se regularmente e dá-se um passeio pelas ruas 
do  povoado, que mais se parecem com parque inglez do que com 
ruas de uma cidade ou villa. Verdade é que as nossas cidades 
ou villas do interior são, devido as condicções precarias das 
municipalidades um tanto desleixadas, mas fazer das ruas pas- 
tagens para animaes, é caso um tanto raro. 

Não me consta que n'esta localidade haja illuminac5o, 
alem da luz da lua: Certa vez voltando eu para casa, á noute, 
tive o dissabor de esbarrar nos chifres de um boviao, que, dei- 
tado, fazia pachorrentamente o chylo. O animal espantiado, le- 
vanta-se e por grande benevolencia sua, não fiz conhecimento 
com as suas terriveis armas. São, porem, peripecias que a todo o 
viajante succedem durante excursóes longas e quando a illumii-ia- 
ção é dada sómente pelos astros e quando o tempo permitte. 

De notavel nada ha em Campos Novos, apezar de acreditar 
que o logar poder-se-ia tornar, no decorrer dos annos, um centro 
importante devido as grandes manadas de gado que por ahi 
passam, provenientes de Matto-Grosso e tambem ao commercio 
de café e de outras mercadorias de primeira necessidade que é 
feito com esse mesmo Estado. 

A politica local, porem, esta politica sem nexo, sem syste- 
ma, esta vontade de querer dominar e não ser dominado, é que 
faz tudo perder-se. 

Como em Campos Novos de Paranapanema nada de inte- 



ressante havia para mim, pedi ao meu bom e velho companheiro 
de viagem para continuarmos logo no dia seguinte antes de cla- 
rear; não faltou o mesmo, e já ias 4 horas da madrugada seguia- 
mos rumo para Saltinho, hoje denominado Platina, onde chega- 
vamos a noutinha ao sitio do Sr. Manoel Ignacio Pereira, e onde 
pernoitamos e fomos tratados principescamente. O caminho 
até lá é geralmente coberto de cerrados mais ou menos densos, 
sobre os quaes predominam muito as arvores taniniferas, como 
a angico, a cannafistula etc. Sou de opinião que estes cerrados, 
cobertos de taes riquezas, e perto dos quaes estão situados 
tantos campos de criar, venham a ser mais tarde de grande 
valor industrial, podendo-se estabelecer ahi grandes e impor- 
tantes cortumes: está naturalmente subentendido que tudo isso 
succederá si os meios de transporte tornem-se faceis, de modo ri 

permittirem aos industriaes remetterem, com presteaa, suas mer- 
cadorias aos centros commerciaes. 

01 meu companheiro de viagem o Sr. Theodoro de Maga- 
lhães, esse sexagenario que não se cansava, que podia até dor- 
mir sobre o animal, conhecia perfeitamepte o povo daquellas 
paragens. Em qualquer casa em que parasse, achava amigos 
que nos obsequi~avam e que nos offereciam constantemente 
os seus prestimos. Este amigo era tambem um gournzé, sabia 
perfeitamente quaes as donas de casa que melhor cosinhzvam 
e quaes os sitios onde havia o melhor leite. Si por acaso não 
tivesse pessoa na porta da casa aonde desejava parar, a sua 
vóz chamava "Ob de casal" e lago eramos convidados a en- 
trar. Gente amavel a destias paragens, mas de extrema suscepti- 
bilidade: sua hospitalidade só deveria ser paga com gentilezas 
apenas que se molestava muitas vezes quando se presenteava as 
crianças da casa com algum dinheiro. 

Pela primeira vez fiquei conhecendo uma superstição que 
era frequente entre o povo de Platina: Notava constantemente 
a presença de grande quantidade de cascas de amendoim no 
meio da estrada e admirado perguntei ao meu companheiro si 
aquelle que comeu tanto amendoim não tinlia podido escolher 
logar melhor para espalhar as cascas do que no meio da es- 
trada e justamente na encruzilhada. 



Rio-se muito o Sr. Theodoro e disse-me que ninguem 
tinha comido ahi amendoim, que as cascas eram espalhadas 
para as roças crescerem e produzirem melhor. "Uma especie de 
sympathia", acrescentou elle. 

Satisfeito com a lição e contente de ter augmentado minha 
collecção de superstições proseguimos callados no nosso cami- 
nho, sertão a dentro. As terras ao redor do logar fertilissimas e a 
presença de estensas e interminaveis mattas virgens traz uma 
nota alegre na monotonia dos cerrados enfadonhos. 

10 observador nota nos logares pelos quaes passa que o 
povo é trabalhador e industrioso. 

Quasi cada casa tem o seu teár, cultiva o seu algodão e 
cria os seus carneiros, de cuja lã, misturada com o fio do  al- 
godão, produz magnificos tecidos, que, levando-se em conside- 
ração o modo primitivo, as machinas pre-historicas nas quaes 
se fazem estes trabalhos, pode-se considerar obra d'arte. 

Vi na fazenda do  Sr. Ignacio Pereira cobertas de camas 
t ão  bem tecidas, com tão variados desenhos, que poder-se-ia 
presumir tivessem sido feitas no extrangeiro. As cores empre- 
gadas são tão firmes que mesmo na lavagem em agua quente 
não descoram. 

As principaes cores que observa-se nestes tecidos são o 
preto, que se produz cosinhando o fio em casca taninosa, como 
p. ex. a da cannafistula, do angico, do barbatimão, do Jeque- 
tibá, da Perobeira etc. ou deitando-se o mesmo durante algum 
tempo no lado. O vermelho é produzido com o urucú ou com a 
casca do ipé, tambem a r a i ~  da Perobeiria produz identico effeito. 
O amarello, se obtem pelo cosimento de um% raiz de herva do 
campo cujo nome não me occorre no momento e finalmente 
o azul consegue-se pelo cosimento de folhas e da raiz do  nosso 
anil bravio. Sei que existe ainda uma grande quantidade de 
plantas cujas folhas e raizes prestam-se para o fim mencionado, 
mas, infelizmente, perdi as respectivas notas tomadas durante 
a viagem. Acho, porem, que os nossos botanicos deveriam se 
dedicar a este assumpto interessante, pois muita cousa nova 
seria descoberta para a industria da tinturaria, muita planta 
não conhecida acharia entrada nas nossas grandes fabricas de 



tecidos que por sua vez empregam exclusivamente saes extran- 
geiros para tingir suas fibras, saes estes, que incontestavel- 
mente produzem bellas cores, mas cuja acção nociva sobre o 
corpo não pode ser negada e cuja intoxicação já se tem pro- 
duzido muitas e muitas vezes em corpo sadio. 

Antes de se chegar a fazenda do Sr. Ignacio Pereira, pas- 
sa-se pelo Ribeirão do Taquaral, rio este muito piscoso e cujas 
margens estão cheias de boa caça, mas tambem cheias de animaes 
damninhos para as plantações como a Capivara, Paca etc. 

E' extraordinario como o monjolo, o carro de boi e o en- 
genho de c a m a  com o seu telhado movediço acharam entrada 
facil aqui no nosso Estado. Chistosamente affirma-se que estes 
tres instrumentos, inclusive o tamanco, foram introduzidos 
aqui, entre nós, pelos portuguezes, affirmando-se tambem que 
são os moveis menos praticos que elles nos puderam trazer lá 
da sua terra. Sou de opinião completamente contraria a estas 
affirmações, e, creio que elles, pelo menos o monjolo e o cy- 
lindro para a cama, foram introduzidos pelo negros que vie- 
ram da costa da  Africa. Depois acho-os praticos por necessi- 
tarem de tão pouco pessoal para a sua conservação e observa- 
çáo. Si elles fossem tão pouco praticos, acredito que já ha 
muito tempo teriam sido abolidos das nossas fazendas. Estes 
machinismos encontram-se aqui na fazenda do Sr. Pereira em 
pleno uso, e disse-me o proprietario que nunca os aboliria pois lhe 
dão um bom rendimento durante todo o anno. 

Aqui ainda as terras são baratas, pois o sitio do qual fala- 
mos tendo uma area superior a 1.000 alqueires, foi comprado 
pela importancia de 30 contos de reis. 

Julgo, porem, que estes tempos de barateza se passaram, 
pois, devendo a Sorocabana atravessar os seus trilhos em 
breve por estas paragens, estes preços não se conservarão por 
muito tempo, ainda mais sendo a zona em questão a natural 
supridoqa de madeira para as demais cidades do nosso Estado: 
julgo que em bem poucos annos, as mattas existentes alcan- 
çarão um preço fabuloso por alqueire de area. 

O terceiro dia da  minha excursão não devia ser um dos 
mais agradaveis, por dever passar por enormes cerrados e es- 



trada areenta. Seguiamos rumo do Bairro do Pouso Alegre, si- 
tuado nas vertentes do Rio Capivary. De mattas virgens nada 
se vê, aqui e acolá depara-se com as vertentes do Ribeirão da 
Pedra Amarella, do Ribeirão da Pijnga, do Rio da Tempestade 
e outras mais, que são affluentes do  Ribeirão do Corvo, ver- 
tentes estas interessantissimas pelo seu aspecto vegetal: são ver- 
dadeiros oasis dentro de cerrados estereis. Estas vertentes teem 
a forma de cunha, são naturalmente logares constituidos de 
maiores brejos sobre os quaes vegetam arvores seculares, .com- 
pletamente differentes d'aquellas dos cerrados. 

A quantidade de veados que se depara no caminho denota, 
incontestavelmente, a riqueza de caça ahi existente, perdizes 
erguem-se constantemente, espantadas pelo pizar duro do ani- 
mal, pousando, de novo, alguns metros mais distantes, ouvindo-se 
logo em seguida o seu piar monotono; a iaraponga, o passar0 dos 
cerrados e das mattas baixas, não descança: desde a manhã até 
a tarde faz-se ouvir desacorgoando o cavalleiro, já fatigado de 
andar por um cerrado sem fim e por ter-lhe o dia todo o sol 
ardente batido sobre a cabega e hombros e não encontrando du- 
rante tres leguas inteiras um unico morador em cuja casa se pu- 
desse refrescar ou descançar o corpo dolorildo do  cantinuo mar- 
char do animcal. 

T ã o  pouco interessante, porem, não foi para mim este dia: 
alem das bellissimas vertentes que tive occasião de observar, 
cujo mais digno representante é o da Pedra Amarella, fui tes- 
temunha involuntario da agilidade de uma aranha, que vive 
em grandes colonias e que tece a tardinha os seus fios de um 
lado ao outro da estrada, de uma arvore á outra em logares 
claros, em vãos entre duas arvores, aonde mais facilmente pe- 
netra a luz fresca da lua e por onde os insectos e aves nocturnas 
devem passar. 

O fio que tece esta aranha é tão forte (muitos dos meus 
leitores não me acreditarão), que mais de uma vez, ao escuro, 
me foi arrebatado o chapéo da cabeça. Prendendo-se casual- 
mente um insecto nesta dura rêde, todas as aranhas caem tal 
qual canibaes sobre a preza para devorarem-n'a, e julgo que até 
pequenos passaros, que iaccidentalmente ahi se prenderem, serão 



devorados com o mesmo apetite que uma cigarra ou uma 
borboleta. 

De manhã cedo não se vê mais aranha alguma, somente os 
fios rompidos esvoaçam aqui e acolá incommodando o passante. 

Como já affirmei, são cerrados enfadonhos e cançam o 
melhor cavalleiro, e preciso confessar, que apezar de ser eu um 
grande amante da natureza, que tendo observado tudo com a 
magna attenção durante as minhas multiplas excursões aos ser- 
t6es paulistas, dava graças ao meu Creador quando de noute 
via a pequena luz bastante distante, luz esta que me indicava 
o logar do pouso almejado. 

Chegado ao pouso e depois de uma refeição relativamente 
boa, porque escolha não ha nestas paragens, o somno é a cousa 
mais agradavel que pode haver, e mesmo não havendo leito, o 
lombilho do animal serve de travesseiro e os pellegos de macio 
cdchão - e dorme-se bem independente dos ratos que nos 
veem passar sobre o rosto ou lamber-nos as pontas dos dedos. 

0 s  moradores do Bairro de Pouso Alegre assim como de 
quasi toda a região são na maioria, emigrados do  Estado de 
Minas Geraes donde vieram com suas familias e seus haveres 
em carros de boi, junto com os quaes percorreram leguas e le- 
guas a pé para finalmente acharem em terra devoluta um can- 
tinho aonde puderam formar uma nova existencia e expandir-se 
melhor. Por diversas vezes perguntei a estes bons caboclos qual 
o motivo de terem deixado a terra natal, qual a razão porque 
abandonaram as suas propriedades e parentes afim de se reti- 
rarem para os sertões longinquos do sul de S. Paulo. A resposta 
era sempre ou quasi sempre a mesma: "na nossa terra ha muita 
gente e o chão é pouco para grandes familias e como o caboclo 
ama a sua familia, mais do que a Fua patria, resolvemos emi- 
grar e aqui estamos bem". Incontestavelmente para os nossos 
sertóes do sul é a falta de terras em certas zonas de Nlinas Ge- 
raes de bastante valor, pois por esse motivo já foram para ahi, 
para a zona em questão, muitas centenas de familias que auxi- 
liaram a desbravar o solo e formar nucleos relativamente 
florescentes. Ignoro completamente si as terras que hoje essa 
gente possue foi paga ou si foram apossadas. Em todo caso, 
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si as tivessem de comprar, não as teriam pago caro, pois ainda 
hoje paga-se ahi para terrenos ferteis, mais ou menos 20$000 
por alqueire. 

Era domingo: meu amigo Sr. Theodoro Magalhães per- 
guntou-me si deviamos seguir ou ficar, attendendo as insiçten- 
cias do nosso hospedeiro e ahi guardar o dia santo. 

Como deviamos estar n'um dia certo em S. Pedro do Turvo, 
e eu queria aproveitar a excursão o mais possivel, deliberei que 
seguissemos. Chegariamos ainda no mesmo dia á fazenda do  
Padre Serodio em Conceição de Monte Alegre onde deveriamos 
pernoitar e para quem trazia cartas de recommendação do  Avaré. 

0 s  meus desejos eram quasi que ordens para o bom do  ve- 
lho e sem perda de tempo foram os animaes arreiados e promptos 
para a partida. 

Terras fertilissimas e bellas mattas virgens de grande valor 
deveriamos atravessar durante o dia todo, e na verdade foi um 
dia agradavel, as bellas florestas virgens com as suas possantes 
arvores seculares cheias das mais bellas epiphytas e parasitas, 
sobre as quaes não tinia mais o som desagradavel da Araponga, 
mas sim o delicado gorgear das nossas diversas e lindas aves 
florestaes, eram, na verdade uma mudança amena e apreciavel 
na monotonia dos cerrados e areióes. 

Depois de algumas horas de marcha forçada chegamos ao 
sitio do Sr. José Antonio de Vasconcellos, que nos recebeu de 
uma maneira tão cordeal, como si já nos conhecessemos ha 
longos annos. 

Este senhor é portuguez e na patria já tinha cultivado vi- 
deiras; onde ora se acha, longe de toda a civilisação, preparou 
grandes terrenos nos quaes plantou quantidade extraordinaria 
de vinhas, fabricando especial vinho. O Sr. Vasconcellos, assim 
como todos os seus filhos e filhas eram grandes enthusiastas 
desta plantação e conforme os calculos feitos pretendiam ficar 
em alguns annos senhores de fortuna. As uv,as estavam, na epo- 
ca em que o visitei, maduras e eram, na verdade, saborosissimas. 
Estavam plantadas diversas especies, fazendo-se ainda expe- 
riencias com outras. Nunca pensei, quando procurei os sertões 
virgens de nosso Estado, que haveria de encontrar um tal e 



t ão  magnifico vinhedo. Contou-me o viticultor, que no começo, 
quando installara a sua industria, tinham que soffrer muito com 
as saúvas, mas que depois de ter introduzido 4s formigas Cuya- 
banas, extinguiu-se o mal, parecendo, porem, que o feitiço virar- 
se-ia contra o feiticeiro, parecia que as taes Cuyabanas, apezar 
de serem inimigas formidaveis das saúvas, augmentavam espan- 
tosamente, prejudicando-o. Depois de um descanso forçado, 
quero dizer com isso, depois de termos acceite todas as amabili- 
dades do nosso novo amigo, seguimos rumo de Rosetta, logar 
pouco conhecido pelos nossos geographos, situado nas margens 
d o  Rio Capivara, tendo uma idade relativamente nova, como se 
vê do documento que junto, documento este passado pelo juiz 
de paz do local quando os donatarios fizeram presente de alguns 
alqueires de terra ao  Santo patrono. Eil-o: 

"Saibão quantos estes virem que sendo no anno do nasci- 
"mento de Nosso Senhor Jesus Christo de mil oitocentos e no- 
"venta e sete, aos quinze de Janeiro do dito anno, em casa de 
"Dona Mathilde Maria de Jesus, neste districto d a  Conceição 
"de Monte Alegre, d a  Camara de Campos Novos de Parana- 
"panema, Estado de São Paulo, no logar denominado fazenda 
"de Rosetta, perante mim compareceram Dona Mathilde Maria 
"de Jesus, Domiciano José Garcia e sua mulher, Dona Joanna 
"Baptista de Jesus, Amelio Cezario de  Moraes e sua mulher 
"Dona Maria Angela do Nascimento, Joaquim Francisco Mel- 
"chior e sua mulher Dona Margarida Maria Claudina, Mala- 
"chias Antonio da  Silva e sua mulher Dona Maria Rosa d a  
"Apparecida e Joaquim Martins da  Silva e sua mulher Dona 
"Francisqa Ignacia de Jesus, abaixo assignados que dou fé. E 
"logo por elles me foi dito, que de suas livres e expontaneas 
"vontades doão ao Marthir São Sebastião, Dona ~Mathilde Ma- 
"ria de Jesus, com onze alqueires e meio, Domiciano José Gar- 
"cia e sua mulher, com quatro alqueires, Amelio Cezario de 
"Moraes e sua mulher, com quatro alqueires, Joaquim Francisco 
"Melchior e sua mulher com dois alqueires, Malachias Antonio 
"da Silva e sua mulher, com quatro alqueires, Joaquim Martins 
"da Silva e sua mulher, com cinco e meio alqueires, todas de 
"terras de cultura que elles possuem na fazenda da "Rosetta", 



"no logar denominado Barra da Rosetta, vertente do  Rio Ca- 
"pivara n'este Municipio, que as estimão no valor de trezentos , 
"mil reis. E transferem irrevogavelmente toda posse, paz, acção, 
"dominio, e servidão activa que exerciam em as ditas terras para 
"que o donativo possa considerar como seu que fica de ora em 
"diante. Eu Fernando Avelino Rocha, Escrivão do Juizo de Paz 
"e Tabellião pela lei, acceito em nome do Marthir São Sebas- 
"tião esta doação na forma por que se acha estipulada, e passo 
"a copiar o conhecimento de imposto sob numero setenta e trez, 
"o qual é do theor seguinte: 

"A Machado. Exercicio de mil oito centos e noventa e seis. 
"Imposto de transmissão de propriedade. Reis desenove mil e 
"oito centos. A folhas do livro Caixa fica debitado. Collector 
"Major João Vieira Teixeira e Silva pela quantia de dezenove 
"mil e oito centos reis, recebido da Senhora Dona Mathilde Ma- 
"ria de Jesus, Domiciano José Garcia, Amelio Cezario de Mo- 
"raes, Joaquim Francisco Melchior, Malachias Antonio da Silva, 
"Joaquim Martins da Silva, seis por cento addicional da quan- 
"tia de trezentos mil reis, por quanto darão ao Marthir São Se- 
"bastião, trinta e um alqueires de terras, de Matto de Cultura 
"no logar denominado Rosetta n'este Municipio. Escriptura que 
"vai ser lavrada pelo Escrivão de Paz de Monte Alegre. Col- 
"lectoria de Rendas do Estado de S. Paulo. Campos Novos de 
"Paranapanema, vinte e quatro de Dezembro de mil oitocentos e 
"noventa e seis. O Collector Vieira, o Escrivão interino Sá Vian- 
"na. E depois de lida esta por mim escrivão do Juizo de Paz. e 
"Tabelliáo pela lei, perante elles que outorgarem e assignarem, 
"fazendo a rogo dos doadores Mathilde Maria de Jesus, Joanna 
"Baptista de Jesus, Amelio Cazario de Moraes, Dona Maria An- 
"gela do Nascimento, Joaquim Francisco Melchior, Donas Mar- 
"garida Maria Claudia, Maria Rosa da Apparecida e Francisca 
"Ignacia de Jesus, por declararem não saber escrever. Antonio 
"Lazario Melchior com as testemunhas José Vicente Ferreira e 
"Manoel Julião Pinto, todos residentes n'este Municipio, co- 
"nhecidos de mim Fernando Avelino da Rocha, Escrivão do 
"Juizo de Paz e Tabellião pela lei o escrevi. Antonio Lazario 
"Melchior, Domiciano José Garcia, Malachias Antonio da  Silva, 



"Joaquim Martins da Silva, Fernando Avelino da Rocha, José 
"Vicente Ferreira, Manoel Julião Pinto. 

Eis ahi o documento de doação que pedi ao proprio Escri- 
vão do Juizo de Paz e Tabellião pela lei que o passou de me 
copiar. O interessante n'este documento é que o proprio escrivão 
[recebe os bens em nome do Marthyr S. Sebastião para que o 
destinatario possa cmsiderar conzo sua que fica sendo de ora e m  
diante. 

Rosetta é um logarejo cujas casas são construidas na maio- 
ria de taboas serradas e pregadas sobre pés direitos. Tem algu- 
mas ruas espaçosas e com bastante movimento. Póde ser que o 
movimento que ahi percebi tivesse sido devido ao dia santificado; 
a quantidade de vendas que se encontram denotam, pelo me- 
nos, que o commercio deve florescer. De vereda passamos por 
este sitio de aspecto agradavel, atravessamos o Rio Capivara, 
utilizando-nos da ponte que compunha-se somente de duas largas 
vigotas sobre fortes esteios. Passamos por algumas roças de mi- 
lho, que pelo tiamanho de suas espigas denotavam que a terra 
era de uma fertilidade consideravel e pelo tamanho dellas via-se 
que o povo, habitantes de Rosetta, era trabalhador e que dis- 
punha de meios pecuniarios. 

O povo desta zona é effectivamente trabahador e mais ou 
menos abastado. 

Quando eu observava estas circumstancias especiaes de im- 
migrantes, concluia sempre que um povo que sabe trabalhar 
nunca sucumbe, principalmente quando muitos delles formam 
uma colonia nova. No sertão, quando este é preparado para uma 
cultura, a maioria dos peccados proletarios acabam-se por si 
mesmo: para a inveja e para o roubo não ha quasi occasião, 
para a embriaguez, immoralidades e brigas a occasiáo é rara, 
pois o caboclo sendo conhecido por todos da colonia, enverge 
nha-se, e, alem disso, o trabalho assiduo impede-o de executar 
taes cousas, e, porisso, durante as minhas muitas excursões 
pela zona sul paulista nunca vi embrigados, nunca ouvi falar de 
roubos, nunca fui aggredido no  caminho. 

Atravessadas as mencionadas roças, entremeiadas de verda- 
deiros bosques de mattas virgens, chegamos ao Rio Sapé, af- 



fluente do Rio Capivara, cujo nome é bem escolhido devido a 
grande quantidade de sapé que cresce nas suas margens. 

D; Rio Sapé e quasi perto de Conceição de Monte Alegre 
passa-se por uma verdadeira e escura matta virgem, que estando 
proximo de extensas roças de milho, tornou-se verdadeira habita- 
ção de passaros que vivem desta util graminacea. 

São as diversas especies de periquitos e papagaios, que vi- 
vendo em grandes bandos, chamam a attenção do viandante pelo 
seu grito incommodativo. Só nesta matta e durante o curto tra- 
jecto de duas a tres leguas, pude observar bandos da bella arara 
azul, que é rara dos lados do oeste de S. Paulo; do Curra- 
leiro, do Bico Vermelho, da  Nhandaia, da tola e estupida Bai- 
taca, da graciosa e ligeira Tiriva, do manso Tuim, do  Maraca- 
nam azulado, do Araguary, todas especies de papagaios que ra- 
ramente são encontrados juntos e que pareccm viver harmoni- 
camente devido a grande quantidade e abundante alimento ahi 
existente. 

Novo cerrado, mas relativamente pequeno, atravessa-se para 
chegar a Conceição de Monte Alegre. Transpõe-se o ribeirão- 
sinho da Minhóca, da-se uma volta de grande raio, e d'ahi a 
pouco avista-se este logar que margeia um morro, parecendo 
com isto que nos achamos n'uma grande povoação. Ahi nada 
de interessante topei, a não ser a singular construcção da igreja, 
que me parecia ser edificada recentemente. ElIa é feita de ta- 
boas e de vigotas. 

Não pretendiamos, meu bom amigo e eu ficar no logar: de- 
viamos aaminhar ainda 314 de legoa até a casa do Padre Se- 
rodio, para quem trazia cartas de recommendação e que já era 
conhecido antigo de meu companheiro de viagem Sr. Theodoro 
de Magalhães. 

Ahi chegado, não deparei, como esperava, com um sacerdote 
de batina, não deparei com um homem de cara escanhoada, 
mas sim com um robusto portuguez, que devido a certias questóes 
intimas deixara o vestuario santo para trocal-o pela rustica 
roupa de valente sertanejo. 

Padre Serodio recebeu-me com toda a delicadeza, começando 
logo uma agradavel prosa, que talvez tivesse durado até alta 



hora d a  noute, si meu velho companheiro não tivesse, a hora 
costumada, perguntado pelo quarto de dormir, mas assim mesmo 
deitados no macio leito, ainda veio o bom do padre nos dar 
boa noute, b ~ a  noute essa que durou mais de meia hora, pois 
sentando-se elle na beira da minha cama, começou de novo a sua 
palestra agradabilissima, contando-me das suas proezas com in- 
dios daquellas bandas, etc. 

Este senhor é talvez o maior proprietario de terras das 
bandas que visitei; disseram-me ser elle possuidor de mais de 
60.000 alqueires do melhor chão, livre e desembaraçado de qual- 
quer aggregação. 

Quando se está em viagem nunca se deve pretender cousa 
alguma, si se deseja sair cedo do pouso, esteja-se certo que qual- 
quer impedimento imprevisto alterará o programma estabele- 
cido. Assim foi que querendo partir ás 5 horas-da manhã e es- 
tando os animaes a esta hora promptos e arreiados, saimos as 
10 horas: "sem almoço não deviamos partir", dizia-nos o bom 
padre, " o  caminho é longo e os recursos dos moradores são pe- 
quenos". 

O quarto dia de viagem devia ser o mais penoso para nós, 
e, francamente, admirava-me a tanta força de vontade do meu 
companheiro, como da filrmeza como elle montava a besta; 
nunca ouvi uma só queixa deste sexagenario; sempre adiante, 
quasi a galope elle caminhava, conversando, palestrando e mos- 
trando-me as cousas mais interessantes do caminho, principal- 
mente em materia de vegetaes medicinaes em que elle era forte, 
e, francamente, poucas vezes me encontrei com sertanejos que 
tivessem tanto conhecimento de botanica como este senhor. 

Neste quarto dia de viagem deviamos chegar a fazenda dos 
Paivas, e na verdade, foi uma viagem um tanto insipida devido 
a grande extensão de terrenos arenosos, cobertos unicamente de 
extensos cerrados. Deprende-se, somente, durante o trajecto e 
aqui e [acolá com mattas virgens constituidas de grandes Pero- 
baes. São interessantes estes cerrados aqui na zona, devido a di- 
versidade de vegetação que encontramos: já se acha aqui maior 
numero de arvoredos que quasi não se encontram em outros 
cerrados que percorri em outuas zonas. Aqui depara-se com 



quantidade de arvores de Copahyba, que incontestavelmente 
poderiam fazer um homem riquissimo, si timvesse a pachorra de 
extrahir o oleo do seu cerne e si esta droga tivesse mercado suf- 
ficiente entre nós. 

Não se pode dizer que o aspecto desta arvore seja desagra- 
davel, encontram-se dellas de todos os tamanhos, das menores 
até as mais possantes. Ellas constituem, porem, o temor do la- 
vrador da zona; depois da florescencia ellas carregam de tal 
forma com pequenos frutos que cahidos ao chão, formam 
grosso tapete e sendo uma semente que germina com 
facilidade e pertencente a classe de vegetaes que enfraquecem 
a terra, é a arvore cortada sem piedade, fornecendo, devido a 
quantidade de oleo contido no seu lenho, madeira de superior 
qualidade para o fogo. 

Pela primeira vez vi nestes campos a deliciosa Mangaba, 
e no logar pelo qual passavamos haviam diversas arvores, que 
pelos cortes em forma de espiral, ao redor do tronco, denotavam 
terem sido já procuradas para dellas se tirar o latex para a fa- 
bricação da borracha. 

Nunca julguei ser a Mangaba uma fruta tão deliciosa! 
Nós brasileiros somos grandes apreciadores da Jaboticaba, af- 
firmando sempre não existir fructia mais saborosa que esta; 
quem, porem, provar uma Mangaba bem madura, modificará 
por completo o seu juizo a respeito da fructa negra. 

Os sertanejos nunca pensam no futuro, estragam as arvores 
para satisfazer uma vontade momentanea: quem vê fundos cortes 
na casca das Mangabeiras, convencer-se-á, que em mais annos 
menos annos, todas as Mangabeiras ahi existentes, suc- 
cumbirão devido a impericia de extrahir o latex. Crescendo esta 
arvore nos cerrados, sendo a sua semente extremamente sensivel, 
isto é morrendo em poucos dias o germem cotylidonico, e exis- 
tindo ella, nestes logares, em verdadeira abundancia, tambem 
sendo a borracha da Mangaba muito apreciada no extrangeiro, 
acho, que particulares ou mesmo companhias deveriam adqui- 
rir grandes extensões de cerrados e plantar esta rica arvore em 
grande quantidade. Si o café pouco ou nada mais dér, seria esta 
uma nova fonte de riqueza para o nosso Estado. 



Quanto ás Perobeiras vi ahi capões tão cheios desta pre- 
ciosa arvore que contei n'uma roça de approximadamente 1 112 
alqueire de area, pertencente ao lavrador Manoel Braz, numero 
superior a 200 troncos ! São riquezas que, na zona que não é' 
atravessada pela estrada de ferro, nada valem, apezar de po- 
derem ellas fazer a fortuna de um pequeno proprietario, si 
estivessem perto de um nucleo constructor como é S. Paulo. 

Dunante este dia de excursão atravessa-se novamente o rio 
Sapé que tem ahi uma largura insignificante e o Rio S. Matheus 
que é o grande fertilizador da zona. 

Tinhamos nos demorado demais na casa do Sr. Manoel 
Braz, que hospitaleiro como todos os sertanejos, nos fez esperar 
duas horas, sómente para ter o prazer de nos mandar servir 
um delicioso jantar e para nos contar muitas e interessantes no- 
vidades do sertão pelo qual passavamos. Era conseguintemente 
bem tarde quando tivemos de atravessar o ultimo dos rios men- 
cionados. Meu companheiro vacillou si deviamos continuar a 
viagem na escuridão, si podiamos nos atrever a atravessar uma 
extensa matta virgem para chegarmos a fazenda do Sr. José 
Antonio Paiva, porisso chegamos perto de uma casa aonde uma 
linda mineira fiava a luz fraca de um candieiro de oleo, obser- 
vada pelo marido, que sendo talvez casado de novo não admittia 
que ella fosse olhada por olhos de um moço, que armado de 
ocuIos, podia ver os seus finos traços melhor que qualquer outro 
mortal, e vestido de maneira diversa de que se vestia na terra 
na qual estavamos, podia enfeitiçal-a. Ao som alto do meu com- 
panheiro: "Oh de casa!" olhou-nos e fixou-nos o enciumado 
marido, respondendo a pergunta feita sem hesitar momento al- 
gum, que todos os commodos da casa estavam cheios e que não 
havia quarto vazio que, conseguintemente, não nos podia dar 
agazalho. Foi uma das unicas vezes que me recusaram de tal 
forma, pouco amavel, um. pouso. Não sei a que attribuir isso, 
pois nunca, durante todas as minhas excursões ao sul do nosso 
Estado de S. Paulo, me foi negado agasalho. 

Sem perda de tempo despedimo-nos e o meu amigo Sr. 
Theodoro annunciou-me que logo deviamos atravessar o Rio 
S. hlatheus. 



Preoccupado com a ideia de atravessar um rio, aborrecido 
com a recusa de um pouso, abriamos a porteira d a  mangueira 
e o barulho da agua me tinia nos ouvidos. 

Na  mangueira estava deitado enorme quantidade de gado 
branco, e sendo a luz d'aquella noute muito deficiente, presumia 
eu que já tivesse chegado ao rio e que motivo pelas enchentes 
tivesse formado muitas poças de aguia. Querendo eu desvial-as, 
sigo rumo completamente diverso, perdendo o meu companheiro 
quasi de vista, até que o meu animal pisando na cauda de um 
destes quadrupedes, que presumia ser agua, levantou-se aterro- 
risado, despertando assim todo o outro gado da agradavel so- 
neca, ficando eu, então sabendo ter sido victima da minha 
myopia. 

Uma gargalhada foi disparada pelo meu bom velho, quando 
lhe contei a divertida e chistosa historia. 

Depois de uma hora de galope, sem se saber onde animaes 
pisavam, chegamos a casa de amaveis fazendeiros, que apezar 
de se terem recolhido aos seus aposentos nos receberam com toda 
a amabilidade, indo ainda a amavel fazendeira á cosinha pre- 
parar-nos uma saborosa chicara de café e um bom prato de 
feijão. 

Só no dia seguinte, naturalmente, tive occasião de falar de- 
moradamente com o fazendeiro sobre a zona, e conforme suas 
explicações deve ser a sua fazenda de enorme extensão e com- 
posta de fertilissimas terras. "Si não fossem os bugres e as 
onças", me dizia o Sr. Paiva, "seriamos hoje homens ricos, mas 
contra estes dois bichos nada podemos fazer. Ha poucos annos fo- 
mos aggredidos em plena roça por um bando de selvagens que 
mataram camaradas, decepando a cabeça do tronco desta po- 
bre gente. Quanto as onças, perdi no anno passado 97 cabeças 
de  rezes devoradas por ellas". 

Este sitio, que está internado nos longinquos sertões proxi- 
mos ao Rio Paranapanema, deve ser de uma fertilidade espan- 
tosa, pois me dizia o proprietario na sua modesta e amavel ma- 
neira de falar, que, quando o pae ainda vivia; tudo se plantava 
ahi, só se comprava o sal necessario para a cosinha, e mesmo as 
roupas, os tecidos para estas, eram feitos na propria fazenda; 



dizia-me que o trigo cresce e produz admiravelmente, nunca 
tendo elles tido necessidade de comprarem em logares afastados 
uma só sacca de farinha para o fabrico de pão. Com isto, po- 
rem, não está comprovada a fertilidade dos terrenos: terrenos 
ruins tambem podem produzir tudo para o consumo pessoal, 
mas a fertilidade de um logar sente-se immediatamente: quem 
tem pratica de viajar nos sertões, quem observa a vegetação 
nos diversos terrenos, descobre logo quaes as terras ferteis e pres- 
taveis e quaes as esteris e imprestaveis. Assim aqui: apezar de 
se passar, antes de se chegar a fazenda, por vastos cerrados, avis- 
ta-se de longe uma vegetação virgem e viçosa, o verde escuro 
das altas cópas das arvores da matta virgem, denotam um chão 
superior, a vegetação variada tanto dos pastos como das ca- 
poeiras, incutem ao viajante uma especie de bem-estar, sente-se 
uma sensaçáo benefica no espirito depois de se ter passado por 
cerrados e mais cerrados. 

D'ahi a 12 leguas, mais ou menos começa o picadão que 
vai ao porto Tibiriçá no Rio Paraná: achamo-n'os na Laranja 
Doce. Este picadão, que deve ter approximadamente 18 leguas 
de extensáo, foi feito por particulares, afim de desviarem os 
boiadeiros do caminho costumado, que era para Barretos, enca- 
minhando-os por Campos Novos de Paranapanema, e diminuindo 
assim um trajecto superior a 100 leguas em direcção a S. Paulo. 
Quando ahi estive só havia passado uma boiada de porte pequeno, 
magra e de pouco valor. 

Contaram-me os boiadeiros que seria a ultima vez que elles 
passariam por ahi, devido aos altos preços cobrados pelo con- 
cessionario do lado de Matto-Grosso; elle exigia pela passagem 
de cada cabeça pelo Rio Paraná 12$000, a cuja despeza devia 
ser addicionada perdas no proprio gado, despezas com pasta- 
gens, despezas estas que só contribuiam para os prejuizos do 
boiadeiro e não para o menor lucro. 

Contaram-me ainda que devido aos bugres que observam 
constantemente os passantes do mencionado picadão e receiosos 
de qualquer ataque inesperado por parte desses, a estrada tor- 
nar-se-ia com o tempo deserta e cairia no estado antigo de aban- 
dono. Hoje, depois de estar novamente em S. Paulo, ouvi que 



o concessionario do lado de Matto-Grosso, carecedor de re- 
cursos pecuniarios, vendeu a concessão ao concessionario de 
nosso Estado, e sendo este capitalista forte, em o proprio inte- 
resse sanearia o mal. 

Disse-me o concessionario que o transito pelo picadão, in- 
clusive pastos para o gado custa actualmente 5$000, mas que o 
preço será fixado definitivamente em 6$000! Isso é medida sa- 
lutar que facilitará aos boiadeiros desenvolver uma zona 
merecedora de todas attenções. O concessionario mandou fazer 
neste picadão, de tres em tres leguas, enormes pastarias com es- 
paçosos ranchos para ahi pernoitarem as boiadas e os seus 
guias. 

Forçosamente nestes logares desenvolver-se-á pouco a pouco 
um negocio fabuloso, ahi, depois de se ter fundado a primeira 
venda ou maior armazem, fundar-se-ão pequenos sitios cujos 
proprietarios, devotos como são geralmente, doarão a qualquer 
bom Santo alguns alqueires de terra, provavel assento futuro 
duma capella, em redor da qual desenvolver-se-á em breve flo- 
rescente povoação. 

Esta não será difficil de se desenvolver depois de fundadia 
a primeira venda ou armazem e a primeira capella: cachaça 
e oração saberão chamar os seus devotos! 

A hora da partida soava e depois de uma nova hospedagem 
na casa do Sr. Paiva, retornamos rumo a S. Pedro do 
Turvo, passando, porem, na maioria das vezes por caminhos 
ainda não transitados por nós dois vagadores de estrada. Como 
a quantidade de onças neste logar é extraordinaria, e querendo 
aproveitar a occasião para me sortir com alguns couros, pro- 
poz-me o meu bom e velho companheiro de dar uma volta maior 
afim de visitar um caçador destias féras e ficarmos conhecendo 
um povo original no seu modo de trajar. 

Seguiamos por enorme areiáo no qual o animal afundava 
até os tornozellos; nesse dia fazia um calor insupportavel e a 
areia aquecida devia queimar atrozmente os uascos das nos- 
sas bestas, mas assim mesmo cavalgamos para S. Matheus. Logo 
chegavamos a casa do tal caçador que de boa vontade nos re- 
colheu, e em palestra pouco cerimoniosa nos narrava com todos 



os pormenores a caça a este perigoso gato. Dizia-nos elle, que 
as unicas armas que possuia era um facáo afiado e uma espin- 
garda marca Picapáu, e que quando ia a arrojada caça, era 
acompanhado por um cachorrinho de pouco mais de um palmo 
de altura ao qual elle ornava com pequenos guisos. 

O logar ou o pouso da onça era sondado com dias de ante- 
cedencia e em hora propria do dia marcado elle seguia viagem. 
Ouvindo a onça o tinir dos guisos, trepa immediatamente 
n'uma arvore alta; ahi é atirada entre os bracos, no cora- 
ção, caindo mortalmente ferida. Si o tiro, contra a expecta- 
tiva não for mortal o facão é sufficiente para dar o ultimo 
golpe. 

Um bello couro de onça adquiri ahi por uma bagatella e 
sómente nesta occasião é que fiquei sabendo de experiencia 
propria que terror incute este bello animal ao gado. Tendo 
eu amarrado o couro no "Santo.Antonio" do lombilho, vi 
como todo o gado nos campos, pelos quaes passavamos, fu- 
gia espavorido. 

Até esta occasião o meu animal de sella não tinha ainda 
percebido que eu transportava commigo o bello couro, niric 
o desastre não deveria tardar. Apezar das precauções que tomei, 
aconselhadas pelo meu companheiro e guia, Sr. Theodoro Ma- 
galhães, de cobril-o com folhas verdes, o meu bom bucephadc 
percebeu-o, talvez devido ao cheiro original que exhalava o 
couro: pinotes altos eram dados por elle, o freio não o fazia 
parar e desembestado saio elle commigo, cavalleiro, até que por 
um méro acaso elle achou de parar. Dahi por diante não tive 
mais socego, foi necessario deixar o couro comprado em uma 
venda cujo proprietario com muita gentileza enviou-me-o a 
S. Pedro do Turvo. 

Julgo que devido as constantes aggressóes de onças, os 
animaes tornam-se assim ariscos: penso que a animaes que não 
conheçam este carnivoro, não aconteça semelhante cousa ! 

. Depois de algumas leguas de viagem insipida chegamos a 
São Matheus, onde moram alguns emigrados de Minas Geraes 
que constituem uma verdadeira colonia collocada entre enor- 



mes cernados e extensos areiões, verdadeiro oasis pela ubertori- 
dade de suas terras. 

O povo dahi vive da pequena lavoura e ganha o seu neces- 
sario sustento carreando mantimentos e outros generos de pri- 
meira necessidade a Campos Novos de Paranapanema e a S. 
Pedro do Turvo, possuindo cada familia invariavelmente o seu 
fuso e tear, sobre o qual fazem os mais lindos artefactos. 

J á  mencionei mais atraz que bellos cobertores, que linda 
combinação de cores nos seus tecidos estes pobres sertanejos 
sabem arranjar e tudo tingido com as plantas dos cerrados, das 
mattas e dos campos mais proximos as suas casas. Julgo que, 
pela originalidade do trabalho, estes tecidos causariam sur- 
preza e despertariam curiosidade aqui no nosso meio, e iim 
especulrador de novidades ganharia, certamente, bom dinheào 
si os exportasse para o extrangeiro a titulo de producto origi- 
nario dos sertões brasileiros. 

O habito curioso que encontrei no povo é o uso da cabel- 
leira e barba crescidas: dizem os barbados que a quantidade 
enorme de mosquitos ahi existentes é que os obrigam a usarem- 
nas assim compridas. 

O caboclo que tiive a felicidade de photographar e cuja 
photographia guardo como grata recordação desta linda ex- 
cursão, tem uma physionomia interessantissima (*), o nariz afi- 
lado e as barbas crescidas estão em conjunto harmonico com a 
sua estatura elevada: toda a sua individualidade é digna de 
um habil pincel. Mas pana que dizer taes cousas? os nossos 
pintores são tão pacatos, não gostam de sair do meio em que 
se acham; a Capital do Estado já por si, da-lhes tantos attra- 
ctivos, os diversos typos interessantse que se [acham no nosso 
centro civilisado os manteem em constante actividade. Fiquem 
por lá mesmo os typos roceiros, fiquem lá por S. Matheus, 
que importam elles ás gerações vindouras si os usos e habitos 

(') Um retrato a oleo deste typo original mandei fazer pelo 
conhecido pintor Torquato Bassi, e offereci-o ao meu amigo Dr. B. 
Moura Ribeiro, residente em Santos. 



dos sertões eram estes ou aquelles. O que os nossos pintores 
actuaes, que com poucas excepções são de verdadeiro valor 
artistico, querem é que a vida da cidade, os habitos e costu- 
mes ahi corriqueiros se eternisem e externisem, nas suas télas; 
ir  á roca, passar mal nos nossos sertões, isso é. cousa somente 
para os tolos, é trabalho demais! 
Vejam lá, senhores pinceladores, que as vossas obras teriam 
muito mais valor si os motivos fossem buscados em logares 
pouco conhecidos ! 

Si vós vos quizesseis dar ao trabalho de viajar e de pu- 
blicar as vossas impress0es obtidas e impressas nas vossas te- 
las, o nosso Brasil ficaria mais conhecido lá fóra, no extran- 
geiro, e os vossos quadros teriam certamente mais valia. Mas, 
até que vos resolvais deixar a cidade ainda decorrerão muitos 
annos e com isto os usos e costumes roceiros modificar-se-ão ! 
Paciencia ! . . . . 

E' neste logar mais ou menos que nasce o Rio São Ma- 
theus, fertilisador de muitas terras que margeiam o seu leito. 

Seguiamos novamente em direcção a Villa Conceição de 
Monte Alegre e como passamos de novo pelo mesmo caminho. 
nada mais attrahiu o meu olhar. 

Deste logar, onde entravamos já tarde, tomamos rumo 
a esquerda para chegarmos a alta noute sem a menor claridade 
da lua, a fazenda do Sr. Evaristo Soares Monteiro, que, como 
requer a hospitalidade no nosso paiz, levantou-se do leito para 
nos abrir a porta e para nos preparar ainda uma saborosa ceia. 

Na verdade é extraordinaria a hospitalidade nos nossos 
sertões e quem viajou pela culta Europa como eu, sente im- 
mensamente a differença entre o nosso povo e o camponio de 
lá. Aqui todos ficam satisfeitos podendo hospedar uma pessoa 
de certa posição social, mesmo os proprios estrangeiros não pas- 
sam pela casa do fazendeiro sem serem hospedados; lá das 
outras bandas do Oceano tudo custa dinheiro, e dinheiro pe- 
zado e caro; aqui náo, a simples pergunta do preço já é offen- 
sivo. 

Com que lindo aspecto deparei quando bem cedo fui ao 
rio a passeio matutino, rio este que dista umas cincoenta bra- 



Gas da casa do fazendeiro: uma bella cascata na largura total 
do rio, que pode ter ahi 16 metros, attrahio o meu olhar. 

Entretido com o continuo jogo das aguas e philosophando 
como sempre quando me acho diante de taes bellezas virgens 
precisei dizer que somos riquissimos em forças naturaes, que as 
menores cascatas dos nossos risonhos rios teem a aptidão para 
mover os mais possantes machinismos si fossem ellas approvei- 
tadas. Mas quando serão utilizadas estas riquezas? talvez quan- 
do o silvar da estrada de ferro passe por ahi? ou quando o nosso 
Estado se povoar tanto que nos principaes centros de com- 
mercio a concorrencia torne-se tão grande, que obrigados pela 
luta pela existencia immigrem ! 

Na verdade o nosso Estado é tão pouco conhecido que 
mesmo nós não sabemos quaes as riquezas naturaes que se oc- 
cultam ou estão disseminadas pelos nossos sertões. si fossemos 
um povo mais energico, mas comprehendedor, mais habil na 
nossa politica interna, creio que muitas destas riquezas já teriam 
sido exploradas ha muitos e muitos annos. 

Além de tudo isso o nosso povo é pouco crente, quasi nada 
acredita elle d'aquillo que se lhe conta, e quantos dos meus 
leitores hão de encolher os hombros dizendo que tudo que 
estou narrando, que tudo que pretendo ter observado n'esta pe- 
quena escursão, não passa de méro conto fantasioso. 

Esta cachoeira que ahi observamos é, a meu ver, tambem um 
dos componentes das nossas riquezas naturaes, e só se pode dar 
os mais sinceros parabens ao proprietario das terras nas quaes 
ella está situada, si não for ella hoje, será certamente em qual- 
quer occasião utilizada como poderosa força motriz. 

As cachoeiras, para serem devidamente apreciadas como 
bellezas naturaes, devem ser completamente emmolduradas por 
altas mattas vifrgens, e isto se dá aqui com ,a cachoeira do Rio 
S. Matheus, que parece ser lançada por uma bocca verde 
cujas barbas são possantes perobeiras, cedros e outnas lindas 
arvores da nossa flora tropical. 



Seguimos viagem e atravessando rima escura mattri 
secular, onde abundam a Sucupiras, Cajaranas, Jacarandás e 
Canellas, chegamos novamente a um verdejante campo no qual 
poder-se-ia criar milhares de magnificas rezes. 

Depois de algumas horas de penosa viagem, chegamos 
aos campos de Campos Novos de Paranapanema onde ainda 
tive occasião de ver uma extensa Vassaróca que surprehendeu 
por demais o meu companheiro de viagem. Estando os animaes 
cançados e sedentos, me propoz o velho amigo e guia que pro- 
curassemos uma fonte de agua no meio do campo, fonte esta 
que elle conhecia perfeitamente. 

Qual não foi a surpreza do bom velho, quando em logar 
da  fonte de agua, deparou com um enorme buraco de 30 me- . 
tros de profundidade, 100 de largura e mais ou menos 300 
a 400 de comprimento! Achavamo-nos deante de uma vas- 
saroca, deante de uma destas formações geologicas modernas, 
de um destes enormes buracos carcomidos pelas pequenas 
agqas em logares arenosos, que tendem a crescer enorme- 
mente em poucos annos, caso o terreno no qual ellas se acham 
seja composto de elementos soltos e movediços. 

Estas areias finas e desprendidas destes logares vão deposi- 
tar-se em as beiras cios rios ou em caldeirões dos mesmos, en- 
gargantando, conseguintemente, o leito deste, ou actuando sobre 
as enchentes. Beiras de rios nos quaes depositam-se taes se- 
dimentos são, nos tempos das chuvas, muito flageladas pelas 
enchentes, sendo este o motivo porque julgo sahir o Rio Parana- 
panema muitos metros alem do seu leito nos tempos chuvosos, 
pois vassarócas não são raras nos cerrados pelos quaes .tran- 
sitei e esta areia não se deposita immediatamente, rola levada 
pelas aguas dos riachos para longe. 

Finalmente chegamos a Campos Novos e no dia seguinte 
a S. Pedro do Turvo onde já eramos esperados anciosamente 
pelos ccknpanheiros e amigos que nos julgavam meio mortos 
em consequencia do sol ardente que tinha reinado n'aquelles 
dias. 

?'oda excursão ou viagem só pode ter algum valor quando 
publicada de tal forma que della se possa tirar deduccóes Iogicas. 



Affirmei em diversos pontos do presente trabalho, que o 
caminho percorrido tornava-se enfadonho e quasi insupportavel 
devido Ia enorme quantidade de cerrados pelos quaes o mesmo 
atravessa. Dir-me-ão os meus attentos leitores, e talvez com 
certa razão, que estou affirmando assumpto pouco crive1 e que 
devido aos grandes cerrados, a grande extensão de terras, areen- 
tas é conseguintemente infertil, a zonia sul paulista, a zona per- 
corrida por miim, entre S. Pedro do Turvo e Laranja Doce, não 
pode ser zona destinada a uma colonisação racional, e assim, 
jamais virá a ser o preconisado celleiro do Estjado de S. Paulo. 

Estará completamente enganado quem assim pensar. De- 
vido a facilidade de se abrir caminhos mais ou menos transi- 
taveis, procuram-se os cerrados e os terrenos de vegetação fraca 
para se abrirem as respectivas picadas, para dellas, mais tarde, 
se formarem estradas. 

Pode-se affirmar que estes cerrados não teem muitas ve- 
zes uma largura superior a uma legua de extenção, transfor- 
mando-se elles, pouco a pouco e muito naturalmente em vege- 
tação mais densa e finalmente em florestas virgens; ahi, então, 
o terreno é constituido na maioria das vezes de terra roxa de 
superior qualidade, cuja vegetação, de um verde escuro, faz 
adivinhar que a mesma é fertilissima. 

Nestas mattas virgens encontram-se, então, uma infini- 
dade de madeiras que naturalmente ajudam a constituir a ri- 
queza natural do nosso Estado. 

Ahi são encontradas as mais possantes Perobeiras, as di- 
versas especies de Araribá, o lindo Pau-Marfim, o resistente 
Pau-Osso, todas ellas madeiras preciosas para construcção e 
mobilia: alem d'estas se encontram verdadeiros capões de Ca- 
breuva, que fornecem excellentes dormentes para as estradas 
de ferro, as Cabiúnas, as Guayuviras, os Saguaragys, os Gua- 
gissaras, as diversas Canellas, os perfumosos Cedros e os fron- 
dosos Tamburys etc. que não podendo ser utilizados hoje, ser- 
virão mais tarde para construcções que ahi se fizerem ou, infe- 
lizmente, para dormentes de estradas de ferro que porventura 
ahi se construirem. Só é necessario, que se estabeleçam leis mais 
energicas a favor da conser\~ação das nossas mattas, para que 



não caiam sob os golpes de um machado, e não sejam destruidas 
em poucas horas pelo fogo estupido do roceiro. 

Os proprios cerrados não deixam de ser grandemente uteis 
a o  homem pela enorme quantidade de plantas medicinaes e de 
outras que podem ser empregadas com vantazem nas industrias. 

Ahi é encontrado o Abobreiro ou Tayuyá que alem de ser 
poderoso purgante é um purificador do  sangue de primeira 
ordem. A Caroba está nestas mesmas condições; o Sangue de 
Dragão é muito usado contra ferimentos; a essencia do Rubim 
e da Arnica da Matta são estancadores de sangue; o Fedegoso é 
util contra a hydropesia; a Poaya que é encontrada em gran- 
des quantidades e o Caraguatá são fortes despeitorantes: as se- 
mentes do Cipó Cayapó são anti-febris, e assim muitas outras 
plantas pertencentes a essa vegetação baixa, cujos nomes não me 
occorrem no momento, são poderosos remedios, que si conhecidos 
e analysados em suas propriedades, poderiam abrir novas fontes 
de commercio ao povo sertanejo. 

Quanto as plantas que podem ser utilizadas nas industrias, 
ha nos cerrados, como já ficou dito mais atraz, enorme quanti- 
dade de arvores cuja casca contem muito tanino, e servem para 
cortumes. Mas quem é que vai abrir um cortume nesta zona 
destituid,a completamente de meios commodos de communi- 
cacão? será a pergunta de muitos dos meus leitores. A res- 
posta é facil, levando-se em consideração a quantidade de 
gado que, proveniente do hlatto-Grosso, passa por ahi. Ahi 
em logar apropriado um especulador qualquer, com capital, 
poderia abater gado, transíormar a carne em extracto, abrindo e 

junto a suia fabrica um cortume, utilizando-se das lenhas tani- 
niferas ahi existentes, como sejam do Angico, do Canafistula; 
do Barbatimão etc. para o perfeito p r e p ~ r o  do couro. 

O gado ahi, devido ao curto caminho que anda, esti  
mais gordo, é mais barato, e o couro e extracto comportando 
maiores despezas de viagem, poderiam, ser levados por carro 
de boi a proxima estação de estrada de ferro, que é Santa Cruz 
do Rio Pardo. 

O que ainda ha nos cerrados, é a enorme quantidade de 
plantas que servem para a tinturaria, e que hoje já são utili- 



zadas pelos proprios sertanejos; já mencionei a plantação de 
Mangabeira, planta exclusivamente dos cerrados, que tratada 
com o devido carinho e sciencia, abriria novo ramo de com- 
mercio entre nós. 

Pensando-se um pouco sobre o assumpto, havendo capital 
disponivel e força de vontade, tudo póde ser, aqui entre nós, 
aproveitado raciocinalmente: tudo depende, somente, da boa 
intenção e de expediente. 

EXCURSÃO A SÃO PAULO DOS AGUDOS 

Uma segunda viagem que fiz de S. Pedro do Turvo foi 
a S. Paulo dos Agudos, situado tanto na Sorocabana como na 
Paulista e muito conhecido devido a lavoura de café que se 
desenvolveu ahi em poucos annos e graças as fertilissimas terras 
roxas, apropriadas a esse genero de cultura industrial. 

Esta excursão durou menos dias do  que aquella que acabei 
de descrever a São Matheus e devo dizer de antemão que foi 
uma das menos interessantes que fiz por ter tido necessidade 
de passar novamente por zona deserta e esteril. 

Fiz esta viagem simplesmente para conhecer a zona em 
questão e com o intuito de passar pelo novo picadáo que atra- 
vessa as lindas mattas virgens do Sr. Jeronymo Magalhães. 
filho do meu companheiro de viagem, e que segue rumo á zona 
de Campos Novos do Paranapanema; tambem para ficar co- 
nhecendo o povo da zona cujo tijtulo illustra este capitulo. 

De S. Pedro do Turvo á fazenda do Sr. Jeronymo são tres 
leguas puchadas, que são feitas, devido ao bom caminho exis- 
tente em tres horas. 

Sahindo-se de S. Pedro passa-se por uma fazenda de ag- 
gregados de mais ou menos 2.000 alqueires de area, fazenda 
esta constituida das melhores terms do logar, toda ella de terra 
roxa e na sua maioria ainda coberta de densa matta multi- 
secular. 



Devido as circumstancias peculiares da propriedade este 
complexo de chão poderia ser adquirido por pouco menos de 15 
contos de reis. Esta fazenda seria muito apropriada para ser 
transformada em um nucleo colonial, para o plantio de arroz 
em grande escala ou tambem para a criação racional de gado. 

Occorre-me nesta occasião com que facilidade verdadeiros 
ladrões de terras tornam-se possuidores de vastas extensóes 
de chão sem possuir siquer um real de fortuna. Chamam-se 
grilleiros taes individuos, que comprando insignificante parte 
de terreno de um dos co-proprietarios, gastando para isso so- 
mente uns 10$000 emprestados, constituem-se aggregados do 
sitio. São geralmente velhacos, desembaraçados no modo de 
falar, não senda conhecidos no logar e ameaçando os co- 
proprietarios com divisão judicial, munindo-se para esse fim 
de uma procuração passada em cartorio, ou mesmo falsa, de 
um dos maiores co-proprietarios, vão de casa em casa, de porta 
em porta dos outros aggregados communicando-lhes ia intenção 
e pedindo a sua coadjuvação. O pobre proprietario, alias pouco 
pratico em questões judiciaes, não querendo perder terreno e 
não tendo dinheiro para pagar o agrimensor, vai a cartorio 
junto com o grilleiro e transfere-lhe, a titulo de pagamento an- 
tecipado para tratar dos seus interesses na divisão judicial, uns 
tantos alqueires de sua propriediade; assim proseguindo o ve- 
lhaco no seu caminho até ter falado com todos os co-proprie- 
tarisos é feito no cartorio a mesma manobra. Num certo e de- 
terminado momento o grilleiro declara que não pretende mais 
fazer a divisão judicial; os pobres e ignorantes aggregados não 
tendo dinheiro para processal-o, acceitam o conto do  vigario. 
Muitas vezes os proprios tabelliães estáo filiados ao grilleiro, 
e quando a divisão judicial é feita o agrimensor tambem tem 
o seu bom pedaço de terreno na transacção. 

Conheço plantas de vastas extensóes de terras da zona do  
Paranapanema feitas por engenheiros de nomeiada, que estão 
completamente erradas; conheço tambem cartorios na zona su- 
lina cujas escripturas não estão selladas, não tendo ellas por- 
tanto valor judicial. E' uma vergonha o que succede ahi ! 

Desta forma muita gente da  Capital torna-se riquissima, 



e proprietaria de zonas fertilissimas sem tel-as visto ou sem 
ter tido um vintem para compral-as! Triste facto, porem com- 
pletamente verdadeiro. 

Cada vez que passava pela estrada de rodagem que con- 
duzia a fazenda do Sr. Jeronymo Magalhães não deixava de 
admirar tres magestosos Tamburys, de enorme altura sob cuja 
vasta cópa tinha sido feita misera cabana de indolente caboclo e 
que durante horas e horas do dia passava com a espingarda na 
mão caçando os bellos specimens da nossa fauna, que por in- 
felicidade pousavam nos galhos dum daquelles seculares repre- 
sentantes das nossas florestas. 

Antes de se chegar ao sitio que pretendia visitar, atra- 
vessa-se o Rio São João que tem as suas nascentes nas mattas 
virgens que vamos descrever e cujas aguas banham S. Pedro 
do  Turvo. Ahi no sitio elle tem approximadamente uma lar- 
gura de 10 metros. 

Este rio é tal qual os rios affluentes do lado esquerdo da 
Ribeira de Iguape, traiçoeiro, enche terrivelmente de um mo- 
mento para outro depois de qualquer pequena chuva, arras- 
tando comsigo tudo que encontra no caminho e fazendo peri- 
gar a vida do viajante. 

Este rio enche de tal forma e com tal rapidez, que o ca- 
valleiro, para poder atravessal-o e não fiaar com as vestes mo- 
lhadas, despe-se quasi completamente, montando novamente no 
Rocinante afim de ser transportado para a outra margem do 
rio. Imaginem os nossos pacientes leitores que aspecto ridiculo 
o de um cavalleiro em trajes menores ! 

O companheiro que fazia commigo.a viagem de Mandur). 
a S. Pedro do Turvo, pretendendo conhecer mais de perto, ou 
digamos antes, pela primeira vez, as grandiosas mattas virgens 
do nosso Estado, porque da Capital nunca tinha saido e nunca 
tendo visto na Inglaterria taes grandiosidades, passou pelos 
mesmos transes dessa travessia e senti immensamente não 
ter ficado boa a chapa photographica, que mostrava este as- 
pecto archi-pittoresco da interessante passagem. 

Desvio-me da descripção que pretendia fazer: che- 
gando á fazenda do nosso bom amigo nos são offerecidas as 



melhores commodidades da  casa e a gostosa prosa começa 
durjando ella até alta hora da  noute, havendo de ambas as 
partes muitas e muitas vezes exageros involuntarios. 

A casa da fazenda é feita de taboas de madeira firme co- 
berta com telhas de zinco, rodeada por tosca cerca de moirões 
rolicos, colhidos nas proximidades da  casa, nos grandes cam- 
pos, sem preoccupação de querer fazer cousa esthetica: o que 
se visa é o pratico. 

As terras que pisavamos pertenciam a um capitalista flu- 
minense que as arrendou ao Sr. Magalhães, que por sua vez 
era proprietario visinho e tinha por contracto plantar enormes 
pastagens. 

O mais. notavel nesta fazenda é a colonia de indios ahi 
existente, que trabalhando nas roças, recebem os seus ordenados 
parte em dinheiro, parte em bugigangas e fazendas, panellau, 
pentes, anzoes etc. 

Naturalmente esta gente me intercss~va e indaguei im- 
mediatamente das circumsíancias da  mesma. De natureza o 
indio manso é indolente, pouco amante do t rab lho :  podendo 
se esquivar deste, foge logo para o matto onde fica alguns 
dias caçando e alimenta~do-se de larvas de insectos e de mel, 
voltando depois ao trabalho sem dar explicações algumas ao 
patrão, que, por sua vez, tambem não as exige. 

O arrendatario da fazenda me affirmou, contrario aos 
dizeres de outros lavradores, que acceitavam indios como ca- 
maradas que estes gos~avam bem do trabalho, fazendo-o em 
regra e sem serem reprehendidos. 

Acredito que aqui assim seja devido a maneira amavel e 
ao mesmo tempo decidida e energica pelo qual elles eram tra- 
tados no logar; ao mesmo tempo o patrão, Sr. Jeronymo Ma- 
galhães, me affirmava que era gente que não servia absoluta- 
mente para uma colonisação estavel, elles não eram constantes 
no logar, srmpre pretendiam mudanças, queriam ver novos 
patrões, novas caras e são um tanto especuladores com os ha- 
veres de outros isto é fazendo muito pouca differença entre o 
"meu e teu". 



Muitos delles vieram da colonia Jatahy situada no Rio 
Tibagy, no Estado do Paraná, aonde tinham nascido, somente 
a velha Qagy, digna representante da  raça, sempre em camisa 
e carregando filhos alheios no collar de embira que preso a 
testa ia até as ilhargas, era uma bugra nascida no matto; ella 
falava mal o portuguez, que eu não entendia, mandando tra- 
duzir por um interprete ias suas tolas concepçóes de espirito: 
sabia contar lendas e algumas dellas aproveiteia-as em traba- 
lho separado. (*) 

A casa desta gente (havi,am tres no logar) é feita de es- 
teios perpendiculares, uns juntos aos outros, fincados na terra 
sem a menor technica e sem serem barreadas, de forma que a 
chuva e o vento penetram a vontade pelas fendas verticaes. A 
sua cobertura é feita de folhas de coqueiros e palmitos, não 
me recordando ter visto uma unica vez os indios cobrirem as 
suas miseras choças com sapé. 

Ha internamente duas divisões, separadas por parede de 
pau-a-pique. Visivelmente estes commodos não tem serventia 
especial; em ambos cosinha-se, em ambos chameja o fogo, 
em ambos existem estrados altos, talvez 1,20m. distantes d o  
chão, sobre os quaes dormem ma maior promiscuidade seus 
moradores. 

Sempre tive a impressão que esta pobre gente soffre de 
frio chronico, pois onde dormiam, ahi ardia, sem cessar, a 
fogueira. (**). 

Em dias quentes, de sol ardente, a cosinha tem o seu logar 
fóra da  cabana, não podendo precisar si cada familia tem sua 
cosinha especial e si as panellas são de propriedade particular. 

Nos esteios horizontaes de cada choupana, nas terças como 
nós architectos os chamariamos, estão dependurados purungos, 
espigas de milho, peneiras e outros objectos domesticos indispen- 
saveis ao  uso culinario, não faltando a mão de pilão para soccar 
o milho, afim de preparar o cuscús e a farinha, tudo de uma cor 

( *  ) Os Indios das Margens do Paranapanema publicado em 
esta mesma revista. 

( ** )  O fogo é conservado acceso contra os mosquitos. 



preta, indicando a falta de limpeza e de hygiene que ahi reinam 
e causando enorme desagrado ao visitante. 

Quando este pessoal sylvestre vai a caça, não ha natural- 
mente tempo e muito menos vontade para ser levantada cabana 
mais solida. Em logar apropriado elles fincam finas varas no 
chão, amarrando nellas um delicado telhado de folhas de co- 
queiro que os resguarda das chuvas, do sereno e dos fortes 
raios solares. 

Conclue-se da forma destes telhados ou antes destas co- 
bertas mal fe+uas e de esthetica nulla, que esta gente não sabe 
o que é construcção racional e que nunca aprenderam, devido 
ao  seu genio errante, fazer serviço solido. 

Resfriamento é para esta pobre gente uma das peiores 
molestias que pode haver: elles se acabrunham, se encolhem, 
não se alimentam, perecendo muitas vezes mais devido a falta 
de tratamento do que d a  propria molestia. 

Quem espirrar perto delles esteja certo que está sujeito a 
seu eterno odio, gabendo elles perfeitamente que o defluxo 
pode ser contagioso. 

A colonia de indios existente nestas paragens não é pe- 
quena e n'um sitio proximo encontrei Guaranys e Caiuás. 

Desejando vel-os para photographal-os apresentaram-se 
em trajes domingueiros, com enfeites baratos já usados pelas 
caboclinhas que os trouxeram da cidade, de forma que para 
mim não tendo o menor interesse um retrato desta especie, 
acabei desistindo de photographar o grupo. 

Entre os indios existentes na propriedade do Capitão Je- 
ronymo Magalhães, morava, na epocha que ahi estive, uma in- 
dia Guarany, muito bonita e de sangue puro. 

Perguntou o meu amigo Sr. Jeronymo, si ella queria ca- 
sar-se commigo. A resposta foi immediatamente affirmativa e 
proseguindo na conversa e perguntada si queria vir junto com- 
migo para São Paulo respondeu-me que somente desejava se 
casar commigo para aprender a rezar e ler, tudo mais lhe era 
indifferente. Duvido eu que ella soubesse o que significa a 
palavra casar. 

* * * 



Sendo esta fazenda constituida quasi que completamente 
de mattas virgens, das mais lindas que vi durante esta minha 
excursão, o meu paciente leitor excusará si insistir que faça 
commigo um passeio atravez a rica flora paulistia afim de 
apreciarn~os durante algumas horas os bellos' specimens patrios 
e a rica vegetação deste afastjado recanto. 

A matta desta fazenda cobre uma area de dois mil alquei- 
res de chão. Antes de chegarmos a ella passamos por enormes 
pastagens, pertencentes a um capitalista carioca, aonde pastam 
grandes rebanhos de gordas vaccas e bois saboreando o aroma- 
tico Capim Jaraguá ahi plantado, vendo-se aqui e alli, ainda 
de pé, possantes perobeiras seccas e carbonisadas pelo fogo 
destruidor que por ahi passou quando tudo era virgem, 
depois de se ter commettido o vandalismo de se derrubar 
arvores seculares, afim de se fazer o mencionado pasto. Os 
galhos abertos destes testemunhos de tempos idos parecem-nos 
quererem indicar que apezar de já mortas as arvores tinham 
ainda bastante resistencia para se defenderem dos fortissimos 
contratempos da natureza. 

Atravessando pequeno ribeirão entramos logo na bella 
matta virgem, recebendo do nosso amavel companheiro uma 
bella lição de botanica florestal, recebendo deste homem nascido 
e crescido no sertão as mais amplas explicaçóes das diversas 
qualidades de madeiflas, das plantas medicinaes, etc., não se 
esquecendo o nosso instructor de mencionar quaes dos vegetaes 
citados eram padrões de  terra boa ou ruim, quaes as boas e 
quaes as más madeiras. 

Um possante e magestoso Jequitibá saúda-nos logo na en- 
trada da matba: sobre elle vegeta enorme quantidade de orchi- 
deas multicores, uma Canafistula coberta de flores deixa-nos 
cair sobre os hombros e cabeça as suas petalas aureas como se 
quizesse dizer que a nossa chegada lhe era agradavel. Sobre 
esta arvore gritava um bando da estupida Baitaca, que sabendo 
perfeitamente da nossa momentanea intenção e tambem sabe- 
dores que eramos arraigados protectores da fauna colorida, 
não levantavam vôo espavorido tal qual os passaros perse- 



guidos por caçadores de má indole e destruidores vandalos dos 
encantos das nossas florestas. 

Cuidado commigo, dá-nos a entender uma urtiga brava, 
que ciumenta de suas grandes folhas e sabendo bem que ella 
muito vale para reconhecer as boas terras, faz-nos afastar das 
suas proximidades, para não sermos perseguidos pelos seus dolori- 
dos e traiçoeiros espinhos acidos. 

Cousa interessante: as plantas de maior valor para o re- 
conhecimento das boas terras, os padrões de boa terra como 
dizem os nossos lavradores, são desagradaveis, tornam-se mo- 
lestaveis ao  excursionista: assim o Pau d'Alho, exhalando um 
cheiro acre nos faz recuar, enjoados, de sua proximidade; a 
ortiga nos queima etc. "Ve lá, seu doutor, aquella Pindahyba, 
aquelle magnifco Guatambú", continua o Sr. Jeronymo nas 
suas explicações, observe bem aquelle enorme Cedro e esta 
linda Cachetta: Tudo isso aqui é madeira de construcção, que 
riqueza eu não possuo aqui! e tudo sem o menor valor porque 
della não me posso utilizar. 

Extasiados olhavamos, durante o passeio para todos os la- 
dos; os activos serelepes obrigavam-n'os a parar com o animal 
por algum tempo para observarmos os seus saltinhos nervosos; 
lá mais longe ou é um capão das largas e altas jaboticabeiras 
que prende-nos a attençáo por algum tempo ou são enormes 
Guayuviras, que nos convidam a descançar sob a sua frondosa 
copa. 

Sertanejo de profissão como é o Capitão Jeronymo, meu 
bom companheiro, não admitte de forma alguma que as arvo- 
res existentes na sua matta e que o vulgo classifica sem 
valor, como o Acoita-cavallo, Bico de pato, Bugreiro, Jaraca- 
táê ,  Canella cutia, Macuqueiro, Chupa-ferro, Carrapateiro, 
Paineira, Guaracayo, Imbira de sapo e outras mais, mere- 
çam esta classificação absurda e sejam completamente isentas 
d e  utilidade; com ares de dogmatico explicava-me elle, que 
tanto o Acoita-cavallo, como o Bico de pato são madeiras es- 
peciaes para cangas de boi, que o Jaracatêá fornece-nos uma 
saborosa sobremesa sabendo-se preparar o seu fruto e o cerne do 
mesmo pode substituir o coco; que a Canella cutia, o Ma- 



cuqueiro, o Chupa-ferro e as demais mencionadas servem para 
eternos esteios de casas e que do fruto do Jatahy se pode fazer 
excellente peitoral; tudo tem a sua utilidade, seu doutor, con- 
concluc o bom homem, si ellas não fossem uteis não estariam 
ahi; nós as chamamos de inuteis, sem valor, por não termos 
descoberto ainda a sua utilidade. 

Na verdade o meu interlocutor tinha muita razão e callado 
perante tal verdade, proseguiamos na viagem. 

Seguiamos pelo picadão que vai a São Paulo dos Agudos, 
pois nos tinhamos retirado do centro da bella matta virgem. 
Neste picadão admirava eu constantemente a grande quanti- 
dade e variedade de especie de palmeiras que ahi vegetam e 
que, avidas para receberem alguma luz e para não viverem no 
eterno crepusculo da  matta virgem, ascendem a colos- 
saes alturas, parecendo por muitas vezes serem cipós que tor- 
cendo-se ao redor de possantes arvores, tornam-se trepadeiras. 

As mais communs ahi são as palmeiras chamadas Jerivás, 
Guavirovas, as diversas qualidades de palmito, o Coquinho 
doce; a Macaúba, ia Guaricanga com cuja folhagem, os ca- 
boclos e indios cobrem as suas miserias choças; o Tucúm, cuja 
folha fornece aos pescadores resistente fibra; o Indayassú; o 
Cuaraná etc. 

Vi ahi um palmito com cinco copas bem desenvolvidas, 
que deve ser itarissima curiosidade botanica. 

Depois de termos batido em todos os sentidos esta enorme 
floresta, depois de termos apreciado por demais as bellezas ahi 
escondidas e ouvisr os cantos incomparaveis dos volateis sertane- 
jos, resolvemos voltar para casa onde eramos esperados com 
ancia, pois já presumia-se que nos tivessemos perdido: de facto 
já era bem tarde e o passeio sylvestre apezar de ter sido longo 
me pareceu cousa de pouco tempo. Um facto interessante deu- 
se commigo na volta da  excursão: não era dia de muito calor 
porem eu transpirava copiosamente e de tal forma que disse a 
meu companheiro que não sabia o que estava succedendo com- 
migo. Depois de meditar muito perguntou-me o Sr. Jeronymo 
si eu não tinha apanhado qualquer folha de arvore e levado-a 
a bocca. Disse-lhe que era meu habito, afim de não ficar com 



sêde durante longas horas de excursão, de colher algum galho 
ou folha e conserval-a na bocca, afim de manter as glandulas 
salivares em acção. Está ahi o segredo da  sua transpiração, o 
Sr. andou mastigando o Jaborandy. Fiquei então sabendo que 
o Jaborandy era nativo nas mattas d o  Paranapanema, e para 
completar o assumpto devo dizer aos meus leitores que o Ja- 
borandy é o sudorifico mais efficaz conhecido e que foi desco- 
berto pelo engenheiro Coutinho da  mesma forma que eu o 
descobri. 

Queixando-me, durante o nosso trajecto pela matta, d a  
quantidade de ratos que me molestavam n o  quarto, disse-me o 
meu companheiro que nada mais facil e ra  d o  que matal-os: só 
tinhamos necessidade de procurar a "Herva de gado", da  qual 
ha muitas qualidades e das quaes são as mais conhecidas as 
de flores roseas e vermelhas dispostos em forma de coral. 

Levamos para casa um bom punhado dellas e espalhando-a 
sobre o forro da  moradia e debaixo dos leitos, tive occasiáo de ver 
no dia seguinte o effeito deste toxico; que tanto temor causa 
aos criadores de gado de todo o nosso Estado. 

Durante o dia seguinte, quando estavamós palestrando, 
vinham os ratos estonteados para os quartos e salas onde es- 
tavamos, sendo ahi mortos a chicote. 

Disseram-me que o effeito desta planta teria sido melhor, 
si tivessemos collocado vasilhas com agua perto da  planta es- 
palhada ou si a tivessemos soccado junto com farinha de  
mandióca. 

Recommendo este forte toxico, que incontestavelmente 
contem strychnina (?) contra esta praga; talvez qualquer chi- 
mico ou industrial intelligente possa fazer della uma droga 
contra este mal universal. 

Despedindo-me dos bons amigos da  fazenda visitada, n'um 
saudoso abraço aos dedicados companheiros tomei rumo a S. 
Paulo dos Agudos seguido do meu camarada Leopoldo, 
outro homem de grande confiança, que sabia contar muito caso 
chistoso e era  profundo conhecedor da  zona que deviamos 
percorrer. 

Passamos de novo pelo grande picadáo que o Sr. Capitão 



Jeronymo hlagalhães mandou fazer e que descrevi mais adian- 
te;  este picadão tem a extensão de tres leguas mais ou menos 
e um tanto difficil para o transito animal devido a grande 
quantidade de tócos de arvores que ainda esperam o apodre- 
cimento. 

Já disse mais atraz, quando tratei d o  caminho entre Cer- 
queira Cezar e Oleo, que aguadas geralmente servem de limite 
entre boas e más terras - e o mesmo se dá  aqui: passando-se os 
limites da  fazenda d o  Sr. Jeronymo atravessa-se um pequeno 
regato. Aqui deste lado as mais possantes arvores, a mais bella 
vegetação - daquelle lado um cerradão enorme, esteril e 
cheio de vegetação diversa daquella que acabamos de descrever. 
Caraguatás são frequentes, arvores finas e retorcidas indicam 
a pobreza do solo em materia nutritiva. 

Por um vasto campo de vegetação mirrada passa-se du- 
rante algumas leguas, para finalmente se chegar a "Fazenda 
d o  Padre", depois de cujo trajecto atravessa-se novamente um 
regato para logo depois se admirar possante e linda matta 
virgem. 

Seria enfadonho descrever novamente o caminho que tran- 
sitamos, com as suas desinteressantes transiçóes entre areióes e 
cerradões, onde a vegetação era completamente diversa daquella 
que descrevi entre S. Pedro do Turvo e S. Matheus: eram mais 
frequentes as arvores fructiferas, mormente as Eugenia- 
ceas que prevaleciam e em tal quantidade que o meu camarada 
tomou uma tamanha indigestão com a tal "Casaquinha" - uma 
especie de Guabiroba - que por sua causa me atrazei na via- 
gem. Senti immensamente o facto, porque dores de estomago 
não  são muito agradaveis; mas o que fazer, quem mandou-o 
ser guloso! 

Pousamos durante a primeira noute de viagem no sitio 
de um Sr. Theodosio, que engordava e vendia annualmente 
para as Estações da  Cbmp. Paulista, como Piratilninga, S. Paulo 
dos Agudos até 3.000 cabeças de porcos! O povo que se encon- 
trava no caminho é indolente, não tinha a actividade d o  povo 
proximo ás margens d o  Rio Paranapanema. Vi muitas vezes a 
familia inteira esperar, adiante d o  monjolo, o alqueire de mi- 



lho ser soccado afim de juntos voltarem a casa, aonde era 
torrada a farinha, que servia de alimento para aquelle dia. O 
monjolo era feito de madeira tosca sem cobertura de especie al- 
guma; si chovia a familia ficava em casa e não se alimentava. 

E' extraordinario como o nosso povo é indolente nas re- 
gióes menos ferteis, ao contrario d o  que succede n o  valle 
d o  Rio S. Matheus, Capivara, Sapé, etc. Nestes rios se veem 
casas bem construidas, pessoas amaveis, porem, por onde passava- 
mos no momento, alem d o  pouco caso que faziam d o  viajante, 
eram acanhadas e vadias. Conclui disso que terrenos máus produ- 
zem gente ruim, de pouco valor e como estes terrenos produzem 
pouco os moradores contentam-se com o pouco que podem tirar  
d o  chão. A indolencia é a mãe de vicios detestaveis e do crime, 
constando-me que a zona pela qual passava era o refugio de  
criminosos de todo o Estado de S. Paulo. 

E' rica em caça perilgosa a zona que descrevo e principal- 
mente são os pastos os logares mais procurados pelas onças, ha- 
vendo tambem enorme quantidade de Tamanduás bandeira n o  
logar. Couros deste ultimo animal se veem constantemente nas 
cabanas dos caboclos e a preços elevadissimos: são, porem muito 
mal curtidos e já carcomidos pelo coleptero d a  especie Der- 
mestes, tambem incompletos, conseguintemente, sem valor. 

Depois de termos descançado bem neste pouso e palestrado 
agradavelmente com o Sr. Theodosio, proseguimos viagem 
bem cedo no dia seguinte, pois deviamos chegar a S. Paulo dos 
Agudos e a viagem era longa e penosa. 

Si o dia antecedente de viagem foi o mais enfadonho pos- 
sivel, preciso dizer e mesmo confessar que, si o ardor d o  sol era 
intoleravel, o gozo da  viagem era duplamente recompensado, pois 
passavamos por terras de primeira qualidade, atravessavamos a 
bellissima flzenda d o  Sr. Virgilio Rodrigues Alves, onde cons- 
tantemente se deparava com o gracioso Jauvá, tambem cha- 
mado Cebolleiro (Bougainvillia) indicando elle, com as suas 
flores de um roxo seductor a superi'oridade das t e r r x  sobre 
quaes pisavamos. 

Este Jauvá é um vegetal curioso: na matta adquire ha- 



bito completamente diverso do que no pasto: lá elle é trepa- 
deira, aqui elle é arvore frondoso. 

Nesta fazenda veem-se, pela primeira vez, cafezaes bem 
tratados, casas de machinas bem construidas, terreiros para a 
secca do café bem cimentados etc. Ve-se que se chegou a logar 
mais civilisado. 

Perto da fazenda acha-se a primeira estação da estrada 
de ferro chamada Piratininga. E' logar novo e pequeno, só fica- 
mos ahi, eu e o meu camarada, o tempo necessario para forta- 
lecer os nossos animaes com um pouco de milho. Logo em 
seguida proseguiamos a nossa viagem a S. Paulo dos Agudos. 

Dahi para diante as terras são sempre boas, exceptuan- 
do-se pequenas manchas de formação geologica diversa, que 
interceptam a camada de Laterite (terra roxa). Já a vegetação, 
que para mim é o indicio mais seguro no julgamento das terras. 
confirma esta asserção. 

Chegamos tarde em S. Paulo dos Agudos, onde pernoita- 
mos em um hotel de primeira ordeni. Perú foi o prato servido 
tanto para mim como para o meu camarada que teve a honra 
de sentar-se á mesa do hotel. Cama e perú custaram-me 30$000 
(somente pela noitada!) - percebendo eu immediatamente 
que tinha sido roubado escandalosamente. Paciencia, estava- 
mos em terra civilisada e logar onde os criminosos se refu- 
giavam. 

Os donos dos hoteis são geralmente bastante ladinos, para 
esfolarem o pobre viajante que vagueia pelo mundo afóra: en- 
tendem-se em primeiro logar com o camarada. Este, com um 
cerebr'o geralmente pouco traquejado nas lides do alto bandi- 
tismo, vai contando o que sabe e muito mais do que não sabe, 
affirma positivamente ser o patrão possuidor de grande for- 
tuna, porque si assim não fosse não haveria de percorrer por 
méro passatempo os sertóes do Paranapanema etc. Aproveitan- 
do-se da rara opportunildade e sabendo que certa especie de 
viajantes não fiaz barulho por causa da conta alta, casca-lhe o 
dobro, pouco se importando com as consequencias, que 
nunca lhe poderão ser prejudiciaes, porque o viajante necessita 
do hotel e hotel ha só um ou dois no logar. 



No terceiro dia de viagem, depois de ter deixado ã fa- 
zenda do Sr. Capitão Jeronymo Magalhães, deviamos chegar ao 
logar chamado Tupá ou São Domingos. 

De São Paulo dos Agudos a Tupá são approximadamente 
oito leguas de caminho pessimo, areento, que, devido as cons- 
tantes chuvas que caem na zona é fundo e excavado. 

Por muitas e muitas vezes imaginei o que seriam dois car- 
ros de boi bem carregados, com carreiros turrões, si se encon- 
trassem entre dois barrancos como estes que acabo de mencio- 
nar. Depende muito do bom senso de ambos os carreiros de fa- 
zerem parar os seus carros quando um delles ouvir o outro 
gritar; mas quando os dois carreiros forem intransigentes e 
nenhum quizer ceder, ou si ambos forem inimigos não haverá 
morte ou pelo menos muita bordoada pelo caminho ? 

Chegamos já tarde. bem tarde em Tupá, e havendo pou- 
cas casas no logar o mais acertado seria procurar pouso na 
residencia do delegado de policia, que effectivamente nos reco- 
lheu com todo O carinho nos offerecendo o melhor aposento 
de sua casa. 

Dista este logar de Espirito Santo do Turvo 4 leguas e 
de Cerqueira Cezar 7 leguas; está situado sobre uma collina 
constituida de boas terras, distando legua das cabeceiras 
do Rio S. Domingos. O logar foi fundada mais ou menos em 
1835 e creado o districto de paz em 1859, devido, porem, a 
politica desorientada que era exercida aqui, o povoado retro- 
gradou e o previlegio de districto foi cassado. 

O S. Domingos primitivo desenvolveu-se por doação, 
de um patrimonio, em logar diverso do que o Tupá de hoje. 
0 s  doadores foram os proprietarios da Fazenda Floresta; devido, 
porem, aos continuas ataques de indios bravios foi o povoado 
transferido para onde se acha actualmente. S. Domingos per- 
tencia na epocha da transferencia a Itapetininga, de cujo logar 
dista 36 legoas. 

Pessoas velhas do logar me descreveram o incommodo que 
havia para os lavradores serviram de jurados em epocha de 
plantações e de colheitas. Elles deviam ir a Itapetininga e 
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muitas e muitas vezes era transferido o jury para outra data 
porque os jurados não podiam comparecer a sessão. 

Em 29 de Maio de 1891 foi creado novamente no logar o 
juizado de paz, cujo cargo de escrivão é exercido ainda hoje 
por pessoa do logar. 

Interessante é a porção de nomes que a povoação teve : o seu 
primeiro nome era o conjunto de dois Santos, que de nada va- 
leram para o desenvolvimento do logar: chamava-se elle S. 
João de S. Domingos. Depois recebeu o nome de S. João da 
Floresta até que ha pouco tempo o Sr. Secretario do Interior, 
n a  faina de indianilzar todos os nomes de logares pouco conheci- 
dos na geographia, baptisou-o com o de Tupá. 

A unica instituição existente é a escola para meninos. 
Quanto a pequena capella que tive occasião de apreciar 

nada de bonito tem e estava fechiada na occasião da minha vi- 
sita; ninguem sabendo onde estivesse a chave ou talvez dsn- 
do-me esta desculpa para não me deixarem entrar nella. 

De Tupá, bem cedo, seguimos, meu camarada e eu, rumo 
para Espirito Santo do Turvo, passando, de novo, por cerrados 
iguaes áquelles da zona de Campos Novos do Paranapanema. 
onde vegetam com abundancia o Pecego do campo, o Arati- 
cum ou Marolho e o Bacupari. 

Era Domingo e chegando mais ou menos ás 2 horas da 
tarde no logar, tive occasião de observar como era commerciaI 
o pequeno Espirito Santo do Turvo. 

Havia ahi uma enormidade de animaes arreiados e atados 
em postes adiante dos armazens e das vendas, cujos donos.ou 
jogavam ou palestravam junto ao copinho. 

Nunca julguei encontrar tantas vendas pelas bandas por 
onde viajava, parecendo-me haver em cada casa um balcão. 
balança e mercadorias sobre as pratelleiras. Padre ahi não 
morava. 

Passan~os de vereda pelo logar, pois tendo ainda 4 leguas 
de viagem puchada era necessario proseguirmos na excursão 
logo que os animaes tivessem descançado. 

Parece-me que o principal ramo de lavoura ahi é a cultura 
de mantimentos, principalmente do arroz e do milho, pois vi 



desses generos de primeira necessidade, enormes quantidades, 
ignorando, porem, para que direcção eram transportados, jul- 
gando serem consumidos na propria zona, pois, para serem 
levados a mais proxima estação de estrada de ferro era des- 
peza demasiadamente grande, devido a grande distancia. 

A's duas horas da tarde proseguiamos nosso caminho e o 
meu camarada me entretinha com chistosas anecdotas do logar, 
desenvolvendo uma fieira interminavel de superstiçóes nas quaes 
elle mesmo acreditava piamente e assim passava-se o tempo 
agradavelmente. O caminho era longo, mas a palestra era 
tão boa que quasi, desapercebidamente, atravessamos a fazenda 
do Sr. Joaquim Pereira. 

O caminho pelo qual passavamos denotava j á  maior f.7- 

tilidade si bem que o chão perto de Espirito Santo do Turvo 
seja secco e um tianto permeavel, verdadeiro chão dos serradóes, 
porem mais para S. Pedro do Turvo o terreno é mais fertil, en- 
contrando-se \,erdadeiras manchas de terra roxa, sobre a qual 
vegetam bellas mattas, entre cujas arvores percebi enorrnissi- 
mos cedros, que bem podiam ter um volume de 2 a 3 metros 
cubicos. 

Tambem encontra-se em toda a circumvisinhança de S. 
Pedro do Turvo enorme quantidade de arbustos da verdadeira 
Herva-mate cujas folhas, ahi mesmo, são preparadas pelos 
sertanejos e caboclos para o proprio uso domestico sem 
preoccupaçáo de vendel-as ao consumidor. Devo, comtudo, 
confessar que nunca me foi offerecida uma chicara de mate 
ou mesmo um chimarrão, de forma que não posso julgar de 
sua boa qualidade: si, porem, elle é feito da mesma maneira 
como se faz o nosso excellente café, então aconselho aos meus 
benevolentes leitores de não o experimentarem, pois o café aqui 
é simplesmente intragavel. 

Na fazenda do  Sr. Joaquim Pereira fomos acolhidos com 
toda a proverbial gentileza, tendo-nos, porem, prevenido o 
amavel dono da casa, que devendo se realizar a noute um terço, 
uma reza, pois era 20 de Janeiro, dia de S. Sebastião, seria 
possivel que não tivesse, como de costume, um bom quarto 
para nos offerecer. Percebi que era modestia do bom amigo. 



A reza effectuou-se junto a um altar onde haviam ima- 
gens de muitos Santos e Santinhos e figuras de outros Santos 
conhecidos e desconhecidos pelo leigo. Ahi se via a linda Ma- 
dona sextina de Raphael perto de Santa Cecilia ao piano. Era 
uma verdadeira collecção de santos. Sentiu o dono da casa im- 
mensamente que os violeiros, que deviam acompanhar o terço 
não tivessem vindo; si tivessem aparecido teria havido maior 
pompa na festa. Durante o cantico, que durou approximada- 
mente 1 hora, não deparei com a presença de mulher e tendo 
observado que tanto durante as d a n ~ a s  como nos terços as mu- 
lheres não se.apresentavam, tirei a conclusão que de duas uma: 
as mulheres não eram admittidas nos divertimentos dos homens 
ou então tinham acanhamento de se apresentarem, por haver 
na sala gente estranha e desconhecida dellas. 

Depois dessa diversão veio muito satisfeito o dono da fa- 
zenda palestrar commigo, conversa esta que durou até alta 
hora da noute, durante a qual me contou das multiplas ori- 
ginalidades da  zona onde nasceu e da qual ainda não arredou 
um passo para ver S. Paulo. 

Bem cedo, no dia seguinte, despedia-me do meu amavel 
hospedeiro e avido de chegar de novo a casa do meu amigo 
Sr. Coronel Antonio de Souza Guimarães, aonde presumia no- 
ticias de S. Paulo, fustigamos os animaes, que pisando de novo 
sobre terreno fertilissimo, isentos porem de qualquer belleza 
natural, chegamos de novo a S. Pedro do Turvo para começar 
depois, ha dias, uma nova e ultima excursão, que devia ser 
cheia de peripecias, ao magestoso Salto Grande do Paranapane- 
ma, distante 6 leguas de S. Pedro do Turvo. 
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POR 

FELIX SOARES DE MELLO 

natural de Propriá, .(Sergipe) e membro effectivo do Insti- 
tuto Hitsorico e Geographico de São Paulo e correspondente 

do de Sergipe : publicou, A consolidaqão do metro atravéz 
da historia, O Reisado Nortista, A Industria Paulista entre 
os annos de 1822-1922, De onde provem a depreciação do 

algodão brasileiro, Os estrondos da Tabanga, O Natal de 

Cararú, O algodão lacustre do Rio S. Francisco, A interpreta- 
qão da Lei do sello Federal e Estadual, Sergipe e seus ho- 
mens, A influencia do militarismo, na sociedade contemporanea, 
A religião e a liberdade e A musica religiosa e sua origem. 





O rio de São Francisco e suas tradicões 

SNRS. 

Antes de começar a exposição d o  assumpto a que me pro- 
puz, devo agradecer a benemerita direcção d o  Instituto Histori- 
co a honra que me concedeu, proporcionando-me esta palestra 
sobre cousas nacionaes. 

Nunca foi tão  necessario ao  Brasil, como hoje, a intensi- 
sificação d o  amor á historia patria, e ás lendas populares. que 
a embellezam. O que vou vos dizer, são dados colhidos n o  logar, 
e impressões pessoaes, que hoje relembro com saudade da  minha 
juventude. iúáo é propriamente uma conferencia, mas uma pa- 
lestra, cujo objecto não me parece desinteressante, exposta em 
linguagem, por assim dizer, local. 

Agiadeço, penhorado, a inclusão do nieu nome entre os so- 
cios desta bôa casa de estudo, de meditação, de recolhimento e 
guarda das tradiçóes nacionaes. A' memoria saudosa d o  Dr. 

' Alfredo de Toledo, a amizade des;iteressada d o  provecto socie- 
tario Lellis Vieirx, e dos Drs. Cerqneira Mendes e Francisco 
Morato, pelo interesse que tomaram, trazendo-me para aqui, 
eu devo o> meus melhores agradecimentos. 

"Se o mar  foi em todos os tempos o logradouro 
commum e o vasto campo de  união entre os paizes 
e a s  nações, o rio foi para cada paiz o guia seguro 
da  conquista e povoamento de seu territorio, a en- 
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trada sempre luminosa, de dia e de noite, mais que 
tudo - o largo seio maternal que desaltera e 
nutre." (AFF. ARIXOS - " O  S. Fra?zcisco e suas 
lendas"). 

"O S. Francisco, como um oasis no deserto, 
atravez dos sertões adustos de Bahia ao Ceari?, de 
Pernambuco ao Piauhy, é na verdade a terra da 
promissãb e o refugio daquelles póvos assolados 
pela secca prolongada e periodica. "(DR. TH. S:.M- 
PAIO, Enge~zhdiro). 

Senhores : 

O Rio de S. Francisco, cujo traçado aqui este mappa nos 
figura, foi descoberto aos 4 dias d o  me? de Outubro de 1501, 
precisamente no dia em que a Igreja Catholica celebra a festa 
do grande Patriarcha S. Francisco de Assis. Dahi, a denomi- ' 

nação que até hoje se conserva. (1) 
Com certeza, estes factos se achão minudenciosamente 

narrados pelos historiadores patrios e luzitanos. Da 1." esqua- 
drilha, que D. Manoel V enviou, para explorar a região desco- 
berta. por Cabral, o seu commandante deu áquelle dia, com a 

(1) "Stevenson, tira de Canerio (segundo o Padre J. B. HaIfkemeyer, 
lente de Historia) a segunda lista de nomes que attribue a viagem de 
Americo, (The M. \V. Chart. Cane rio p. 52).  

San Rocho, 1 G  de agosto - Rio S. Agostino. 28 de 
agosto - Santa Maria, 8 de setembro - San Miguel, 29 de 
setembro - Rio San Ieronimo, 3 de setembro. 

Rio San Franeesco, 4 de outubro - Rio de Vargine, 
21 de outubro - Baie de Tute Santo, 1.0 de novembro. 

Rio Santa Lucia, 13 de dezembro - S. Thomé (Serra), 
21 de dezemhro - Baie de Reis, 6 de janeiro - Rio Santo 
Antonio, 17 de janeiro. 

S. Sebastião (porto), 20 de janeiro - S. Vicento (porto), 
22 de janeiro. 

Alapego de San Paulo, 25 de janeiro. 

Mas a primeira difficuldade que se levanta contra essa combinação 
está na violencia que o autor faz a ordem eni que estes nomes vão marcados 
no mappa. O rio de S. Agostinho (28 de agosto) está ao sul da  Bahia de 
Todos os Santos (1.0 de novembro); Santa Maria da Gracia (G de setembro), 
ao sul do Rio S. Francisco (4 de outubro), como ainda o rio de S. Jeronymo 
(30 de setembro). Mais evidente torna-se o engano de Sterenson, conforme 
o mappa anterior de Cantino. 

La jP  encontramos os nomes de S. Miguel, S. Francisco, Bahia de 
Todos os Santos que. como temos demonstrado são o resultado de viagem 
anterior. Essa relacão de iioInes não póde portanto, ser attribuida á bmerica 



fóf de um rio, ao qual em obçervancia ao Calendario Juliano, 
baptizou-o de, - RIO S. FRANCISCO. 

O Governo Imperial, no intuito de promover o en- 
grandecimento do Brasil e facilitar as suas relações internacio- 
naes, desenvolvendo a navegaçáo e o commercio dos rios Ama- 
zonas, Tocantins e S. Francisco, houve por bem, depois de ou- 
vir  o seu conselho, decretar o seguinte: 

Art. 1." - Ficará aberta, desde o dia 7 de 
setembro de 1867, aos navilos mercantes de todas as 
nações, a navegação do rio Amazonas, até á fron- 
teira d o  Brasil; do  rio Tocantins até Cametá: do  
Tapajóz até Santarem; d o  Madeira até Borba, e 
d o  rio Negro até Manáus. 

Art. 2 . O  - N a  mesma data fixada no art. 1.O, 

ficará igualmente aberta a navegação do Rio de 
S. Francisco até a cidade de Penêdo. 

Os meus ministros e secretarios de Estado, pe- 
las repartições competentes, expedirão ordens e re- 
gulamentos necessarios para effectuar execuióes 
deste decreto. 

pela casual circumstancia de quadrarem e111 uma ordeiii que se adapta ao 
caleiidario." 

O erudito lente de Historia teiii razão, porque primitivamente se 
dewobriram os portos narega~cis, iiiaritiirios e fluviaes, e, depois, os rios 
affluentes, quer ao sul, quer ao norte. Aqui esta uiil exemplo: O rio de 
S. Francisco, isto é, a sua embocadura no Oceano Atlantico, por onde 
passou a primeira esquadra que D. Manoel mandou explorar a regiáo desco- 
hei-ta por Cabral, foi vista ao 4 de outubro de 1501. Está provado, pela 
successão dos factos, que tudo mais que occorreu, sobre este rio. foi poste- 
riormente a data do calendario. E quando o mesmo calendario influissc 
para isso, teriainos que caminhar para adiante, como succedeu com o 22 
de ahril de 1500, hoje solemnisado a 3 de maio, por effeito do mesmo 
caleiidario. O saudoso homem de letras, Afionso Arinos, ein março de 1915, 
iio Salão Germania, na sua 3.8 conferencia sobre o S. Francisco e as suas 
leiidas, a qual tive a honra de assistir, assim se exprimiu: "A primeira 
esquadrilha de reconhecimento, iiiandada ao Brasil por D. Manoel, em 1301, 
havia reconhecido a foz do S. Francisco. 

O seu commandante Tinha bnptisando (até então tinha denominação) 
pelo calendario da Igreja as  terras que perlonga~a - sabo de S. Agostinho, 
Rio de S. Francisco. Bahia de Todos os Santos, Cabo de S. Thoiné, S. Viceute, 
etc." - Dahi se conclue que a einbocadura do S. Francisco, no Atlantico 
foi vista em data de 4 de Outubro de 1501, e o nome applicou-se a tod8 
o rio conservando-se. 

Estes eram portanto, os portos maritimos de norte a sul, que a esquadra 
luzitana ia avistando, e denominando-os de accôrdo com o calendario Gre- 
goriano. 

"Entretanto foi esta a 1." secçáo do nosso littoral descoberto pelos 
portuguezes aquella onde achou franco abrigo a armada de Cabral, quando 
nos dias de Abril, da era de 1500, lança\a ferro eni Porto Seguro.>' 



Antonio de Sá e Albuquerque, do meu conselho, 
senador do  imperio. Ministro e Secretario de Esta- 
do dos Negocios Extrangeiros, assim o tenha enten- 
dido e o faça executar. Palacito do Rio de Janeiro, 
em 7 de setembro de 1866, 46" da Independencia e 
do Imperio. - Com a rubrica de sua M. o Impe- 
rador (assignado) ilntmzio Coelho de Sá e 41bzd- 
qzterque. ( 2 )  

(2) No Coiigresso de Liiiia, capital do Peru, realisado em 1804, o 
pensamento dos Governos A~nerjcanos, sobre a iiavegação dos rios, ficou 
claramente evidenciado no projecto de tratado que diz: 

"Art.. 1.0 - Os Estados coiitractantes, obrigam-se a imnter abertos 
ao coniiiiercio do iiiuiido seus portos, r i n s  e mercados, mediante as leis 
e reçulairientos de cada Estado ao amparo dos direitos das geiites." 

Tendo o Governo do Peru, em nota de 23 de agosto de 1865, reclamado 
do Goveriio Brasileiro varias exigencias para boa cominodidade dos seus 
vapores e passageiros. O Governo brasileiro, por intermedio do seu Minis- 
terio dos Extrangeiros. iião só attendeu a reclan~ação exigida, como ainda, 
fez outras concessões. A primeira reclaniação esta concebida do seguiiitc: 

1.0 - "Designação de outros logares mais além dos já designados, 
para os navios peruanos coinmunicarem com a terra. 

2.0 - Permissão para os passageiros desses navios poderem desembar- 
car e ficar independente de licença das autoridades locaes, em todos os 
portos de escala, não o podendo fazer sem essa licença lios de arribada.' - (Relat. dos Neg. M. dos E. de 1866, pag. 126). 

O Governo brasileiro declarou quaiito ao ponto, concedia a per- 
missão solicitada, porém, sómeiite nos portos de Beléni, Manaos e Taba- 
tinga, podiam os passageiros desembarcar sem licença prévia, excluindo, 
poréiri, os demais portos, por deperiderem de licença. (Sota de 12 de setenibro 
do mesmo anno de 18s.)  

h vista do exposto, perguiita o Dr. Tavares Bastos, tio seu estudo 
sobre o Valle do Amazonas e S. Francisco, para que esta exigeiicia quanto 
aos passageiros, só porque viajavam em navio peruano? Fazendo outras 
interrogações responde teriniiiaiitemente sobre os inconvenientes dessa con- 
cessão, no seu modo de entender, no longo e elaborado parecer. 

Mas, o notavel hornem de letras iiáo pensou por certo que todos 
anibicioriaiii as riquezas naturaes brasileiras pois, assim como os hmeri- 
canos têm a pretenção de querer possuir o 'maior rio do muiido, fazendo 
fusão do Mississipe çoiri o Missuri, que, matematicaiiieiite sSo dois rios, 
tambem os peruanos, por não Ihes pertencer o Amazoiias, (Aniapá Brasi- 
leiro), eiiibora nascesse em seu sólo, queriam impor condições aos nossos 
portos, restringindo as nossas leis sagradas, junto ao valle do Amazonas. 

O principio de livre navegaçáo dos grandes rios, foi repudiado pelo 
Governo Brasileiro, e está bem evidente do Magistral discurso, na memoravel 
sessão de 1802, pelo deputado Paranhos, quando se tratou de negocios do 
Paraguay. 

Tantas foram as notas exigentes do Go\,eriio Peruano, que o Governo 
Imperial se viu na dura contingencia de regulaiiientar, coiicedeiido a nave- 
gação e commercio peruano, as franquezas e iseiições, em toda a extensão 
do littoral brasileiro. - (Convenção fluvial, Art. 2 - 23 de outubro de 
1838 - Decr. 1863). 

"A navegação dos rios por onde passa a fronteira ou 
o liniite das duas nações será c o m a m  ás suas nações, 
em todo o espaço que o ri; percorre por entre duas margens, 
pertencentes as duas nações; mas, a iiavegação e uso dos 
dos ditos rios seráo de propriedade exclusiva da iiação pro- 
prietaria das duas margens, a partir do ponto em que come- 
çar esse dominio." - (Rel. - Janeiro de 1864, do Marquez 
de Abrantes. 
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O mesmo Governo Imperial, no intuito ainda de ampliar e 
tornar accessivel e navegação deste rio, de Penedo acima, fa- 
sendo destribuir ás cidades marginaes o serviço postal com a 
rapidez possivel, decretou o seguinte: 

Decreto n." 7.123 de 4 de janeiro de 1879. 
"Hei por bem approvar o contracto que com 

este baixa celebrado entre a Directoria Geral .dos 
Correios e Antonio Ulysses de Carvalho, e José Ma- 
ria Gonçalves Pereira para o serviço de navegaç.50 
a vapor do Rio de S. Francisco, desde a cidade de 
Penedo á villla de Piranhas. -João Lins Cansansão 
Simimbú, do  meu conselho, Senador do Imperio, o 
faça executar. - Palacio do  Rio de Janeiro, 4 de 
Janeiro de 1879, 58" da Independencia e do Imperio. 
(Está a rubrica de S. M. o Imperador)". (3) 

(3) O decreto n.0 7123, de 4 de janeiro de 1879. Approra o contracto 
celebrado com Antonio Ulysses de Carvalho e José Maria Gonçalves Pereira, 
para o serviço da navegação do baixo S. Francisco. 

"Hei por bem approvar o contracto que com este baixa celebrado entre 
a Directoria Geral dos Correios e Antonio Ulysses de Carvalho e José 
Maria Gonçalves Pereira, para o serriço da navegação á vapor do Rio 
S. Francisco. 

João Lins Vieira Cansansão Siniinbu, do Meu Conselho, Senador do 
Iinperio, Presidente do Conselho de Ministros, Ministro e Secretario d r  
Estado dos Segocios da Agricultiira, Coniiiiercio e Obras Publicas, assim 
o tenha entendido e faça rxecutar. Palacio do Rio de Janeiro, eni 4 de 
janeiro de 1879. 58.0 da lndcnendeiicia e do Ininerio. 

Coin a ruhrica de Sua Magestade o ~riiperador: Jogo Lins Vieira Cansari- 
são do Sininibú." 

Contracto que celebrani a Directoria Geral dos Correios, autorisada 
por aviso de 2fi de corrente niez, e Antonio C'lysses de Carvalho e José 
Maria Goiiçal~es Pereira, para o serviço da navegação por vapor no Rio 
S. Francisco do Sorte. 

- 1 -  

Antonio Ulysses de Carvalho e José Maria Gonçalves Pereira obri- 
gam-se a manter por si, ou por meio de uma coinpanhia, o serviço da 
navegação por vapor no Rio S. Francisco desde a cidade de Penedo ri 
Villa de Piranhas, fazendo os vapores unia viagem redonda por seniana 
coni escala, tanto na ida coim na volta, pelos portos de Propriá, Traipu, 
Curral de Pedras e Villa de Pão de Assucar. 

A Empreza dará começo A navegação dentro do prazo de 4 inezes, 
contados da data da approvação do presente contracto, empregando pelo 
iiienos dous vapores apropriados para tal serviço. 

Os vapores, de que a Empreza fizéra acquisição para esse serviço, 
ficarão isentos de quaesquer impostos por transferencia de propriedade ou 
matricula e deverão ter capacidade para 100 tonelladas de carga, acomnio- 
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O decreto de abertura do Rio S. Francisco, a o  commercio 
internacional, repercuti0 no Brasil inteiro, do  Amazonas ao Pra- 
ta ,  justamente quando se festejava o anniversario da  indepen- 
dencia nacional. 

dações por 20 passageiros de caiiiara e espaço para 30 de convéz e marcha 
de 8 milhas por hora no mininio. Estas condições serão rerificadas por 
uma con~riiissão nomeada pelo Governo Imperial. 

Os vapores que a Eiripreza eiiipregar, gosaráo de todos os previlégios 
e isenções de paquetes e a respeito de suas tripulações se praticará o mesmo 
que se pratica com os navios de guerra nacionaes, o que não os isentará 
todavia dos reguIainentos policiaes e da Alfandega. 

Os vapores deverão ter a bordo os sobresalentes, aprestos, material, 
objecto do serviço dos passageiros, o numero de officiaes, machinistas, 
foguistas e indiriduoq de equipagem. que forem necessarios á juizo do 
Governo, que poderá fiscalizar esse serviço e tomar as provideiicias indispeii- 
saveis para que as suas prescripções sejani observadas. 

Os dias e horas de partida, o tempo de demora em cada porto de 
escala, bem como a duração da viagem redonda, serão fixados em tabella 
organizada pelo Presidente da Prorincia de Alagoas, de accôrdo com a 
Empreza e approvada pelo Ministro da Agricultura. Esta tabella será 
reiista sempre que o Governo, de accôrdo coin a Empreza, entender con- 
veniente. Os prazos da deinora serão contados por horas uteis, do momento 
eiii que os ~apores  fundearern, ainda que seja ein doiiungo ou dia feriado. 

- VI1 - 
As Repartições Fiscaes dos portos em que os Tapores têm de tocar 

expedirão os despachos necessarios para se proceder ao desembarque ou 
ennharque da carga ou das eiicoinniendas que elles transportarem ou t i ~ e -  
reiri de transportar com referencia a descarga ou carga de qualquer 
embarcação e sem. embargo de doniingos ou dias feriados, admittiudo por 
coiiseguinte despachos antecipados a cargo e as eiicommendas que por 
\eiitura tenham de ser transportadas pelos vapore4 da Empreza. O Presi- 
dente cla ProTincia e Autoridades locaes dentro de suas faculdades Ihes 
prestarão a protecção e o auxilio de que por qualquer motivo necessitarem 
para continuação de sua viagem deiitro do delido tempo, e ein cumpri- 
iiieiito do coiitracto coni o Governo Imperial, pagas pela Empreza todas as 
despezas nos casos em que ellas t i~e rem logar. 

- VI11 - 
As Repartições do Correio terão as suas inalas sempre promptas a 

tempo de iião retardar a viageiri dos vapores aléiii da hora marcada 
para sahida. 

- IX - 
A tarifa das passagens e fretes será organisada de accõrdo e com 

appro~ação do Governo, ficando desde já estabelecido que as passagens e 
fretes por conta do Estado gosarão de abatimento de 10 % nos preços 
fixados da dita tarifa. 

- X -  

A Empreza farrl transportar gratuitamente as inalas do correio obri- 
gando-se a fazel-as coiidu~ir de terra para bordo, e \ice-versa, ou a entre- 



Por estas grandes arterias mediterraneas até então incog- 
nitas, subiram valorosos exploradores até os invios sertóes. - 
E depois, - o povoamento do só10 multiplicou-se, a lavoura se 

gal-as aos agentes do correio devidamente autorisados para recebel-as. Os 
Conimandanies passarão e exigirão recibos das niialas que entregarem ou 
receberem. - S I  - 

A Empreza fará transportar gratuitamente quaesquer sommas de 
dinheiros, que se renietterem do Thesouro ou Thesouraria Geral da Pro- 
x-incia ás Estações Publicas dos diversos portos de escala e vice-ver~:~. 
Estas remessas serão encaixotadas na forma das instrucções do Tliesouro 
de 4 de Setembro de 1865, e entregue os volumes, que as contiverem ao4 
Commandantes dos vapores sem obrigação de procedereiri elles a conta- 
gein e referencia das niesmas soinrnas assignadas préviamente coiiheci- 
inentos de embarque, segundo os estylos coiiniierciaes. Fica entendido que 
a 'estituição dos volumes iiitactos, isto é, sem sigiial exterior de violação 
isenta os Coinrnandautes de qualquer responsabilidade. 

- XII - 
Em retribuiçáo dos serviços especificados neste contracto a Empreza 

receberá a subvenção annual de 40 contos de réis; sendo o pagamento feito 
em prestações inensaes na Tliesouraria de fazenda da Provincia das Alagòas, 
independente de qualquer auxilio pecuiiiario que pelos cofres provinciaes 
seja concedido á Empreza. 

- XIII - 
A Einpreza fica sujeita as seguintes multas: % 1.0 - de quantia egual 

á subvenção respectiva, senão effectuar algunia das viajens contractaclaa. 
8 2 . O  - de 100 á 500 mil réis além da perda da subrenç5o respectiva se a 
viagern depois de encetada for interroriipida por força iriaior, não tera 
lugar a multa, e a Ernpreza perceberá a subvenção correspondente a;> 
numero de milhas navegadas. Fica poréiri entendido que não é consideradc 
caso de força maior a do Rio. . p  3.0 - de 2006000 de cada prazo de 12 Iioras 
que exceder ao marcado, tanto para a partida como para a chegada dos 
vapores. § 4.O - de 100$000 á 200$000 pela deinóra que houver na entrega 
e recebimento das malas do correio ou pelo seu estrario o não acondiciona- 
inrnto á bordo. - XIV - 

Quando a deinóra, de que trata o § 3 . O  da condição antecedente, for 
motivado por ordem do Governo, os seus delegados pagará este a Eiiipreza 
a respectiva iiiulta o Governo, se a deinóra por elle determinada, a quai 
será seiripre por escripta, for causada por sedição, rehellião, ou qualquer 
perturbação de ordem publica; e a Ernpreza, se a deniora for causada por 
força maior. - XV - 

A intervenção do serviço coiitractado por mais de um mez em toda 
a linha ou parte della, sem ser por effeito de força maior, sujeitará a 
Empreza, a indeiiinisação de todas as despezas que o Governo fizer para a 
continuação do referido serviço durante o teiiipo da interrupção, mais a 
iiiulta de 60 %, das mesmas despezas tio caso de abandono além da cadu- 
cidade do contracto a Empreza pagará a multa de 50 % da subx-enção 
annual, entendendo-se por abandono a iiiterrupção do serviço, por iiiais 
de tres mezes, salvo caso de força iiiaior. 

- XVI - 
No caso de declaração de guerra eiitre o Brasil e qualquer potencia, 

durante o prazo deste contracto, o Governa se obriga a indemnisar a Empreza 
o premio seguro de seus vapores pela risco de guerra sómente, ficando 
a cargo da  Empreza o seguro pelo risco maritinio. 

- GVII - 
O presente contracto terá vigor até o fim do corrente exercicio e por 

10 annos se for approvado pelo Corpo Legislativo. 



desenvolveu e o commercio se estendeu até ás remotas paragens 
fluviaes. (4) 

-- 

- XVIII - 
Os eifeitos desse contracto ficaiii depeiidentes de sua a~pro\~açào pelo 

Goierno Iniperial. Directoria Geral dos Correios, erii 26 de dezembro de 1878. 
1,uiz Pliriio de Oliveira, Antonio Ulysses de Carvalho, José Maria Gonçalves 
Pereira. Coiiio testeinunhas, José Ricardo de Andrade, José Goriies Paes. 
S.0 2 - 420$01)0. Pagou 42W000 de sellos. Recebedoria, em 26 de dezembro 
de 1878. Linia Campos Lemos - Confere - José Ricardo de Andrade. 

Por iiiorte do Emprezario Jose Maria Gonçalves Pereira, o Cel. Antonio 
Clysses de Carvalho assumiu, por largos annos a responsabilidade desse 
contracto. J á  coin o 'Goveriio Imperial, já com o Governo Republicano. 

(4) O grande escriptor bahiaiio, Rernardiiio de Souza, manifestando 
as suas impressões sobre a revolução Chineza, no "Jornal de Noticias da 
Bahia", de 24 de novembro de 1811, sob o titulo "A margem do Yang-Tse 
Kiang", apaixonou-se tanto, que, se não fosse o S. Francisco cortar grande 
parte de extensão bahiana, e o Aniazonas, o Amapá Brasileiro, admirado 
do niundo inteiro, elle diria que o Yang-Tse Kiang, era o riiais rico e 
iiiagestoso do Universo. E, sinão vejainos: 

"O rio Yang-Tse-Kiang, ou rio Azul, é uin potente curso 
de aguas; oriundo das regiões de Katchi e formado pela conver- 
gencia de tres ribeiros - Namei'ton, Toktoniai e Katsi, per- 
corre 5.100 km. até çhigar ao Oceano com urna bacia hydro- 
graphica de quasi 2.000.000 de k111. quadr. 

Assim. geogra~hicandente é o inais imnortante do Paiz: 
qiiatorze iioÍiics diff>reiites iiidividua1iz;irii o <.stirado curso, iiCo 
fultaiido os (iue ssiiibolis:ciii a atliiiir;ic:io do lioriiriii de terras 
enxutas e pobres,-conio Dalai - o Mar. 

Economicarneiite, a sua preeminencia é incontestavel: 
regando a zona inais rica e mais povoada do Reino das Flores, 
e111 seus bordos estadeiam-se as installações niodernas da grande 
iiidustria que dispõe de elementos bastantes para o seu equi- 
librio e progresso. JA affirmava o sahio Viajar, que foi Ale- 
xandre Humholdt, que os dois centros da civilisação no futuro, 
seriam as ourelas do rio ALUI e as margens do nosso incompa- 
rarel Amazoiias." 

So  I'alncio de Moiiróe, o Dr. J. Carneiro, niaiiifestaiido-se sobre o 
S. Francisco, disse: - "O homem alenta-se, revive, renioça porque 14 
no espaço o deseinpenhas de uma catarata de nimhus, que sobre os hoin- 
bros, a priiiieira pancada espera receber." - "Alli a natureza e grande 
e artista das iórnias caprichosas dos toscos torrões e dos elegantes mina- 
retes de calcareo, carcomido pelas aguas, alli, debuxa quadro de Yolita 
sobre o firmanrento azul como a saphyra". Tal C o rio de S. Francisco. - 
"Infeliz de queiii não o conhece, disse um dia uin grande homem. 

Proseguindo diz ainda o Geographo BerLardiiio a proposito do rio 
chinez: "O movimento commercial é estupendo, e, senão singra o seu 
leito desinipeùido e farto uiiia frota a vapor conio a do Mississipe, do 
Rheno, ou mesmo Volga, todavia, milhares de barcas, chalanas e funcos 
sóbeni e descem o aIveo da grandiosa estrada que marcha." 

Eni tempos que se foram, já era bem avultado o movimento: - 
Marco Polo, viajalite de Veneza, que visitou como primeiro Europêo as 
terras do grande Khan dos iiioiiges. no seculo XIV, diz em suas narra- 
tivas, que, nas ondas do Khang, fluctuam mais navios carregados, mais 
riquezas e iiaercadorias, do que nos rios e inares de toda a christandade 
reunida! Historicamente é duas vezes famoso. De suas margens partiu o 
écho da  eniancipação Patria. 

"Os estrados contractaiites ohrigain-se a manter abertos ao commercio 
do niundo seus portos, rios e mercados mediante as leis e regulamento 
de cada Estado, ao ainDaro do direito das gentes.'' (Congresso de Lima. 
1864). 

Pode ser outro o alvo da politica brasileira? (T. Bastos). Entretanto, 
o espirito da conquista, transmjttido pelos Portuguezes, tem animado certos 
iiiaiiejos diploiiiaticos coin o fiiii de con5agrar o principio egoista. 



Nas terras altas, e bem altas, a centenas de leguas, subindo 
ás dezenas catadupas que cobrem arrecifes e lageiros, cortam e 
rasgam grótas, precipicios, cumes abrutos de granitosos despe- 
nhadeiros: subindo ainda até á Canastra, o celebre Baráo 
Eschwge encontrou, em fôrma de cacimba - ao sahir da serra 
a Cascata d'Anta hoje Cascata de S. Francisco, fonte crystal- 
lina do caudaloso S. Francisco. ( 5 )  

O baixo rio é a parte mais sulcada e separa os Estados 
de Alagôas e Sergipe até á fóz, no Oceano Atlantico. Esta 

parte baixa, como a zona maritima, é a mais populosa, onde a 
lavoura está mais desenvolvida e o commercio mais activo. (6) 

(5) Affonso Arinos, sobre o curso do S. Fraiicisco, diz: - "Em vez 
de iiascer lia lagoa Dourada, que deixou o sru iioiiir a uiii pequeno povoado, 
rico de ouro, a seis legoas de suas foiites herii alto iia serra da Caiiastra, 
e correiido por este planalto niirieiro de cerca de inil metros de altura 
desenipeiilia-se no seu comleço, formando a bellissima Cachoeira da cascB 
Daiita que A. de Saiiit Hilaire visitciu e descreveu coiicordando com 
Eschwege, ein dar-lhe 203 111. de altura." 

Os rios do Brasil formarii quatro extensas Bacias, sem coiitar os de 
segunda ordem. 

Em primeiro logar, salienta-se a do Aiiiazonas, eiii segundo e terceiro 
logar as do Tocantins e Parana, e finaliiiente, a quarta, a do Rio S. 
Francisco. O grande Amazo~ias que se exteiide 3.828 klni. eni tcrritorio 
brasileiro, occupa uina superficie de 26.400 klm. quadr. 

As suas aguas elevam-se nas grandes eiicheiitcs até 10 metros acima 
clo nivel iiatural, penetrando pelo iiiar, cerca de 1.320 inentros encon- 
traiido-se agua doce ainda depois de perder de vista a terra. 

O Rio de S. Francisco percorre a parte ceiitral brasileira, banhando 
os territorios de Minas Geraes, Perriaiiibuco, Sergipe e Alagôas. Conta o 
grande Geologo Orv. Derby, quando descreveu o aspecto pliysico, serras e 
cliapadões, classificou do seguinte iuodo a serra da Caiiastra: 

"A cadeia ceiitral, ou goyana, consta pelo iiieiios de duas divisões 
distinctas: a das serras da Canastra e Matta d a  Corda, que se extendein eni 
direcção geralrnente septerntrional desde as cabeceiras do S. Fraiicisco atC 
a iriargeiii meridional da bacia do grande affluente occidental, - o Paracatú, 
e as das montanhas do Sul de Goyaz, que se exteiideiii na direcção do i\'. E. 
entre as cabeceiras das bacias do Tocaiitiiis Araguaya e do Paraiia. A 
primeira destaca-se da lombada inencionada, que da serra da Maritiqueira 
se extende através do Sul de Alinas Geraes. Seu poiito culminante é a serra 
da  Canastra, onde iiasce o rio de S. Francisco, com elevação de 1282 riietros." 

(6) A industria e coniiiuercio do S. Fraiicisco precisam de recursos 
para a sua expaiisão e prosperidade, coiiipetiiido aos iiossos represeiitantes 
trahalliarem, coin sinceridade e patriotisiiio, em pró1 da  elera'ção desta 
zona, indiscutirelinente urna das niais iiriportaiites e futurosas do Korte 
da Republica. 

"h  Natureza protegeu-nos coiii a fertilidade do só10 e com a fortuna 
das materias priiiias para a nlanufactura dos nielhores productos industriaes, - resta ao poder publico favorecer-lios coin os heneficios já indicados e 
coin os quaes poderenios ufanarnios de perteiicer a um só10 rico e invejavel." 

O Dr. Carneiro, ao expandir as  suas grandes idéas sobre o seu grande 
desenvolviinento e futurosa iiidustria, diz: "São vos adinireis dessa prodiga- 
' lidade, aiiida niesquinlia, quando agora vos affirinanios ser a grande bacia 
"do S. Francisco aquella eiii qiie todas as culturas vingaram e progridem, 
'Lriotaiido-se, dentre ellas, a do algodão, que póde exteiider-se do ralle aos 
"diVisores de aguas, formando assiiii e de futuro a niais notavel zona algo- 
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A estrada se assenta sobre uma extensa rocha, e de difficil 
construcgão. Foi a grande Inglaterra que c o n t r i b u i o ,  com seus 
technicos para a realização desta obra g r a n d i o s a ,  que se chama 
Paulo Affonso. (7) 

Pasemos ao baixo São Francisco, pois delle que vamos 
tratar. 

(7) X . O  364. Agricultura, Coininercio e Obras Publicas. Em 19 de 
junho de 1878. Approra as instrucções para a direcção e adiiiiiiistração dos 
Estudos da  Coiistrucçáo da  Estrada de Ferro I'aulo Affonso. Sua Magestade 
o Iiiiperador. Ha por beiil approvar as  iiistrucções que com essa baixaiii 
assignados pelo Chefe da Directoria das Obras I'ublicas, para a direcção 
e admiiiistraçáo dos Estudos e coiistrução das Obras, da  Estrada de Ferro 
de Paulo Affonso, nas Pro~~inc ias  de Alagôas e Periiailibuco. Palacio do 
Rio de Janeiro, em 19 de junho de 1878. João Lins Vieira da  Caiisansão 
Sinimbú. 

Os estudos definitivos da  Estrada de Ferro Paulo Affonso, só tireraiii 
approvação depois de uni longo periodo. dlerido a iiiiia serie de difficuldades, 
attentas ás  coiidiçóes do sólo granitoso, e da  do dispeiidio seiiipre crcsceiitr 
das  obras. Tevr pois, solução definitiva eiii julho de 1879, co~iio se infere 
do seguinte decreto: 

Decreto 1 i . O  7323 de 5 de jullro dc 1879. Approra os estudos definitivos 
da  Estrada de  F$erro Paulo Affoiiso, nas proriricias das Alagôas e Per- 
iiairiburo, desde Piranhas até Jatoba. "Hei por beiii approvar os estudos 
dcfiiiitiros da Estrada de Ferro Paulo Affonso nas Proriiicias das A l a e a s  
e e Periiaiiibuco, na extensão de 107 kliii. e 133 iii., desde o Porto de Pirarilias 
atb Jatobá, organizado pelo Eiigenlieiro riii chefe da  niesiiia estrada. JoS0 
Liiis Vjeira Cansaiisão do Siniinbii, do Meu Conselho, Seiiador do Iiriperio, 
I'residente do Conselho de Ministros, XIiiiistro e Secretario do Estado dos 
Segocios d a  Agricultura, Comnicrcio e Obras Publicas, assiin o teiihaiii 
entendido e façça executar. I'alacio do Rlio de Janciro, em 3 de jullio de 
1879, 58.0 da  Independencia e do Iiiiperio. Coiii a rubrica de Sua blagestade 
o Iiiiperador. João Lins Cansaiisão do Siiiiiiibu." Esta estrada de Ferro 
de Piranhas a Jatobá, leve por fini ligar o alto ao baixo S. Francisco, 
tornado iilais aproveitaveis, cerca de 1818 kliii. de franca navegação, logo 
que se effectueiii os graiides ii~ellioranientos projectados no rnesiilo rio. O 
Capital para esta estrada da  bitola de 1 iii foi orçado em 1.135:000$000, 
segundo os estudos do Estado de Alagòas. Èstli sujeito ao Poder Legisla- 
t i ro  urn projecto de lei, concedeiido garantia de juros aos Capitaes iieces- 
sarios ti construcção da Estrada, e ao iiielhoraii~ento do rio. Esta cstrada 
foi aberta ao publico coiii urn trecho eiitre Xlochotóó e Jatobá, em 2 de 
Agosto de 1883; tem unia extensão de 116 11 e 802 in. O trecho que lisa 
Bôa Vista, a cidade Piranhas, e m  Alagoas, cuja iiavegação interronipidn, 
coiitem uni trecho de perto de 70 leguas, iiotaildo-sr que a distaiicin desta 
ultiiiia cidade á Barra, no Oceaiio Atlaiitico, é de 250 kliii. "h cidade de  
Pirapóra, uma das iiiais florescentes do Estado Mineiro, está ligado a0 
Rio de Janeiro, por 1006 kliil. de estrada de ferro de larga e estreita bitola." 
h cidade de Joazeiro, que faz parte do trrritorio hahi:irio, que esta ligada 
por estrada de ferro, iiunia extensão de 37Ckliii. "O interior da  hfr icn por 
seculos abandonado, está sendo, lia actualidade, objecto dos iiiais desvcl- 
lados cuidados administrativos do Egypto, da  Iiiglaterra. da  I.'ranqa e de 
outro paizes. Iém da  estrada de ferro que em breve cortará o Contineiite 
de S. a S. e de I,. a O., estão seiido i'raiicnniente iiaregareis, - o Silo, o 
Congo e o Niager. 

Essas coii>rnunicaçÕes internas, seinpre prejuizo das de littoral, ocea- 
nico, darão a vasta região africana uiiia iiiiportaiicia social até eiitáo jaiiiais 
imaginaòa." (O S. Francisco P. 18 6. Barboza Eiig.). Tratando ainda da 
grandeza das bacias dos rios brasileiros evidenciou o iiieio iiiais adequado e 
ecc~:ioinico de estradas estrategicas, ligando e estrritniido as  iiossas rela- 
ções internas e exteriias do paiz, coni os dois Estados Sul hinericaiios. "A 
do S. Francisco' que coiistitue a grande nrteria de Niiias e Bahia e interessa 
directainente A Periiaiiibuco, sergipe e Alagòas, b iiaregarel em 4.821 kliii. 
Basta esta siiiiples synthese para evideiiciar a alta coiiveiiieiicia de sereni 
ligadas as  rastas e iinportantes bacias liydrographicas referidas. São uni- 



NAUFRAGIO DO 1." BISPO DO BRASIL 

D. Pedro Fernandes Sardinha, tão celebre na historia Pa- 
tria quando, a chamado de El Rei D. João 111, seguila, em um 
hiate para Portugal, naufragou, ao passar pelos celebres baixios 
de D. Rodrigo, proximo á barra do S. Francisco, em Cururipe, 
no Estado de Alagôas. Ainda com vida, porém, sendo levado 
á terra, foi traiçoeiramente devorado pelos anthropophagos 
Cahetés, senhores então daquellas paragens. Desappareceu por 
este successo tragico a lucta entre o Bispo e o Governo de Duarte 
Costa, em 1555. Sardinha serviu apenas um anno neste go- 
verno, visto ter Duarte Costa, o successor de Martim Affonso, 
assumido as redeas do governo em 1554. 

O 1." Bispado do Brasil foi creado em 25 de fevereiro de 
155 1 ,  por instancias de D. João 111, e o Papa Julio 111, fundou 
a séde, pela bulla - super specula milita?ztis Ecclesiae. 

P H A R O L  D A  B A R R A  A' N O I T E  

Sobre o ponta1 (uma collina pouco elevada), ao lado es- 
querdo do rio, no Estado de Alagôas, está situado o Pharol, de 
se batem violentamente com as do mar, formando rolos enor- 
mes, cujos raios se estendem a mais de duas milhas. As tres 
Atalaia, providencia da navegação maritima, á noite, na entra- 
da e sahida da barra, cujos baixios e escólhos, só os conhece 
bem quem teve o habito de por elles passar. As aguas do rio 
primeibras ondas ernpolladas, na entrada, devido aos grandes 

dades geographicas lia phrase de eiiiiiieiitcs escriptores, as quaes iião con- 
vem perniaiiecereili isoladas iio todo nacioiial. E' iiidispensavel fazel-as 
cohesas. Para realizar este "desideraturir" bastará coiistruir unia linha fer- 
rea de cerca de 300 kliii., de facil traçado. E, se da mesriia partir uiii ranial 
de igual extensào e custo, doiiiiiiar-se-a uiiia outra bacia espleiidida, já 
muito prospera, populosa e iiavegarel coiii 2.800 kliii., i) do magestoso 
Parnahyba. Coiistrui<ios uris GOO k l n ~ .  ficarão ligados eiitre si por vias fer- 
reas e fluviaes a Capital da Repuhlica o territorio do Acre, e os Estados 
de .imazoiias. Par i  Matto Grosso, Goyaz, Maranhão, Piauhy, Periiambuco, 
Sergipe, Alagôas,  alii ia e Minas Ficarão estes vinculados aos Estados do 
Sul, e ás Republicas visiiihas, visto estarei11 já aquelles e estes ligados n 
nossa viação ferrea." 
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bancos de areia, fasem jogar até os grandes transatlanticos, que 
dellas se approximam. (8) 

S I G N A E S  C O N V E N C I O N A E S  

As cores variadas das bandeiras denunciam á navegação, 
ao longe, a maré alta, media e baixa, sendo arriscada a entra- 
da da barra, quando a sonda accusar maré demasadamente 
baixa: os rebocadores são irresistiveis, os grossos cabos se 
despedaçam e o naufragio é quasi inevitavel 

( 8 )  O Dr. Fonseca Hodrigues, iiotavel exiiiiio Eng. civ., quando prestou 
O seu valioso concurso coiiio iiieiirbro da  coinxiiissão de  melhoramentos da 
Barra do  Rio Graiide do Sul ,  sob a direcção dos  engeiilieiros Honorio Bicalho 
e Domingos Saboya, de 1883-1888, assini se expriiiie: "O desenvolvimento 
das  r e l a ç õ ~ s  coiiimerciaes e politicas eiitre os povos e o progresso que á 
navegação inercantil trouxeraiii á niachina á vapor, o em'prego do  ferro e 
d o  aço na  construcção naval e niuitas outras applicações das sciencias e 
das  artes modernas, crearam palacios fluctuailtes que cruzam os oceanos 
en i  todos os sentidos, gloria e orgulho da  engenharia d o  seculo XIS." 

"O porto de  coniniercío, o u  se acha a margem de  uiii rio, ou n o  fundo  
d e  uiii eiiùeiitaniento <ia costa, pelo qual o inar penetra. Ora o rio te in  a 
sua enihocadura directamente n a  costa, ora no  fundo  d o  estuario que se' 
abre para o iiiar, ora nunia  lagôa que coiiimunica coni o m a r  por estreita 
abertura. O rio traz  as rezes  para o iiiar grande voluine de sedirneiitos, 
outras vezes é de  aguas l impas ;  e n a  costa. t a inbem ao sabor das  ondas, 
dos  ventos e das  correntes littoraes movein-se as  alluviões marinhas .  O 
nivel  do  inar pode ser constante, o u  oscillar forteiiiente com as  marés. 
Permitte algumas vezes a coiifiguração da  costa abrigo ma i s  o u  nienos 
conipleto das embocaduras, outras vezes estão a inteira violencia das  ondas 
(coiiw acontece com o Rio de  S. Francisco). Fransius, deixando de lado as 
einbocaduras das lagoas, considera tres  classes, contiiiua o Dr. Fonseca 
Rodrigucs: 1.0 onde acção das mares  é nulla o u  fraca, as embocaduras sáo 
e114 delta. conio as  do ,Mississipe d o  Dariubio, do S i l o  e do  Rliodaiin<c 
22: -quando, sob a acção de  for;es inarés, as aguas lodosas dos grandes 
rios são represadas na  embocadura, h a  aiiida in formacão de delta, que ,  
conio o pnecedeiite, cresce coiistanteiiiente para o ii iar; inas cada braço 
t e m  sua embocadura eiii foriiia a funi lada,  coiiio as d o  Orenoco, do  Ganges, 
d o  Indu e d o  Irranaddy.  3.0 (trata sómente das  embocaduras afuni ladas) .  
Continuando ainda, d i z :  "Vernon-Harcout destingue, tambein,  t res  classes das 
einbocaduras dos rios eiii niar sem i i~arés ,  das  eiiibocaduras de  rios e m  
iriar de  fortes iiiarés e ,  fiiialineiite, das  eiiibocaduras de  fo rma  intermediaria, 
d e  rios que se lançani n o  inar atravéz de  terras baixas  de  alluvião como, 
o Rheiio, o Mosa e o Escalda e outros. O capitão Calver exprime-se m a i s  
claraiiiente; a barra é a balança de duas  forças - a do  niar que levanta 
os iiiateriaes e fecha o rio e o r e f lu so  da  maré  e as aguas doces que abrem 
caiiiinho atravéz do  obstaculo". Joáo Cood d i z :  " o  factor mais  importante  
d a  foriiiação das  barras é a força das oiidas que se exercita eni amontoar 
os sedimentos ou eiii arreinessal-os e m  l inha praticaiiieute moral a linha 
d e  costa". O S. Francisco, r uni  destes rios cuja barra é movediça, cori- 
correndo para isso a acção do  mar .  

Quando os  Governos estivereiii coiiseguido o seu desidcratum, a sup- 
pressão das grandes areias iiiovedicas da  barra d o  S. Francisco, terão con- 
seguido certamente tudo,  - a entrada dos grandes transatlanticos além 
de  Penedo. Esses mensageiros das riquezas e da  actividade coiiimercial, 
industrial,  contribuição para uiiia nova 6ra d a  actividade niundial,  ao pro- 
gresso d o  nordeste Brasileiro. 

Ka lei d o  orçamento ficou coiisigiiada a verba 7.a de  réis 100:000$000, 
para inicio do  s e r v i ~ o  de  dragagerii da  barra do São Fraiicisco, desde sua 
foz  até Piranhas. 
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Com excepção dos transatlanticos, todos os demais navios, 
barcos e patachos de qualquer especie, entram na barra, sendo 
que, rio secco (com pouca agua), fazem ancoradouro duas le- 
guas aquem de Penedo, e rio cheio, entram nos portos de Peizedo 
em Alagòas e Villa Nova em Sergipe. Em ambos existem gran- 
des trapiches, das 'companhias Babiana, Per7zambucaiza, Loyds 
e Esperança. Os vapores destas companhias são os mais frc- 
quentes naquelles portos, sendo, por isto, os que prestam maio- 
res serviços aos dois Estados limitrophes. 

L I N H A S  F L U V I A E S  

Ha uma empreza de navegação subvencionada pelo Go- 
verno Federal (decr. Imp.), para o serviço postal de Penedo a 
Piranhas, com dois vapores, sendo um para o rio cheio e outro 
para o periodo da vasante. Este ultimo é achatado e perfeita- 
mente adaptavel ao rio slecco, com tres pés de profundidade. 
Ordinariamente gastam dois dias, quer rio acima, quer rio abai- 
xo; partindo de Penedo, ás 10 horas da manhã, entram em Ga- 
rarú, ás 6 horas da tarde, fazendo ahi ancoradouro, ou dormida, 
pois os vapores desta Empreza não viajam á noite, assim como, 
só transportam passageiros e bagagem. (9) 

(91) Boin Jesus dos hfflitos do Curral de Pedras, foi elevada á cathe- 
goria de Matriz, a capella do iiiesnio noiiic, lxla  Lei de 10 d e  bril de 1875, 
e creada :i respectiva freguezia. 

O saudoso hoinem de letras, Pelisberto Freire, deteriiiinou a divisso 
desta freguezia, qualido drsineinbrada d a  de Ilha do Ouro. - Poréiii, a 
lei de 26 de marco de 1878, alterou esta divisão, dando uiiia outra coiii :I 
denoniinacão de l i r e~uez ia  do Seiilior Lloiii Jesus dos hfflictos do Curral 
de Pedras que se encontra na obra de F. ITrcire, I1 P. Sergipe Creacão das 
cillas, comarcas e seus teriiios. 

Esta nova alteracão foi dct~rir i inada em virtude ctr ter vido o novoado 
~ -~ 

elevado B ~ i l l a  110 aiiiio anterior, isto é, eiii 1877, pe!a lei de 15 de iiiarço 
do a11110 supra referido. 

IQn 13 de abril daquelle iiiesirio aiiiio foi creada a coiiiarca de Gararú, 
ariiiexaiido-se o teriiio de Ilha de Ouro, ao ~iiuiiicipio de Curral de Pedras. 
Eiii seteiiibro do mesirio aiino de 1877 foi, por decreto Iinperial, a coniarca 
de Gararú é elevada a priiileira Entrancia, como se deprehende no decreto 
seguiiite: "Decreto n . O  668.5, de 19 de setenlbro de 1877. 

Declara a Eiitrancia d a  coiiiarca de Gararú, na I'roriricia de Sergipe. 
h Princeza Iinperial Regente, eiii nome de Sua Magestade o Imperador, 
o Sr. D. I'edro 11. Ha por, beiii decretar o seguinte: Artigo unico. E' decla- 
rada d e  primeira Entraricia a coiiiarca de Gararú, creada lia Proriiicia de 
Sergipe pela Lei d a  respectiva 1lsseiiibl6a, n . O  10-49, de 15 de abri l  do 



O R i o  DE S. FRANCISCO E SUAS T R A D I Ç ~ E S  

O 1." vapor chamou-se "Rio Vermelho e fez a sua primeira 
viagem em 1870. (10) 

corrente anno. Francisco Januario da Gania Cerqueira, do conselho do mesmo 
Augusto Sr. Ministro e Secretario do Estado dos iiegocios d a  Justiça assim 
o tenha entendido, e faça executar. 

Palacio do Kio de Janeiro eni 19 d e  set'enibro de 1877, 56.0 d a  Indc- 
peiidencia e do Iniperio. Princeza Isabel - Regente. Francisco Januario da 
Gama Cerqueira." 

(10) O priiiieiro paquete que, no seculo das luzes, isto 6 ,  em 1870, siiigrou 
as  aguas deste baixo rio, chamou-se Rio Vermelho. Avariado, recolheu-se ao 
dique bahiano; foi logo substituido pelo - (O Giquitaia), - vapor seiiii- 
negro e velóz, adaptado a um percurso diario de 4.5 leguas, - de Penedo 
a I'iraiihas, - que esvoaçou caiu suas rodas aquaticas, loiigamerite sobre 
:as aguas deste rio caudaloso, vapores estes, subvencionados pelos então 
Goveriio Iiiiperial, de propriedade de unia eriipreza poderosa; - a Comp. 
Bahiaua, tinliani eiii vista, o serviço postal, de uma zona populosa c densa- 
iiiente laboriosa. Mas, a defficieiicia dos Paquetes de rodas, e as  condiçõeq 
de navegabilidade, náo garai i t ian~ uni serviço perfeito sem interrupções 
coiitinuas. 

Uma canoa de ferro. e a lanclia '"~antelmo", suppriiiiirani essas 
iiiterrupções quc aiiiiualmente se davam. As seccas periodicas fluviars con- 
correraiii eficaziueiite para o arraz:iiii.eiito do rio, obrigando a adaptaqáo de 
urii systenia de vapor achatado, accessivel á profundidade niiiiiiiia de dois 
p6s. As coiitinuas viagens que eniprehcndi no  "Sinimbú" e outros, deram-me 
opportunidade a uin estudo pratico, sobre a s  difficuldades flucturas da 
navegação S. Franciscana, attenta á eniinencia das ribanceiras arenosas for- 
niadas pelas iiiarètas das cheias' perlodicas. Hoje, que o rio está evideiite- 
iiiente obstruido, cuja largura coiii a quéda das Ribanceiras se estendeu, 
tornou-se nullo o auxilio das chatas. S o  alto rio coineçará brerenieiite a 
car ta  infra  transcripta. O S. Francisco e seus priiicipaes afflueiites. Projecto 
regularisação do S. Francisco e seus afflueiites, como se deprcheiide da 
do Dr. Castro Barboza. O Dr. Carlos Simóes d a  Silva, de volta d a  cxcursáo 
que em companhia do Dr. Castro Barboza fez do Rio de Janeiro á Bello 
Horizonte, Pirapóra, Januaria, dirigiu ao referido engenheiro, auctor do 
projecto da regularisação do S. Francisco e de seus priiicipaes afflueiites, 
a seguinte car ta:  "Illnio. Esiiio. Sr. ])r. J.  S. de Castro Barboza. - siii- 
seros cuiiiprimentos e cordiaes vótos de felicidade. I>e volta da esplendida 
viageiii do interior do iiosso Estado c futuro Estado de Minas Geraes, a 
iiiini gentiliiiente prcqorcioiiada por V. S., cabe-irie dizer-lhe o que colligi 
relativaiiieiite ao que, com tanta abnegação, se propõe V. S. levar a effeito 
no caudaloso Rio de S. Fraiicisco, riaquelle grande niar inter-estadoal bra- 
sileiro. 

h grandiosa idéa, por V. S. tão proficionalmeiite apresentada da 
regularisaqão pessa iiiiportaiite arteria fluvial por ineio de barragens e de 
outros recursos d a  liydraulica, fazendo desapparecer os obstaculos á plena 
navegabilidade desse rio-iiiar, a s  cachoeiras, os bancos de areia e seixos 
rolados, aniparando a lavoura pecuaria niargiiiaes e de pontos afastados 
libertando-as das inundaqóes e estnbelecerido a irrigação agricola drenando 
os terrenos a lagad i~os  e facilitando, coni o aproreitaiiieiito desse e de outros 
rios e lagoas circunvisinhas, a estiiiçáo do flagello das seccas táo periii- 
ciosas e fataes aos Estados do Ceará, d a  Parahyba e do Rio Grande do 
Sorte, é no inoiiiento nctual o serrico publico, que me parece, mais patrio- 
tico, llumaiiitario e de effeito salutar. Queiii, coino nós, que tivemos occa- 
sião dc ver, examinar e observar de perto as  iiecessidades d a  população 
ribetriiiha do S. E'raiicisco e de alguns de seus priiicipacs affluentes, de 
Pirapóra para baixo, como o Rio das Velhas, o Paracatu, o Urucuia e de 
conhecer o que se passa a dezenas de leguas para o Interior, só póde e 
deve applaudir tão niagnaniriia idéa e clamar pela sua realisação. 

Populações ha, que se achani conipletaniiente segregadas dos centros 
d e  acção gorernativa estadoal e iiirsiiio J a esses grandes agrupaiiieiitos de 
conipatriotas, que V. Excia. precisamente levará coiii o seu huinanitario 
prcgramiria de serviços de alta monta e alivio, o beiii estar, o progresso e 
a tranquillidade". 

Quem viaja por estes pontos de iiosso grande paiz, é que nem póde 
aquilatar o abaridono em que se acham milhares de brasileiros, que, embóra 
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C O R R E N T E Z A  D A S  A G U A S  

A maior velocidade, rio cheio é de 15 kilometros por hora 
(vilde mappa) observada por nós em diversas viagens que fize- 
mos. A navegação de ramo na popa, atôa, corre velozmente, e 
só desperta a tripolação quando algum calumby, roçando a ca- 
noa, indica baixio ou costa. Os pilotos e vergueiros, largando o 
remo gemedor da ringa, vão dormir, fazendo das velas cobertas 
e do leme travesseiro, emquanto os passageiros, depois do  tres- 
sete, repousam tranquillainente nas tóldas de palhas de coqueiro, 
para amanhecerem nas cidades marginaes. 

V E N T O S  G E R A E S  

Durante o periodo do rio secco, os ventos são permanentes 
e sopram em uma só di1recçáo - são sudestes, com excepção dos 
mezes de caImaria - outubro e novembro, que, soprando um 
noroeste tempestuoso, faz interromper a marcha fluval rio aci- 
ma, durante até 15 dias, com grande prejuiso não só, dos ca- 
noeiros, como tambem de todos aquelles almocreses que, de 
fera em feira, mercam os seus productos agricolas. ( 1  1)  

desejosos de progresso, não pddem fazel-o, porque para tal não hastam 
a h6o vontade e actividade de cada uni; é indispensavel o auxilio dos 
publicas. Actualniente o S. Francisco é sulcado por uina linha de vapores, 
com viagens apenas immensas". (alto de S. Francisco). 

(11) O s  ventos que rnais reinam nas costas do Brasil, são geralmente 
os dos quadrantes SE e NE; os prinieiros sopraiii de abril a agosto, e 
os segundos, de setembro a março. Ao longo das costa, porhi,  as correntes 
variarn extraordinariariiente. 

"Nas proximidades das costas sopram o terra], das 4 ás 9 da manhã, 
e o vento do mar, ou viraçso, eni sentido contrario, das 10 ás 6 da tarde, 
prolongando-se pelo interior do continente niais ou menos, confori~ie a 
topograpliia, indo muito a16111 lias planicies, c01110 acontece no norte, e 
modificaiido-se logo, nos logares inontanhosos." 

Na bacia do Arnazonas completariieiite despida de montanhas (intei- 
ramerite diversa da do S. Francisco), os ventos de E, antigaiiiente penetra- 
vam mais de 3.500 kliii. pelo centro, priiicipalniente de julho a novembro; 
nestes tcnipos os navios de véla subiam faciliiieiite o grande rio eiri 25 
ate 30 dias, do Para a Manáos, vencendo 1.900 kliii. Hoje, estes ventos 
modificaram-se e a marcha da navegação ficou sem média. No interior 
do Brasil sopram geralmente os ventos: iio inverno os do Sul e rio verão 
os do Norte. 

Os ventos geraes do baixo rio de S. Francisco são geralmente os que 
sopram do SUDESTE. Exceptuando os dos m,ezes de calrnarias, acompa- 
nhados de forte NOROESTE, impetuoso. Nestas occasiões a navegação a 
vela desce o rio coni a velocidade niaxiriia de 8 a 10 leguas por hora, 
com risco de naufragio: o veritro soprando na direcção da correnteza, 
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P R O F U N D I D A D E  M A X I M A  

Ha um processo de pescaria muito singular - durante o 
periodo do  rio secco quando o peixe é mais difficl de ser apa- 
nhado, pesca-se no fundo do  rio, o peixe capadinho, ou peque- 
no mandy, os quaes são encontrados nos logares mais profun- 
dos, onde encontram numerosos vermes de que se alimentam: 
leva-se então a canoa ao ponto indicado pelo pescador, e, como 
a correnteza não permitte que ella permaneça parada, deita-se 
atado a uma corda extensa, um grande peso que jogado ao fundo 
obrigue a cano? a ancorar, afim de ser apanhado o peixinho. As 
linhas de anzóes são extendidas em diiversas direcçóes; e é por 
este processo de pescaria que se fica conhecendo a profundidade 
maxima do rio. Esta é a pesca da poita (vide mappa). (12) 

a acção do leme é desgovernativa. A's Bolinas, nestas condições, enibora 
mais custosas, offerecem maior garantia a navegação. 

Temos ainda os ventos NORDESTES, que denunciam as enchentes 
periodicas, os quaes, sopram pela manhã até ao meio dia, as vezes não 
chegam até lá. A impcctuosidade ùelles, atiram ás costas as pequenas 
Taparicas, e as Timbébas, scio irresistiveis ao arrojo das marêtas banseiras 
e espuniantes. Estes ventos porém, não são perigosos como os do Sul, os 
chamados Pampeiros, que v ê m  das planuras do Prata, e que se mantêm 
durante muitos dias; porém, sao tão incommodos, como os do NOROESTE 
de S. Paulo. 

O notavel Dr. Brandão Sobrinho, no seu Annuario Brasileiro, classi- 
fica de ZONA SUB-TROPICAL, aquella região, pelo facto de sua aproxi- 
mação aos climas das regiões mais quentes do Sul da Europa, e das do 
Norte da Africa. Diz elle a pag. 47, infine: "Debaixo do ponto de vista 
do regimeni das chuvas, podemos subdividil-a em duas partes distinctas: 
1.. A que comprehendo os Estados de Pernainbuco, Alagôas e Sergipe, e o 
littoral da Bahia, em que as chuvas abundam de junho a agosto. - 2.a A 
que comprehende o Sul do Estado da Bahia e os Estados do Espirito Santo, 
Rio de Janeiro e uma parte do littoral de S. Paulo, e que se caracteriza 
pelo facto de ahi predominarem as chuvas, sobre tudo durante o outono 
e o verão, isto é, de dezembro a abril. Os ventos dominantes oo Bio de 
Janeiro, e outros pontos da costa deste Estado, são os do SSE. e NNO. 
O vento SSE. sopra coiiio hriza do mar as 11 horas e 1 e 2 horas, con- 
forme a estação, ate: o por do sol, e ; tanto mais intenso, quando o sol 
está mais proximo de sua maior excursão austral". Assim vemos que, os 
os ventos que sopram nos Estados do Norte e do Sy1, divergem nas suas 
médias climatologicas, uns dos outros; e, senão, vejamos: 

Direcçáo dos ventos e temperatura: Manáos, ES. 27,G; Belém, NE-E-ENE. 
26,5; S. Luiz, NE-ENE. 29,8; Fortaleza, SESSE. 26,7; Therezina, NE-SE-S\V. 
29,O; Natal, E-ESESE-SSW. 26,5 ; Parahyba, E-SES-SSE. 27,1; Recife, 
E-ENEESE. 26,6; Maceió, E-S-NE. 242; Aracajú, ESESE-SSE. 258. S. Sal- 
\ ador, N-NE-SW. 26,O; VICTORiA, h'-h. 26,7 ; Rio de Janeiro, N-N'\<-SESSE. 
23,O; Curityba, ENE. 16,4; S. Paulo, N\V-ENFrE-ESESE. 18,O; Bello Hori- 
zonte, E. 19,O; Porto Alegre, SESSE-SS\i'. 19,s; Florianopolis, N-S-SE-SSE. 
20,s; Goyaz, NE-ESE. 19,5; Cuyabá, SE-h'\\'. 26,6. 

(12) Virios são os processos de pescarias, porém, ellas mais se acceii- 
tuam, lias enchentes periodicas, quando empanturradas estão, as lagoas 
e riachos, abarrotando Xi'ras e Piáus. Uma lei estadoal, que a praxe pré- 
viameiite introduzira, veio dar ao municipio, uma prerogativa de, apro- 
priar-se do peixe das terras Iacustres de outrem, pescado nas lagoas 
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E X T E N S Ã O  D O  R I O  

Das 43 leguas de extensão, francamente navegaveis, de que 
nos fala o grande geographo Moreira Pinto, em sua importante 
Chorographia, data venia no dizer daquelle povo, só existem 39 
leguas; assim é que, tendo eu vilajado diversas vezes de um 

extensas dos arrozaes. A muiiicipalidade, agindo deste modo, na épocha 
costumeira, cliaiiia concurrerites, e em hasta publica, transfere o seu direito, 
li quem, lhe garanta o dizimo da sabangada. 

Quando as aguas barrentas entram pelos regatos. cobrindo as  cacim- 
bas dos riachos e as barrocas larustres, até as bibocas vão inundando, 
estl definido o direito da municipalidade, garantido pela fiança idonea. 

As condições Impostas ao arrematante são restrictas e incondicionaes, 
sem se prever a enchente alta ou baixa, e o prejuizo que possa acarretar 
ao arreiwtante aventureiro. 

As pescarias são tão pittorescas, c o m  cheias de episodios interes- 
santes, dadas as circumstancias de que são rodeados o pescador e seu remeiro. 

Si, a affluencia das xiras for crescente nas tapagens, as angarêas das 
tabócas suspensas, recolherão os voadores em beneficio do arrematante. 
As esteiras de tabócas adredemente preparadas, tecidas de Ymbé. estaca- 
das verticalmente, apoiadas sobre moróes resistentes de Mororós. vendam 
completamente a fuga dos Saberús. As collinas dos riachos, tupetadas de 
ranchos improvisados, onde tecedores tarrafeiam o Tucum. e as bodéaas 
de cachaça, fazem concurrencia aos alambiques. Quando as Ziras contam 
a uma, as tabócas que védam a sahida dos cardumes. os pescadores mar- 
ginaes se convencionam, e dão o assalto improvisado: é hora de botar! 

Cada pescador, lanceiro, levando aos dentes as chumbadas, sobre a mão 
direita pulseira ou cabresto extenso, e com a esquerda, formando da 
tarrafa um leque, já da miuda ou da grauda, que a opportunidade se 
offerece. A esse tempo as timbébas uniformisadas, obedecendo um con- 
juncto de regras, deixam as margens lodósas e se eniprôam no meio do 
riacho. Cada pescador, um só lanço deita, cada um lucta agóra, para reti- 
rar do fundo a sua tarrafa enlinhada de xiras, que se electrisa amaranha- 
das nas nialhas uniformes, sobre o peso das chumbadas. Os peixes, pulando 
ainda, são amontoados nas margens escarposas onde affluem interessados: 
fiscaes, dizimeiro, arrematante e compradores. Feita a divisão da praxe, 
cada uni expõe a venda, o que lhe pertence, as sohras são restituidas a 
mulheres profissionaes, a quem incumbe a missão da salga e conservaçfio 
de transporte, obedecendo o processo como o do bacalháu. As pescarias 
se reproduzem de espaço a espaço, a medida da affluencia do peixe nas 
tapagens. A pesca noturna, sendo mais espaçada do que a diurna, é despida 
de solemnidade. Porém, na manhã seguinte, é o espectaculo mais empol- 
gante e estupendo que se tem visto na historia das pescarias. O ininisterio 
da Agricultura, Industria e Commercio, tendo criado em 1912, a industria 
da pesca, com o intuito de desenvolver econonqicamente a sua exploração 
em grande escala no Brasil. O decreto n.O 9672, de 17 de julho daquelle 
anno, veio, portanto, corresponder uma das mais iinperiosas necessidades 
da épocha. Com a publicação desse decreto logo duas grandes emprezas 
attendendo o seu grande alcance, obtiveram do Governo concepção coni o 
fim de explorar este ramo de actividade, seguindo-se-lhes muitas outras 
ronlenrres. ..-- ~ . - -  

Os processos niodrriios, h«jr postos eni pratica, adoptailos prlas eiiipre- 
7as: a Coiiinanliia Sacioiial de I>iBsca. do rio. e a Coiiioanhia ile I'e'ca de 
Santos, forâin tão proniptos que náda niáis se plde desejar para a 
solução deste magno problema. "A variadissima fauna ICHTYOLOGICA, 
do !Brasil, no interior de seus rios, nas aguas de suas vastissimas bacias, 
e na extensão imnensa de suas costas abrangendo os 21 Estados que o con- 
stituem, garante a essa industria larguissiino futuro". 

Hoje, que a guerra européa tudo suplantou, o bacallido, que fazia 
concurrencia a tudo, encareceu, devido a falta de transporte para o Brasil. 
obrigando-nos a estudar um meio de aproveitamento dos nossos productos 
internos. O Piraraucu que abunda nos nossos rios, o qual, segundo opi- 



extremo ao  outro, lançando em notas, as leguas vencidas de 
escala, não só rio acima, como rio abaixo, de facto, o calculo 
mathematico não excedeu de 39 leguas. Cheguei, porém, á 
conclusão, de que as leguas foram somente medidas a beiço, por- 
que aquella gente nunca fez uso de instrumentos geographi- 
COS. 12 A) 

L A R G U R A  M E D I A  D O  R I O  

A largura do rio é muito maior do que se suppõe o trecho 
onde o rio corre mais apertado, é na Tabanga, defronte de 
Traipú. Estado de Alagôas, numa extensão approximada de 
uma legua; começando no povoado Lagôa do Babo, Sergipe, 

niões de competentes, 6 um alimento tão nutri t i~o,  sadio e forte, como um 
digestivo poderoso, ai6 aos convalescentes. Durante ns 5 annos, isto é, de 
1908 á 1912, o bacalháu exportado para o Brasil, elevou-se á cifra extra- 
ordinaria de 82.975:918$000 (valor official). Esta larga fonte de riqueza 
inesplorada, que constitue presentcinente a base da alimentação daquella 
zona tropical brasileira, deve ser aproveitada com maior zelo, proporcio- 
nando o Governo aos seus habitantes este poderoso e economico alimento. 
empregando para isso apparelbos modernamente adequados. O ministerio 
da Agricultura, pondo em pratica a lei que legalisou a pesca no Brasil, 
devidiu em 3 as zonas da pesca, de Norte ao Sul. O decreto n.O 9802, de 9 
outubro de 1912, classificou as 3 zonas do seguinte modo: - 1.0 Amazonas, 
Pará, Maranhão, Piauhy, Ceará, Rio Grande do Norte e Goyaz; - 2.O Rio 
Grande do Norte, Parahyba, Pernambuco, Alagôas, Sergipe, Bahia, Rio de 
Janeiro, S. Paulo e Districto Federal; - 3.0 Paraná, Sta. Gatharina, Matto 
Grossa e Rio Grande do Sul. 

Para cada uma destas tres zonas, .a mesma lei creou, uma estação de 
pesca, de arrecadação, sendo; a prim~eira no Maranhão, a segunda no 
Districto Federal e a terceira no Rio Grande do Sul. 

O peixe existente no grande Rio de S. Francisco e de seus immensos 
tributarios, poderão abastecer toda a zona da sua população, exportando 
ainda o excesso, para outros Estados. Os processos defficientes têm contri- 
buido para a não realização desse desideratuin. 

A telegraphia sem fio e a pesca. Está se fazendo uma interessante 
applicação da radiographia á pesca maritima. Como todos sabem, a pesca 
é hoje uma verdadeira industria. O pescador proprietario de um barco, 
á bordo do qual trabalham alguns homens, vae desapparecendo; não póde 
operar, senão nas aguas costeiras, onde a pesca é pouco abundante. Só 
as  grandes einprezas, que dispoeni de capitaes importantes, pódem adquirir 
embarcaçóes, e o material necessario e os nzeios de conservar o peixe e o 
transportar fresco, mesmo de pontos afastados. Estas emprezas estão bas- 
tante desenvolvidas na Inglaterra, na Belgica, na Hollanda e na França. 
H50 de tornar-se, porém, ainda mais florescentes, quando souberem servir-se 
da telegraphia sem fio. Por exemplo: durante a estação dos Arenques, 
as embarcações partem em diversas direcções, a procura dessas aguas mais 
povoadas de peixes. "Se os barcos possuem um apparelho radiographico, 
póde aquelle, que encontrar o sitio, onde houver abundancia de Arenques, 
pervenir os outros para que venham tainbem lá pescar!" As communica- 
ções devem se convencionaes e cifradas, para impedir que dellas se apro- 
veitem barcos de outras emprezas. Está claro que a installação de pontos 
radiographicos nas einbarcações apresentam certa difficuldade; os pesea- 
dores terão de aprender á receber e a transiiiittir as mensagens. Os appa- 
relhos serão simples. robustos e não muito caros. A Allemanha e a Hollanda 
foram os primeiros paizes a usar deste processo. Vamos agra pol-o em 
pratica, cc-meçando por uni dos rios iiiais piscosos, como é o de S. Franciscd. 
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vae terminar no Oity, do mesmo Estado. A largura deste trecho 
é de mais de kilometro de norte a sul, e o calculo mais ap- 
proximado é que a média do rio é de 1.000 (Vide mappa). Esta 
região é quasi toda encoberta pela Tabaxga, e como a nave- 
gação é demorada e difficil, neste logar tiveram a curiosidade 
de calcular a extensão e largura do  trecho, considerada depois 
largura media do rio. 

As enchentes de 1905 a 1906 e de 1918 que tanto nos pre- 
occuparam, e que deixaram centenas de pessoas sem abrigo e 
na miseria, foram talvez as maiores das enchentes até hoje 
conhecidas. EIIas, hoje, porém já não estãa subordinadas a 
uma marcha periodica de 19 a 19 annos, como nos fala o grande 
geographo Moreira Pinto, porque, no anno seguinte á primeira, 
isto é, de 1906 a 1907, a enchente foi tão extraordinaria que 
quasi attingiu a do anno anterior. (Vide mappa). (13) 

--- 

(13) O Dr. A. .T. Carneiro, n o  Palacio d e  Monroe, eni 26 de  outubro 
de 1913, inauteceiido as aguas crystallinas d o  Rio d e  S .  Francisco, deixou 
b e m  patente o seu volume de  aguas: "Vêm as  cheias, c entáo espraiando, 
opára enche as  lagoas, forma ipueiras, contribue platafortiias, distribuindo 
ass im fertil idade para os campos d e  arroz que lias vazantes, serão plan- 
tados como e m  Alagôas e Sergipe, i iu i ix  extensão as  vezes d e  100 klnl.  de  
suas margens". 

A s  cheias d o  S. Francisco t ê m  o m e s m o  fim das innundações d o  Nilo, 
disse u m  grande sabia: fertilisar os valles para as fucturas  plaiitaçôes. 
U m a  das  lavouras m a i s  intensas é, serii duvida,  a cul tura do  arroz erii tod? 
a \asta região lacustre. 

Quanto ma i s  elevada for  a cheia, tanto  maior  ser& a producçáo do 
cereal, sendo a cultura niais interessante de  toda a região. A' enchente d e  
1919: "Rio 15. - Foi hoje  recebida aqui ,  procedente de  Páo de Assucar, 
Estado de  Alagôas, o seguinte telegramma. teiii causado horrivel desastre 
a grande cheia do  Rio de  S.  Francisco . Dois terços d a  cidade estáo coni- 
pletamente innundados, restando apenas duas  ruas  intactas e cujos mora-  
dores t i ve ram a rara felicidade de  ser poupados pelas aguas. A pobreza 
está iiiteiraniente desabrigada, teiido o r io  subido 40 cni. acima da  cheia 
de  1906. A população está e m  situação a f f l i c t i va ,  esperando que o Governo 
toiiie provideiicias immediatas". A s  grandes enchentes de  190&-1907, que 
innuiidaraiii a cidade, villas e povoados marginaes, foraiii seni duvida 
as niaiores que até hoje  se teiii v is to;  agora poréiii, segundo a communicação, 
as c h u t a s  cahidas e m  toda a extenção de  sua bacia fizeraiii as aguas crescer 
40 cin. aciiiia da  d e  1906. Outras noticias têni  sido traiistnittidas dos 
Governos da Bahia e Miiias, conio se deprehende d o  seguinte telegramma, 
recebido pelo Governo Federal, d o  intendente d o  Joazeiro, nos seguintes 
teririos: "Coiiipungido, levo ao coiihecinieiito d e  V .  Excia. o extraordinario 
ii i fortunio que acaba d e  attingir esta cidade, coiiipletanieiite invadida pelas 
aguas impectuosas d o  Rio de  S. Fraiicisco. Toda3 as ruas publicas estão 
subinergidas, tendo iiiil casas ruido por terra, deixando apenas escoinhros. 
O coinmercio sein ahrigo, fechou, sendo iiidiscripti\eis os prejuizos. O 
%uiiieipio teiii agido n a  iiicdida de  suas forças, ii%o podciido remediar os 
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M E D I A  A N N U A L  D A S  C H U V A S  

As chuvas annuaes em toda a região são muito escassas e, 
segundo a opinião cummum, ellas não attingem, talvez, a media 
annual de 500 mill.; e uma das causas que muito concorreu para 
isso, é a devastação das mattas, que, em diversos pontos, se zfas- 
tam mais de 50 kilometros do littoral, pontos estes por mim vi- 
sitados, até quasi ao chegar no territorio bahiano, assim como 
no  Estado de Alagôas. 

males que são cstupeiidos. O Governo do Estado presta graiide auxilio, favo- 
recendo generos aliiiienticios a coiiterraiieos desprotegi<los, imminencia da 
necessidade de iiwios de subsistencia. A' disposirão do povo estão os vapo- 
res do S. Fraiicisco, os quaes têni prestado relevantes serviços na remoção 
de nioveis, mercadorias e pessoas. A população, por nieu iiitermedio, acaba 
de constituir interpretes das suas agruras perante a Cainara Federal, o 
seu legitimo representante, o Dr. Raul Ives. Acabrunhado, assisti ao especta- 
culo tristissimo do desinoroiiainento da cidade, que, devido a golpes de 
esforço e pertinacia, foi reconstruida e afornioseada pelo inesmo Governo. 
Os Governos do Estado e do Municipio, estão desapparelliados para remediar 
coiiipletamente os damnos collossaes da nossa cidade. Appello, em nome 
do povo, para a Humanidade do Govcriio de V. Excia., unico capaz de 
prestar utii vultuoso .serviço da grande obra da reconstruccão da cidade. 

cindivel do Governu da Republica, para queni appella, neste instante, con- 
victo de não se differençar pela nossa afflicção". O Sr. Ministro da Agri- 
cultura recebeu do Director do caiiipo de denionstracão de Illiéos o seguinte 
telegranima: "Belnioiite, 15. - Subindo honteni o Jequitinhonha, cheguei 
á zona comprehendida entre este rio e o Ubú, onde os effeitos da enchente 
foram niais calamitosos. Ap6s a escursão de hoje julgo urgente dar-vos 
conhecimentos de alguns factos que a meu ver requerem intervenções imme- 
diatas, e urgentes do Governo Federal. A referida zona é representada 
cerca de iiietade das plantações de Belmoiite. Das iiielhores, está ein perigo 
de desapparecer successivamente eiri consequencia, etc. Rio Aberto braços 
novos, sendo iiiaior largura, ceni inetros que faz ligação Ubú, na parte 
superior da mesma zona, assini grande parte respectivas plantações conti 
nuain alagadas, etc. Parecendo sem possibilidade remediar, senão fechando 
novos hraços rio, etc. Desobstruido rio UbÚ, que é natural escoamento aguas 
accuinnladas obra que não está absolutainente ao alcance das forças dos 
agricultores. Executando essa obra, que poderá ser feita por einquantn 
coni niateriaes existentes no local, e\itaria já a coiitiiiuação da destruiçãc 
das plantações, favorecendo a zona iiiais importante. Mais flagellada os 
lavradores absolvidos na restauracão de que é possi\el de accôrdo coiii 
suas forças, esperam anciosainente a acção do Governo, principalmente iio 
sentido acima iiidirado; verificayões, pretendento subir amanhã até pedra 
branca, respeitosas saudações". Quando os habitantes da região baixa, inais 
sujeitos ás enchentes, receia\-ani o volume auginentatiro das aguas, desco- 
briain as suas habitações mais custosas, não sendo total o prejuizo, a i  
recoiistrucções tornavam-se menos despeiidiosas. Visitando frequentemente 
a região nas occasiões de enchentes, observei uiiia coisa curiosa: - fecha- 
~am-se ,  á noite. as ruas e becos por iiieio de redes de pescarias e no dia 
seguinte apanhava-se facilmente o peixe nestas ruas, de cujas calçadas 
altas, tarrafiava-se o peixe sem sahida. O inesiiio acc.:itecia iias casas inun- 
dadas, as quaes serviam de presidio aos peixes, tendo-se, porém, o cuidado 
de fechar as portas antes do dia clarear, pois, o resultado era certo - o 
peixe que alli, pernoita~a, não tendo sahida, era niorto a cacete. 

Sergipe. As innundacões - Aracaju, - 2 de iiiarço. O Presidente do 
Estado, Dr. Pereira Lobo, afim de a ~ a l i a r  os danuios causados pelo espraia- 
mento do Rio de S. Francisco, traiisportou-se á cidade de Propriá, aconi- 
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As cacimbas, refugio unico dos criadores de gado, que pa- 
reciam inexgottaveis, seccam, até mesmo nos riachos, que seis 
mezes atraz foram innundados pelas grandes chuvas. (14) 

panhado do Secretario Geral, Dr. Alvaro da Silva, do intendente da cidade, 
Dr. Baptista Bittencourt e director das obras publicas. A impressão que 
esses visitaiites trouxeram dalli, é, como manifestaram, desoladores. A 
cidade esta em graiide parte iinniersa e a navegação esta sendo feita fran- 
camente pelas ruas centraes. Diversas avenidas e ruas estão subinersas, 
havendo forte correnteza e em niuitos logares arrasta as embarcações 
violentaiiiente. Na parte mais alta da cidade, os seus habitantes flagellados 
construirani barracas, onde vivem na mais perfeita promiscuidade, e onde 
aceonin10da1ii OS seus haveres como podem. O Dr. Pereira Lobo, Secretario 
do Estado e outros auxiliares, percorreram em caiidas toda a parte innun- 
dada, apreciando de perto os incalculaveis damnos produzidos pelas aguas. 
Seriam uni quadro de effeito bellissimo, aquelle lençol de agua que se 
estende sobre urna vasta zona, se fosse possivel não attentar primeiramente 
ao lado doloroso do phenomeno, o que tantos e tão grandes prejuizos vêm 
causando as populações do Rio de S. Francisco. Ao chegar em Propriá, o 
Presidente Lobo e comitiva, foram recebidos coni demonstração de con- 
fiança na acção de Governo. Sua Excellencia foi vivamente acelamado pelo 
povo, que não escondia o seu jubilo pela visita presidencial á cidade innun- 
dada. Falaram na occasião do desembarque varios oradores, todos accen- 
tuaiido a dolorosa situação das populações ribeirinhas e, com confiança, 
esperain promptos soccorros da parte do Governo do Dr. Pereira Lobo, 
particularniente nas innumeras pessoas que foram mais cruelmente attin- 
gidas pela calamidade. A casa do Cel. Aguiar, onde se hospedaram o presi- 
dente e os membros d a  comitiva, esteve cheia de povo durante a perma- 
nencia dos inesmos alli. O primeiro acto do Presidente, ao chegar a esta 
Capital, foi abrir um credito de 30 contos de réis, para attender ás neces- 
sidades niais urgentes, emquanto o Governo Federal soccorre as victimas 
do flagello. Hoje mesmo o Dr. Pereira Lobo telegraphou ao Dr. Delfim 
Moreira e Urbano dos Santos, pedindo auxilios e narrando tudo quanto 
lhe foi dado ver durante a sua escursão. Em contraste com a calamidade 
das enchentes, na região do Rio de S. Francisco, esta a auseiicia de chuvas 
em todo o Estado, fazendo prever que a safra será pequena e especial- 
mente a do assucar. 

(li) A iriiiiieiisa zona que comprehende as regiões sertanejas, como 
lhe cliainain os moradores da região - cornprehende duas estações que 
contrastam notavelmente entre si: a das aguas, (ou o inverno) e a da 
secca, (o das trovoadas) sendo que, a primeira Fae de janeiro a maio 
e este ultiiiio a dezembro. -4 vegetaçáo desapparece quando aproxima o 
mez de juiiho; e as sementes amadurecem completamente. Em julho a 
folhageni ja amarellecida, cáe por terra desfallecida. No mez de agosto, 
não ha signal de neve; as arvores despem-se de todo (ficam pelladas) 
exceptuando os joazeiros, (zizyphus) e outros proprios da região, alimen- 
tados uela infiltracão fluvial. 

lj(. (lt.zrnibr(; z i  janeiro, conirçaiii as primeiras cliuv:is (trovoadas), 
r roni :as nriiiicirns :iguas, os rios r riachos, :ilá <.ntio stkccos (rsceptuaiido 
alguns póços que servem de bebedouro, e onde ha  quantidade de peixes), 
adquire111 enorme volume até março. "A vegetação apparece exhuberante- 
mente enfeitando o sólo, conio por encanto, atapeta-se o vasto terreno 
de variadissimas flBres: os cereaes já cultivados prosperam e abundante- 
mente e a safra." 

A media aniiual da chuva nas costas do Brasil, segundo afirma o 
notavel Dr. Liais, observado pelo Dr. Sarmento. attinge a 2 m. e 62 em., 
(isto nas costas de Periiambuco). Porém nas margens do baixo Rio de S. 
Francisco, segundo a opinião do notavel Moreira Pinto, 6 inferior a 500 ml. 
Ha, portaiito, muita divergencia da  quantidade de chuva cahida em outros 
pontos do littoral. A quantidade de chuva nas costas do Estado de S. Paulo 
está muito didaneiado das dos Estados de Pernambuco, Rio Grande do 
Norte e outros. No Rio de Janeiro, o termo niédio dos dias em que se 
observa este phenomeno, é de 26 por anno. 

A quantidade de chuvas no Estado de S. I'aulo no anno de 1919, 



IGREJA BOM JESUS DOS NAVEGANTES 

Na  margem alagoana, proximo á cidade de Traipú, ha um 
seculo, mais ou menos, diz a tradição, um africano já ancião, 
construiu uma pequena capella, no povoado Rabello, a que 
denominou - Capella do Bom Jesus dos Navegantes, e, devido 
a um banco de areia que se forma incessantemente neste trecho, 
de norte a sul, obrigando a navegação a fazer bolina, extensão 
difficultosa, os navegantes confiados na protectora dos mares, 
imploram ao Bom Jesus dos Navegantes, a cuja capella vão de- 
positar as suas promessas, como recompensa do bom exito que 
lograram naquella passagem perigosa e arriscada. 

foi tão excessiva que, s6 nos dias 31 de janeiro á 18 de fevereiro, fizeram 
desabar muitas barreiras. A população marginal do Tieté lançou mão, nesse 
dia, de todos os recursos possiveis, afim de fugir ao cataclysma. Para se 
fazer uma idéa exacta da nossa asseção, transcreveiiios, coiii a devida 
venia, as palavras do sabio Director do Obserratorio de S. Paulo, fornecida 
A imprensa nos seguintes termos: "As chuvas, de hontein para hoje,, têm 
cahido mais copiosas do que nos dias anteriores, produzindo innundaçóes 
de certo vulto em varias localidades do Estado. s lavouras, a viação fer- 
rea e varias propriedades particulares, foram já bastante damnificadas. 
Essas chuvas cáeni em bategas de curta duração, mas com uma grande 
intensidade. No Observatorio, a quantidade de agua recolhida de hontem 
para hoje ao pluvinometro, elevou-se a 90 ml., sendo quasi toda a precipi- 
tação registrada desde as 18 horas de hontem, ás 9 de hoje. O tempo 
apresenta tendencias para melhorar, devendo entretanto, esperar-se alguns 
dias encobertos, com chuvas fracas, chuviscos e garoas sob o regimem dos 
ventos de camponente Sul que sopram com temperaturas baixas. 

A pressão barometrica está em alta accentuada e evita a aproxima- 
ção de um centro anti-ciclonico, e registrará, como já dissemos, baixas ther- 
iiiicas e chuvas fracas coiii o firinamento ineiu encoberto." 

Quanto ás chuvas de pedras (granizus), ~ a r i o s  têm sido as interro- 
gaç0es que me têm sido feitas. As chuvas chamadas vulgarmente de pedras. 
são raras em toda a região, e tem-se até como um castigo toda a vez que 
isto acontece, são sempre acompanhadas de grandes temporaes, faiscas 
electricas, causando prejuizos nos campos, aniiiiaes e cereaes. 

Eiii S. Paulo, as pedras são mais frequentes e volumosas. Eis um 
caso de aborto que jamais occorreu na região nortista. "A violenta chuva 
de pedra, segundo informa o Lagoinhense, periodico que se publica em 
I,agoiiiha, cahiu no dia 8 do corrente, na encosta da serra Quebra-Cangalha, 
daquella cidade, violenta tempestade de pedra, que attingiu os bairros de 
Jaboticatuba, Curralinho, Serra Negra, Sta. Rita e Ferraz. Tamanha foi a 
quaiitidade de granizo cahido, que a 11 do corrente, 3 dias depois, portanto 
apoz a quéda da chuva, ainda existiam em alguns logares pedaços de pedra 
coiii que verdadeiros blocos de gelo. que a custo se derreteram. 

Em alguns bairros, as pedras cahidas chegaram a altura de um metro 
do sólo. Tão curioso pheiioineno, jamais observado naquellas bandas, causou 
prejuizos enormes aos fazendeiros, que virani destruidas as suas planta- 
ções e desimados os seus rebanhos". 

Natal. - No 1.0 semestre deste aniio, o pluriometro recolheu 465 ml. 
A media dos annos anteriores foi de 1.800 ml., e de junho á agosto passa- 
dos, foi de 7 millimetros. 

Desde 1 de setembro até hoje, nenhuma gota d'agua cahiu. Conti- 
nuam assim as seccas tremendas, trazendo eiii consequencia a carestia da 
vida. O proprietario do sitio Constantinopla, que tem proporcionado tra- 
balho aos flagellados, construi0 um açude de cem metros de capacidade, 
com uma parede de 10 ui. de altura. (Do Diario Popular, 1920). 
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P E D R A  S I N I M B U '  E O U T R A S  

A' entrada de Piranhas, cidade Alagoana, e onde termina a 
navegação fluvial, é difficil, mesmo para os pilotos de grande 
pratica, habituados a entrar e sahir a qualquer hora. As 
pedras Sinimbú e Luna, em cujas proximidades se formam as 
panellas, requer grande cautela e esperiencia, quer trate do rio 
secco, quer do rio cheio, e mais esta do  que aquella, porque com 
o rio cheio a surpreza póde ser mais fatal. Com vento fraco, rio 
secco é arriscado porque as panellas suvertem a canoa; rio 
cheio, faz levantar a agua do  nivel natural; e meio agua não se 
arrisca o piloto porque, succederá arrancar o leme, e a nave- 
gação sem goveriio desapparece nos grandes redemoinho e peráus, 
como tem succedido não poucas vezes a quem se descuida. (1 5 )  

T A B A N G A  

Dizem os geographos que, nesta celebre serra, existe uma 
grande brecha perpendicular, de lado a lado da serra até á 

(15) "Se no inundo se póde acliar urna pairagem dantesca, nenhuma 
terá mais terri\el e atorrneiitado aspecto do que a das 70 leguas eiicachoei- 
radas do rio desde BÔa Vista até Piranhas, epilogaiido na forinidavel cachoeira 
de Paulo Affonso, onde a massa enorme das BgUaS se precipita de uma 
altura calculada por Halfeld, em 365 palinos". (81 m. 50 cm.). 

A cachoeira da Princeza, contem 75 ints. de altura; excede muito a 
da Siagara. A Cachoeira de Paulo Affonso tem sete catadupas, tres das 
quaes se precipitam rio meio do rio, e quatro por entre arcantilados penha- 
ços da margem Sergipana; sendo de 80 ni. a altura da maior, é de effeito 
surpreheiide~iteiiiente admiravel, os saltos denominados Angiquinhos e Dois 
Aniores. .\baixo dessas catadupas se encontra a celebre furna dos morce- 
gos, para a qual se desce por grande precipicios, tendo a gruta, na entrada 
iilais de 6 ni. de altura, e 1 m. e 5 cm. de largura, e no interior 48 m. de 
compriiiieiito, e 88 de altura, com capacidade de abrigar até 8.000 pessoas. 
"Além dos 80 m. de Paulo Affonso, as corredeiras de 110 m. que a prece- 
dem nuiii percurso de 3:10 ni., entre BÔa Vista te Paulo Affonso, e 0 s  81 klm., 
corii 75 111. de desriivelariie~ito que separam I'aulo Affonso do porto de 
Piranhas". De Paulo Affonso a Sobradinho as aguas correm com uma velo- 
cidade de 2 m. e 20 c. por segundo, na opinião do Dr. Octavio Barboza, 
que afiriiia ser de 1 m. e 16 cm. o desni~elamento em canal acanhado, num 
trecho onde as rochas mxginaes salientam-se 2 m. 60 cin. acima das 
aguas. A ~elocidade das aguas da corredeira que precede a cachoeira é 
de 1 m. e 50 em., sendo que o desiiirelatiiento é de 1 in. e 50 cm. 

Varias são os rochosos occultos pelas aguas, sendo a mais celebre a 
denominada "Criminosa". 

"Paulo Affonso, mais possante do que a do Kiagára, e muitos como 
o rio das Velhas, que, aciiiia de Sabará, nas proximidades do Kil. 541 da 
Central, pode ser facilmente reprezado, dando uma força formidavet de 
8 á 10.000 cavallos-vapor, o salto S. Miguel, situado á cerca de 48 kl. de 
Pirapóra, com a altura brusca de 60 metros e urn caudal de cerca de 10 
nietros, 3 por segundo de que resulta uma força de 6.000 ca\allos". 
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base, com a denominação de "Buraco de Maria Pereira", onde 
se occultou uma mulher portugueza, no tempo da Revolução 
hollandeza. Visitando, por mais de uma vez, esta brecha, no- 
tamos estar ella toda encoberta de catinga de porco, madeira 
que dá o melhor dos combustiveis domesticos. O interior da 
alludida brecha, é hoje estrada de rodagem dos lavradores, que 
cultivam cereaes oo lado de Sergipe. Uma casa baixa, ainda 
se ergue nas proximi'dades da margem, bem patente aos olhos 
dos que navegam, - onde residiu o agricultor - José de 
Mattos -. No cume desta serra, onde os mineraes abundam, 
apanhei diversas pedras - malacachetas ou tmio,  e bem assim 
diversas qualidades de areias. Uma exploração industrial, 
pois, 1 Tabanga, daria resultado tão seguro e lucrativo que 
ninguem se recusaria a auxilial-a. 

I L H A  D O S  P R A Z E R E S  

Do lado opposto da ilha do Ouro, se acha a celebre (I) 
"Ilha dos Prazeres", cuja exetensáo orça talvez por 6 Icilo- 
metros. Esta ilha pertence ao territorio de Alagôas. Quando 
o "rio secca" da expressiva linguagem da geste ribeirinha, a 
ilha dos Prazeres fica inteiramente ligada ao territorio .41a- 
goano, formando uma peninsula. N'uma de suas extremida- 
des eleva-se notadamente um morro, em forma circular, com 
altitude media de 200 metros, sobre o qual está edificada a 
Igreja de N. Senhora dos Prazeres, que offerece ao navegante 
um espectaculo surprehendente e admiravel. Quando (diz a 
tradição) na barra do Ipanema, povoado alagoano, se cons- 
truiu um templo para os officios divinos, cujo orágo seria o 
de N. Senhora dos Prazeres, desapparecia do altar, fechado 
em oratorio, a referida imagem que foi depois encontrada em 
uma lóca do morro da ilha; e, como este milagre (phrase tra- 
dicional) se produzisse por varias vezes, deu lugar a que ali, 
sobre a collina do morro, se construisse o seu templo, e d'ahi a 
denominação de - Ilha dos Prazeres. - E' hoje uma Igreja 
rica, a quem innumeraveis crentes de toda aquella região, vão 
levar os obulos de sua fé sincera. 



I L H A  D E  S. P E D R O  

Das diversas ilhas do baixo São Francisco, é esta por certo 
a de mais tradição historica. Está situada ao Sul de Alagôas 
e pertence ao territorio sergipano, por ser o rio, nesta parte 
menor do que do lado de Alagôas, e no pe r i~do  da vasante liga 
inteiramente ao territorio de Sergipe, de N. ao S. formando 
uma peninsula. Antigamente, (diz a tradição), foi uma al- 
deia indigena, e de catechese dos jesuitas, e ainda hoje, a maio- 
ria de sua população é de raça mestiço-india, occupando-se 
na fabricação de pótes e panellas de barro, sendo esta a sua 
principal industria. Os caboclos estiveram sempre na posse da 
ilha, e quando alguem os perturbava, elles, que só reconheciam 
uma auctoridade, que era o Imperador, tomavam suas flexas e 
vestidos de indios, embrenhavam-se pelos sertões de Sergipe, 
Bahia e Espirito Santo e, como verdadeilros andarilhos, che- 
gavam ao Rio de Janeiro, seis mezes depois e solicitavam 
do Imperador as suas terras!!! Penalizado, o velho Monarcha 
lhes dava transporte e as auctoridades da Provincia, ordenava 
restituissem a elles as terras perturbadas que lhes pertenciam 
como um direito sagrado. 

I L H A  D,A T H E R E Z A  

Nas proximidades da barra está situada esta ilha que, 
pela sua importancia agricola, é considerada como a mais rica 
do  baixo São Francisco. Um engenho a vapor, funccionando 
durante a safra annual, fabrica centenas de pães de assucar, 
que, exportados para o Rio, são, em S. Paulo, revendidos como 
producto pernambucano! O alcool, para fabrilcação do Reino 
e a Cachaça, é tambem, em grande escala, exportado. 

R E M A N S O  D O  R I O  

As margens são - ora arenosas e ora cheias de morros 
que se debruçam sobre as aguas. As ribanceiras, desmoronadas 
pelas enchentes periodicas, tem alargado muito o rio e formado 
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grandes curvas. A correnteza, em recta, rio abaixo, com 
grande velocidade, encontrando a saliencia dos morros, se di- 
vide: as aguas da esquerda seguem o seu curso e as da direita, 
ou da  margem, ganhando a curvatura com velocidade, seguem 
rio acima, dezenas e dezenas de metros, para se unirem nova- 
mente no encontrarem outra saliencia do morro, dando-se, por 
isso, o phenomeno natural de o rio correr para cima e aura 
baixo. 

PONTES E TRAPICHES DE PENEDO 

Os velhos trapiches da cidade alagoana, apezar de sua 
fraca construcção, sem arte e sem elegancia, tem, comtudo, 
grande valor material. Os caes da cidade são rampados de 
lages compridas. (Vide mappa) e a falta de Docas é supprida 
pelos velhos trapiches. A sua construcção data de longos an- 
nos, e durará para por tempo indefinido, porque a madeira empre- 
gada aroeira e brama,  qualquer que seja a construcção, na 
agua ou no  sólo, tem resistencia pelos seculos a fóra. Os pri- 
meiros trapiches foram construidos ha mais de um seculo, e 
ainda hoje lá existem alguns pontilhóes do seu madeiramento, 
que pertencem ás companhias de navegação Bahiana, Per- 
nambucana e particulares. (16) 

(16) Foi pensamsiito dos goreriios liniitrophes, seguiida a notoriedad~ 
publica, o projecto de coiistrucyáo de unia ponte metallica, ligaiido por 
via terrestre os seus estados, ora separados pelo Rio S. Francisco. Este 
melhoramento incontestavel tinha de obedecer a estudos technicos impor- 
tantissiinos, a exemplo das pontes modernas, como a do Nilo, do Sena, etc., 
de inaneira que a navegação rio acima não interrompesse a marcha fluvial. 

Assini sendo, a ponte deveria conter uin trecho automatico, cuja gar- 
ganta as escancaras desse passageiu, não só as canoas de longas velas 
triangulares, coma aos vapores das emprezas subvencionadas. 

Achei, desde logo, uma utupia, a realisação da ponte, porque, a nave- 
gação do baixo rio é tão intensa em todas as direcções, que seria forçado 
a estar a ponte aberta sempre, e, neste caso, inutil. 

Outros pensamentos surgiram supprimindo a parte automatica, dotan- 
do-se o rio de uma ponte fixa, havendo baldeação fluvial, quer rio acima 
quer rio abaixo. 

Julguei mais cabirel este segundo pensamento, porém, oneroso, sem 
proveito economico para o coiiiiiiercio, quer o regional quer o fluvial. 
Falharam todos os projectos, tendentes a esta idéa, maximé, a insufficien- 
cia de verba para occorrer a despeaas fabulosas, sempre crescentes e impre- 
vistas, fora do alcance dos gorernos pequeiiinos e fracos, seiii o auxilio do 
poder central. 

Antes de tudo, é preciso que os gorernos se coiigreguem niutuamente, 
deixando o partidarisino, encaraiido os iiegocios puhlicos de interesse geral, 
coiiio o fizeram os homens do passado, desde os teinpos inais remotos. 



F A B R I C A  D E  O L E O  

Sete leguas, approximadamente, acima de foz, na cidade 
de Villa Nova, do pequenino Estado de Sergipe, está instal- 
lada a grande fabrica de oleo, extrahido do caroço do algodão, 
exportado das fabricas dos Estados de Sergipe e Alagòas c ser- 
tões da Bahia e Pernambuco. Incontestavelmente é uma das 

Napoleáo não foi sóniente uni guerreiro celebre, foi tambem um organi- 
zador de reiioiiie e pulso: empregara sonimas fabulosas eiii eiiiprehendi- 
riieirtos publicas, que traziaiii valcii á Patria, que elle tanto amou. 
Tenhaiiios eiii vista a barragerii do Silo, admirado pelo inundo inteiro, 
cuja iniciativa nasceu daquelle celebre cabo de guerra. - Antonio Silva 
(Belém) : "h barrageni do Nilo é a obra mais coiisideravel no seu genero. 
Estabelecida lia extremidade nwridional do Delta, niesiiio iio ponto em que 
o Silo segue das direcções, uma a Este para Di~iiietta, e outra para Oeste, 
para Rosrtta, ella se compõe de uma grande ponta-repreza de cento e 
trinta e quatro arcos, dos quaes 72 sobre o braço do Daniietta e FL sobre 
o do Rosetta. Uin caes circular, de 1.500 mertos de extensão, ligando a 
ponta do Delta, nos dois pontos principaes. Ha em cada extremidade, perto 
do recúo exterior unia caixa com duas reprezas seguidas. A barragem do 
Nilo encontra-se a 20 klm., agua abaixo, do Cairo; a 160 de Rosetta e 190 
de Alexandria. Foi pensamento de Napoleão. Çni engenheiro francez, - 
M. Mougel, propoz a sua construcção ao pachá do Egypto, Meheinet-Ali. 
Todos os Miiiistros de sua alteza acliaram a .obra impossivel de ser feita, 
bem assim unia loucura a sua concepção. A inveja dos Europeos e as 
intrigas politicas se juntaram á opposição dos Ministros Egypcios. O Pachá, 
entretanto, coiiip?ehendeu toda a importancia da mgnifica concepção; os 
projectos de Mougel e os respectivcs orçanientos que subira111 a 20 milhões 
de francos, foraiii enviados para Pariz em 1843, e submettidos ao conselho 
que entendia de obras semelhantes e que os approvou depois de uni 
exame deniorado. Em abril de 1846, o velho Meheniet, então oetogenario, 
fez comeyar os trabalhos com uin ardor sem igual: elle empregou logo 21 
niil operarios e 22 machinas a vapor. Em jaiieiro de 1830, em iilenos de 
4 annos, tres quartos da ponte barragem achavaiii-se co~istruidos, apesar 
das difficuldades prodigiosas dos trabalhos sobre uni rio coiiio é o Silo. 
Morto Melieiniet, seu successor Abbas recomeçou a construcçãcr, eiii 1854, nias . 
seni grande actiridade. Foi finalmente, terniinada..a barrageiii sob sua pro- 
tecção". O s  resultados praticos da barragem do hilo, são incontestes e iiin- 
guem existe que, viajando o Oriente, não admire a iiioiiumeiital obra 
de Mougel. 

A ponte do S. Francisco seria, seni duvida, a mais custosa das pontes 
do mundo, já pela sua extensão, dando margens sufficieiites para suppor- 
tar as grandes ,enchentes perioilicas, já pela solidez que deveria offerecer, 
attenta ao volume de aguas. 

A ponte mais importante do mundo, é a de FORTH, nas proximidades 
de Edimburg, cujas obras tiveram inicio no anno de 1883, e terminada 
sete aiiiios depois, isto é, em 1890, quando foi aberta ao publico. O seu 
comprinieiito é de 2.525 in. tendo uma altura de 111 metros, sobre o nivel' 
inedio das aguas. Custou, aproxiriiadaniente, a somnia fabulosa de 
13.500:00&$000; o aço eiiipregado tem o peso de 51.000.000 kl. 

Secundando a esta, temos outras notaveis, entre as quaes, a ponte de 
Brooklyn, coiiieçada em 1870 e concluida eiu 1883; tem apenas 1042 ni. de 
compriiiiento, tendo custado o valor igual á primeira, isto é, 13.500:000$000, 
cuja altura mede 40 111. 

Outra não menos notarel é a ponte de Canti-Lerer, cuja extensão 
pequeriiria quc é de 243 in., supporta o peso de 3. iiiilhões de kl. teiido 
custado a quantia de 810:00!N000; esta ponte sendo urna das mais 'sólidas 
do Globo, está situada sobre o Niagára. A ponte de Maria Pia, eiii Portu- 
gal, por onde transitam pesados e extensos caminhos de ferro, custou a 
somma de 241:000$000, tem o peso de 1.450:000 kl.; o seu comprimento é 
de 160 ni., e 61 1x1. e 28 cin. sobre o nil-e1 do baixa-mar. 



mais importantes fabricas deste genero da America do  Sul. 
Os seus estupendos machini~smos são movidos a vapor, com 
uma força de muitos cavallos. O numero de operarios é im- 
menso. O bagasso que é uma forragem muito nutritiva, depois 
de extrahido o oleo, reduzido a taboãos pela compressão da 
machina, é devidamente enfardado e exportado para a Eu- 
r'opa. Do mesmo bagasso ainda se fabrica um sabão, que era 
desconhecido nos meios industriaes. 

VENTOS QUE DENUNCIAM AS ENCHENTES 

As enchentes do São Francisco são annuaes, mas sem unifor- 
midade. O signal mais evidente do proximo crescimento das aguas, 
nem as crianças o ignoram; quando sopra um vento nordeste pela 
manhã, e se prolonga até meio dia, as lavadeiras tomam cui- 
dado porque as aguas sobem apressadamente, e, tomando os 
quaradouros, levam as roupas que desapparecem pela corrente 
abaixo. Estes ventos, porem, vão abrandando, á medida que 
as aguas vão subindo, e só delles se approveita, para as pas- 
sagens tortuosas do  rio, o piloto que navega á duas velas por 
estes trechos, em parte, encobertos pela cordilheiras. 

M I R A N T E  D O  C H A V E S  

A tres killometros abaixo da vistosa cdade de Propriá, a 
Venera do São Francisco, do Estado de Sergipe, sobre uma 
collina pouco elevada, o homem mais popular e conhecido pelo 
nome de Chaves, erigiu ali um Miratzte: um pequeno Chalet 
em forma de pentagono, com pequenas janellas e oculos com 
vidros de cores, na parte superior. Ali passava o velho Chaves 
as suas horas de recreio, entretido na leitura de revistas jor- 
naes e correspondencia particular. Com os di,versos instru- 
mentos de que dispunha, observava os navios que, de mo- 
mento, subiam, desciam e atravessavam o rio 

Ainda ao lado do Mirante, e abrigado dos temporaes, tinha 
elle um velho canhão, que serviu na guerra do Paraguay (se- 
gundo ouvi de um ancião que fez a campanha), o qual era 
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sómente destinado a salvar, quando, a passeio pelo São Fran- 
cisco, o Imperador, os Principes, os Bispos, enfim, todas as 
auctoridades civis e ecclesiasticas daquelles tempos. E os des- 
cendentes de Chaves, ainda hoje, têm fechado, com chaves de 
ouro, as tradições do velho Chaves de saudosa memoria. . 

A V E S  A Q U A T I C A S  

Quando a vasante declinou ao seu ultimo periodo e 
as limpidas e alvacentes coroas (bancos de areia) se tem exten- 
dido, formando extensos lençóes ou ilhas, é que assiduamente 
frequentam o rio as aves aquaticas. Ahi, sobre a areia secca 
entre os calumbys, formam seus ninhos cujos ovos, alimenti- 
cios e saborosos, como os das aves domesticas, são apanhados 
pelos pescadores e pessoas desoccupadas, que se distrahem dia- 
riamente com os filhot>es dos garajaus, gaicotas e maçaricos. 

O Martinz-Pescador, com seu extenso bico e azas alonga- 
das, esvoaçando sobre a superficie das aguas, com grande sa- 
gacidade apanha sardixhas e piabas, devorando-as rapidâ- 
mente. Algumas destas aves v h e m  em bandos, nos moros. 
como as garps  brancas; outras, porem, não abandonam as 
margens arenosas, a expectativa das piabas, deixadas pelo re- 
fluxo das aguas; outras, ainda, frequentam as lagoas dos arro- 
zaes, como as gaxadeiras e os socós, occultos nas moitas de 
maçana?eiras. ( 17) 

(17) 'Yão nos 6 dado avaliar, com precisão, a variedade dos aqua- 
ticos que bordejam as praias extensas deste imnienso rio, tal e a sua 
profus50; já nas esplanadas das cordas, ino~~ediças, eni cujos Calumbis. 
Garajáus e Massarrieos, engeiidra~n seus ninhos, já nos inorros iriarginaes, 
rochosos, regi50 predilecta das garças brancas, e lavandeiras Miudas. E, 
se lançariiios nossas vistas $s lagoas dos arrozaes, que surpreza teremos? 
Varias bandos de Cardinheiros, esvoaçando pesadanieiite sobre nossas 
cabeças, fainiiitas, iia espectativa das derraiiias dos arrozaes exparsos 
pelo sôlo. 

A aza branca, cantora nmviósa, astuta e perspicaz, apoiada sobre 
arbustos elevados, afastadaniente do centro cereal, de pardaceiite plumagem, 
e considerada a rainlia das aves doiiqesticas, da regi50 Franciscaiia. 

Ciii facto veridico entre nós, occorrido coiii pessôa de nosso meio 
social, \em pôr em evidencia a nossa asserçáo, as riquezas iiaturaes sobre 
todos os pontos de vista, da região tropical S. Franciscaiia: o coiiliecido 
advogado Dr. Guilherme Fischer, que durante longos aniios advogou no 
Fôro da Capital Paulista, contou-nos o seguinte: "Achando-se elle u~ i i  tanto 
abala<Io eni suas finanças, tencionou eniprehender urna viagem de excur- 
são até OS Sertões Mineiros, coni o intuito de explorar o que se offerecesse 
do opportuno, ao alcance de suas forças pecuniarias. Poréiii, encaniinhou-se 
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T E R R E N O S  C O L O N I A E S  

Com a expulsão dos jesuitas do Brasil, os terrenos e 
propriedades por elles occupados, filcaram sob o dominio da  
Corôa, e, com a deposição do Throno, passaram ao Governo 
da  Uniáp (Lei art. - Avizo). 

Em 1877, tendo occorrido nos sertões do Ceará, Piauhy e 
outros Estados limitrophes a grande secca, ainda não esque- 
cida, deixando quasi desertos os sertões, a mão bemfazeja do  
Imperador, sempre extendida aos retirantes daquellas paragens, 

tanto que, foi ter ás margens longuinquas do Rio de S. Francisco. Ahi 
chegindo, não mais proseguiu - tinha presenciado tanta riqueza natural, 
que ahi mesmo, fazia sua Independencia, presente e futuro. Porém, fal- 
tava-lhe tudo; pois o minguado peculio que dispunha, não lhe garantia, 
nem o proseguimento da  excursão penosa, nem tão pouco, permanecer 
por longo prazo naquella região. Deliberou regressar, tendo, porém, adqui- 
rido uma porção de plumas brancas de variados passaros, com as sobras 

' 

do preço da viagem. E partiu acompanhando a linda plumagem, até a 
terra de seus progenitores, á Allemanha. A sua chegada logo despertou, 
entre os industriaes, grande interesse, por saber das plumas ricas, do 
rio S. Francisco! O facto é que nada mais lhe faltou; as suas necessidades 
pecunarias foram de todo supridas. Durantes sua permanencia, que durou 
um anno, teve sempre mesa opipara, o theatro, as diversões, os passeios 
caros; tudo isso lhe proporcionáram os grandes lucros que obtivéra das 
ricas plumagens daquella região dourada. 

Na ordem dos Pernaltas, conta-se uma variedade admiravel: Familia 
dos Brevipennes. Nesta pequena familia conta a região central (Reconcavol 
a grande ave, a Ema, (Rhea Americana), que na nierica toma a denomina- 
ção de Avestruz, - no Antigo Continente, esta ave (o Avestruz) é muito 
apreciado e tem um valor inextimavel, não só pela sua pose arrogante. 
como tambem, pela utilidade que exerce nos logares infestados pelos reptis 
e insectos venenosos, dos quaes é o seu principal alimento. Na fainilia dos 
Longirostros, temos algumas especies de Narcejas (Scolapaz) ; inassaricos 
(Numenius); e varias que pertencem ao genero Tringa; Rhinch: Limosa 
Himanto~us: - Ibis. e muitos outros. sendo alguns notaveis pela belleza 
da  cor de suas pennas, coiita-se ainda o Guará.-(I. ruber.), que frequenta 
o littoral de Norte ao Sul. 

Outra familia é a dos Macrodactvlos como as Jassanãs (Parra). 
frangos d'agua (Gallinula) . Uma outra - familia iniportantissima é a do 
genero (Phanieopterus) que habita nos reconcavos dos Agrestes. 

Na familia dos (Lamellirostros), ha uma variedade de Marrecos e 
Patos, todos perspicases que muito tem difficultado o seu estudo scientifico. 
Patos - Marrecos (Anas) as I~enês  (Anas Viduata), cujos filhotes podeni 
sem grande esforço ser domesticados. Ha uma variada especie que muito 
têm semelhança aos da região africanas, cujo clima condiz nas suas varia- 
das Estacães Calidas, com, a do Nordeste brasileiro. Muitas são as aves 
domesti& encontradas hqje no lar doniestico, coiiio: a Arara, a Seriema, 
o Papagaio, a Jandtíia, etc. 

OsEgypcios tambem domesticaram as cegonhas, e tinham por ellas 
grande amor e veneração. Elles clianialaiii-nas de Piedosas, porque reco- 
nheciam nellas uma tristeza profunda, levando muitas horas encolhidas; 
é por #esta razão que elles Ihes darain liberdade completa. Pelo facto de 
construir seus ninhos juntos aos sinos dos campanarios, muitas vezes eram 
encontradas pousando nos proprios teiiiplos religiosos. 

Na Europa existe a cegonha branca, que é a que conhecemos, e que 
se adapta perfeitamente aos paizes cálidos como o do Brasil. Não conhe- 
cemos as outras especies - a cegonha negra, como outras existem na 
Europa. Estas são raras, porque não se adaptam a região como a da primeira. 
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flagelladas pelas seccas, decretou que, na villa do Collegio, do 
Estado de Alagòas, onde o Governo possuia grande extensão 
de terrenos, fossem abrigados os retirantes sertanejos, distri- 
buindo-lhes tambem viveres. Por esta occasiáo as barracas e 
ralzcbos provisorios abrigaram 1 5  mil retirantes ! (18) 

(18) Pelo alvará de 9 de Jaiieiro de 1759 os bens pertencentes á 
Cia. de Jesus, ficarani vagos .e devolutos ao Estado. 

"A Cia. dos Jesuitas possuia bens como pessoa juridica, não universal, 
mas, deterriiinada em cada unia das suas congregações, conforme permitto 
á ordenação Philippina, que foi promulgada em 1603". (P. 5 Eg. e p. Est.). 

Pela extinção, dec. supra citado, foi que os bens dos Jesuitas que 
são partes iiitegrantes do territorio nacional, ficarani sujeitos ao poder 
jurisdicioiial do Estado, e incorporados aos bens da coroa, inantida pelo 
Governo Republicano, no regiiiieni constitucional, pelo decreto de 7 de 
jaiieiro de 18W. 

Pelos avisos nunieros 85, de 28 de março de 1854, 138 de 1.0 de março 
de 1868 e decreto iiuniero 2433, de 15 de junho de 1859, art. 11 9, 4.0, da 
da consolidação das leis de Ferreira Alves, Ministro aposentado, (recente- 
mente fallecido), do Egregio Tribunal de Justiça de S. Paulo, (Leis da 
Provedoria), diz que os bens pertencentes a uma iiriagein que não possuia 
irniairdade, eram considerados vagos ou devolutos do Estado. 

Varias questões forain, agitadas não só em S. Paulo, mas, em todo o 
Brasil, so?n-e bens de Irniandades religiosas seni pessoa juridica. Pela Ord. 
lir. 2.0 Tit. 18, § 1.0 corroborado pelo Dec. n . O  1225, de 20 de agosto de 
1864, ficou claro que - "para as corporações religiosas possuir bens de 
raiz, precisarani estar primeiramente erecta, de  conformidade com as leis, 
e depois solicitar licença para esse fim". Borges Carneiro, pensa do mesmo 
modo. (Dirt. Civ. Vol. 3.O, § 306). 

Esses e outros niotivos deram lagar a que o Governo Brasileiro regu- 
laineiitasse a pessoa juridica das nstituiçóes Religiosas, pelo dec. de I0 
de seteinbro de 1893. 

No Estado do Maranhão agitou-se uma questão entre o Bispo e o 
Goreruo, pelo facto de ter fallecido o ultimo dos Meiiibros da Ordem Car- 
melitana, daquelle Estado, chegando a questão até ao Supreino Tribunal 
Federal. Pelo Miiiisterio do Interior, por determinação do Vice-presidente 
da Republica, como se vê do aviso de li de dzembro de 1891, foi negado 
esse direito. O referido Bispo. pela inforinação prestada ao Governo, por 
interriirdio do ex-Internuncio Spolverini, sobre ordens regulares, disse que, 
não ohstante ter fallecido o ultimo dos Carmelitanos, seus bens não sé 
podia111 considerar vagos porque eram de propriedade da Egreja Universal, 
cujo representante era o Santo Padre. 

Savigny no Dir. Rom. § 88, vol. 2, pag. 270, assiin se exprime: "Por 
ultimo, observam VV. RR., que as associações catholicas, vivendo da egreja, .' 
na egrrja e para a egreja, têm apenas o dominio util dos bens que em 
seu nonie existe, residindo o domiiiio directo na grande sociedade religiosa, 
da qual essas associaçôes fazeiiz parte e que 6 personificada no "Summo 
l'oiitifice Roiiiaiio". E' nesta lei, que se baseou o Bispo do Maranlião e todos 
os deiiiais apoiados sobre esta resolução. 

Os Bispos, pois, não podeili se exceder dos limites e das attribuições 
que lhes são coiiferidas, c não.deveni exorbitar, da lei; diz Valtei rio Trat. 
Dir. I'ubl. v. 1, paragraphos 150 B 157. "Diooese é unia determinada eyteii- 
são territorial, conipreheiideiido unia parte do rebanho de I. C. sobre os 
cuidados de uiii pastor". Assim tainbein pensa Villela Tarares na nota 
99, u 111, Dr. Publ. Eccl. e Durand Dicc. Verb. Por. Eccl. Dir. Cann. 
O Go~erno Francez, pelo aviso do Cons. do Est. d,e 13 de maio de 1874, 
relativanieiite ao culto catholico daquelle Paiz, baseado eiii Perdinaiid 
Degrootte, declara que as dioceses gosam de personificação civil, sóinente 
para receberem as liberdades, que não possam ser attrihuidas a certos e 
deteriiiinados estahelccimentos reconhecidos pelo Estado. A celebre e tra- 
dicional Egreja do Collegio dos Jesuitas de que todos 116s sabeiiios, e não 
ha riiuitos amos deinolida, por. se achar ein ruinas pertencia ao bispo 
desde os tenipos coloniaes. Por unia ordeiii expressa Gelo Governo I>aulista, 
forain retiradas todas as suas iuiageiis transportadas para outro teinplo 
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Não é, pois, sem razão, o que nos diz o apreciado En- 
genheiro Dr. Theodoro Sampaio, em uma de suas visitas ao 
São Francisco: 

"O São Francisco, como u m  oasis no  deserto, 
atravZs dos sertões adustos da Bahia ao Ce,ará, de 
Pernambuco ao Pauhy, é, na verdade a terra da 
promissão, e o refugio daquelles povos assolados 
pela i secca prolongada e periodica". 

A M P H I B I O S  

O mais notavel pela morosidade em seus esconderijos, é, 
sem duvida, a gia preta. A sua carne (na opinião dos carni- 
voros) é apetitosa. Ellas nunca abandonam as locas dos morros, 
onde vivem apertadas umas ás outras: são semelhantes aos 
curucús, seus primos irmãos, porém, menos chatas e pernas mais 
alongadas. Na celebre pedra da Joamna, banheiro publico, po- 
demos vel-as naquella posição, que mette mêdo. Mas o tal 
bicho é tão manso cgmo feio. Ellas são extraordinariamente 
perspicazes; á medida que o rio vae enchendo, sobem ellas ás 

por ordem do mesmo Governo. No dia seguinte, apóós esse facto extraiiho 
aos catholicos Paulistas, deu-se começo á demolição do templo. 

Este direito de propriedade do Bispo de S. Paulo, foi por uma proine- 
moria, que D. José I, em maio de 1860, quando sequestrou os bens dos 
Jesuitas, entregou ao Bispo da então Capitania daquella epoca. Por deter- 
ininação da  Junta da Fazenda foi novaineiite entregue a referida Egreja 
ao Bispo da Diocese, posse que foi mantida até que surgiu a celebre ques- 
tão entre o Governo e o Estado, por todos nós sabidos. 

O Alvará de 19 de janeiro de 1759, ordenando o sequestro dos bens 
das cong~egações religiosas, baseou-se na ordenação Phillippina, - Livro 2 .O .  
Tit. 16, e Tit. 18; tendo o Estado succedido nós bens das supra citadas 
congregações, as ques exerciam até então coni personalidade juridica. Enl 
6 de setembro de 1759, ao Patriarcha de Lisboa e aos roebispos e Bispos 
foi dirigida uma carta circular, em obediencia da promemoria que El-Rei 
D. José solicitou ao Papa em data de 29 de maio de 1760. Nesta prome- 
nioria somente teve El-Rei em vista lembrar ao Papa a conveniencia da 
cornniutação, para outros fins pios, não do destino das Egrejas, mas dos 
Collegios dos Jesuitas a ellas annexas, por bens que foram incorporados 
ao Estado por terem sido sequestrado de accôrdo com a lei. Porém, a 
carta regia de 19 de Janeiro de 1759 que determinou o sequestro dos 
bens de raiz da Cia. de Jesus, ordenou tandem que presos os seus mem- 
bros, fossem elles considerados logo incommunicaveis. O Rei, pela carta 
regia de 19 de janeiro de 1759 ordenou, terminadamente, o sequestro de 
todos os bens de raiz, da Cia. d.e Jesus, logo que chegou ao seu conheci- 
mento a extinção da ordem. Nesse tempo servia de Regedor da casa de 
Supplicação, Pedro G. Cordeiro Pereira. O decreto n.O 532, de 30 de março 
de 1850, concedeu a sociedade S. Francisco de Paula, da Bahia o direito 
de propriedade da Capela do seu orago, que fôra adjudicado a Fazenda 
Nacional. 



aguas sem que sejam percebidas. Por isto ellas denunciam previa- 
mente as cheias. 

Div-rgem, em parte, das outras suas irmãs, pois desco- 
nhece-í completamente a arte de Carlos Gomes. 

Temos t a m k m  o cururú que abunda os riachos e lagoas 
invade as habitações depois das chuvas torrenciaes. Para en- 
contral-os sem receio, é somente levantar qualquer lage, que 
ali está elle achatado entre ella e o sólo. (19) 

(19) Descrever sobre as variedades dos amphibios dos rios, lagôas, 
tanques, aggrestes e riaclio~ affluentes, seria longamente enfadonho, tal 
é a sua profusão. Deixando de parte o Jacaré e o Kágado d'agua. habi- 
tantes lacustres, o 1.0 perigoso e o 2.O inofensivo, vaims pôr eni relevo a 
oelebre Gis Preta, com sua excepcional influencia baroinetrica. E' o aqua- 
tico iiiais original da zona escarposa, marginal, ein cujas locas estaciona, 
que nos é dado apreciar. A Gia Preta. vulgarmente denominada, pelos 
habitantes da região, permanece longos e longos mezes uniformisada com 
suas coirrnãs, tendo a frente sempre voltada aos banhistas, Nestes esconde- 
rijos, para observal-as 4 preciso que os banhistas se introduzani de todo 
no rio, os olhos sobre a superfieie das aguas, de maneira a alcançal-as 
no fundo das lócas. Durante o dia, permanecem inamoviveis, no fundo das 
locas; e a noite com a subtileza que Ihes é dado possuir, sóbem Lageiros 
terrestres, e dão cabo das Lagartixas e Calamgos, de que se alimentam. 
Se o rio cresce um coitw de um dia para outro, ellas acompanham a posi- 
ção gradatira das aguas; se as  aguas descem, tambern descem com ellas, 
até o ultimo periodo da vasante. Se algum banhista tenta deslocal-as, 
ellas de urn só mergulho mudam de local, conservando-se na posição pri- 
mitiva, apertadaineute as suas coirmãs. Para se coiiheoer o fluxo e refluxo 
das aguas nas enchentes aniiuaes, basta evoluir com as aguas, cobrindo 
as  rãs de todo; se ellas se moveni rapidamente e mudam de posição, 
suppõeill o crescim~ento das aguas; e, se não temem, é certo o decresci- 
mento fluvial. 

Segundo a opinião de varios viajantes Europeus, os animaes são sensi- 
veis as variações atmosphericas; e, segundo a versão Barometrica de Jorge 
de Mendonça; - tão notarel na pujança do seu saber, - vamos pôr em 
relevo as suas palavras de viajante observador. 

"Todos os animaes são mais ou menos sensiveis á acção das varia- 
ções atnlosphrricas. Effecitivamente todos nós dizemos - quando vemos, 
por exemplo, - as aves aquaticas procurarem a terra: temos chuva. Ou, 
então, temos bom tenipo, espirram os bodes, e ate mesmo os nossos callos 
(que111 os tein,), nos servem d eprogiiostico para a proximidade da chuva. 
Mas, dentre todos os animaes B por oerto a rã o que tem mais apreciaveis 
propriedades barometricas. 

Quem viajar pela Suissa, Hollanda e Allernanha, tera occasião de ver 
com frequencia, sobretudo nas casas de campo, uin objecto que logo des- 
perta a curiosidade: um vaso de vidro com agua até niaia altura, tendo 
no fundo algumas pedras e duas ou tres plantas aquaticas e uma rã, 
como unico habitante deste confortavel aquario. Apoiada rias paredes inter- 
nas do vaso, ve-se uma escada com degráus sufficientemente largos para 
o animalejo poder subir, descer, ou niesmo permanecer em qualquer delles. 
Serve-lhe de tampa um boccado de rede de arame de musselina ou de 
cartão, crivado pequenos orificios. Ora esta engenhoca é nem mais nem 
menos do que um baroinetro. Effectivamente, quando está bom tempo, a rã  
conserva-se dentro d'agua; quando chóve ou ameaça chover, sáe da  agua 
e vae collocar-se num dos mais altos degrzlus da escada. Os prognosticas 
feitos peste modo pela rã, são e q  geral de uma admjravel precisão. - 
Nas casas onde ha este curioso Barometro, a r ã  ehega a ser um dos ani- 
maes mais queridos da familia e são-lhe dispensaveis os maiores cuida- 
dos e carinhos. Agora o fundamento scientifico deste phenomeno: Quando 
a chuva está imminente, a atmosphera torna-se pesada e exerce uma grande 
pressão sobre a agua, de forma que a rã  incomulodada por este peso, 
rae subir os degraus da sua escada, para se libertar da quasi asphyxia 
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F L O R A  I N D I G E N A  M E D I C I ; t N + L  

Das diversas medicinaes, geralmente usadas, a que maior 
serviço aos que, por falta de recurso, deixam em paz as boticas, 
é, certamente, o fedegoso. A sua raiz é tão amarga, como o 
quinino, e dahi vem talvez sua efficacia. Elle abunda nas 
praias em terreno arenoso e humido; o seu xarope, applicado 
até em molestias de máo caracter, dá segundo se crê, optimo 
resultado. Outro vegetal, usado até nas boticas, é o afamado 
gericó. Nos logares pedregosos, é elle encontrado, carrapinha- 
do  nas lages dos morros, e é preciso conhecel-o praticamente 
para descobril-o. Colhido e fechado hermeticamente em com- 
bucas, conserva-se de um para outro anno. 

Este medicamento indigena, tem-se applicado em varios 
casos, até nas molestias contagiosas com resultado satisfacto- 
rio. Muitos outros ainda abundam naquella região, como a 
jurobeba, babosa crysta de gallo, pifzhão bravo, sendo este ap- 
plicado nos casos de mordedura de animaes venenosos; a berva 
cidreira, (Pai-  Pedro) que se desenvolve e alastra nas coroas 
e praias; enfim, a região é riquissima destes vegetaes, dignos 
de um estudo, pois, infelizmente, até hoje, nada foi explo- 
rado. (20) 

que lhe causa tão grande pressão. Pelo contrario, quando o tempo está 
secco, necessitando de maior humidade, desce ao fuiido do vaso e con- 
serva-se debaixo d'agua durante largo ternpo". E aqui está uma das utili- 
dades deste animal que muitos julgam que so serve para nos ensurdecer 
com o seu estridulo coachar nas tardes de verão. 

(20) Do Beri-beri, que appareceu exporadica~nente em certa região, 
hoje são raros os casos, não obstante os ccm klm. de margens do lado 
de Sergipe, formados pelas enchentes lacustres e periodicas. Tambem 
não são abundantes os casos de febres palustres na região pantanosa. As 
sezões são mais frequentes na zona habitada por umk população que se 
entrega quotidianamente a plantação de arroz, nos terrenos lacustres com 
agua pelos joelhos. O Dr. Espindola, notavel hygienista, tratando do clima 
e salubridade daquella região assim se exprime: "Collocada na zona 
torrida e niuito perto do &&dor, onde os raios solares cahiam quasi 
senipre perpendicularmente, deveria conter em si uma sonima imnensa 
de calorico; mas assente a poucos gráos do grande e maravilhoso systema 
hydraulico do Aniazonas, decoradas de bellas e grandes mattas, rica de 
montes, e regada por uma enorme massa d'agua, todas essas circumstaii- 
cias concorrem não só para conservar a sua atrnosphera sempre impregnada 
de humidade, como para amenisar o seu clima. As suas experiencias termo- 
metricas marcam (termo médio) 22 grlos de Reauriiur ou pouco mais 
de 27 112 do Centigrado, ou 81 112 do Farenheit". Q Dr. Ildefonso Gomes, 
diz que: '<As margens do Rio S. Francisco, como as de todos os seus 
affluentes, são doenti'as, principalmente nas barras ou foz, e bem, assim, 
eni suas adjacentes, dos corregos, ribeiros, riachos, de vagarosa correnteza, 
são focos de febre palustres que revestaui com tiiuita frequencia o caracter 



A R V O R E S  F R U C T I F I R A S  

O arvoredo fructifero, quasi todo, é deprocedencia indige- 
na, e, somente, quando está innundado pela cheia periodica dos 
riachos e lagoas dos arrozaes, onde ella abunda, é que dão fru- 
ctos saborosos, cuja colheita é feita por meio de canoas de pes- 
cadores. Mencionarei apenas as principaes: o maryseiro, arvore 

pernicioso". - "Quanto ao baixo Rio de S. Francisco, data venia, suppoiiho 
exaggerado o que affirina o notavel scientista". - A pag. 1% da Chora- 
graphia Moreira Pinto, terceira col. Tratando do valle S. Francisco, diz: - O clima do valle do S. Francisco é quente e secco, mas não é tão doentio 
como geralmente se pensa. Salvo as febres palustres (sezões) que reinar11 
na epoclia da vasante, póde-se dizer que o clima é bom. "Os casos de 
longexidades são iiuiiierosos em toda a região. Ao clima de S. Paulo que 
é tão boin, e tão iiivejavel, não obstafite a sua teiiiperatura variadissiiiia 
e ás vezes brusca, se deve em grande parte o seu optimo estado sanitario. 
PorCiii, nas margens do Paranapaiiema e outros rios, não semeados, a maleita 
faz grandes espaptalhos, e todos fogem dellas como o deiiioiiio foge da 
cruz. Aqui tciiios ainda um caso para corroborar a nossa affirmativa. - "E' 
sadio e aineno, diz o Dr. M. Costa, tratando do cliiiia de S. Paulo, excep- 
tuando as margens pantanosas de alguns rios, onde reinam febres palus- 
tres, e beni assim, na parte baixa da serra do Cubatão e lias regiões do 
N. e OE,. as margens dos rios". Ainda uma outra opinião positiva, vein 
alimentar a nossa. Assim é, que a opinião do autor da importante obra 
"DU C1,IMAT ET DES MALADIES DU BKE'SIL", assim se expressa: "O a r  
na zona torrida da região nortista, comprehende a bacia central do S. 
Francisco, é geralmente puro. A sua salubridade, é incontestavelmente puro. 
A sua salubridade é incontestavelmente invejavel, e ao Salvador a que deve-se 
esses preciosos dons". Ainda sobre o valle do S. Francisco e sua salubri- 
dade, temos opiniões varias, de Patamographistas: "A temperatura média 
da região septentrional do valle é de 27 centigrados; durante os ine7es 
de iio~eiiibro á fevereiro. o termometro iiiarca frequeiiteineiite 36 O a som- 
''a, e nos mezes mais frios, maio e junho (inverno), desce por vezes :i 

1 9  O centigrados, pela nianhã, antes de nascer o sol". A humidade do ar B 
escassa ein grande parte do aiiilo; o orvalho é raro, ainda mesmo na zona 
mais proxiiiia do rio. A evaporação é copiosa nessa região, e toriia-se até 
exce~siva nos mezes de novembro á fevereiro". O clima é incontesta~el- 
iiieiit.e bom, secco e sadio, e a viração é constante e uniforme. 

As enchentes periodicas, despejando arvores gigantescas e toda, a sorte 
de liiadeira velha, apodrecida, arrastada das bacias dos riachos affluentes, 
cobrilido toda a superficie das aguas, parece tudo envenenar. Ao contrario - traz o desenvolviinento pliysico-orgaiiico, reconstituindo o fraco e aba- 
tido das populações iriarginaes. Sobre as qualidades puramente organicas, 
contidas nas aguas do rio-mar, de que tratamos, vairios emittir o parecer 
de um celebre patamographista, que derraiiiou por toda a parte a sua 
scieiicia hydrographica: "Não se trata de unia região inhospita e de uni 
rio que atravessa planicies em salubres e pouco productivas, ao contrario, 
a bacia hydrographica, a que nos referimos, 6 unia das mais attrahentes 
do globo, vasta de aguas puras, clinw excellente e já dominada por cerca 
de dois milhões de habitantes, fortes, intelligeiites e laboriosos". Os rios 
paulistas, a despeito dos estudos scieiitificos e saiieaineiitos constantes e 
ininterruptos, as suas populayões ainda são victimas da febre paulista, 
cujo caracter pernicioso, tem desrespeitado os mais salutarios preceitos 
hygienicos. "Uin dos escolhos niais difficeis de afastar pela liygiene do 
Estada, e a presença da febre typlioide na Capital. A origem desse mal 
deve ser realnieiite aiitiga, ~>orquaiito, o que outr'ora se coiiliecia pqr 
febre paulista, esta ideiitificado coiiio febre typhoide, e outras enferini- 
dades do grupo paratyphico". Da-se u contaminaçjo do publico, em grande 
iiuiiiero de casos pelas aguas de abasteciriiento, facto esse xerificado por 
experiencias realisadas no Instituto Bacteriologico, pelo professor Ficher 
e pelo Dr. Bayma. 
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frondosa e espinhenta; a sua fructa é fervida e só se aproveita 
a semente. A varageira, fructa pequenina e ácida; a su2 se- 
mente é triangular. A sua madeira, flexivel, é empregada na 
fabricação de palitos. O cruiry, o joá, a quixaba, o genipapo, 
a matta-fome, a nzurta e muitas outras, que seria enfadonho 
enumerar nesta exposição. Dellas se alimentam os retirantes, 
na temporada maldita das seccas. 

P L A N T A S  A Q U O S A S  

Quando a pastagem desapparece pela evaporação copiosa 
e infiltração do sólo, e os criadores de gado, exgotam o ultimo 
recurso para prover a necessidade ao gado, lançam os referidos 
criadores as suas vistas, como ultimo refugio, para o chique- 
chique, o baba de boi, a macambi~a,  o inundacurti e outros. 
Estas plantas são natilvas e contêm embebidas certa porção de 
agua, pelo que não só alimentam, como dessedentam. O va- 
queiro, então, despido de gibáo e perneiras, queimado pelos 
ardores de um sol inclemente, munido de cutello ou foice, póda 
as arvores, e, formando caeiras, deita-lhes fogo; queimados os 
espinhos aguçados, elle espalha o chique-chique pela queimada 
em pequenos montes, e ao gado magro e arrepiado destribue o 
appetitoso prerunto, emquanto outras caeiras ardem, aguardan- 
do  nova boiada de garrotes magros, que, cambaleando, necessi- 
tam de girau para se equilibrar. O chique-chique e o maiida-' 
carú dão tambem fructos saborosos, que alimentam ao va- 
queiro, assim como a macambira alimenta o homem sertanejo, 
quando a miseria e a fome á porta lhe batem. As plantas aquo- 
sas prestam, portanto, ao homem ' e aos anicmaes utilidades 
inestimaveis. 

I N S T R U M E N T O S  D A  P E S C A  

Diversos são os instrumentos da pesca, sendo o mais com- 
mum a tarrafa. O mais extenso é o cassuá, que, rio abaixo, o 
pescador extende até quasi uma milha, onde apanha o camuru- 
pim e os surubys, ás vezes maiores que o pescador. E os sabe- 



r4s vedam os cassuás, cujas malhas medem um coito a mais. 
Elles são fabricados das fibras de t icum e caroá, cuja resistencia 
póde ser equiparada ao linho. Nas margens das tapagens de 
tabócas, sempre se depára diariamente, circundando os ranchos, 
tecedores de tarrafas, cuja destreza parece motor electrico. 

Muitos outros existem ainda como o gereré, o gué o tres- 
malho, o anzol de vara, etc., cada um destes destinado a certa 
e determinada pescaria. 

P E I X E S  

Innumeras são as especies de peixes no caudaloso São Fran- 
cisco. O Camofopim que méde, ás vezes, dois metros e mais, 
é o mais raro, porque se adapta mais á agua salgada e por isso, 
são apanhados nas proximidades da  barra. O Saberú, frequen- 
tador das margens é o mais commum. Delle se faz a appetitosa 
muqueca: com aleite doce, coentro, pimeizta malagueta e farinha 
dos agrestes, é o prato do dia. O mais appetitoso é o mandjj 
das lagoas, onde os vegetaes abundam e cereaes, deixados dis- 
persos pelo só10 da safra que finalisou. O mais apreciado e 
raro é o pitú, cuja.pesca interessante, é a distração das familias 
nas noites limpidas de verão. - O mais terrivel é a piranha por 
causa das suas Iogas maxilares cheias de caninos agudos, que ata- 
cam ao homem e desesperam o pescador. E o curymatá é o que 
,mais abunda nos rios, lagoas e riachos. Elle toma differentes 
nomes pelas suas diversas idades, que são Bainbá, Pedra de fogo, 
Solipa, Sabaizga, Xira, e, chegando ao ultimo periodo do seu 
crescimento tem a denominação de curymatá. (21) 

(21) Tein-se fallado iiiuito sobre a ~ar iedade dos peixes de todos 
os rios e niares; porém, de iieiihuni modo positivo sobre as suas differentes 
qualidades. Os peixes da America são de grande valor, não só economico 
conio scientifico. Dizein existir para iiiais de iiiil qualidades differentes 
nas nossas aguas aiiiazonicas. 

Os peixes da Ainerica do Korte divergem dos nossos, isto é, dos da 
hmerica do Sul; os nossos têm grande semelhança, quanto á sua forma, 
aos da Africa. Dizeiii os entendidos na materia que, assiiii como o Amazonas 
é o niaior rio do iiiundo, tainbeiii não ha nenhum rio, cuja variedade de 
peixes, possa coiiipetir com a delle. De todos os peixes o mais curioso é 
a Enguia, cujo compriniento iiiede uni nietro e iiiais. A força que este 
peixe dispõe, é tão grande, que, coiii o choque rioiento póde deitar por 



' P A S S A R O S  C A N T O R E S  

Em nenhuma outra região do Brasil, se encontra variedade 
de passaros tão numerosa e de tão maviosos cantos, como na- 
quelle recanto do Baixo São Francisco. (Vide o colleccionador 
dos passaros). Em qualquer cidade, villa, aldea até mesmo nos 

terra qualquer pescador. Tambem abunda nas Guyanas e Venezuela. Outros 
niuitos existem, cada qual o mais feroz, historico e curioso. 

Passenios aos peixes do Rio de S. Fraiicisco, agora em ordem do dia. - Os estudos recentes de uiii Sorte-Americano, que collecionou varios 
peixes do Brasil, nào só do lalle do Aniazoilas, coiiio tambem daquelle 
rio, disse: muitos \iajantes com quem me relacionei, não se cançavam de 
lamentar o perigo a que se expõem os banhistas destas .regiões brasileiras. 
Fallando da Piranha, peixe violento, perigoso e perspicaz, com a sua longa 
maxillar e afinados caninos, diz: "estes peixes têm dentes e queixadas 
formidaveis; as redes e as tarrafas são irresistireis". 

E' verdade quanto a piranha, ella de um só golpe estraçalha os 
cassuás de tucum, e deixa o pescador gravemente ferido e devora os cada- 
veres fluviaes em poucas horas. Em conipensação, é um dos peixes mais 
appetitosos do baixo rio, e tem semelhanqa á iiiolensi~a pirambéba. 

Os pescadores dos riachos, encurralam as piranhas e matam-nas a 
golpes de facáo, de dentro das suas timbébas. 

'Os peixes volantes serão um niytho, dos muitos do genero maritimo 
que nos inipingem os marujos? - Eis uma questão contro-vertida e por 
esclarecer. Um hoiirado patrão de navio de vela, entre outros, viu peixes 
attingir pelo vôo a seis metros de altura, e até modifical-o por um angulo 
de 60°, para evitar o encontro com o mastro de mazena do navio. A exa- 
minar exfquibilidade do vôo dos peixes, pensam muitas que suas barba- 
tanas, servindo como para-queda não parecem, portanto, apropriadas para 
o vôo, outros asseguram, ao contrario, que as azas nadadeiras dos peixes, 
durante os trajectos aereos, são animadas de constantes e rapidas vibra- 
çôes, e, em tal caso, se prestam evidentemente para o vôo. De tal modo, 
e até que melhor se entendam os observadores, os peixes saltam a conside- 
raveis alturas, sem que se inscrevam, por isso entre os alados". 

E' um facto evidentemente provado: neste caudaloso rio, ha um systema 
cle pescarias de angarêas, suspensas nas tahoras das tapaaens doi riachos. 
I>e hora em hora se descarrega o peixe angareado, para dar logar aos 
outros Toadores, que desesperados abarrotam as Tabaricas. E' um facto 
commuinente por todos os espectadores observados. 

Fecundidade de alguns peixes. Dos peixes maritimos, sobe á 39 o numero 
de especies estudadas, quanto ao numero de ovos que podem pôr: "de 
todas as especies, o peixe mais poedeiro é o Linga (Malva Valaaris), que 
põe de 20 á 30 milhões de ovos. O Lyra, põe apenas alguns centos, que o 
macho recolhe num sacco aprowiado que tem no abdomen. O Bacalháo põe, 
nunca menos de 2 inilhões e nunca mais de 8. O Arenque, 50 mil ovos, e 
assim por diante". - Dos peixes fluviaes do Rio de S. Francisco temos o 
Aragú, ou o Saberú, que, apesar dos 10 cm. de comprimento que mede, 
os seus intestinos desapparecem e se confundem, ante a o\-ada microsco- 
pica. Um si> lanço nos cardumes inarginaes dos ressacoq formados pelos 
regatos lacustres, faz abarrotar os coufos e samborás. Um sahio naturalista, 
inglez, acaba de estabelecer as qualidades de animaes que visem na super- 
ficie do globo. Segundo seus estudos scientificos, existem no niundo 20 mil 
especies de aves, e 12 mil de peixes, sendo que os man~iferos não excedem 
de mil especies. Accrscenta elle que os vertebrados são representados por 
47 mil especies: os reptis sobem a 60 mil especies, sendo que os batrachios 
não excedem de 2 mil. Concluindo affirma em seu parecer que é longo, 
diz, que, cada uma dessas especies retro mencionadas, se dividem em varie- 
dades, raças e individuos. 

O antenario riscado. Ha uma especie de floresta aquatica no hemisphe- 
rio boreal no Oceano Atlautico, que se estende do 32 o ao 46 o de latitude, 
e do 380  ao 4 4 0  de longitude oeste. Este mar denomina-se dos "Sarpaços". 



desertos, em que o viajante tenha de penetrar, é logo despertado 
pelo gorgeio encantador da passarinhada. Já  nos tamarinhos 
das ruas, já nos lirios dos quintaes, e ainda nos telhados das 
choupanas, a rola e a cabeça, escancarando seus biquinhos, dei- 
xam o viajante estupefacto. O sabiá das mattas, o condor dos 
americanos, não ha, no globo, canto tão mavioso. E a sonorosa 
ala brama, frequentadora dos arrozaes, cuja canto mavioso 
repercutindo a tres kilometroç, só ao poeta competia descre- 
vel-o. (22) 

J A Z I D A S  C A L C A R E A S  

A zona é riquissima em mineraes de diversas especies, mas 
infelizmente as pequeninas explorações, até hoje, têm sido tão 
deficientes que não attingiram ainda á decima parte do seu 
valor. Percorrendo-se toda a zona de um extremo ao outro, é 
que se póde fazer uma idea exacta da grandeza das pedras cal- 
careas, e da necessidade de sua exploração. Nas villas e povoa- 
ções de Collegio, Sáo Pedro, Bello Monte, Caiçara e outros pon- 
tos do littoral, deparam-se leguas deste mineral, cujas pedras 

Esta região 6 coberta por uma vegetação abundante, que faz até parar a 
marcha dos vapores. O Sargassum bacifero, planta que se deu seu nome, 
6 de aspecto singular. A quantidade de sargassos nas caliuarias apparecem 
o Oceano coberto delles. Nesta floresta curiosa, onde se refugia111 todos os 
animaes singularissimos, crustaceos, moluscos, etc. Todos esses animaes são 
quasi pequeninos e sem nieios de defeza, têm por adtiliravel phenomeiio 
de adaptação colorido da vegetaç80 que os abriga. Entre estes habitantes 
um dos mais curiosos é seni duvida, o antennaerius marmoratus. Seu colo- 
rido é tão ideiitico ao do sargassos que se, nuin aquario, o collocarein 
sobre uin pouco dessa planta, quasi que instantaneamente desapparece. 
E' preciso grande paciencia para descobril-o. Teni apparencias de um ani- 
nial feroz, nias C inteiramente inoffensivo. 

(22) A riqueza da região, 6 contada desde o seculo XIS, pelo cele- 
bre e fanioso naturalista \Vilsoii; Americanode renoiiie e einerito sabio que 
espalhou pelo inundo inteiro: "9 iiiais rica das minhas collecçóes de pas- 
saras, achei-a no \.alie de S. Francisco, isto C, no littoral nordeste brasileiro. 
por onde corre este rio". Depois de ter percorrido, (affirma elle), as cinco 
partes do mundo, cxceptuando unia particula de alguiis paizes da America 
do Sul, achei-me naquelle recanto do nordeste brasileiro, cercado de immensa 
riqueza natural, da  qual fiquei pasmado! 

Na ordem dos passaros, não conheço igual: especialmente pelo canto 
maviosissiino que deleita ao viandante, na belleza incoiiiparavel de sua plu- 
magem multicôr, pela forma variadissima de seus ninhos graciosos. Passei 
longos dias no meio daquelle ambiente purissimo, convivendo entre uin 
povo hospitaleiro, despreoccupado do resto do inundo. Xa ordem dos can- 
tores contam-se numerosos, especialmente pelos seus habitos singulares". 

Das diversas especies dos cantores afamados distingue-se a dos sabias, 
(Tardusi, Curiipião de genero Xanthoriios crauna (Ieterus), os Japú, e os 
Xexeus, (Cassicus) e muitos outros, coiiSo o Cabeca e a PCga, etc. A maior 
parte destas ares nutre-se sobretudo, de fructos iiidigenai, ein que a região 
abuiida; na ordeiii dos trepadores conta ainda uma \aricùade niuito grande: 



se distacam logo pela sua cor alvacenta, cuja cal, póde, sem 
receio rivalizar com qualquer outra. 

A algamassa della, segundo processo alli adoptado, póde 
ser equiparado ao asphalto ou cimento, pela sua resistencia e 
durabilidade. No interior de Bello Mo~zte, a começar da varlea 
das queimadas, numa extensão de 40 kilometros approximada- 
mente, o só10 quasi todo é calçado deste importante mineral, 
que daria para construir muitas cidades. 

P O P U L A Ç Ã O  

As frequentes seccas muito tem concorrido, para que o po- 
voamento do só10 tenha vagarosamente augmentado em toda a 
, zona, comprehendida - baixo e alto São Francisco. Os ricos, 

quasi ficam necessitados, porque obrigatoriamente destrihuem 
á pobresa, não só o seu gado, como tambem o seu dinheiro. O 
pobre, já pauperrimo, foge espavorido, e, emigrando, vai pro- 
curar outro abrigo, muitas vezes distanciado da terra natal, dei- 
xando ao abandono o lar querido. 

o Tucano (Ramphastus), Araras (Ara),  o hlaracaná (Conurús), Papagaio 
(Psitacus), I'eriquitos (Psilaculos) e varias outros, pertencentes ao genero 
(Coccysus) Anu branco (Crotophaga) que procurarn sempre connipanbeiros 
iriseparaveis, nos lugai'es mais habitados, onde as florestas são mais densas. 
S o  genero dos Dentrirostres, temos o Araponga (Gasmorhyuchus), (Nudi- 
colisi, o Xexeu (Cacius sela). O sabia laraiigeira (Tardos Rufiventris), 
Vira-Bosta (Molothrus Bonarienis), no genero (Subulirostres) destaca-se o 
seguinte: o s a b i j  da praia (Minus Lividus), o Bicudo (Orisoborus Crassiros- 
t r is) ,  Cardial comnium, ou, cabeça (Ioxia Cardinalis), no genero magni- 
rostres, temos o beija-flor, bicudo (Jacamaralcyon Tridictylia(, Azulão (Ste- 
phanophorus Leucosephalus), Martiri Pescador (Celyle Amazona), Pica-pau 
(Cloptes Campestres): no genero dos papagaios conta-se o periquito, (Bro- 
togeria), (Tirica). S o  geiiero dos pombos, Juruty (L-ptotila Rufaxilis), 
Rola comiiium (Fogo Apagou), (Columba Tutar). S a  ordem das Rapaces 
conta-se grande parte da classe das aves que têm a s  mesmas apparenciar 
das Rapaces europeas. A sua pluniagem de um colorido simples e de grito 
estridente, causando niuitas xezes o seu grito a inipressõo de um gernidc~ 
angustioso. Estas a res  nutreni-se de insectos e reptis c sobretudo de mate- 
rias potriferas, prestando por este modo uiilidade ás cidades populosas e 
aos caiirpos de criação. São habitantes dos mattos e campos retirados da 
cidade, e repousaiii sobre os edificios e ar%orcdos elevados. Xo Rio Grande 
do Sul, é um elemento poderosissiiiio a salubridade publica, especialmente 
rias suas vastas canipinas, onde a secca dcsima grande quantidade de bo3i- 
nos. Destas aies, umas são diurnas, outras nocturnas; entre aquellas distin- 
gue-se o urubu coniiiium (Cathartesf ; urubu-rei, (Sarcoramphus). Das 
nocturnas destingue-se a coruja e o corujão. que pertencem ao genero 
(Noctua, e Scots), habitantes das mattas e penedias. Essas duas especies 
de aves que habitam a região - a Strix Cunieularia, e a Strix ferruginea, 
prestam grande utilidade porquanto, esterrninani os insectos noci\os á 
lavoura e a s  habitações. 



O matuto, de uma compleição admiravel, em cujo caracte- 
ristico logo se destaca - o homem do trabalho - conduz dois 
pesados fardos: um, a numerosa familia que o segue, outro o 
peso da, então preciosissima agua que conduz para matar a sêde, 
durante o periodo da roçada, da qual raramente colhe fructos e 
estes mirrados. 

Eis portanto, em duas palavras a vida do rico e do pobre 
sertanejo, quando a fome e a sêde os angustiam. 

E, se esta terra, que apparenta esterillidade, podesse rece- 
ber em seu seio a centesima parte das torrentes d'agua do  só10 
que habitamos, a sua fecundidade seria, sem duvida, incom- 
paravel como a que mais o for, e os sertanejos não emigrando 
se multiplicavam progressivamente. 

R O E D O R E S  E D E S D E N T A D O S .  

E' costume de tempos em tempos, caçadores, e bons escupe- 
teiros, munirem-se de espingardas, mwilas a tiracólo, contendo 
chumbeiro, cabacinba de pólvora, espoletas e para buxa, um 
pedaço de corda apodrecida, de caroá, e nos morros das margens 
fazem caçadas de mocós e preás. Os animaezinhos tem seme- 
lhança á lebre e se alimentam de hervas dos morros, em cujos 
esconderijos ou Iócas criam os filhotes. Os mocós são demasia- 
damente perspicazes, e por isso difficilmente são caçados, nos 
morros do Tupéte, e çuas adjacencias e outros pontos do littolal. 
Muitas vezes deitado fica o caçador á espera do roedor, que, 
sentindo o faro, prefere, afastado do leito, deixar, uma noite, ao 
despresso dos filhos, do que á Ióca regressar receios0 do chumbo 
grosso no costado. O mocó é um preparado muito apetitoso, e, 
addicionando-se-lhe nata de leite, é o preparado do dia, hoje 
generalisado entre os caçadores. 

P R O D U C Ç Ã O  D A S  I L H A S  

Quando o rio começa a minguar, os lavradores previamente 
começam a preparar os cereaes destinados á plantação. Os pri- 
meiros canteiros de lamaçaes logo são envoltos pela sementes 
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brotadas que se desenvolvem rapidamente, antes da infiltração 
das aguaç fluviaes. 

O lavrador esperançoso da sua pequena lavoura, semanal- 
mente c k c h a ,  o girimum, a macacheira, o inhame o midubin, 
o gorgutuba, e os arrozaes vermelhos, cujas touceiras médem ás 
vezes 50 cm. de circumferencia. 

Tres mezes depois, recolhe o lavrador, em rancho proviso- 
rio, coberto de palha de arroz, os sobejos da rosca e da lagarta. 
Parte conserva em paióes e outra parte leva ás feiras, com cujo 
producto, compra nas vendas algumas varas de madrastas, miu- 
dezas, vara de fumo e quartilhos de cachaça. 

C I D A D E S  P R I N C I P A E S  

Das diversas cidades banhadas pelo baixo São Francisco, 
ninguem desconhece que a primeira dellas é a de Penedo, que 
todos chamáo com razão, a capital do  São Francisco. 

Penedo é o centro commercial, para onde converge todo o 
sertão do baixo e parte do alto rio, pois até á cidade mineira de 
Januaria, trezentas leguas acima de Penedo, imposta mercado- 
rias, transportadas do baixo ao alto rio, pela estrada de ferro 
Paulo Af fonso. 

Penedo faz muito commercio com as capitaes - bahiana 
e pernambucana, e importa muito artigos portuguezes, pelo facto 
de, ainda hoje, a maioria de seus habitantes, pertencerem á 
nação lusitana. 

Penedo é, portanto, um grande emporio còmmercial, não só 
conhecido nos Estados do Brasil, como tambem, em muitos 
centros commerciaes do  mundo. (23) 

(23) Propriá e sua denominação. No seculo XVIII, profissionaes pesca- 
dores, redeiros, se estacionavam, noites ininterruptas, nas coroas alvacentas 
e movediças, sobre as quaes improvisavam ranchos, das velas triangula- 
res, apoiadas sobre a mastreação rins Taparicas e Lolós. h escuridão da 
noite, era illuininada de quando em quando, pelas labaredas causticantes, 
atiçadas dos gravetos, dos calumbys aquaticos, derramando para toda a parte 
torrentes de luz e de calor. Era o pharól que predominava a todos os pesca- 
dores, o ponto estrategico dos cardumes de piáus. 

Neste iuvejavel ambiente, permaneciam os pescadores confiados n:> 
seu processo singular de pescarias. Encurralados os peixes, arrastados os 
cassuás, pela madrugada, a victoria era certa: os samborás e coufoa tupe- 
tavam de piáus. 



Parte da cidade está sentada sobre uma extensa rocha es- 
carposa, a qual, segundo a tradição, serviu de forte defensor na 

A hora d a  refeição, quando a panella d e  barro, accusava a primeira 
fei-vura dos appetitosos presuntos, u m a  surpreza veio  causar ao bando d e  
peixeiros, nada m a i s  havia d e  mis tura alimenticia - os picuás, as com- 
bucas e a s  muxi las ,  es tavam vasiasl A longitude d o  arraial e os estomagos 
aquaticos e piscosos a jejuar, obrigaram aquelles pescadores a se alimen- 
t a r  do  que possuiam, - o puro piau. Terminada a refeição, a retirada impro- 
visou-se, porém, nos  semblantes de  todos predominavam um sorriso, daquella 
refeição singular. Antes  d a  partida, porém, um delles disse: esse logar deve 
ficar conhecido, devemos por isso, lhe  dar  u m  nome  qualquer. Mas, um 
nome  que perpetuasse aquelle facto, occasionado n o  me io  de homens rusti- 
cos e grosseiros pescadores. era u m a  utopia!  U m  delles porém, pensando 
não ter outro nome  se não o facto que o surprehendeu, disse: "este logar 
deve se chamar d e  hoje  e m  diante, Puro Piau". U m  sorriso e m  todos os 
labios, concordou o nome  adequado. O que succedeu depois desse facto? 
O Puro Piau generalizou-se e aperfeiçoou-se: Poropiá, Porpiá, Propiá, hoje  
Propriá, que é considerada a segunda cidade fluvial,  d o  baixo S. Francisco, 
d o  Estado d e  Sergipe. 

Maria Gertrudes da  Costa, escriptora provecta, escrevendo u m  dia 
sobre essa cidade, d iz  o seguinte: "Rainha das  Rainhas, sobre as margens  
do  niurinuroso S. Francisco, hbje que o sol da  civilisação explende e m  t e u  
m e u  social, hoje  que  o progresso distende sobre t e u s  habitantes,  os reben- 
tos  da sua grandeza, hoje  que o ideal subl ime d e  "GUTTENBERG" encon- 
t rou  pousada ein t e u  seio r que o "Nacional", leva as  suas luzes á todas 
as classes, arrancando d o  obscurantismo o erro para vergastal-o c o m  disci- 
plinas d a  luz ,  hoje e m f i m ,  que t e  achas n u m  gráu d e  adiantamento que 
causa admiração a todos, recebe ó Propriá, querida, a s  obscuras saudades 
as quaes syn*lisam u m  preito d e  verdadeira admiração. Salve ó Propriá, 
terra abençoada de  pescadores". As  terras e m  que está hoje  situada a cidadf: 
de  Propriá, d o  Estado de  Sergipe, sobre u m a  collina pouco elevada, a 
niargem direita. d o  Rio de  S. Francisco, pertenceram á Pedro d e  Abre11 
Lima,  que, pela escriptura de  doação legou a seus fi lhos illegitimos, e m  
2 de  dezenihro de 1681. Muitas outras propriedades possuia, entre as quaes, 
os sitios de Urubú  de Baixo e Urubú  de cima, limitados pela celebre lagoa 
de  Propriá. (P .  317 -- T .  F. Vol .  Hist. Terr.  IIa. P. Sergipe).  " A  1." de  
agosto d e  1800 o Ouvidor d e  Sergipe, leva ao conhecimento do  Governo 
da  Bahia, unia representação dos habitantes d a  povoação de  Propriá, solici- 
tando recção dessa povoação e m  vi l la ,  e e m  benef ic io  communi  para melhor 
adniinistração da Justiça, já por contar a freguezia d o  Urubú  de  Baixo 
que faz  parte daquella povoação, 875 fogos, e ma i s  de  4.000 almas,  dando- 
se-lhe por liniites pelo N. o Rio de  S. Francisco, pelo Poente o dilatado 
geral do  sertão, a partir com' o destricto d e  Jacobina, pelo S. c o m  o Rio 
Japaratuba, do  t e rmo  d e  Santo Amaro d e  Brotas, e pelo nascente com a 
V i l l a  Nova, (hoje  c idade ) ,  r ficar e m  situação vantajosa aos interesses dos 
p o ~ o s ,  tanto  pelo comfiiercio que se póde fazer pela a ia reg ação do  mesmo  
Rio de S. Francisco, conio para bôa administração da mesiiia Justiça, eni 
r a ~ ã o  d e  não poder os d a  dita Vi l la  Nova. pela distancia e m  que elle f ica, 
seguir os vadios e facínoras, que essas inqilietani o socego da po\oação, 
in fes tada de se~iielhaiites individuos que descem dos  sertões e das  partes 
d e  Periiamkbnco, a coinmettereni continuadas desordens e assassinatas". 

(P .  323, - cod. mes .  27 - 16. Cartas d o  Governo da  Bahia - Bibl. 
I'ubl.) A Coinarca de  Santo Ainaro de Brota, conipreheiidia os ternios de 
V i l l a  d e  Santo Amaro, d e  Brotas, de Vi l la  Nova de Santo Antonio e de  
Santo Antonio de  Propriá. (Le i  do  cod. d o  proc. Cons. d a  Prov. App. pela 
Asseniblea Geral, art.  4.0. Parecer com. de estatistica d e  28 de setembro 
de Setembro d e  1832, o f f .  de  31 d e  maio d e  1833, á Assemhléa Geral sob 
a presidcncia de  José Pinto d e  Carvalho de  Sergipe d e  El-Rei. Pag. 326). 

A s  Vi l las  de Porto da folha e Propriá. lei de  1 3  de  julio de  1843. 
niarcoii uiii outro limite entre essa villa.  A doação d e  Francisco Pereira 
Coutinlio, estendia-se desde a fóz da  barra d a  Bahia, até a do  Rio d e  S. 
Francisco, f icando este rio para a r loa~ão de  Duarte Coelho, que se estendia 
dahi até a f o z  do  Iguassu, e m  60 leguas. h freguezia de  Santo Antonio de 
Urubu  de  Propriá, foi creada cni 1718. Foi elevada a cidade pela resolução 
pro\iiicial n.O 755, de  21 de fe\ereiro d e  186G. 
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guerra Hollandeza. Penedo, cujo panorama tem semelhanca ás 
grandes cidades européas, construidas em amphitheatro, com a 
sua casaria em relevo, offerece, deveras, ao visitante um aspecto 
surprehendente e admi'ravel. O seu porto abriga todas as em- 
barcações, desde a Loló que é a menor de todas até a ,\leio 
Mundo que é a maior (24) 

(24) Diz u m  collega d o  "Jornal de  Noticias" da  Bahia, "sobre velo- 
cidades transatlanticas", eiii 1911, salientando a s  nuinerosas estradas que 
os iiavegaiites podia111 traçar nos  mares  e rios, confrontou as antigas nave- 
gacões de  roda ás iiiodernas. "Ha 60 aiinos, os Shippers Americanos atra- 
vessa\aiii o Atlaiitico ein 30 dias dos Estados Uiiidos á França, e eiii 40 
d a  França á Grande Republica. E m  1847, começaram a transitar os iiavios 
Vapor  de Rodas, e ,  durante 25 aniios, aiiide coube aos Americanos a primazia 
d a  navegação, notocante aos citados trajectos. Mas de  4 emprezas, apenas 
2 conseguiraiii estabelecer unL serviço regular, eni 12 e 13 dias, ate que 
surgisse a North Star, fundada eni 1854, por Cornelio Vaiiderbilt .  Tornou-se 
essa a principal companhia Americana, superior niesnio á Cunard, que era 
a sua verdadeira concorrencia. A guerra da  suecessão determinou, e m  1862, 
a creação de unia  empreza extrangeira: nessa epoea nasceu a Compagnie 
Générale Transatlantique. 2 problemas se impuilliam, nesse periodo a atten- 
ção dos iiiteressados: a escolha entre a niadeira e o ferro e entre a roda 
e a Iielice. O exemplo das messageries maritimes. e da  Cunard, fez  que  se 
adoptasse a carcasse de  f e r ro ;  quanto á Iielice, já era applicada desde 
1862, uiiia Emborcaçáo Postal. a Florida (400 T.) ,  construida eiii Green- 
wicli ,  por Johii Scott; mas,  embora a esse solido navio estivesse reservada 
uiiia longa v ida  operosa, lanto  que até a poucos annos sulca\a os niares 
das  Antilhas, a no-idade não mereceu logo a approvação dos homens com- 
petentes. E m  1864, eram lançados ao m a r  o Washington e o La Fayette 
(6330 T.). Ainda de  Rodas; a esperiencia deinonstrando porém, pereinpto- 
riaiiieiite a vantagem do propulsor a helice, os dois vapores so f f r e ram a 
devida niodificação, dos mesma  inodo que outros sete que a Cia. Fraiiceza 
estava construindo. Esses ul t imos derain nas  experiencias u m a  velocidade 
d e  14 nós ;  e m  serviço ella indicou doze e 13 nós, aproximadamente. Outros 
iiavios naais iiiodernos, maiores (10.000 T. ) ,  m a i s  rapidos (15 á 18 nós, nas  
experieiiciasl, f o ram construidas entre 1880 e 1886. Nelles se abandonou a 
dup la  Iielice, porque o niotor occupava largo espaço e occasionava m u i t o  
iiioviniento a embarcação. Desde porém, que, o Champagne. por se t e r  
quebrado a unica helice, f icou parado erri alto m a r ;  depois que o Etruria 
succedeu o inesmo, tendo sido levado aos Açores pelas ondas, quando já 
se o suppunha perdido, voltou-se ao emprego da  helice dupla. Assini, ein 
1886, a Cia. Fraiiceza apresentava u m a  frota transatlantica de 5 vapores 
Iioinogeneos, que t i n h a m  u m a  \elocidade de  17 nós, e ,  por rezes, 18; quando 
a Cia. Cunard, coni o Umbr ia  e o Etruria que corriam 19 nos por hora, 
fazia concorreiicia a primeira. Os Estados Unidos, apos u m a  prolongada 
phase de  inacção, do  ponto de  vista que nos occupaims,  appareciain d e  
iiovo, eni cailipo, e m  1888. A Nacional Line, lançava ao m a r  o Paris e o 
New Y o r k  (13.000 T.), de dup la  helice, e eoni u m a  velocidade (nas  expe- 
riencias) de  21,s. Mas, coiii o Lucania e o Compania. o primeiro lugar, que 
a W h i t e  Star não havia o di to  conquistar aos An~ericaiios, e m  1880, coiii o 
Teutonia e o Magestic. Eiii 1897, as enlpreras alleiiiãs, empregaram os seus 
esforços no  sentido de obter a primazia e durante  10 annos o "record" d a  
velocidade coube as compaiihias Norddeutscher Lloyd e Hamburg-Amerfka 
Line. ( O  Kaiser W i l h e l m  d e r  grosse e outros dos estaleiros allemãs supe- 
raram eiii rapidez todos os anteriores). A Inglaterra interveio. O Estado 
garantiu unia subvenção de  78.000 francos de  cada v iagem,  ida e volta, 
aos navios ingleses. Assiiii a Cunard, pòde niandar construir nos estaleiros 
de  Clyde o Lusitanis e nos de  T y n e  o Mauritania, u m  de  44.000 tonelladas, 
o outro d e  44.600, coiii adopção d a  Turb ina  Parsons (75.600 H.P.) e u m  
consumo de  carvão por cada travessia de  6.000 tonelladas desses novos 
collossos, o Lusitania (que  todos nós ja sabemos qual o f in i  que t eve )  não 
pôde dar ma i s  d e  24 nos;  o Mauritania so f f r eu  accidentes: quebrou-se 
a Iielice por 2 vezes. Mas a 1.0 d e  junho d o  aiino passado (1910) havia  fe i to  
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Os caes são rampados de pedras extensas e irregulares de 
grés e micaschistos e lages compridas, que servem de calçamento 
a muitas ruas. O caes vae se elevando gradualmente até galgar 
a extensa collina ou lombada, onde estão assentadas as grandes 
edificaçóes portuguezas e os velhos conventos dos jesuitas 

Penedo ainda está muita nas condições de receber o que 
elle tanto necessita: um bom serviço de viação urbana, luz, etc., 
tão ilndispensaveis á vida do povo. São requisitos que, iníeliz- 
mente, os Estados pobres não possuem, porque as suas rendas 
não attingem ás suas despezas.- 

Quem quer, porem, que mofe de um Estado pequen' !no e 
pobre, como o de Alagòas, não tem razão, porque, apezar do 
seu atrazo material, é grande, é elevado, e faz jús a ser respei- 
tado, pois lá é o berço dos grandes heróes, os fundadores da Re- 
publica, por quem ainda hoje rendemos um tributo de amor 

. fraternal. 

O  S Y M B O L O  D A  S A L V A Ç Ã O  

Na ramificação mais elevada do Calvario nordeste, osten- 
ta-se um pesado cruzeiro, esculpido de baraúna dos Agrestes, 
com que os habitentes regionaes quizeram perpetuar com so- 
lemnildade o apparecimento do seculo XX.  

O madeiro sanguinoso, mostrando o peito descoberto, seus 
braços immensos, extendidos de Norte a Sul, parece contemplar 
a regeneração da Humanidade inteira. 

"Deus te salve, cruz preciosa", é a linguagem vulgar dos 
romeiros Franciscanos, gravadas com letras de ouro, que .;e pa- 
rallelam longitudinalmente ao horizonte. 

15 viagens com 25,41 nós para Oeste e 23,48 para Leste; e o Mauritania 
é lioje o 1.0 vapor, (se não foi torpedeado pelos subniarinos do inimigo) 
no tocante a velocidade. Outros niuitos, como o Labrador e o Lorraine. 
chegaram a obter de 180.000 francos á 470.000. Nessas corridas, os preriiios 
são a preferencia do publico e a gloria da bandeira; quanto ao successo 
eco~ioinico é iiullo e a navegação seria iinpossivel, sem um subsidio do 
Governo". (E' isso o que se está passando no Alto e Baixo Rio de S. 
Francisco; se os Governos náo auxiliarem as emprezas de navegação). 
A Nacional Line Americana. depois dos triumphos passados, não aspira hoje 
as grandes velocidades. (Devido as consequencias da grande guerra, que 
tudo paralysou). Seguimos, portanto, os exeinplos ein ohediencia a sabe- 
doria popular que affirma: - CHI VA PIANO. VA SANO E VA LONTANO. 



No vertice da cruz, Iêm-se ainda, as palavras hebraicas, que 
sobre este padrão de glori'as, Pilatos elaborou e a antiga Roma 
reeditou: "JESUS NAZARENO REX JUDEORUM". 

Quando, porem, as bolinas da Tabanga, tangidas pela brisa 
nordeste, desappareceram, as velas triangulares readquiriram o 
favor do Sudeste interrompido. E tal qual um balão aceso, a 
Taparica sangrou a correnteza espumante, enfrentando o sacro 
madeiro. 

Foi sobre aspecto contricto e piedoso que contemplei o 
Estandarte troféo do Morro do Calvario. E, obedecendo a 
praxe dos romeiros f.ranciscanos, recorri á lingua de Cicero, e 
saudei o Patibulo adorado - Adoramos, etc. 

Do livro de Richard Burton, o notavel Engenheiro Castro 
Barbosa, commungando com Elpidio Mesquita, salientando a 1 

vastidão da bacia do S. Francisco, perante um auditorio seiecto 
disse: "Este rio não é um rico santo, Caret quia, vate sacro". 
Contrariando, eu affirmo que elle é um rio Santo, já pelo nome 
de baptismo, já pela profusão de suas capellas marginaes, e 
ainda porque por elle penetrou a influencia do Christianismo 
multiplicada no seu aspecto industrial, historico e religioso. 

N A U F R A G I O S  C O N S T A N T E S  

Em 1889, deixava o porto de Penedo, um caixeiro, ainda 
jovem, a quem se lhe havia confiado o Transporte de diversas 
caixas de mercadorias, a uma cidade sertaneja. 

A canoa, vcrgueira, como era, pertencia ao canoeiro 
João Bengo, cuja direcção havia confiado ao seu filho Pedro 
Bengo piloto afamado pela sua longa pratica. 

As mercadorias eram acondicionadas em caixões de um 
metro cubico, e constavam de chitas quebra kilo, algodãosi~zho, 
madrasta, chapéos de sol, picote, sapatos de trança, chapeos de 
baeta, etc. 

Duas leguas, apenas, tinha a navegaçjo vencido, quando 
chegou a Sambombira. 

Neste trecho arriscado e diffiril, occorreu, então o nau- 
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fragio: O rio formado um angulo obtuzo, extende-se para o sul 
quasi seis milhas, obrigando a navegação a fazer bolina. 

Os ventos nortes e nordestes, unicos favoraveis, tinham dei- 
xado de soprar. Os redemwzidos cruzando em diversas dire- 
cçóes levavam a canoa, ora para o norte, ora para o sul. Repen- 
tinamente um estanipi~do partindo do mastro, fez estremecer a 
embarcação. O mastro, fendido, não podia mais offerecer re- 
sistencia. 

Quando, porém, o piloto, attonito e pallido, desatava a 
escota do sul, e se debruçava sobre a c a m a  do leme, para deixar 
a refrega escapar, ao pé do banco rebenta o mastro e os grandes 
pannos triangulares despenham sobre as ondas. As vergas, res- 
tingas, mob'tões e o resto do material da armação tudo se con- 
fundia com as ondas. O caixeiro, tentando salvar-se, acenava 
com um lenço branco a outras navegações que subilam a corren- 
tesa. .4 canôa do Pantaleão, que a dois pannos levava bom 
nordeste, reconhecendo a embarcação naufraga, veio soccorrel-a. 
Regressando a canoa naufragada ao porto de partida, Penedo, 
foram ahi remendados os pannos, reparadas as avarias e munido 
de novo mastro para proseguir a viagem. No dia seguinte, ao 
cahir da aragem largando novamente o porto de Penedo, a ca- 
noa a dois pannos, em quarto de hora, venceu o piloto o trecho 
de Sambombira, graças ao nordeste que soprou ininterrupta- . 
mente. Ás seis da tarde, já quando o vento não mais soprava, 
victoriosa, chegava a canôa ao morro de areia, distanciad~ de 
Penedo 50 milhas. 

Quando, no dia seguinte, os primeiros raios solares refle- 
ctiam no horisonte, já a navegação abria seus pannos remen- 
dados e se fazia ao largo, e sem mais incidente chegava, ao cahir 
da tarde, ao porto do destino. E o jovem caixeiro, o naufrago 
venturoso, é o rabiscad~r destas linhas. 



SENTENCAS SOBRE CHAGUINHAS 
PELO 

DR. DJALMA FORJAZ 

membro effectivo do Instituto Historico e Geographico 
de São Paulo, bacharel em direito, lente de Historia da 
Escola Normal da Capital, advogado, jornalista e autor 
de diversas monographias historicas entre as quaes a que se 
refere ao <Senador Vergueiro., desenvolvido estudo sobre a 
época em que viveu aquelle notavel homem de Estado. 





Sentencas 
7 

sobre Chaguinhas 

Em uma das minhas conferencias sobre o Senador Ver- 
gueiro, realizada no Instituto Historico de S. Paulo em Feve- 
reiro de 1922, tive opportunidade de apresentar, pela piimeira 
vez, a certidão de enforcamento, em fac-simile, de Francisco José 
das Chagas, e Joaquim José Cotindiba, os infelizes e mallogrados 
soldados do 1." Batalhão de Caçadores, que estacionado em 
a Villa de Santos, alli se revoltára na madrugada de 29 de Junho 
de 1821 por não ter recebido até aquelle data o accrescimo de 
soldo, determinado por Sua Majestade, o rei de Portugal. 

Com essa certidão ficaram esclareciclas duvida? e retifica- 
dos factos da historia daquelle tempo da provincia de S. Paulo. 
Assim ficou desfeita a lenda da substituição, na hora do sup- 
plicio, de Francisco José das Chagas, conhecido pelo nome de 
Chaguinhas; ficou provado que esse supplicio não foi causa real 
ou apparente da "Bernarda de Francisco Ignacio" como affirma- 
va o Dr. Antonio Piza, baseado, dizia, em Machado de Oliveira, 
Paulo Valle e Americo Brasiliense, não só porque os promotores 
daquella "Bernarda" o approvaram, como tambem porque um 
facto não podia ser consequencia do outro pelo tempo em que se 
deram: o supplicio no dia 20 de Setembro de 1821 e a Bernarda 
em 23 de Maio de 1822, oito mezes depois. Verificada a data do 
supplicio, desappareceu a duvida sobre a affirmação de Feijó de 
que o assistira, pois realmente na referida data estava em S. Pau- 



" .  
:r 

i 
L- 
I -  
?: 

t: 

g. 
< .  

L .  

ja 
9, 

*a 

i". , 
i'.. 
1; 
b. 
kF 
3ii 

r", :a 

10, de passagem para Lisboa, onde ia exercer o mandato de depu- 
tado por S. Paulo, e até foi intimado a depôr sobre o que D. 
Nuno Eugenio de Locio Seilbz lhe affirmara que o governo 
provisorio era composto de pessoas ignorantes e mais dignas da 
forca do  que os facinorosos, que de proximo foram justiçados 
em razão de mortes, roubos e motins perpetrados em Santos. 
Ao contrario do que estava affirmado, José Bonifacio estava 
tambem em S. Paulo e providenciou sobre os acontecimentos. 

No primeiro volume d' "O Senador Vergueiro" juntei outros 
documentos que comprovam o enforcamento de Chaguinhas: 
dentre elles sobresae uma relação de todos as praqas do 1 . O  Ba- 
talhão de Caçadores com a declaração de idade de cada uma, 
companhia a que pertenciam e destino que tiveram; nella são 
mencionados os nomes de todas as que foram enforcadas. 

Essa relação feita logo depois das execuções, em 3 de Ou- 
tubro de 1821, está assignada por Daniel Pedro Muller, Deputado 
do Governo, que com Lazaro José Gonçalves, tinha sido enviado 
a Santos, afim de suffocar a revolta. 

Tem-se allegado que o enforcamento se deu em principias 
de Maio 4e 1822, baseando-se em um Aviso de 11 do mesmo 
mez e anno, dirigido a Lazaro José Gonçalves, para que exe- 
cutasse a sentença contra os réos de motins, roubos e mortes da 
Villa de Santos. 

Ainda na citada obra sobre "O Senador Vergueiro", mostrei 
que se esse Aviso não menciona os nomes dos réos, todavia se 
refere a Carta Regia de 26 de Abril, na qual se manda, em vir- 
tude de um processo verbal executar a sentença sobre José Fer- 
nandes da Costa e mais réos soldados do Regimento de Caça- 
dores da Praça de Santos, pronúnciados por aquelles crimes. 
José Fernandes Costa, considerado pelo Conselho de Guerra 
como um dos principaes cabeças e condemnado á morte, teve, 
pela Commissão Militar nomeada para examinar os processos 
do Conselho de Guerra, a sua pena commutada para degredo na 
Africa, e, por sua vez, esta pena convertida em prisão de car- 
rinho pela sentença do Conselho Supremo Militar. O Governo 
Provisorio mandava cumprir a sentença do  Supremo. 



Publico agora mais tres importantes documentos, supponho 
inéditos, a respeito da revolta do Batalhão de Santos: a) auto 
de corpo de delicto; b) sehtença do  Conselho de Guerra; e 
c) sentença do Conselho Supremo Militar de Justiça. 

No livro "O Senador Vergueiro" mostrei que certos escripto- 
res enteníliam que a sublevação do Batalhão de Santos tinha a 
mesma importancia que a do Batalhão em São Paulo nos prin- 
cipios do mesmo mez de Junho e pelo mesmo motivo; emquanto 
naquella os autores foram castigados com severidade, nesta 
nada soffreram. Esses escriptores assim julgavam, baseados 
num officio do  Juiz de Fóra de Santos, Dr. José Corrêa Pacheco 
e Silva, datado de 30 de Junho; entretanto, fiz vêr que esse of- 
ficio só se referia aos factos do dia 29, emquanto os tumultos 
continuaram nos dias seguintes e tomaram proporções graves, 
conforme se via da correspondencia entre o Governo Provisorio 
e o Principe Regente. O auto de corpo de delicto, que hoje se 
publica, vem reaffirmar o que então alleguei. 

Quando o Governo Provisorio tomou conhecimento da in- 
subordinação do Batalhão destacado em Santos, enviou para 
lá, com tropas dous de seus membros, os coroneis Lazaro José 
Gonçalves e ~ a n i e l  Pedro Müller. 

Estes, depois de suffocarem o movimento rebelde, dividi- 
ram, de accoydo com as instrucções do Governo Provisorio, os 
culpados em dous grupos: o dos cabeças do motim e o dos que 
commetteram mortes e roubos, e o dos menos culpados. 

Os do segundo grupo ficaram para ser julgados depois, mas 
foram logo divididos em magotes de 20, 15, 10 e 5 para traba- 
lharem no concerto de estradas da Provincia. Em meiados de 
Janeiro de 1822 occorrendo a circumstancia de D. Pedro pedir 
as tropas de São Paulo para se defender da attitude de Jorge 



Avillez no Rio de Janeiro, elles, que ainda não tinham sido esn- 
tenciados, foram perdoados e mandados incorporar no seu re- 
gimento, declarando-se extinctos os ConseIhos de Guerra que se 
Ihes estavam fazendo. 

Os d o  primeiro grupo, em numero de 33 como se vê da sen- 
tença, foram logo submettidos a Conselho de Guerra, do qual 
foi presidente o sargento-môr João Francisco Bellegarde. 

O Conselho de Guerra, depois de ter estudado o depoimento 
das testemunhas, interrogatorio dos réos, defesas e mais peças 
do processo, lavrou a sua sentença em 27 de Agosto de 1821, 
em virtude da qual considerou cabeças e principaes aggressores 
oito dos accusados e como socios e co-réos vinte e dous, dos quaes 
5 recommendou a alta clemencia de Sua Alteza Real, todos su- 
jeitos a pena de morte; e tres incursos na paragrapho 189 do 
Regimento dado para o Exercito, de 20 de Fevereiro de 1708 e 
no artigo 18 do Novo Regimento de Guerra. 

Tendo o Governo Provisorio determinado que não fosse 
executada a sentença sem que primeiro fosse o processo por elle 
examinado, Lazaro José Gonçalves e Daniel Pedro Muller, re- 
metteram-n'o ao dito Governo, que então nomeou para tal fim. 
dentre os seus membros, uma commissão militar, da qual fize- 
ram parte: José Bonifacio, vice-presidente; chefe de esquadra 
Aliguel José de Oliveira Pinto, Coroneis Antonio Leite Pereira 
da Gama Lobo e Francisco Ignacio de Souza Queiroz, e o Juiz 
de Fóra, Dr. José da Costa Carvalho. 

A' vista do relatorio dessa Commissáo, de que foi relator o 
,Juiz de Fóra, que se oppòz á pena Capital, o Governo Provi- 
sorio, a 10 de Setembro, só a sete réos confirmou a pena de 
morte, que devia ser executada immediatamente na conformi- 
dade do paragrapho 9.0, do Capitulo V do Regimento Militar; 
a 20, commutou-a em degredo por toda a vida para os presi- 
dios da Africa e a 6, á prisão em carrinho por tempo, devendo 
seguir o mesmo destino dos outros já destribuidos para cumpri- 
rem a mesma pena. 



Dispoz que dos condemnados á pena Capital, os nascidos 
em beira-mar fossem justiçados em Santos, e os nascidos em 
serra acima, em São Paulo. Não havendo forca em Santos, ficou 
resolvido que a execução tivesse lugar nas vergas de uma das 
embarcações surtas naquelle posto, e assim se fez no dia 17 de 
Setembro: foram executados em primeiro lugar o soldado José 
Maria Ramos e o furriel Joaquim Rodrigues, considerados como 
os principaes agentes do crime, e depois o soldado Joaquim José 
Lontra, o cabo Floriano Feres e o sargento José Corrêa da Silva. 

Em São Paulo a execução se fez no dia 20 de Setembro de 
1821 no actual largo da Liberdade, onde existia a Capellinha 
"Santa Cruz dos Enforcados", e os executados foram o cabo 
~rancisco José das Chagas e Joaquim José Cotindiba. 

Por occasião do enforcamento do primeiro deram-se as 
scenas que tanto impressioaram a população paulistana e qiie 
emprestaram á sua morte os mais dolorosos commentarios. -4 
essas scenas refere-se o Padre Diogo Antonio Feijó em um dis- 
curso pronunciado na sessão de 22 de Maio de 1832, quando, 
attribuindo o enforcamento a iMartim Francisco, disse: "o des- 
graçado" pendurado, cahio por haver-se quebrado a corda; re- 
correu-se ao governo da provincia que se demorasse a execução, 
emquanto se implorava a clemencia do principe regente, não 
foram attendidos; allegou-se não haver corda propria para en- 
forcar; mandou-se que se usasse do laço de couro; foi-se ao 
açougue, levou-se o laço; o infeliz de novo pendurado, mas o 
instrumento não era capaz de suffocar com presteza; partio-se 
de novo a corda, e o miseravel cahio ainda semi-vivo; já em 
terra foi acabado de assassinar. 

Martim Francisco, em resposta que não se lê em nenhum dos 
historiadores que trataram deste assumpto, confirmou a ruptura 
da corda e-o arranjo de outra, sem falar em laço de boi, e disse 
que éra tão responsavel pela execução quanto os outros mem- 
bros do Governo Provisorio, que a approvaram. 



Remettidos o parecer da Commissão Militar de S. Paulo e 
os processos do Conselho de Guerra de santos ao Conselho Su- 
premo Militar de Justiça, este em sua sentença de 20 de Março 
de 1822 silenciou a respeito dos sete que já tinham sido enfor- 

cados; commutou a pena de degredo na Africa de 21 réos para 
prisão em carrinho e trabalhos nas fortificações, absolveu tres 
e deu por espiada a culpa de dois. 

O Conselho Supremo, portanto commutou a pena de 26 dos 
réos relacionados na sentença da primeira instancia, mas fez 
uma confusão: em vez de commutar a pena do r io  José Maria, 
sobre o qual não fala, commutou a do  réo Joaquim José. Este 
não póde ser senão Joaquim José Cotindiba, um dos enforcados. 

Até aqui os escriptores tinham affirmado que o Conselho 
Supremo commutara a pena dos que foram enforcados, o que 
não é exacto. E o proprio Feijó em seu discurso de 1832 assim 
o disse, pelo menos com relação a Chaguinhas. E' de se suppôr 
que tendo sido tão benigno o Conselho Supremo, se não tivesse 
sido executada a sentença com relação aos sete réos citados, estes 
tambem teriam a sua pena modificada. 

Com os esclarescimentos acima, podem facilmente ser veri- 
ficados os innumeros enganos que se encontram nos trabalhos 
- Bernada de Francisco Ignacio - Supplicio de Chaguinhas e 
revolta do Batalhão em Santos, - publicados nos volumes 1.0, 
5." e 7.0 da Revista do Instituto Historico de S. Paulo. 

Abaixo publico os tres documentos, que se encontram no 2." 
vol. do  "Senador Vergueiro", em impressão, e mais a decisão 
do Governo Provisorio, já publicada no vol. 37 dos "Documen- 
tos Interessantes", editados pelo Archivo Estadual. 

AUTO DE CORPO DE DELICTO 

Aos vinte e sete de Julho de mil oitocentos e vinte e um, 
nesta Villa e Praça de Santos, e casa da Camara, tendo sido pre- 
sente ao Coronel do  Regimento de Caçadores desta Provincia. 
Lazaro José Gonçalvqs, que os officiaes inferiores e soldados do 
1." Batalhão do  dito Regimento que guarnecia esta Praça, cons- 



tantes da Relação que deu o tenente coronel do mesmo Regi- 
mento José Vicente de Oliveira, que commandava o dito 1." Ba- 
talhão, commetteram os delictos seguintes, de que são accusa- 
dos, e arguidos como são: em primeiro lugar de tocarem rebate 
no  Quartel pela uma hora da manhã do dia vinte e nove de 
Junho proximo preterito, de atacarem com armas a guarda do 
forte, de tirarem por força das prisões em que se achavam mi- 
litar e civil, os soldados presos e sentenciados, do arrombamento 
da  prisão do forte, do  deposito de artilharia, da Casa do Trem 
e da Polvora, de se apoderarem de uma e outra com guardas de 
seu partido, de collocarem peças de artilharia carregadas em 
diversos lugares, de se porem debaixo de armas municiadas de 
polvora e bala, de andarem deste modo em grande ajuntamento 
pelas ruas com motim, disparando tiros, de insultarem as auto- 
ridades e particulares, de exigirem por esta maneira o pagamento 
do accrescimo de soldo, de obrigarem a fazer-se o dito pagamento 
no  meio da rua, conservando uma peça de artilharia apontada 
para a mesa em que se distribuia o dinheiro, e onde se achava 
o seu Tenente Coronel Commandante e outros officiaes, de to- 
marem as fontes, o açougue, e as casinhas, não consentindo que 
pessoa alguma comprasse, e desobediencia geralmente a todos 
seus officiaes. Em segundo lugar de tornarem a tocar o rebate 
no Quartel no dia 30 do mesmo mez de Junho pelas 10 (dez) 
horas da noite, e de se tornarem a pôr em armas, e de se diri- 
girem deste modo em grande ajuntamento contra o Cel. José 
Antonio Vieira de Carvalho, de commetterem nessa noite um 
roubo de importancia na rua Santo Antonio e da desobediencia 
a seus officiaes. Em terceiro lugar de commetterem mortes e 
ferimentos no dia primeiro do corrente mez pela tarde e pela 
noite ainda depois do  combate que travaram com os marinhei- 
ros, e alguns homens do  povo que a elles se reuniram e rouba- 
ram na manhã de 2 e seguintes as Embarcações, tirando roupas, 
fazendas e dinheiros, de arrombarem armazens e casas de ne- 
gociantes, de extorquirem dinheiro a força d'armas e de fazerem 
outros insultos desta natureza, como tudo se acha provado pelo 
processo adiante junto, dos depoimentos das testemunhas per- 



guntadas pelo conteudo no Auto de corpo de delicto, perante a 
Commissão Militar que para esse fim foi nomeada por ordem 
do Illmo. Governo Provisorio desta Provincia, e que são tidos 
como cabeças e principaes aggressores dos referidos factos os réos 
constantes da Attestação ao adiante junta assignada pelos vo- 
gaes da dita Commissão Militar; por cujos delictos achando-se 
os ditos réos incursos nas penas impostas pelos artigos de Guerra, 
e Leis Militares e Civis, mandou o dito Coronel proceder a Con- 
selho de Guerra, contra os ditos cabeças e principaes aggressores, 
sendo presente o sargento-môr João Francisco Bellegarde, Pre- 
sidente, nomeado, e os mais vogaes, constantes da relação ao 
adiante junta; do que mandou o dito Presidente do Conselho o 
fazer este Auto escripto por mim Auditor, para por elle se pro- 
ceder aos devidos interrogatorios, sentença contra os sobreditos 
réos, cabeças e principaes aggressores dos referidos delictos. E 
eu, José Corrêa Pacheco e Silva, auditor do dito Regimento, e 
Juiz de Fóra desta Praça, o escrevi por ordem do mesmo Co- 
ronel. - O auditor, José Corrêa Pacheco e Silva. 

SENTENÇA DA PRIMEIRA INSTANCIA 

Vendo-se nesta Villa e Praça de Santos e Casa da Camara 
o processo verbal dos réos officiaes inferiores, tambores e sol- 
dados do I." Batalhão do Regimento de Caçadores que guarne- 
cia esta Praça a saber: cabo Francisco José das Chagas, o cabo 
Joaquim José dos Santos, o cabo Floriano Peres, o cabo Ignacio 
Serafim, o cabo Joaquim José Theodoro, o corneta Joaquim Ri- 
beiro; os soldados José Joaquim, José Maria Ramos, Benjamin 
José de Oliveira, José Fernandes da Costa e Lourenço José (sc- 
gundo), o sargento José Corrêa da Silva, os soldados Joaquim 
José, Joaquim Lopes, José Maria, Antonio Carneiro, Francisco 
Morato, José Luiz de Queiroz e José Barboza; o sargento Fran- 
cisco de Paula Nobre, Furriel Joaquim Rodrigues, tambor José 
Pedro; os soldados Miguel Joaquim, Francisco Luiz, Antonio 
Joaquim da Silva, Francisco José, José Maria (segundo), José 
Caetano, Constantino de Aviz e Marcellino José (primeiro) ; O 



cabo Raymundo Antonio, a anspeçada José Manoel da Silva e 
o soldado Joaquim Mariano (primeiro), todos constantes da At- 
testação fl. I ,  Auto de corpo de delicto fl. 11, Testemunhas so- 
bre elle perguntadas, interrogatorios feitos aos réos, e inquisi- 
ção de Testemunhas que uns produziram em sua defesa: Mos- 
tra-se que sendo inquiridas sobre o Auto do Corpo de Delicto 
as dez Testemunhas a fls. 18 até fls. 57, todas juraram unifor- 
mente, resultando de seus depoimentos a prova de que os Réos 
postos neste Conselho de Guerra formaram a sublevação e mo- 
tim do dia vinte e nove do  mez preterito de Junho, pegando em 
armas com desobediencia formal aos seus officiaes e superiores, 
pertubando a tranquillidade publica, e commettendo os demais 
attentados enormissimos, referidos no dicto Auto, para o fim de 
obrigarem, como se deprehende de seus interrogatorios, a pagar- 
lhes accrescimo de soldo desde a data do Decreto de Sua Ma- 
jestade, como effectivamente se pagou, e que repetiram a re- 
volta e insubordinação na noite do dia 30 do mesmo mez de 
Junho com circumstancias não menos aggravantes, e atacando 
a segurança individual dos cidadãos, produzindo uma e outra o 
funesto acontecimento da tarde do  dia primeiro de Julho, com- 
metteram homicidios, roubos, e outras violencias, que se refe- 
rem no sobredito Auto. Mostra-se mais que sendo os ditos Réos 
interrogados não somente vieram a confirmar pelas proprias res- 
postas, e declarações as provas havidas contra elles, mas tam- 
bem nem se justificaram com Testemunhas, sendo as inquiridas 
em defesa contraproducentes na parte essencial, e nem com ra- 
zões attendiveis e relevantes: Portanto, e o mais dos Autos, ten- 
do-se decidido uniformemente que as sobreditas culpas se acham 
provadas e os Réos dellas convencidos, declaram cabeças e prin- 
cipáes aggressores aos Réos o furriel Joaquim Rodrigues, o sar- 
gento José Corrêa da Silva, o cabo Floriano Peres, o cabo Fran- 

' 
cisco José das Chagas, os soldados José Maria Ramos, José Fer- 
nandes da Costa, José Joaquim Lontra e Joaquim José Contin- 
diba, e aos demais Réos (exceptuados o cabo Joaquim José dos 
Santos, o soldado José Barboza e o sargento Francisco de Paula 
Nobre) declaram socios e co-réos do  motim, e a todos declaram 



incursos no l.O, 17, 18 e 15 artigos do Novo Regulamento da 
Guerra, cuja disposição é a seguinte: Todo aquelle que fôr ca- 
beça de motins, ou traição, ou tiver parte ou concorrer para estes 
qelictos, ou souber que se urdem e não delatar a tempo os ag- 
gressores será infallivelmente enforcado, - E aos ditos tres réos 
o cabo Joaquim José dos Santos, o soldado José Barboza e o 
sargento Francisco de Paula Nobre declaram incursos no para- 
grapho 189 do Regimento dado para o Exercito de 20 de Fevie- 
reiro de 1708, e no artigo 18 do Novo Regulamento de Guerra, 
cujo disposição é a seguinte: - Todos os furtos, rapina mesmo, 
todo o genero de violencias serão punidos severamente; porem, 
aquelle furto que se fizer em armas, munições ou outras cousas 
pertencentes a Sua Majestade ou aquelle que roubar o seu Ca- 
marada, ou commetter furtos com fracção, ou for ladrão de 
estrada, perderá a vida conforme as circumstancias, ou tam- 
bem qualquer sentinlella que commetter furto ou consentir que 
alguem o commetta será castigada severamente, e confórme as 
circumstancias incurso em pena capital. - E mandam que a 
disposição da sobredita Lei se execute nos sobreditos réos; e jul- 
gando todos os vogáes do Conselho que os réos o cabo Ignacio 
Serafim, os soldados Antonio Carneiro, Francisco Morato, José 
Barboza e mais que todos com razões attendiveis o cabo Joa- 
quim José Theodoro, visto a pouca capacidade e discrecão delles, 
cooperaram allucinados, e induzidos pelos seus camaradas para 
os delictos, os recommendam á Alta Clemencia de S. Alteza 
Real, o Principe Regente deste Reino do Brasil. Em Conselho 
de Guerra, nesta Villa e Praça de Santos e Casa da Camara aos 
27 de Agosto de 1821. O Auditor José Corrêa Pacheco e Silva. 
- O Presidente, João Francisco Bellegarde. Estavam assigna- 
dos os vogaes do Conselho de Guerra. 

DECISÃO DO GOVERNO PROVISORIO 

Para os Srs. Coroneis Lazaro José Gonçalves e Daniel Pe- 
dro Muller: 

O Governo Provisorio, á vista do relatorio que lhe apre- 
sentou a Commissão Militar encarregada do maduro e circums- 



pecto exame do corpo de delicto, conselho de guerra, interroga- 
torio dos réos, sua defesa, tenções dos vogaes e sentença final, e 
bem assim do officio de VV. SS., de 30 de Agosto, plenamente 
informado de que todos os officiaes inferiores, soldados, tam- 
bores e cor?etas do primeiro extincto batalhão de caçadores, que 
guarnecia a praça de Santos, por haverem tomado armas e exi- 
gido com motim o accrescimo de soldo que julgavam dever-se- 
Ihes, tendo sido alguns delles tambem réos de mortes e de rou- 
bos: estão todos incursos, entre outros artigos de guerra, par- 
ticularmente no 15.", mas attendendo a effervescencia das opi- 
niões do tempo, a demora que houve em se Ihes pagar o soldo 
que S. M. Ihes havia conferido, ao abandono em que na sua 
rebeldia e motim os deixaram a mór parte dos seus officiaes. 
contra o disposto no artigo 4 . O  de guerra; attendendo outrosim 
á rusticidade de uns, pouca edade de outros, e a ser grande parte 
do  dito batalhá0 extincto composto ou de galupos ou de vadios 
e criminosos, que só serviam para corromper os innocentes, e 
querendo por todos estes motivos poupar o sangue da maior 
parte destes infelizes, approva sómente a execução da sentença 
de morte proferida contra os réos seguintes: o Sargento José 
Corrêa, o Furriel Joaquim Roiz, os Cabos Floriano Peres e Fran- 
cisco José das Chagas, os soldados José Maria Ramos, José 
Joaquim Lontra e Joaquim José Cotindiba, e ordena a VV. SS. 
1hes façam dar immediato cumprimento, na conformidade da  
paragrapho 9.O do regulamento, por ser este um dos casos que 
não precisa da confirmação do Conselho Supremo Militar, de- 
vendo ser executados nessa villa os que forem naturaes das po- 
voações de beira-mar e executados nesta cidade os que forem 
de serra-acima, para cujo fim VV. SS., dois dias antes da exe- 
cução, que se ha de fazer nessa Villa, remetterão para esta ci- 
dade os que aqui se hão de executar, guardados por uma es- 
colta forte de confiança; e querendo que sejam primeiro exe- 
cutados o soldado José Maria Ramos e furriel Joaquim Roiz, 
como principaes motores de toda a desordem, approva a lem- 
brança que VV. SS. tiveram de os enforcar no lais das vergas de 
alguma embarcação, visto não haver forca nessa villa. 



Quanto aos outros cabeças de motim constantes da sentença, 
condemna-os a degredo por toda vida para os presidios dlAfrica; 
e por isso ficarão, conservados nas prisóes dessa Villa, até se- 
rem remettidos para o Rio, que será breve; exceptua, porêm, 
do numero destes os Cabos Joaquim Theodoro e Ignacio Sera- 
fim, e os soldados Antonio Carneiro, Francisco Morato, José 
Barbosa e Constantino de Aviz, que ou por menor edade. ou 
por constrangidos, ou por menos criminosos, merecem menor 
castigo, condemnando-os ao carrinho por tempo, e por conse- 
quencia VV. SS. farão com que elles sigam o mesmo destino dos 
outros distribuidos para cumprirem a mesma pena. 

O governo louva muito os humanos sentimentos de VV. 
SS. relativamente as 18 praças restantes, mas sente o não poder 
annuir que sejam soltos e fiquem com nova praça por não ser 
justo, util nem decoroso incorporar réos por menores que sejam, 
com um batalhão que se portou tão honradamente, dando pro- 
vas não equivocas de sua disciplina e subordinação; e por isso 
é de parecer que os que já se justificaram tenham baixa, e os 
que não poderem obter por falta de justificação sigam tambem 
a sorte aos destinados a carrinho, minorando-se ainda mais para 
com elles o tempo deste castigo. 

O governo finalmente passa a fazer subir todo este processo 
á presença de S. A. R. e a rogar-lhe que usando de sua alta be- 
nevelencia e compaixão, se digne confirmar a commutação de 
morte que merecem tantos réos, parte em degredo e parte em 
calceta, na conformidade do direito de agraciar que por seu 
augusto Pae lhe foi concedido nas instrucçóes que acompanha- 
ram o decreto de 22 de Abril; o que tudo se participa a VV. SS. 
para sua intelligencia e cumprimento. Deus guarde a V. S. Pa- 
lacio do Governo de S. Paulo, 10 de Setembro de 1821. - Com 
3 assignaturas de SS. Exc. 

SENTENÇA DO CONSELHO SUPREMO 
MILITAR DE JUSTIÇA 

Condemnam o réo José Fernandes da Costa em cinco an- 
nos de carrinho por se achar provado sómente que andara nos 



tres tumultos e não fosse cabeça delles, pois o figurar nelles mais 
nãd induz que fosse delles a causa, sendo necessario para assim 
ser julgado que desse conselho ou os promovesse, alem do que 
o figurar mais ou menos nascera de imprudencia, filho da pouca 
edade, ao que accresce não se ter dado juramento ao co-réo 
Raymundo no depoimento, que contra este réo deu a fls. 198, e 
não haver prova que commettesse roubos, antes pelo contrario 
que os desaprovara. 

Ao réo Joaquim José dos Santos em tres annos de carrinho 
por deporem tres testemunhas de vista, de ter elle figurado mais 
no 3 .O  tumulto, não entrando comtudo no primeiro por estar 
destacado e não se provarem os roubos;e quanto á accusação 
de ter chegado a 30 do mez e ser avisado para partir nesse mes- 
mo dia, não lhe faz isso culpa, não só porque uma testemunha 
não faz prova, como porque não lhe foi dada em culpa a de- 
claração d o  Coronel a fls. 208. 

01 réo José Barboza em dois annos de carrinho por não se 
provar a condição extra-judicial de haver commettido uma 
morte que seria filha da jactancia, e por falta do juramento e 
cariação do co-réo. 

Ao réo Francisco de Paula, sargento, em seis mezes de pri- 
são, por se achar somente provado, que fora a bordo das em- 
barcações, e tirara uma espingarda, porque as culpas são singu- 
lares e vagas e se acham convencidas pelas da defesa que pro- 
vam ter o réo estado toda noite occupado em fazer o Pret., e 
que accresce a pouca idade de 19 annos do réo. 

Ao réo Ignacio Serafim hão por espiada a culpa com o 
tempo da prisão, por ngo ter contra si mais do que uma só tes- 
temunha, e esta convencida pelas da defesa, não se provando 
contra elle senão o facto do recebimento do soldo. 

Ao réo Antonio Carneiro, soldado, um anno de carrinho 
por se provar que entrara no tumulto, e recebeu os soldos. 

Ao réo Joaquim José Theodoro, cabo, absolvido, visto a 
sua pouca idade de 14 annos, e haver entrado no primeiro 
tumulto e pela falta que houve do juramento e cariação com os 
co-réos. 



Ao réo Joaquim Ribeiro em dois annos de carrinho por 
entrar no primeiro tumulto e nada se provar do que depuzeram 
os co-réos a fls. 119 e 198, por falta de juramento e cariação. 

Ao réo Benjamin José em dois annos de trabalhos nas for- 
'ificaçáes pela falta de juramento, pelo que o tocava a terceiro, 
dado aos co-réos que depuzeram contra o réo a fls. 75 a fls. 81. 

Ao réo Lourenço José (segundo) em tres annos de trabalhos 
nas forticaçóes por confessar ter andado nos tres tumultos, e 

pela falta que houve de se dar juramento e cariarem os co-réos. 
Ao réo Joaquim José em tres annos por confessar andar 

nos tres tumultos. 
Ao réo Joaquim Lopes em tres annos de trabalhos nas For- 

tificações por confessar e entrar nos ditos rebates. 
Ao réo João Luiz de Queiroz absolvem e seja solto por não 

ter contra senão do que uma unica testemunha e pela falta que 
houve das cariaçáes e mais averiguações e não se haver pergun- 
tado a testemunha por elle referida. 

Ao réo José Pedro tambor, em seis annos de carinho em 
razão de ter 17 annos de idade, por ter andado nos tumultos, 
confessar que não obedecera ao alferes, que mandou suspender 
o toque, ter principiado a cortar um morto para lhe tirar um 
annel e haver roubado de um armazem umas garrafas de vinho. 

Ao réo Miguel Joaquim em dois annos de carrinho por 
confessar ter andado no segundo e terceiro tumultos. 

Ao réo Francisco Luiz em cinco annos de carrinho pela 
confissão que fez de ter andado no segundo e terceiro tumultos, 
e ter roubado de bordo de um navio umas camisas, lenços e 
colletes. 

Ao réo Francisco Morato, soldado, em tres annos de car- 
rinho por se provar que entrara nos tumultos, e recebera soldos. 

Ao réo Joaquim da Silva, hão o tempo de prisão em castigo, 
visto que estava preso no forte, e quando chegou já o achara ar- 
rombado, ter sido obrigado a armar-se, e seguir, e provar que 
no segundo tumulto ficára no Quartel, e no terceiro ter sido 
preso pelos Marinheiros, que o feriram, e náo se provar contra 
elle roubos, ou algumas outras circumstancias. 



Ao réo Francisco José em dois annos de carrinho por ter 
confessado ter acudido o rebate no primeiro tumulto; estar de 
guarda ao trem no segundo, d'onde fugira e se escondera, e que 
no terceiro andara, mas que se recolhera as Ave-Maria. 

Ao réo José Maria (segundo) em tres annos de carrinho por 
haver confessado entrar nos tumultos e não se provar roubos. 

Ao réo José Caetano em um anno de carrinho por não se 
provar contra o réo se não que entrara no primeiro tumulto e 
mostrar por suas testemunhas que Ferido por um seu camarada 
antes do segundo entrára para o Hospital e que não roubára. 

Ao réo Constantino de Aviz em seis annos de carrinho em 
attenção o ter só 19 annos de idade, que confessára ter entrado 
nos rebates, arrombando a cadeia e que por não conhecer o Al- 
feres lhe mettera uma Pistola no peito, ter feito fogo ás embar- 
cações e descarregar a espingarda por mandado do cabo. 

A Marcellino José em quatro annos de carrinho por ter 
entrado em dois dos ultimos tumultos, e porque sabendo antes 
d o  levante o não delatou. 

Ao réo Raymundo Antonio em tres annos de carrinho por 
haver sómente entrado no terceiro tumulto, porquanto prova que 
no primeiro o fora buscar uma escolta á sua casa, deixando um 
soldado a sua espera; que no segundo andava de licença; e quanto 
aos roubos, que as roupas achadas em sua casa foram Ia postas 
pelos soldados Carneiro e Angelo, cujos co-réos não foram ca- 
riados. 

Ao réo José Manoel em tres annos de carrinho por con- 
fessar que por obrigado entrára no primeiro (o que não prova) 
que arrombou o armazem, e, negando o segundo, confessa ter 
entrado tambem no terceiro. 

Ao réo Joaquim Mariano por provar que accudindo ao re- 
bate, e vendo a desordem deu parte ao sargento José Vicente, e 
que por sua ordem se escondera, o que confirma o sargento; que 
no  segundo tumulto estava de guarda, e na occasião do terceiro 
havia tomado remedio por molestia, confessando sómente ter 
recebido as soldadas, o absolvem e mandam ao General das 
Armas que findo o tempo dos condemnados em carrinho o par- 



ticipe ao Governo para serem empregados na continuação do 
serviço, onde convier. 

Rio de Janeiro, em 20 de Março de 1822. 
.- Barão de Bagé - Pinto Guedes'- Oliveira Tonclet - 

Portella - Souza Veiga - Albuquerque. 
(Remettido á Secretaria d'Estado em 18 de Abril de 1921. 

S. Paulo, 1924. 
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Discurso proferido na sessão magna de 
I: de Novembro de 1925 

Senhor presidente. 

Minhas senhoras. 

Meus senhores. 

O brilhante relevo que, nos ultimos tempos, tem sido dado 
a esta tribuna, naturalmente della nos tem distanciado. 

Aqui, envolvidos no fulgor de lindas phrases, têm sido 
externadas as mais bellas ideias e os mais formosos conceitos, 
sobre multiplos assumptos. 

Quer nas festas da intelligencia e do patriotismo, quer na 
regimental commemoração dos nossos mortos, a palavra dos 
nossos oradores tem se projectado, nesta sala, com toda a magia 
dos verbos privilegiados e com todo o vigor das convicções 
sinceras. 

E' que aqui, neste recinto augusto de trabalho e de devo- 
tamento patriotico, não têm guarida sentimentos de interesse, 
não medram calculos de lucros materiaes. 

Mui altos pensamentos nos empolgam, ideaes sublimes 
nos congregam, fins nobilissimos almejamos. 

'0 Instituto Historico e Geographico de S. Paulo, feste- 
jando, hoje, o 31." anniversario de sua fundação, só se póde 



orgulhar do seu passado, desvanecer-se do seu presente e en- 
frentar, corajosamente, o seu futuro. 

Amparado, em seu nascimento, pela operosidade vigorosa 
de Antonio de Toledo Piza, Domingos Jaguaribe, Estevam 
Leão Bourroul, Herman von Ihering; Orville Derby, Theodoro 
Sampaio, Manoel Pereira Guimarães, Arthur Vautier e tantos 
outros espiritos de escól, mantido, efficientemente e sem solução 
de continuidade, pelo labor incessante desses consocios, e, mais, 
pela actuação de Alberto Lofgren, Eduardo Prado, Duarte de 
Azevedo, Affonso Arinos, Washington Luis, Luiz Piza e tantos 
cooperadores illustres, caminha agora, em marcha triumphal, 
para a realização de seus nobres e patrioticos intuitos, condu- 
zido pela tenacidade e alta competencia de Affonso de Frei- 
tas, secundado, efficazmente, pela brilhante cooperação de 
Escragnolle Taunay, Eugenio Egas, Edmundo Krug, Pedro 
Dias de Campos, Djalma Forjaz, Affonso de Freitas Jnior, 
Felix Soares de Mello, Paula Leite e numerosos outros con- 
socios. 

* * *  

Mas a Morte, que não faz selecção em sua faina destrui- 
dora, de vez em quando ataca nossas fileiras, arrebatando-nos 
combatentes de valor, privandcmos da sua cooperação e alan- 
ceando-nos a alma, dolorosamente. 

Durante o anno social ora findo, desappareceram do sce- 
nario da vida os nossos presados consocios: João Wetter, An- 
selmo Hevia Riquielme, Argimiro da Silveira, Ernesto Goulait 
Penteado, Gabriel Piza e Alfredo Ellis. 

Em obediencia aos nossos Estatutos, e em cumprimento da 
ardua missão, que nos foi commettida pelo Sr. presidente, 
digamos, como pudermos, da vida e dos meritos dos nossos 
extinctos companheiros, depositando, sobre seus tumulos que- 
ridos, algumas petalas da nossa saudade immorredoura. 



JOÃO WETTER 
FALLECIDO EM 16 - NOVEMBRO - 1924 

Este nosso presado companheiro, fallecido, aos 62 annos 
dejdade, em sua chacara de Guayaúna, nas cercanias desta Ca- 
pital, era allemão de origem, mas, residindo no Brasil ha cerca 
de 40 annos, tinha-se identificado, inteiramente, com os nossos 
interesses e aspirações. 

Commerciante de profissão, era, entretanto, tambem, devo- 
tado a estudos litterarios e scientificos, tendo produzido tra- 
balhos, que fizeram inscrever seu nome entre os confrades de 
sociedades scientificas, nacionaes e estrangeiras. 

A nossa Revista acolheu duas producções suas, de real 
valor: uma, de investigação, publicada no volume XIV, inti- 
tulada " A  visita do medico sueco Dr. Gustavo Beyer ao Brasil 
no  anno de 1813 e a Fabrica de Ferro do Ipanema"; e outra, 
de traducção, publicada no volume XV, contendo varios capi- 
tulos de grande obra de Spix e Martius - Reise in Brasilien - 
Viagem ao Brasil, - nos quaes é descripta a "Viagem do Rio de 
Ianeiro á cidade de S. Paulo", feita por estes sabios viajantes. 

Este ultimo trabalho, sobretudo, muito recommendou João 
Wetter á nossa estima, por ser a primeira versão, do  allemão 

'pa ra  o portuguez, da  interessantissima obra destes arrojados 
e eruditos pesquizadores, que perlustraram os nossos invios ser- 
tões, de 1817 a 1820, descobrindo e revelando as incompara- 
veis riquezas da nossa fauna e da nossa flora. 

Viveu e morreu o nosso saudoso consocio cercado do maior 
apreço e respeito, por ser dotado de firme caracter e bemfazejo 
coração. 

* * * 

DR. ANSELMO HEVIA RIQUIELME 

FALLECIDO NO CHILE 

O nosso consocio honorario, Dr. Anselmo Hevia Riquielme, 
nascido em Curicó, no Chile, em 1856 (15 de Maio), era iim 

bello e atilado espirito de politico e diplomata. 



Formado em Direito pela Universidade Chilena, em 1877, 
foi, por duas vezes, deputado em sua patria (em 1895 e 1901). 

De 1901 a 1907, exerceu, com grande tino e brilho, o cargo 
de ministro plenipotenciario de seu paiz junto ao nosso governo, 
tendo, nesse posto, muito contribuido para o estreitamento de 
nossas relações commerciaes e de amizade. 

A seguir, de 1909 a 191 1 e de 191 1 a 1914, serviu em iden- 
tico cargo, successivamente, junto dos governos japonez e 
mexicano. 

Em 1919, desempenhou, com muita habilidade e efficiencia, 
o cargo de ministro das Relações Exteriores em seu paiz. 

Pertencia a varias sociedades scientificas, entre as quaes, 
o nosso Instituto, o Instituto Historico e Geographico do Rio de 
Janeiro e o Atheneu Litterario e Scientifico do Chile. 

Por seus distinctos predicadoç pessoaes, mereceu, do Impe- 
rador do Japão, ser agraciado com as insignias de Official da 
Ordem do Sagrado Thesouro. 

Foi um grande amigo Brasil, ao qual sempre se referia 
com enthusiasmo e carinho. 

Quando de residencia no Rio de Janeiro, visitou, mais de 
uma vez, esta capital e algumas localidades do interior do nosso 
Estado. 

Sua memoria nos será sempre muito grata. 

DR. ARGIMIRO DA SILVEIRA 

Paulista, natural de S. Roque, fez seus estudos primarios e 
de humanidades no collegio S. Luiz, de Itú; formou-se pela 
nossa Faculdade de Direito em 1890, foi juiz municipal em Ja- 
boticabal, tendo sido, tambem, depois, nessa cidade, advogado, 
jornalista brilhante e lavrador. 

Nesta capital, em Taquaritinga e em Rio Preto, exerceu, 
com muita proficiencia e exito, a profissão de advogado. 



Activo e emprehendedor, tambem fundou e dirigiu empre- 
sas industriaes. 

Votado a estudos historicos, em 1890, muito jovem ainda, 
publicou uma desenvolvida monographia, sob a epigraphe "Al- 
guns apontamentos biographicos de Libero Badaró e chronicns 
de seu assassinato", contendo preciosos informes documentados 
sobre a vida, trabalhos e meritos deste illustre e mallogrado liber- 
tario italiano. 

Este trabalho, muito bem recebido pela critica, foi depois 
vertido para a lingua italiana. 

Publicou, tambem, uma interessante noticia historica sobre 
S. Roque, sua terra natal, e varios folhetos, avulsos, versando 
questões de Direito. 

Temperamento um tanto irrequieto, cheio de coragens e 
audacias, espirito vivaz e combativo, dotado, ao mesmo tempo, 
de excellente coração, era um companheiro encantador, franco, 
sincero, jovial e generoso. 

Sua recordação nos será sempre sympathica. 

DR. ERNESTO GOULART PENTEADO 

Oriundo de antiga familia paulista, nasceu, nesta capital, 
em 1863, diplomou-se pela nossa Escola Normal e pela nossa 
Faculdade de Direito. 

Exerceu, durante alguns annos, o magisterio, sendo reputado 
um competente educador. 

Em varios triennios, exerceu o mandato de vereador á nossa 
Camara Municipal, pondo em destaque seus predicados de bom 
senso,, operosidade e desinteresse pessoal. 

Foi membro do extincto Conselho Superior d a  Instrucção 
Publica, e ainda o era do ~ o n i e l h o  Fiscal da Caixa Economica 
Federál. 

Foi primeiro Juiz de Paz do districto do Braz, e era socio 
de diversas aggremiaçóes pedagogicas. 



Ultimamente exercia com grande dedicação, o cargo de 2.O 
secretario do nosso sodalicio. 

Em 1922, participando do programma formuIado peIo Ins- 
tituto para commemoraçáa do centenario da nossa independencia 
politica, produziu uma alentada e erudita conferencia sobre a 
"Instrucção Popular em S. Paulo", a qual sahiu publicada no 
volume XXI I  da nossa Revista. E' um desenvolvido estudo da 
instrucção popular, desde os tempos primitivos, e, principal- 
mente, deste a época colonial até o presente. 

Advogado provecto, exerceu sempre a sua profissão com 
esforço e probidade, cercado de muito acatamento. 

Era um homem de bem a toda a prova, caracter integro, 
meigo e affectivo coração. 

Paz á sua nobre alma. 

GABRIEL DE PIZA 

FALLECIDO EM PARIS 

O dr. Gabriel de Toledo Piza e Almeida, cuja morte occor- 
reu em meiados deste anno, em Paris, foi um brasileiro illustre, 
por seus talentos e virtudes, tendo deixado accentuados sulcos 
de sua passagem pdos nossos corpos legislativo e diplomatico. 

Nascido em Porto Feliz, neste Estado, a 26 de Setembro de 
1851, iniciou sua vida no commercio e depois na lavoura. 

Em 1873, aos 22 annos de idade, seguiu para os Estados 
Unidos da America do Norte, e ahi fez o curso de medicina, lau- 
reando-se na Universidade de Pensylvania. Depois de aperfei- 
çoar seus estudos em Londres e Paris, para onde viajára logo 
após a formatura, voltou á Patria, indo clinicar succesSiva- 
mente em Tietê, Mogy-Mirim e Itatiba. 

Propagandista da Republica, foi um dos signatarios do 
manifesto de 3 de Dezembro de 1870, tomou parte na celebre 
Convenção de Itú, e desempenhbu papel saliente em diversos 
congressos republicanos, realisados em São Paulo. 



No antigo regimen foi deputado provincial, como repre- 
sentante do Partido Republicano pelo 7." districto, nas successi- 
vas legislaturas de 1882 a 1887, tendo tido como companheiros 
de bancada, as grandes e inolvidaveis figuras de Campos Salles, 
Prudente de Moraes, Moraes Barros, Range1 Pestana, Quirino 
dos Santos, Martinho Prado Junior, Bernardino de Campos e 
Muniz de Souza. 

Na Assemblea occupava frequentemente a tribuna. Suas 
orações eram sempre inflammadas e vibrantes. 

Partidario extrenuo da escola positivista, então pouco co- 
nhecida e por quasi ninguem adoptada entre nós, seus discursos 
tinham sempre o tom de propaganda. Suas palavras revestiam-se 
de uma especie de uncção apostolica, despertando interesse pela 
invulgaridade dos conceitos que emittia e pela singularidade dos 
principios que pregava. 

Depois de proclamada a Republica, prestou á Patria os 
mais relevantes serviços, como nosso Embaixador na corte de 
Berlim e, depois, na Capital Franceza, conquistando para o 
Brasil, sob a,nova forma de governo, uma situação de amisade, 
confiança e respeito. 

Dotado de alta distincção pessoal, causezlr humorista e 
galante, era figura de destaque nos meios sociaes em que vivia. 
attrahindo e enlevando os circumstantes. 

Como traço singular de sua austeridade de principios. deve 
ficar consignado que, depois que foi posto em disponibilidade. 
não mais recebeu, do  Thesouro Nacional, os vencimentos, que 
lhe competiam, como ministro diplomatico. 

Para auxiliar a propaganda da doutrina de que era lidimo e 
sincero paladino, deixou á Egreja Positivista do Brasil vultoso 
legado, o qual, entretanto, esta aggremiação declarou não poder 
receber, por contravir esse acto a preceitos de sua crença. 

Adversarios da escola do nosso biographado, embora re- 
conheçamos ser ella uma maravilhosa concepção de um grande 
genio, temos o dever de proclamar que Gabriel de Piza foi um 
bello espirito e um prestimoso patriota, tendo deixado, entre 
nós, um vacuo difficil de preencher. 
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Nascido nesta Capital em 1850, do consorcio do illustre e 
humanitario nicdico inglez, Dr. Guilherme Ellis, com D. Maria 
do Carmo da Cunha, esta descendente de Amador Bueno da Ki- 
beira, doutorou-se em medicina na Universidade de Pensylvania, 
em 1869, fazendo, em seguida, longa viagem, de aperfeiçoamento 
de estudos, por diversos paizes da Europa. 

De volta á Patria, exerceu, por muitos annos, sua profissão 
clinica nesta Capital, e, depois, em Rio Claro, para onde se trans- 
ferira em 1882, revelando grande proficiencia, desinteresse e pro- 
bidade. 

Tendo formado seu espirito no ambiente das instituições 
americanas, foi sempre convencido republicano, tendo, como 
tal, assignado o celebre manifesto de 1870. 

Em Rio Claro chefiou o seu partido, e muito trabalhou pela 
extincção da escravatura, dando o sugestivo exemplo de liber- 
tar, incondicionalmente, todos os seus numerosos escravos. 

Foi o primeiro proprietario agricola que teve esse nobilis- 
simo e philantropico gesto no municipio de sua residencia. 

Em 1890 ingressou na vida parlamentar, como deputado ao 
1." Congresso Constituinte da Republica. Desde então, sempre 
recebeu, de seus amigos e correligionarios, a merecida consagra- 
ção de occupar posições do mais alto destaque na politica na- 
cional. 

Quando a Morte o colheu, em 30 de Junho do corrente 
anno, occupava, com grande efficiencia, a cadeira de senador 
federal. 

Seu corpo foi transportado para esta capital, e aqui 
inhumado, com as mais pomposas honras officiaes, no meio da 
mais profunda e geral consternação. 



Meus senhores. 

A inconfundivel e nobre figura de Alfredo Ellis bem merece 
estar sempre viva em nossa memoria. 

Parlamentar conspicuo e devotado patriota, sua vida foi 
um constante apostolado pelo bem commum e pela gloria da 
Patria. 

Convicto e intemerato, sua palavra tinha o calor da since- 
ridade, a coragem da crença, o vigor da fé. 

Inaccessivel ás suggestões dos mesquinhos interesses, era 
um caracter adamantino, de incomparavel aprumo moral. 

Os ouropeis da riqueza, o fausto das posições sociaes, o con- 
forto material da vida, jamais lhe amollentaram as fibras dx 
energia, a aurea rigidez da alma. 

F'olitico militante, nunca teve transigencias reprovaveis, 
nunca cedeu ás injuncções de interesses menos elevados. 

Era um batalhador infatigavel e um patriota vigilante. 
No  Parlamento sua palavra se fazia ouvir constantemente, 

advogando, com desassombro, as causas que lhe pareciam justas, 
sem se preoccupar com as pessoas que pudesse molestar ou com 
os interesses que pudesse ferir. 

Cumpria, impavidamente;~ que julgava seu dever, pouco 
lhe importando as consequencias que adviessem. 

Era inquebrantavel. 
Entretanto, á sua inflexibilidade moral, alliava um doce e 

brando coração. 
Excellente chefe de numerosa familia, tinha sempre pala- 

vras de indulgencia para os ridiculos das fraquezas humanas. 
Para estas o rictus da sua intransigente austeridade era 

suavisado pelo sorriso do  perdão. 
Um inalteravel bom humor limava as arestas das suas cri- 

ticas, aliás sempre justas e elevadas. 
Foi um bom e foi um justo. 



Meus senhores. 

Precisamos inspirar-nos nos exemplos de varões illustres 
como este notavel patricio, para bem nos rumarmos na vida, 
cumprindo, sem desfallecimento, nossos deveres sociaes. 

Precisamos ter sempre, diante~dos olhos, suas excelsas vir- 
tudes e aprimorados dotes, para nosso encorajamento e con- 
forto, principalmente nos tormentosos dias que correm. 

Incontestavelmente, de uns tempos para cá, fortes rajadas 
de insania abalam o mundo. 

A licenciosidade dos costumes tem descido a baixos degraus 
de .ignominia. 

Ha, por toda a parte, grandes arrancadas contra a ordem 
social, ha ardentes lufadas de .revolta, ha violentos surtos de 
anarchia. 

Golpes de surpresa deslocam os eixos do poder constituido. 
Explodem, com fragor, as reivindicações operarias. 
Sente-se, em todo o mundo, um desinquietante mal estar. 
A debacle delineia-se apavorante. 

Para isto muito tem contribuido, sem duvida, uma extrema 
e injustificavel desigualdade social, derivada da exaggerada 
opulencia dos ricos em contraste com a aviltante miseria dos 
pobres. 

E' uma falsa civilisação. 

Este estado de cousas é incompativel com a cultura mo- 
derna. 

Precisa ser modificado, para tranquilidade de todos. 

E' indispensavel que haja mais amor do proximo, menos 
egoismo nas relações da vida, mais equidade na distribuição das 
riquezas, mais cordialidade entre os homens, mais pureza e dig- 
nidade nos costumes. 

Por outro lado, erros e desvios de governos nem sempre bem 
inspirados, soffreguidões irrefectidas de governados nem sempre a 

devidamente obedientes, têm arrastado os povos á carnifica das 
guerras e das revoluçóes. 



Ao influxo desses maleficos factores tem tambem estreme- 
cido o solo sagrado da patria. 

Grandes t ê k  sido, ultimamente, nossas desditas domesticas. 
Não podemos assim continuar. 
Precisamos restaurar os radiosos dias da ventura passada, 

reconquistar a tranquilidade perdida. 
Felizmente, já começamos a entrever, para bem perto, a ces- 

sação dos soffrimentos e angustias que opprimem, indistincta- 
mente, todos os brasileiros. 

Pois bem. Neste delicado momento da vida nacional, em 
que a Patria querida, depois de tão acerbas provações, almeja 
regressar ao seio da paz, seja-nos licito, invocando os exemplos 
de inteireza e de bondade, legados pelos mortos que hoje com- 
memoramos, seja-nos licito, dizemos, já que melhor não pode- 
mos fazer, dirigir, do alto desta tribuna, com toda a altivez da 
nossa desambição e com toda a vehemencia do nosso affecto pa- 
triotico, um apello, a todos os brasileiros, governantes e gover- 
nados, implorando, daquelles, mais justiça e mais clemencia, e 
destes, mais resignação e conformidade com os inevitaveis soffri- 
mentos da vida, afim de que todos, novamente confraternizados, 
póssamos trabalhar proficuamente pela prosperidade e pela gran- 
desa deste generoso pedaço de terra, entregue, pela Munificencia 
Divina, ao nosso gòso e ao nosso zelo, certos todos de que só a 
harmonia é fecunda, só a concordia é creadora, e sem, jamais, 
nos esquecermos, de que "a  suprema lei da vida é lei do  amor: 
suprema lex est dilectio." 
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