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Dr. Affonso de Freitas 

A Redacção da Revista deyejava consagrar todo este 
numero 8 memoria do dignissimo Presidente dc Instituto, 
Dr. Affonso de Freitar. ; pretendia dar publicidade S. alguns 
de seus trabalhos ineditos e valiosos, para que ainda mais 
se patenteasse o seu profundo conhecimento de nossa His- 
toria, para que asbim ainda mais refulgisse o seir formidavel 
amor á terra que o viu nascer. 

Seria esse volume como que a homenagem maior pres- 
tada áquelle a quem a Revista deve t.antos e assignalaaos 
serviços. 

Não poude porem .ser satisfeito esse desejo. Contenta-se 
a Redacção em publicar as formosas e limpidas palavras dos 
oradores que interpretaram os sent,iment.os do Instituto, por 
occasiáo de seu passamento. 

A leitura dessas orações brilharites, permittirá uma ava- 
liação exacta do esforço, do carinho e do talento daquelle 
que foi sempre, com eleganeia rara, c historiador paiilista 
por excellencia. 

Do Dr. Freitas se póde dizer, que morreu revivendo os 
dias gloriosos de nossa Terra, defendendo as cossas tradi- 
ções sagradas, elevando 8 Gloria eterna o nome de sua queri- 
dissima São Paulo. 

A Redacção faz suas as palavras e1oquent.e~ dos Drs. 
Julio de Faria e Spencer Vampr6, para com ellas engrinaldar 
O nome do homem bom, do amigo leal, do historiador honesto 
que se chamou Affonso de Freitas. 
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Senhores. 

A Academia Paulista de Letras, de que Affonso deFrd- 
tas foi assiduo e prestante consocio, e o Instituto Historiro 
e Geographico de São Paulo, de que elle foi indefesso Presi- 
dente, unidos em minha palavra, vem prestar-lhe aqui a dolo- 
rosa homenagem de sua gratidgo e sua saudade. 

Si ha mortos que desfalcam o patrimonio moral e intelle- 
ctual de uma nação, si ha desappnrecimentos que a empobre- 
cem na rota luminosa de siias conquistas, a morte de Affonso 
de Freitas B uma destas 

Poucos homens terão reunido qualidades tão peregrinas: 
- O culto apaixonado e incansavel da verdade, sem precon- 
ceitos e sem restricçóes : a sinceridade absoluta dos pontos 
de vista ; a tolerancia scientifica, não incompativel cum eon- 
vicções arraigadas ; a modestia e a humildade que o faziam 
um rctrahido em meio da bulha da cidade paulistana, e piin- 
cipalmente esse grande ideal de toda a sua vida de batalhador 
da intelli~encia - reproduzir num vasto quadro panoramico 
a historia de São Paulo, vista atravez das mais variadas fon- 
tes de investigação - lendas indigenas, tradiçko moral, folk- 
lore das tres raças da colonia, dados geographicos? botanieos, 
linguisticos, toda uma documentação immensa e esparsa, 



que, dom benedictina paciencia, reuniu e rlassificou durante 

.. . a vida inteira. 

.e 

De tudo isso acalentou, como um apaixonado, deixar tran- 
mrnpto fiel nesse magestoso Diceionario Historico, Topogrn- 
phico e Ethnographiro dn Muniripio de 860 Paulo, cujo pri- 
meiro volume acaba de vir á luz, no momento mesmo em que 
a luz da vida se apagava para elle ! 

E como é doloroso, meus senhores, para os seus innumeros 
amigos e para os seus incontavcis discipulos, o amargor desta 
coincidenria ! 

A morte é uma fatalidade, mm a deAffonso de Freitas, 
no momento eni que colhia o primeim fmcto de seus esforços, 
foi mais do que isso, porque foi uma i~justiça. 

Quando o mareante, dominados os perigos do oceano, 
naufraga A vista da costa ; quando o general recebe uma bala 
trahiçoeira ao resoarem os clarins do triumpho ; qiiando o 
athleti se est,ende no pó ao tocar a met.a cobiçada, o coração 
dos seus amigos vacilla sob o duplo golpe - porque só um 
momento ainda bastaria para que o triumphador levasse para 
o tumulo a cert'eza de haver vencido. A morte costuma ser 
impiedosa, mas com Affonso de Freitas levoii demasiado lon- 
ge o requinte de sua cmeldade. 

Que thesouros immensos, senhores, se não perderam com 
a sua privilegiadissima memoria, que f o ~ t e s  inexhauriveis 
de reminiscencias, que formidavel experiencia de archivos 
e documentos se nAo carrearam para o Nada ! E que projectos 
lhe não douravam a imaginação ! E que ambições immensas 
no doininio da invest,igação historica, náo abrigava esse co- 
ração modestissimo, esse homem timido e encolhido dentro 
de si mesmo, desejoso de servir a Patria, com melhor cunhe- 
cel-a e amal-a. 

Este conceito define a vida de Affonso de Freitas - amou 
profundamente a sua patria, e para amal-a, conheceu-a de 
perto, tEo perto e tão int,imamente que viveu com ella a8 
suas glorias passadas e os seus anceios futuros. 

Do muito que estudou e conheceu, nos ficou esseDiccio- 
nario de São Paulo, que resume todo o labor de sua vida men- 



tal. Corre aos seus amigos, aos seus diseipulos e aos gover- 
nantes de nossa terra, o dexrer de proseguir na publicação en- 
cetada. 

Nesses nove tomos, que rest,a publicar, está integrado o 
melhor do seu espirito, porque essa grande obra foi o grande 
sonho de sua vida. Ao deletreal-a, ha de a posteridade amar 
e reverenciar essa cultissima intellige~icia, que, si desapparece 
do mundo dos vivo4 comeqa a viver agora na recordaçáo de 
seus patricioe. 
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Discurso  

Exmos. Srs. Presidente e Membros da Directoria. 

Senhoras. Senhores 

Na brumosa cidade que ainda em 1868 conservava, sal- 
vas pequenas modificações, a mesma estructura physionomica 
com que 'acolhera o grito da Independencia, no largo da Li- 
berdade, que o povo perseverava em designar por largo <'a 
Forca, (1) foi que, aos 12 de Junho daquelle anno, veio ao 
mundo o infante que de intenso brilho circumdaria, mais 
tarde, o nome de Affonso Antonio de Freitas. 

Procedente do legitimo consorcio do ourives portuguez 
Antonio .José de Freitas e d. Senh~rinha Barbosa Corrêa, 
era, por linha materna, neto de Antonio Barbosa Corrêa, 
eonberraneo e amigo de Evaristo Ferreira da Veiga, e assiduo 
eollaborador (2) do "Aurora Fluminense", jornal fundado 
em 1827, na Corte, pelo grande mineiro e que, posto desligado 
de quaesquer correntes partidarias, t,odavia exerceu poderosa 
influencia na politica do tempo. 

(1) Freitas. "Tradi+s e Reminiscencks Paulistanas". A Phgsiono- 
mia da Paulicéa no senil0 19. 

(2) Freitas. "A Imprensa Periodica de S. Paulo". Kevista do Insti- 
tuto Historico de S, Paulo. rol. 19, pag. 559. 
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Mal sahira da infancia, e já o destino féro lhe vibrava o 
primeiro golpe de cmeldade, roubando-lhe, com a morte, a 
asistencia paterna de que muito seria de fiar a intelligencia 
precocemente vivaz do filhinho estremecido, 

Todavia, a dedicação materna níto deixa o pequeno Af- 
fonso orpham de cuidados espirituaes ; e, merci! disso, eil-o 
a frequentar a escola mixta de d. Maria Floriano, tambem co- 
nhecida por d. Mariquinhas Germaninha, senhora solteirona, 
com fama de excellente mestra, e que, pelos processos rotinei- 
ros anteriores aa methodo João de Deus, ia plantando na mente 
dos pequenos paulistanos que a procuravam, 6 rua Riaehue- 
10, os mdirnentos indispersaveis a vôos mais arrojados. 

Da escola de d. Maria se transfere o menino para a dos, 
professores padre Barroso e Francisco Schmidt, 5s proximi- 
dades do largo da Polvora, o segundo logo substituido, no ines- 
mo predio, por Mattoso Ferraz, honiem que, segundo baco- 
reja a chronica, era dotado de solida cultura, posto ineons. 
t,snte nos misteres profissioriaes a que se dedicava. 

Entretanto, o jovem ~stiidante, á medida que no espirito 
se lhe iam radicando conhecimentos de maior ambito, se avan- 
tajava em idade e robustez, motivo pelo qual julgou acertado 
empregar-se em unia casa de commercio, onde pudesse encon- 
trar reFursas que lhe garantissem a frequencia dos cursos. 

Dest'arte conseguiu depois de afanosos trabalhos durante 
Q en- o dia, ouvir proveitosamente, em preleções nocturnas, O.. 

sinamentos do professor Villa Mana, á rua Santa There- 
e posteriormente os do conhecido philologo Julio Ribeiro. 

O trato intellectual com este ultimo, que tambem era pu- 
blicista de intensa vibratibilidade, talvez lhe despertame O 

pendor para rn producções literarias que, constituindo anhelo 
frequentemente fugaz nos moços, todavia, ás vezes, como 
aconteceu felizmente no caso, Ihes orienta, de modo definitivo, 
o rumo da existencia. 

E essa inclinaçito tanto mais actuaria com vigor, quanta 
6 certo que Affonso de Freitas se ligava por sincera adrnirwão 
a seu visinho Dr. Antonio Bento de Soiiza e Castro, oqual, 
em 1887, vinha de fundar "A Redempqão", famoso jornal 
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de cujas columnas transudava incoercivel odio contra o ca- 
ptiveiro, regimen a que tambem se não podia amoldar o es- 
pirito profiindamcnte liberal do moço paiilistano. 

Um passo além, e eil-o a collaborar na folha abolicionista 
(31, perfumando a causa santa dos captivos com as flores pri- 
maveris de um talento nobremente generoso. 

Porém, no anno seguinte, as mãos fidalgas de uma prin- 
ceza tambem ornamentam a historia do seu povo com as pom- 
pas da liberdade, e desgarrada que foi a instituição secular 
dos fundamentos que a prendiam ao solo nacional, Sffonso 
de Freitas, sem outras preoccupações de ordem social pn po- 
litica, passa a burilar a inteligencia com o cuidado met~iculoso 
do artista insoffrido de qualquer jaça, que turve a harmonia 
polygonal da pedra que se vae converter em luz faiscante. 

E' certo que nesse a m o  de 1888, ainda esboça um ensaio 
literario nas coluninas da "Resistencia", gazeta de pequeno 
formato e ephemera vida ; (4) mai, longo foi o silencio que, des- 
de então, se impoz o mancebo anteescravista, avido de ouvir 
a palavra sabia dos livros, afim de enfrentar, com segurança 
e denodo, os prelios intellectuaes que o atbrahiam com a fa- 
talidade indeclinavel de uma lei physica. 

E quando, depois de trabalhos cont,iuuados decultura, 
o espirito se lhe afigurou bem sazonado para os phenomenos 
de producção, passa a collaborar no "Diario Popular", o ves- 
pertino em que a mão bondosa de dos6 Maria Lisboa acolhia 
quantos o procuravam, sem exigir-lhes outra credencial, que 
não a do talento, posto ao serviço de um ideal honesto. 

Confia do "Diario" a publica$áo de varios e suceessivos 
artigos sobre o "\Telho São Paulo" que hão de encontrar-se 
no volume "Tradições e Reminiscencias Paulist,anas", reposi- 
torio apreciavel de cousas da linda terra em que nasceu, e 
onde o chronista, ao lado de revelações denotadoras de uma - pesquisa paciente, contribue com bastante proveito na cons- 

p ~ 

tit,uiçso do nosso folk-lore. 

(3) Freitas. Ob. cit. vol. 19, pa~. 635. 
(4) Freitas. Ob. cit. vol. 19, pap. 655. 
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Surge depois - "Piratininga exhumada" - monogra- 
phia forte e de real merecimento, por ventura o trabalho em 
que a s  caract,eristicas mentaes do publicista se h50 de firmar 
com segura nitidez, revelando nella a vera figura do historia- 
dor que nos processos de investigação e narrativa, não des- 
cura de estabelecer o nexo de relação entre as causas geradoras 
dos acontecimentos, e quaesquer outros phenomenos de re- 
percussão que e*t,es por ventiira plssam produzir. 

Assevera Freitas que o local propriamente denominado 
"Piratininga" não comprehendia o trecho da collina em que 
os padres da Companhia lançaram, em 1554, a pedra funda- 
mental da grande forja urbana que hoje nos assombra com 
o seu resfolegar titanico. 

Piratininga se denominava a paragem existent,e ao sopé, 
e que a natureza, prodiga de beneficios, offerecia aos Guyanás 
na seductora reproducção de outro paraizo terreal (5). 

Freitas, já então mestre na arte dearrancar dos dacumcn- 
tos toda a essenciade sua testificapa~, e senhor dos segredos 
linguisticos d3 tupi-guarani, afincase numa pesquiza infa- 
tigavel e demorada, e consegue fixar a gleba maravilhosa na 
area hoje occupada pelos bairros dos Campos Elyseos, do Bom 
Retiro e da Luz, até á margem do Tietê, estendendo-se por 
este abaixo em direcção á Barra Funda, e alongando-se rio 
acima at6 ás proximidades de Piqueri. 

Em 1906 entrega Freitas B publicidade a "Geographia 
de São Paulo", enriquecida de mappas elucidativos, um dos 
quaes, de grande interesse, desenha a planta de São Paulo 
de Pirat,ininga no anno de 1560. 

Conhecendo, como conheceis, as razões estrategicas que 
militar~m na fundação do Collegio, cuja defesa se apoiava, 
aqui, na escarpa que abruptament,e cahia sobre o valle do Ta- 
manduatehy, e alem, nos postos de vigilancia ent,regues á le- 
aldade guaianá, comprehsadereis logo, deante daquelle docu- 
mento cartographico do profundo saber de Freitas, o funda- 
mento historico desse triangiilo escaleno que secciona hoje 

(5) Frei&. "TrndiFõei e Rerniniscencias Paulistanas", pag. 131 
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a parte central da cidade e constitue objecto constante dc cs- 
tranhesa para o forasteiro. 

Tendo produzido já esse bello patrimonio litcraria e sci- 
entifico, era fatal que as portas do Inst,ituto Historico e Geo- 
graphico de São Paulo se rasgassem deante dn vulto senhoril 
de Freitas, que as transpunha como soeio a 5 de Agosto de 
1909, não como vulgar solicitante de honrarias, mas com o 
garbo de quem se armou cavalheiro rias mdes pelejas da pu- 
blicidade. 

Ao sodalicio, que se desvsnece de o acolher, e hoje grata 
mente lhe cult,iia a niemoria, vae o historiador dedicar cola- 
boração efficiente, sempre illurni~ade de forte erudição, ? ser- 
vida por uma actividade que não conhece esmorecimentos, 
nem se dilata deante de fadips. 

Socio do Inst,ituto, já o volume XIII  de n3ma Revista, 
lhe agasalha trabalhos de grande valor, como os GusmU~s, 
estirpe fecunda de que proviria o fino diplomata que serviu 
de. secretario a El-Rei D. João V, e os Guaianás de Pirati- 
ninga, que se destinaria a refutar a opinião de João Mendes 
e de Capist,rano de Abreu para quem aquelles aborígenes se 
collomvam entre os t,apuias. 

Enriquece a douta monographia um vocabulario corripa- 
rado dos diversos idiomas fallados no territorio da antiga ca- 
pit'ania de S. T'icente, idiomas esses que o autor, pela appli- 
cação intelligent,e de urna lei de analogia, e tomando como base 
o vocabuln agua, descrimina em linguas de - Yg, para as tri- 
bus que fallam os dialetos do tupi-guarani, em lingiias de 
Cran para os que são fallados pelos guaianás e ingains, e; final- 
mente em linguw de Goyo para os que servem de coni~riuni- 
cação verbal entre as  diversas trihiin dos Caingangs. 

Mereceu esse trabalho severa .critica, motivo porque, e 
em defesa de varias das ideias nelle expendidas, publicou Af- 
fonso de Freitas, por intermedio do "Commercio dc São Pau- 
lo", excellente estudo sobre a "Autochtonia do Selvagem Rra- 
sileiro", (6) externando conceitos proprios, individuaes, que 

(6) Repmduzido na Revista dn Instituto Historico de S .  P.riilo,\al. 
14, pag. 313. 



20 DISCURSO DO DR. JULIO CEZAR DE FARIA 

lhe realçani a indcpendcncin de pensador, e vão accentuar-se, 
ainda mais fortes e incisivos, na t,hese que apresentou ao pri- 
meiro congresso de historia nacional, sol) a epigraphe "Dis- 
tribuirão Geographica das Tribus Indigenas na E'poca do 
Descobrimento". (7) Os estudos consagrados ao aborigene, 
sim origem, lingiia e costumes, não aniquilariam, porém, e 
antes lhe seriam simples consequencia reflexa, o amor que 
Freitas dcvot,ava ás escavações historicas da vida local, cujos 
successos, no branscurso secular dos tempos, lhe ab.sorviam 
a at,tençáo, como assumpto de grande amenidade e raro de- 
leite. 

"-4 Constituinte e o dia 3 de Maio", "A Constituição de 
25 de Março de 1824", (8), objectivam preleçòcs de muitopro- 
veito e aseguir, cllc, que nos havia traçado a planta seiscen- 
t,ista da povoa~ão de Piratininga, enriquece as paginas da re- 
vist,a do Instituto, com o admiravel trabalho "Plan-Histo- 
ria da Cidade de São Paulo", documento em que ãe vê palpi- 
tar, na concentração sinthetica de uma simples peça de car- 
thographia, a vida progressiva da cidade (9), desde o começo 
do seculo até o anno de 1874. 

E eis-nos ora, senhores, a defrontar urna das paginas inais 
fecundas da vasta obra de Freitas, aquella que lhe teria esi- 
pido sacrificios ingentes, e que só por si encarn~aria um titulo 
imorredouro de benemerencia. 

Sabeis perfeitamente que embora o prodigioso inst,ru- 
mento de propagação das ideias, com que o genio dc Gu- 
temberg dotara a humanidade, se tivesse difundido pelas ve- 
lhas nações da Europa, todavia Portugal, durante mais de 
tres centurias, havia criado barreiras irremoviveis k fixação, 
em sua opulenta colonia, de um prelo de imprimir. 

Duas tentativas que se fizeram, uma clandestinainente 

(7) Reproduzido na Revista do Instituto Historico de S. Paulo, vd' 
19, pag. 10.3. 

(8) Revista do Instituto Historico de S. Paulo. 701. 15, pag. 117 ; vol. 
20, pag. 363. . ~ 

(9) Revista do Instituto Historico e Geographico de São Paulo, vol. 
16, pag. 475. 
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em Pernambuco, nos começos do sectilo XVIII, e outra em 
1747, na cidade do Rio, com o asseiitimcnto do proprio gover- 
nador' Bobadela, foram de prompto juguladas pela inetropole, 
logo quc lhe chegaram ao conhecimento (10). 

Aspirações secularmente contidas, era de prever que, 
abattida a mão prepotente que as cerceava, est,uassem em bor- 
bulhóes, innuudando impetuosamente o territori3 da ex-cc- 
lonia, at6 então còndemnado a desoladora aridez intellectual, 
que, Como sabeis, constitue um dos mais crueis estigmas com 
que se assignalam os povos que a injustiqa da fatalidade sub- 
metteu ás glorias triumphaes do despotismn. Em São Paulo, 
a imprcnsa, um lustro depois de proclamada a Independencia, 
consoant'e já acontecera no Rio e outros pontos do Imperio' 
tomou surtos prodigiosos, qiiasi que proliferando em sua es- 
pansão maberial, como as proprias ideias que a propulsio- 
navani. 

Esta grandiosa usina de producção inteilectiialé que vae 
ser fundamento das investigações persev?rantes de Freitas 
(ll), no monumental trabalho "Iinprensa Periodica de S i o  
Paulo", onde elle acompa~hará uni a uni, os jornaes que bem 
vindo IL tona da publicidade ria capital paulistana, niostrando 
a accáo de influencia de iiiuitos dclles nas differentes zonasde 
actividade mental a quc se dedicavam, desde a politica, com 
as siias procelias, até hs letras, com sua amenidade. 

Nessa monographia extraordinaria, a que escriptores de 
escol como Ruy Bsrbosa c Ramiz Galrão dedicaram justos 
conceitos de applauso, e qiie si5 por si poderia delimitar ns ho- 
rizontes de gloria de um puhlicista, se contem toda a historia 
do jornalismò da cidade, desde 1827 como o "Pharol Paiilis- 
tano", fundado pelo futuro Marqucz de Monte Alegre, atP 
dezembro de 1914. 

Aliás, o jornal de Costa (larvalho náo seria pais  Freitas 
o primeiro orgam de piiblicidade que se divulgoii n s  Capital. 

Keins-idica elle corri bons argnmeiitw, aprecedenciapara 

(10) Revista do Instituto Historiru de São Paulo, vol. 19, pag. 329. 
(11) Revista do Instituto Hislorirn de São Paulo, 19, 311. 



o "Paulista", jornal manuscripto e bi-semanario, redigido pelo 
professor de grammatica lat,ina e rcthorica, Antonio Mariano 
de Azevcdo Marques, o "Mestrinho", o qual teriaapparecido 

meiado o anno de 1823. 
Todavia, o facto de ser manusrripto o jornal talvez ine 

não levasse a referir a erudita reinvidicaçAo, sepor ventura 
a esta se n5n prendesse uma circumstaucia de grande relevo, 
mormente para mim que, no continuo trato 'com as leis qiic soii 
obrigado a applicar, muito me animo no sent,ido de lhes fixar 
a m t i o  creadora. 

ICni conferencia prenhe, como sempre, dc erudiqáo, rea- 
lisada neste Instituto a 27 de Fevzreiro de 1927, (12) conta- 
nos Freitas que Azevedo Marques apresei.tou uni prospecto 
ou programma do "Paulista", do qual destac? o seguinte e in- 
teressante prriodo : "Não se obriga, comtudo, a transcrever 
qualquer peça insultuosa, ou tendente a satisfazer odios par- 
ticulares, escepto no caso de ter inserido alguma coiisa que di- 
rectamepte accitse a algum individuo, pois neste caso obriga- 
se por este a i~ser i r  a resposta a ess,%s accusações em quaesquer 
termos que seja concebida". 

Vede bem, senhoras e senhores, vede bem : 9 direito de 
resposta, uma das mais solidas garantias da honra individual 
contra os excessos ultrajantes da imprensa, que somente inui- 
to mais tarde viria incorporar-se no artigo 16 do decreto n.O 

4743 de 31 de Outubro de 1923, um seculo antes, precisamente 
em 1823, já se firmavano espirito do mestre de grammatica 
latina, como indeclinavel imperativo de um dever profissional. 

E' «ue os preceitos justos das leis, antes de fundar no apoio 
coactivo do poder publico a ohrigatoiiedade que lhes é indis- 
pensavel, encontram na bondade humana a sancção moral 
que tão suave lhes torna. o ciimpriment~o. 

Não se contenta, porem, Affonso de Freitas dos louros 
que a notavel publicasão lhe conquistara : qual a terra que 
fert,ilizada pelo amanho, não interrompe, jamais, os seus cy- 
clos productivos, tambem a intelligcncia que o saber revolveu 

(12) Revista do Instituto Hirtorico de São Paulo, vol. 25 pag. 16. 
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de sulcos profuiidos, não se abstem de offerecer á colheitados 
homens os fructos opimos que as lucubrações constantes 
sazon.am. 

"O Correio Paulistano em 1831", "Folgansas populares do 
Velho São Paulo", coni preciosa informação sobre a origeni 
do nosso Carnaval, "São Paulo no dia 7 de Set,embro de 1822", 
"São Miguel", "Biacica" e diversos outros, constituem ma. 
gnifieos esboços de investigação historica que muit.0 honram 
as paginas daqiiella revista, emprestando-lhes real ffiilgor. 

Mui propositadanlente n2o inclui, nesta serie de traba- 
lhos, os que dizem com o perfil do eminent,e estadista Diogo 
Feijó, ciijos ossos Freitas consegue arrancar da  campa ano- 
nyma que os envolvia, e a monographia "Limites entre São 
Paulo e Minas" (13) porque, a feiçáo profundamente pratica 
dessas paginas de sabedoria historica, objectiva prestaçno de 
serviços vultosos ao Estado, que o conta, já, entre os seus 
filhos mais operosos. 

Aliáu, vem a passo dizer-vos que, renderido a Freitas as 
homenagens que os doutos e valiosos trabalhos empregados 
no descobrimento da veneranda reliquia a que acima alludi, 
e por suggestão eloquente do senador Luis Piza, o Irstituto, 
a 20 de Jucho de 1918 o inclue no quadro de seus socics be- 
nemeritos. 

I? como a dedicação do sacio não cescasse de prestar ao 
Instit,uto assignalados serviços de coadjuvaçáo, este o elege 
seu presidente em Outubro de 1921, confirmando-o sempre 
no cargo, nas eleições quc posteriormente se produziram, car- 
go que assim vinha exercendo com devotado amor quando , 

foi colhido pela morte a 29 de Abril de 1930, aos sessenta annos 
completos de edade. 

Com excessivo requinte de brutalidade, quiz a morte 
rematar-lhe a util existencia mesmo no momento em que Af- 
fonso de Freitas vinha de entregar ao carinho dos estudiosos 
o primeiro volume do "Diccionario Historico, Topographico, 
Ethnographico Illustradn do NIunicipio da Capital", obra 

(15) Revista do Instituto Historico de São Paulo, rol. 24. 
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que se fraccionará em dez tomos, e será o trabalho mais es- 

tenso daquelle infatigavel espirito, não só porqiin condensará 
a maior parte da producção literaria do escriptor, como tam- 
bem porque se dilat,ará por horizontes novos, illustrando mn- 
terias de grande interesse para a terra paulistana,, numa irra- 
diação constante de saber. 

Eis ahi, senhoras e senhores, em rapidos e incolores tra- 
ços, que a minguada argucia da nobre directoria do Instituto 
quiz fiar de imperito pincel, o bosquejo da bibliographia sci- 
ent,ifico-literaria de Affmso de Freitas, atravez da qual bem 
podeis aquilatar de muitas das suas finas e spreciaveis qua- 
lidades de publicist,a. 

Lamentando me não seja p~ssivel descer a copiosa docu- 
mentação analytica, atrevo-me comtudo, quasi de relance, 
a mostrar-vos alguns indices desse hello conjiinto de requi- 
sitos moraes. 

Antes de tiido, importa saber qiie Freitas pertence :I forte 
grei dos. aiitodidactas. 

Embora tivesse frequent,ado aiilas do curso sccuridario, 
em que devia predominar, a,o sabor do tempo, o estudo de 
duas ou tres linguas vivas, da geographia, historia gera1,e a 
go de latim, o moço paulista consegue, por mei3 de indefesa 
e pouco vulgar applicação, adquirir conhecimentos profiindos 
em varias outras materias, desde a historia natural, coiii seus 
desdobramentos, ate os transcendentes principios de phi- 
losopliia. 

Esse arnur do estiiclo, com directrizes accentuadasparaos 
prablemas historicos, ter-se-lhe-ia plantado no espiiito quando 
elle, ainda mrnirio, sondava com intensa curiosidade, os li- 
vros que se alinhavam nas estantes paternas, ciiriosidade que 
muito mais t a r d ~  o incentivaria no descobrimento da urna 
que continha o esqueleto de Feijó, com lembrar-se de haver 
lido, na infancia, uni folheto eni que o padre Geraldo I,eit,e 
Bast,os, narrava as  cerimonias de traiisladaç5o dos despojos 
venerandos a O de Piovembro de 1852, da Igreja da Ordeni 
111 do ('armo para a da Ordem I11 de São Francisco. (14) 

(14) Revista r10 Instituto Historico de Sjo Paiilo,, vol. 25, pae. 38. 
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E quando alguem lhe procura embaçar o rnerit,o desse 
descobrimento, o historiador pondera com orgulho melancho- 
lico : "Para adquirir tal desideratum, fiz largos estudos de an- 
thropologia, adoptando systema de identificação ainda não 
adoptado, que eu saiba, em São Paulo e nu Brasil, e raramente 
na  Europa, onde apenas conhecemos o caso de identificação 
do esqueleto de Schiller na Allemanha ; systema tão novo que, 
divulgado, causou natural surpreza em parte da imprensa 
periodica, não só de São Paulo, como da capital Federal, e 
que, entretanto, applicado nos exames dos despojos, coinci 
diu plenamente com os resultados por mim previstos com doia 
mezes de antecedencia sobre o encontro". 

Em suas cogitqões philosophicas, Freitas será deista 
e proclamará a espiritualidade da alma, o que, em relaçno 
com os exemplos colhidos no lar, o levará natiiralmente a 
abraçar o ciatholicismo, posto lhe não pratique os preceitos 
externos. 

Comtudo, affirmações ha, na obra scientifica de Freitas, 
que poderão conduzir o espirito do leitor despercebido á sup- 
posiçko de que os principios philosophicos do publicista nem 
sempre se nutrirão na crença religiosa que se lhe plantou na 
fí.. Realmente, nas monographias em que externuu optiinos 
conheciment,os de indianismo, Bffonso de Freitas se fixari na 
hypot,hese polygenetica da creação humana, lançando-a fran- 
camcnt,e nos seguint,cs periodos : "Corbando o territorio bra- 
sileiro em duas porções de desigual tamanho, desdobra-se o 
systema orographico patrio, de sueste a noroeste, em serraliias 
divisorias das grandes bacias fliiviaes da Anierica do Si11 : 
a do Prata e a do Bmaeoitas. 

Sobre as cumiadas dess3s serras cujas lombadas se acha- 
t:tni em extensos plansltos, B que, talvez contemporaneamcnte 
6s primeiras manifestações da vida humana no velho niundo, 
o11 possiv?lmente precedente a ellas, se adoptarmos a doutrina 
da. prioridade do nosso continente na formação da terra, sur- 
giu o primeiro ser humano de uma raça nova, verdadeiramente 
autochtone, quer t,al phenomeno se desse pela geração expon- 
tinea, simplesmente pela vontade divina, quer pelos syst,enias 
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de catastrophes de Cuvier ou pelas leis darlvinianas da se- 
lecção". 

Sabeis pcrfcitamente que a unidade genetica, desde o 
descobrimento do novo mundo, com seu homo proprius, tem 
sido repellida por sabios de grande porte, como Kiidolfi, Ni- 
ehbur, Voigt, Burmeister, Grimrn, Foster, e Goethe, o crea- 
dor do intermaxilar, todos citados por Hoernrs, (1.5) os quaes 
se ~ ã o  conformam com a hypothese de provir a humanidade 
somente daquelle par ditoso que Jeovah collocou entre as de- 
licias do paraizo terrestre. Mas, posto amparado nessa forte 
rorrente de sabios, nso teria o nosso eminente confrade atten- 
tado cont,ra seus proprios principias religiosns, negando o 
rnonogenismo quc parece decorrer da Biblia :> 

l"reit,as prevê a objecyão r resolve-a : "O Velho Testa- 
mento, dirir elle, fazendo a humanidade descender de Japhct, 
de Cani e de Sem, filhos de iYqé,u~iico pat,riarcha descendente 
de .$da0 que sobreviveu ao diluvio, refere-se soniente á raça 
branca ; arvore genealogica da humanidade bihlica não 
esistem os ramos negro, arnarello e vermelho". 

Trat,ar-se-$ de urna affirmativa imlada ? Náo, senhores, 
pois o que vos posso referir baseado ainda nos ensinanientos 
do grande archeologo vien.nen.se, G que no seculo XVI, Para- 
cclso aventava a hypot,bcse de dois Adões, ir1 para o velho 
e outro para o novo mundo e que na centuria seguinte o douto 
i5raelita Isaac ~e re i r á ,  muito mais tarde seguido por Bori 
de Saint T'icent sustentava que a Biblia apenas se limitava 
á narrat,iva da creação e eristencia do povo hebraico, o eleito 
do Senhor. 

E' certo senliores, que, por crime deheresia foiojudeu le- 
vado ao tribunal da Inquisiçáo, mas isso não impediria, re- 
fere ainda Hoernes, que o jesuita Lafitau na obra "Moeurs 
des Sauvages Americains" asseverasse que somente atheus 
poderiam imputar ao selvicola americano qualquer origem 
divina, o que, aliás, tambem seria objecto de affirmativas do 
pontificc Paulo TI1 eni famoso breve. 

(15) "L'Uumo", trad. it. p a ~ .  212 
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O mesmo espirito despercebidopoderia revidar, porem, 
que em certo passo de sua copiosa obra, Freitas dedica pala- 
vras de admiração a Voltaire que, no enteiider commum si- 
gnifica o mais nitido expoente do scepticismo. 

Mas Voltaire, quaesquer que lhe fossem as tendencias 
philosophicas ou religiosas, era, no testemurho de seus bio- 
graphos, um temperamento profundamente liberal, que col- 
locava sempre os recursos formidaveis de seu genin ao serviço 
do direito contra as injustiç- da oppressáo e da liberdade 
de pensamento contra a ditadura do fanatismo. 

Neste sentidg, senso tembem rio que decorre do grande 
brilho literario do emiiie~te colaborador da Encyclopedia 
é que se de~re f i l i a~  a admiração justa de nosso confrade, admi- 
ração que Ihc não poupari tarnbem adjectivos de gala deante 
do vulto notavel de Sebastião José de Carvalho e Mello ou 
das nobres conquistas da Revolução Franceoa. 

De resto, a feição accentuadamente liberal do espirito 
de Freitas, se manifesta a milide em sua vasta producção in- 
tellectual, pr7ducção que, tempo é de dioel-o, pois a referencia 
6 de immenso brilho, lhe conquistoti na Academis. de Letras 
de São Paulo a cadeira que o Dr. José .Joaquim de Carvalho 
colocara sob a egide do nosso saudoso consocio Dr. Miranda 
de Azevedo (16). 

Do trato com os compendios de logica, adquiriu Frcitas 
uma segurança firme dos preceitos de methodo que o leva 
ora a arrancar de velhos documentos a pura manifestação 

i da verdade, ora a servir-se do argumento, seja decompositiva, 
seja reconstituitivamente, como uma clava formidavel de 
convicção. 

Entretanto, em toda a complesa prodiicção intellect,ual 
do saudoso president,e do Instituto, que variados prismas of- 
ferece ao exame do critico, o que desde logo conquista a 
maior simpat,hia do ultinio, 6 o amor sempre entranhado, nun- 
ca amortecido, que Freitas dedica á nobre t,erra que lhe colheii 
o primeiro vagido de infante. 

(16) Foi eleito a 5 de Abril de &919. 
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Registrando as grandes mutações operadas no metliodo 
narrativo dos historiadores luzos, de out,rlora, friza. Alexandre 
Herculano que a hiatoria, na época do renascimento, tomou 
adeirianes graves e magestosos, mas demasiadamente duros, 
tornando-se assim,profundamente arida, no mcio de suas pom- 
pas, de modo a perder todo o sentiment., de popularidade, 
porquanto nem pintava a vida como as u~ultidões a conhe- 
ciam: neni fallava uma linguagem que o povo entendesse. 

Dahi a perder a nacionalidade ia pouco, e ella perdeu-a. 
Os hietoriadores de entãn affastavam os olhos com tedio do 

espect,aculo da Idade Media, cuja energia rude contrastava 
eoni a policia da civilizaçfio que o sudario erguido no passado 
Ihes descortinava. 

Se a um erudito do ternpn de D. Manoel ou de D. João 
111 se perguntasse qual n differença de um consul a uin pretor, 
dil-o-ia promptamente. 

Se lbe fallassem de um rico homem ou de um infanção, 
nem sequer saberia o significado desses nomes. 

O espectaculo da republica debatendo-ic moribunda aos 
pés dos Cesarcs affligiaa talvez; o absoliitisrno que se assen- 
tava sobre as  riiinas da liherdade moderna, nem de leve o 
incommodava. 

Os profundos .conceitos do esciiptor luzo eco,. ~ r a o  n9 es- 
p i~ i to  de Freitas com a vibração dc um anatheuia divino : 
a missão de historiador será para elle um sacerdocio moral, 
cuja lit,hurgia se fundará essencialinente no amor da patria. 

Assim, as  injustiças que a boa geiit,c paulistana soffre no 
decurso de sua formação politica lançam o coraqão dopubli- 
cisia em verdadeiros t,ranses de suffriinrnto, e ,x conqiiistas 
que a dignificam lhe encontram na palavra fecunda hyinnos 
festivos de consagração. 

Se lhe quereis ouvir iim brado afflictivo de protest,~, que- 
dai-vos deante dos ptriodos canderites que a penoa lhe brande 
contra a 'ignorancia crassa, senão criminona parcislidade, coin 
qiie o ouvidor Thoinaz Rubi dc Barros t r a ~ a  as liiidrs dcmar- 
catorias entre São Paulo e Minas, lindes qiie apenastendiam 
a contcr a -exhuherante espan.&o dos paulistas, no inglorio 
afan de não se diininuirem as  possibilidade^ de contribuiç.io 
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do yuinto, a que as coniarcas mineiras se haviam crmproinrt- 
tido em pró1 do erario de EI-Rei. 

Quereis ouvir-lhc outro soluço de magua ? Acompanhai- 
lhe os surtos de profunda tristeza quando vê todos os esforços 
empregados por Lucas A. Monteiro de Barros, primeiro pre- 
sidente da provincia, no sentido de estabelecer-se uma typo- 
graphia em São Paulo, quebrarem-se deante da indifferença 
do Ministro da Fazenda, Mariano da Fonseca, o fut.ui-o Mar- 
quez de Maricá. 

Por out,ro lado, vibra-lhe de puro contentamento a alma 
de patriota quando, na irradiação dos tupis-alaranis das al- 
turas do continente Si11 Amerieano, c respectiva fixação em 
toda a faixa do litoral brasileiro, e margens da maioria das 
grandes caudaes de curso directo para o oceano, vae encontrar 
a propria razão de ser "da unidade nacional, da homogenei- 
dade de genio e indole, argamassada no sangue cabocloquc 
circula nas veias da. grande massa do povo brasileiro". 

O amor que Freitas devota ÍI siia terra numa emoldura- 
ção rutilante de sabedoiia, não sr sacia jamais, e espande-e 
sempre glorioso, mesmo deante de eircumstancias apparente- 
mente destituidas de maior relev,  como occorreu quando de 
visita de illustre commissão do Instituto, a umestabelecimento 
de fabricar sedas, visita que offereceu azo ao infatigavel in- 
vestigador de rememurar os feitos do s,?rocabano Francisco 
de Paula Oliveira .4breu, meiado do seculo precedente, no in- 
tuito de introdiizir na provincia aquella proveitosa indiis- 
tria (17). 

Mas, quaesquer que sejam os pendores philosophicos, re- 
ligiosos, politicos ou naciona1ist.w do nosso douto consoeiu, 
elles não amaecem a rectidiio moral com que se propõe a jnl- 
gar os homens em face dos acontecimectos siibrnet,tidos k pa- 
ciente analise do historiador. 

Desse modo acompanha coin e~thusiastica admiração os 
surtos liberaes em qire fiilgura a penna de Libero Badaró 
atravez das columnas do "Observador Constitucional", e se 

(17) Revista do Instituto Histrrico de São Paulo, rol. 25, pag. 119. 
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inflamma nos  rasgos de coragem com que o jornalista repelle 
as ameaças attribuidas a partidarios de Japiassú, mas nem 
por isso lhe homologa os exceisos de linguagem, inorme~t,e 
nas formidaveis investidas contra o velho niagistrado Chi- 
chorro "cujos actos, se erroi:eos, podiam ser atacados coiii vio- 
lencia, mas sem quebra dnquelle principio forte de razão, am- 
parado na justiça e na lei", que Libero Radaró, quando mis- 
ter, sabia invocar com tanta altivcz. 

E porque bem se c~niprehend:~ a grande rectidão moral 
do critico e enthusiasta dc Voltaire, de Pombal e dos princi- 
pios que triiimpharam c.>m a Revolução Franceza, permitti lem- 
brar-vos que entre os erros de Chichorro se apontava a funesta 
suggestão que fez 5s villas de Taubaté, São Inin do Parahy- 
tinga c Piiidamonhangaba, ahrangidas pela circumscrip$ão 
judicial em quc exercia o cargo de juiz de fóra, afim de pe- 
direm, c?mo pediram, a P d r o  I, o restabelecimento do abso- 
lutismo, h semelhança do quc fizera o cabild? de Mont,evideu 
em dezembro de 1824 (18). 

E sc me !iberalizardes pequena digressão, dir-vos-ei que 
o imperador, por intermcdio d? Ministro da Jiistiça, Clemente 
Ferreira França? suspcndeii e mandoii se processasse o juiz, 
assini rebelado cgntra a carta constitucional, o que não iin- 
pediii, comtiido, fossc Chichorro no anno seguinte, despachado 
ouridor para a comarca da capital, onde se tornou objecto 
dos ataques violentos de Libera Radaró. 

Mais uma vez se veio mnstrar, dess'arte, quc nem sempre 
os principes gravam no cgração os c>nselhos ~dificantes de 
Minerva, cuja sabedoria prudente Ihes ensina que a forte jue- 
tiça não se inebris. com os perfumes corruptores da lisonja. 

De muitas outras facetas, que fertil foi o buril que tratou 
a robusta int~lligenris de nosso eminente confrade, podera 
eu culher scintillaçõps por salientar-lhe as noiaveis qualida- 
des, entre as quaes, forçoso é destacar a memoria felicissiina 
que o habilitara, em nossas reuniões, a versar promptamente 
de quaesquer problemas historic3s, geographicos e ethnogra- 

(18) Freitas. "Diccionarici Historico do i\Iunicipio de S. Paulo". VI,. 
"Absoliitismo". 
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phicos, referentes a S%o Paulo, que, porventura, muito nia.is 
do que o Instituto, simples vehiculo cle exteriorisaçõcr; ~cien-  
tificas, se lhe constituiii devedor dc serviços estrnordinarios. 

No quanto vae com o Instituto, porém, já este iniciou 
os seus grandes deveres moraes de commemoração, quer gra- 
vando na sala destinada ás reuniões ordinarias o nome de 
Affonso de Freitas, quer enriquecendo a galeria nobre de re- 
tratos dos socios que o t,em presidido, com a tela evocadora 
dos traços physionomicos do varão preclaro que seenvolveu 
na paz serena do sepulchro, na  tarde triste do dia 29 de abril 
passado. 

Nesse recanto sombrio d a  lugubre acropole, onde os 
homens se despojam das pompas do orgulho e se prosternain 
humilhados deaute da soberania da mort,e, á beira da campa 
.im que o lidador poisou afronte para as  doqiiras do descanso 
eterno, o illustrado jurista Dr. Spencer Vampré, disse com 
eloquencia das saudades que ficariam a reviver, na coração 
dorido dos membros da Academia de Letras, e dos societarios 
deste Instituto, o nome excelso do confrade estincto. 

Taes, senhoras e senhores, ss homenagens que temos de- 
dicado á memoria do grande historiador paulista. 

Fio bem de que os posterosquandonos chamarem ao tri- 
bunal severo de sua justiça, perquirindo de nossa attitudeem 
face do desapparecimento desse homem illustre, cuja fama se 
lhes deverá transmittir entre lampejos de gloria, nos ha,jam 
de absolver de qualqiier desmaio na serie dessas commemora- 
ções, levando em conta a sincera e intensa commofá3 qiie as 
tem inspirado. 
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Dr. José Vieira Couto de Magalhães 





Discurso 

Sr. presidente. M?:is cn1le';as : 

O fallecimento do dr. Affons:, A. de Freitts, oeeorrido 
i~ltimamente nesta capit.%l, n5o pnde p a s a r  despercebido i 
Camars Muricipitl, qiie tem o devcr de homenagear a memoria 
de todo bradeir3 que, por reils predicados, hzja csnquistado 
titulos de benemereneia. E esse que desappareeeu ha  dias des- 
te  mundo, para viver na saudade de sua familia c de seus ami- 
gos e admiradores, cru inqucntionttrelment um vulto de alto 
relevo n~ nosso meio irrtellcetiial, que tanto mais o pranteia 
quanto é certo que ainda esperam do ieu talento e de sua ca- 
pa,ridade de trabulho, e principnlmènte do seu amor k terra 
natal, uiit,ras eontribiiiqúes valios-is para o estudo da ilossa 
historia, ou melhor, da chronica paulist,a de que era um dos 
mais esfor$ados, pacientes c irirançsveis invcst,igadores. 

Tive a ventum de conviver intimarncnte com o dr. Af- 
fonso h. de F r e i t ~ s ,  meu companheiro 03s sessões do Insti- 
tuto Historico c ilx rcunióes do Cungreoso de Geogrnphia 
reunido nesta capital. Posso, por isso, dar testemunho pessoal 
d2 sue competenciu nos cstudos a que se dedicxa e d?. verda- 
deira peixáq com que se coinpraaia em eshuml~r da poeira dos . 
archivos para a luz ~ncridiuna, nurri trabalho pccientc de in- 
vcstigsção hishorica, factos e datas qiie pudessem coricorrer 
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para a elucidação de pontos controvertidos das nossas velhas 
chronicas. 

Historiador, geograph4 philologo - sempresedistinguira 
nesses .departamentos do saber humano, aproveitando as ho- 
ras de ocio que lhe deixavam as funcções publicas para, em 
seu gabinete de trabalho, se dedicar aos estudos de sua espe- 
cialidade. E era ahi, quaai sempre, que seus amigos osurpre- 
heidiam quacdo não se achava absorvido em buscas e anno- 
tações nas velhas bibliot,hecas da cidade e nos archivos se- 
cuhres dos convento;. 

Socio do Instituto Historico e Geographico de S. Pau- 
$ .  

10, reergueu, por seu inegiialavel esforço e inquebrantavel te- 
nacidade, a nobre inst,ituição que cahira em declinio após 

?. . o fallecimento dos seus luminares - Eduardo Prado, Orville 
. ~ .  
G O' Derby, João Mendes Junior, Antonio de Toledo Piza, 

Bfiranda Azevedo, Alfredo de Toledo e outros, e depois do 
II forçzdo afastamento, de suas sessões, do g r a n d ~  Theodoro 

Sampaio, que durante longos annos lhe emprestara o brilho . , de sua alta competencia e do seu formoso espirito de historia- 
dor e ethnologo. Luctando contra a indifferença da maior 

. parte, logrou o dr. Affonso A. de Freitas, chamando os socios 
á frequencia assidua do cenaculo reerguer a util e benemerita 
instituição, que assim soffreu apenas par pouco tempo a so- 

'luçáo de continuidade, aberta pelos que haviam desert,ado 
de suas salas. 

Seus consocios, premiando-lhe os esforços, culnrinaram- 
n'o á presidencia do Instituto, posto de que nunca mais se 
afastou, rceleit,~ sempre para o cargo que tanto sabia honrar. 
E identificara-se de tal forma com elle, que não era mais pos- 
sivel desassociar do nome do Instituto o do seu esforçad~ e 
brilhante presidente, que era, ao mesmo t,empo, o mais assiduo 
collaborador dos seus trabalhos, através de communicações 
scientificas, conferencias e iniciativas que de qualquer forma 
pudessem pôr em fóco a missão civilizadora da nobre ins- 
tituição. 

Um dos trabalhos mais notaveis do dr. Affonso A. de 
Freitas, e ao. qual o seu nome ficar& para sempre vinculado, 



foi o do descobrimento dos restos mortaes do padre Feij6, 
corôados de completo exito em 1918, ap6s demorados estudos 
nos archivos e pacientes pesquims no claustro do velho con- 
vento de São Francisco, donde foram exhumados os preciosos 
despojos. 

Trabalhador incerçavel, lega aos pustezos volumosa ba- 
gagem scientifica, tendo deixado, entre out,ros muitos, os se- 
guint,es livros e opusculos : "Os Guyanás de Piratininga", 
"Autochtohia do Selvagem Brasileiro", "Distribui$ão das 
Tribus Indigenas na época do descobrimento", "Imprensa 
Periodica de S. Paulo", "Tradições e Reminiscencias Paulia- 
tanas",. "Geographii do Estado de São Paulo'', "O encontro 
do2 restos mortoes do Padre Feijó", "Filia@o, Puericia e 
Adolescencia do Padre Feijó", "Limites entre S. Paulo e Mi- 
nas': "Diccionario do Municipio de S. Paulo", "Factos e 
Rerninisceneias da velha ~aulicéa", "Os Gusmões", "A Cons- 
tituinte e o dia trez de Maio", "O Correio Paulistano em 
1831", "Piratininga exhumada", "A Constituiçáo de 25 de 
Março de 1824", "O Primeiro Centenario da Imprensa Pau- 
lista" e "Notas á margem ao estudo da imprensa periodica". 

Pouco antes de fallecer, entregara á publicidade o primeiro 
volume do seu "Diccionario historio,' topographico e ethnogra- 
phico, illustrada", tendo deixado, prompto para o prelo, um 
precioso vocabulario da lingua "nheengatú>': , 

Pertencia tambem o dr. Affonso A. de Freitas á Acade- 
mia Paulista de Letras, - justo premio aos seus meritos de 
escriptor, revelados, principalmente, no interessante volume 
em que retraçara, em estylo leve e empolgante, factos e rerni- 
niscencias da velha PaulicBa. 

Poucos chronistas tão vivazes como elle terá tido o S. 
Paulo de nossos antepassados, o S. Paulo decantado por Za- 
luar, o S. Paulo de um seculo passado, o S. Paulo dos estu- 
dantes, da garaa, das serenatas, das janellas de rotulas, das 
matronas de mantilha e dos chafarizes publicos. Esse SSo 
Paulo já desappareceu inteiramente, ao sopro do progresso 
vertiginoso que, á semelhança de um prodigio de varinha de 



condão, transformou completamente a velha "urbs", da qual 
alguns de 116s aqui presentes ainda conheceram seus aspectos 
mais typicos, na cidade cosmopoiita, de largas avenidas e 
sumptuosos arranha-dos, que é o titulo do nosso mais jus: 
tificado orgulho de povo intelligente e emprchendedor. Mas 
todos quantos ainda se lembram da cidade que nos leg' ara a 
cohnia, em seu rast.ricto centro de vielias estreitas e no seu 
vasto perimetro de chacaras, t,ransformado hoje em bairros 
populosos e florescentes,-poderão viver outra vez-esses dias 
passados, lendo as reminiscencias que o pranteado niorto de 
hontem evoca nas paginas do seu livro, que valerá para os es- 
tudiosos, como documento da prodigiosa evoliição por que 
passou a Paulkéa aos nossos maiores, numa obra maravitho- 
sa de que s6 é capaz a geração que sente ainda pulsar-lhe nas 
arterias o sangue do bandeirante que ao tempo da conquista 
deshravou a mattx virgem e levou a civilização aos pontosmais 
remotos do paiz. 

Veem, pois, os meus illustres collegas, que o dr. Affonso 
A. de Freitas era um vulto de accentuado destaque no nosso 
meio social, merecendo sua memoria, da Camara Municipal, 
a homenagem que pallidamente estou' justificando desta tri- 
buna. 

Convem assignalar, por ultimo, que, não obstante todos 
os seus affazeres, repartindo as horas entre as funcções do sed 
cargo de chefe de expediente da Repartição de Aguas e os es- 
tudos a que se dedicava, ainda encontrava vagares para se 
interessar pela politica do Bom Retiro, militando com dedi- 
cação e solicitude no Partido Republicano Paulista e tendo 
merecidp a distincção de presidente do respectivo directorio, . em cujo exercicio prestou relevantes serviços. 

Tenho pois, assim, sr. presidente e meuscaros collegas, 
segundo me parece, justificado sufficientemente a homena- 
gem que proponho, em nome da Camara Municipal e cons- 
tante do requerimento que t,enho a honra de passar ás máos 
de v. exc. 

Vozes - Muito bem ! Muito bem ! 

E' lido o seguinte 



Requeremos que se consigne na acta dos nossos traha- 
lhos, um voto de pesar. pelo falleeimento do illustre histofiador 
dr. Affonso A. de Freitss, enviando-se pesames á exma. fa- 
milia, ao Instituto Historieu e Geographico de São Paulo, 
do qual o pranteado estincto era presidente e á 'Academia 
Paulista de Letras, de que ers um dos membros mais emi- 
nentes. 

Sala das sessões, 5 de maio de 1930 - Couto de ,Vaga- 
lháes, Luir Fonseca, Synesio Rocha, A .  Simóes de Carvalho, . 
Nestor de Barros, ~11. Pereira Netto, Goffredo T. da Silva Tel- ' 
les, Nestor Alberto de :?facedo, Daniel Pereira Leite, Almei- 
rindo A[. Gonçalves. 

O SR. PRESIDENTE - Estando o requerimento assignado 
por todos os vereadores presentes, está elle virtualmente ap- 
provado. A mesa dará, assim, cumprimento ás homenagens 
nelle propostas. 
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Perfil do Dr. 
Affonso Antonio de Freitas (') 

Paulo Gonçalves estava escrevendo, naquelle tempo, a 
sua comedia "1830". Necessitava de documenta$áo historica 
afim de reconstruir com fidelidade a época das cadeirinhas 
e das saias de balão. 

- Vamos á casa do dr. Affonso de Freitas ? 

- Do Presidente do Instituto Historico e Geogra&ico 
de São Paulo ? 

E fomos. Era lá na rua Dr. Capote Valente, num recanto 
muito proprio para quem reconstrue' &as passadas e tempos 
idos. 

Quando nos appareceu, tive para commigo esta expressão: 
E' paulista e da gemma ! Não errei, porque depois, em con- . vivia mais intimo, pude confirmar a primeira impressão re- 
cebida. S. Paulo vivia no seu sangue, latejando-lhe nas veias, 
como a seiva que no tronco forte circula e alimenta, produ- 
zindo fmctos da melhor tempera. Póde ser que tenhamos 
outros mais entendidos em historia brasileira e até mesmo pau- 
lista, mas ninguem soube mais a historia paulistana do que O 

sr. Affonso A. de Freitas. Provam-no, excellentemente, as 
obras numerosas que deixou, e com especial menção o diccio- 
nario geographico historico de S. Paulo, deixado apenas no 
primeiro volume. Muito provam, tambem, os actos de que re- 
sult,aram varios descobrimentos e rectificaçóes historicas, taes 

(1) Estudo publicado pela "Folha da Noite" de'6-7-1930. 
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como o tumulo do P.. Feijó, cuja 1ocalisaCão estava perdida 
e eUe a firmou. Ao sr. Affonso A. de Freitas devemos a rejei- 
ção do laudo iniquo, dado contra nós pelo sr. Epitacio Pessoa, 
demarcando os limites entre S. Paulo e Minas. Publicado o 
parecer desse ex-causador de revoluções, que em má hora f8ra 
escolhido para arbitro, o governo paulista confiou ao Insti- 
tuto Historico e Geographico a missão de critical-o, mostran- 
do-lhe os erros. A commissáo de estudos estava presidida pelo 
sr. Affonso A. de Freitas, que juntamente com o sr. Aguirra, 
foram os maiores pesquisadores do assumpto. O result,ado 
foi a rejeição do laudo pelo congresso de S. Paulo, porque era 
iniquo demais contra nós. Minas e Epitacio queimaram-se 
com a sabedoria da commissão que criticou as inepcias de um 
para favorecer a amb'içáo da outra. 

O Instituto Historico e Geographico de S. Paulo deve 
o seu estado actual ao illustre morto. A pedido seu, varios en- 
tendidos de bibliothecologia reor~auisaram os seus livros e 
hoje, podemos affirmar, que é a bibliotheea mais em ordem 
de S. Paulo. A numismatica, o pequenomuseu historico, a pi- 
nacotbeca, a revista do Instituto, o quadro de socios, tudo está 
como se acha, graças aos seus esforços coadjuvados por ami- 
gos verdadeiros. 

O sr. Affonso A. deFreitas era natural desta cidade,aqui 
vivendo sempre. Tinha elevada est,atura, corpulencia de athle- 
ta, excesso de energia que o victimou há poucos mezes. 
Usava pince-nez de griio fortissimo, cabell:, quadrado, tra- 
jando-se sempre de escum. Nunca o vi perder a calma, ainda 
quando O momento era propicio a uma demonstração de voz 
mais acalorada. Dedicando-se aos estudos historicos, apren- 
deu o tupi-guarani, tendo. apresentado não poucas explicações 
perfeitamente razoaveis de varios vocabulos indigenas, até 
esse tempo ambiguos ou errados, 

A lista de seus trabalhos é numerosa, bastando percorrer 
a collecçáo da Revista do Instituto para que se veja a operosi- 
dade do seu espirito. Li, certa vez, uma carta decapistrano 
de Abreu, que, na maior intimidade, lhe fazia os mais vivos 
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elogios á maneira intelligente e escrupulosa pela qual escre- 
. via a historia paulista. 

De natural sisudo e reconcentrado, sabia escolher os ami- 
gos pelas qualidades e não pelo numero ou pelos rumor que 
poderiam despertar em redor do seu nome. A sua morte veiu , 

demonstrar que' elles eram aos milhares, todos eguaes pelo 
cunho do caracter de velha tempera. 

Como presidente do Instituto Historico procurou apre- 
sentar para as vagas gente moça e capaz. Eis porque o aspecto 
actual das sessões do Instituto é de mocidade e de vida. Aquel- 
la fama de que lá s6 se tomaba rapé e se cochilava, náo cabe 
mais k instituição. Ha bom numero de espiritos novos, lite- ~- 
rarios e gente de imprensa que se quizessem poderiam encher 
a cidade com os ecos das suas festas historico-literarias. Tudo 
isto devemos ao tino previdente do sr. Affonso A. de Freitas. 

A sua memoria identificou-se com os feitos melhoresdo 
Instituto : o descobrimento do tumiilo de Feijó e a rejeição 
do. iaudo iniquo de Epitaciõ Pessoa. Reconduzindo-nos ao 
tumulo do grande paulista, collocou-nos em presença da maior 
energia que os t,empos imperiaes encontraram, fazendo-nos 
recordar que devemos ser tambem assim : imperterritos, 
invenciveis quando se trata do nosso hrio, do nosso caracter. 
Restabelecendo a linha divisoria entre Minas e S. Paulo, 
defendeu a integridade geographica do nosso Estado, evit,pndo 
que os mineiros se aproveitassem do nosso trabalho para hu- 
milhar depois a raça que os descobriu, que os libertou do jugo 
portugnez na escravidão dos garimpos. Que figura melhor 
poderia ter tido quem tudo isto fez, .- o sr. Affonso A. de 
Freitas ? Quantos terão conseguido executar maiores benefi- 
cios para a sua terra do que elle ? A  morte colheu-o fnrt- z :c- 
naz ainda. Foi pena, que de seu patriotismo ainda S. Pauto 
esperava muito. O Instituto Historico tem o dever de conti- 
nuar a sua directriz, nada fazendo que pudesse merecer a sua 
censura, caso ainda vivesse. Tem a obrigação de seguir-lhe os 
passos, voltado sempre para a soa memoria, já agora con- 
substanciada com os muros dessa instituição. No seu tumulo, 
entre a saudade e a veneração dos amigos, é necessario que 
S. Paulo colloque tambem a sua palavra de gratidão. 
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Outras homenagens prestadas 

á memoria do 
dr. Affonso de Freitas 

i -* 
O Instituto, pela sua Directoria, e por elevado numero i 

de socios, compareceu ao /enterramento de seu Presidente e t 

4 
a todas as ceremonias funebres consagradas á sua memoria. 'r 

Mandou tambem depositar uma grande coroa de flores i 

sobre o seu feretro, e pela palavra do Dr. Spencer Vampré, j 
deUe se despediu á beira do tumulo, nq Cemiterio da Con- 
solação. 

% 

d 

Em sessão realizada após o fallecimento , resolveu a $4 
assemblea : collocar no Saláo Nobre o retrato a oleo do ex- , .: 

i: q 
tinto ; denominar - Sala Affoonso de Freitas - a sala das 3 
sessúes ; realizar uma Sessão Magna notrigesimo dia de sua -i 
morte, e convidar, para produzir a oração desse dia, o illus- . j  
&e consocio Snr. Ministro Julio Cezar de Faria. :i 

4 * * * .i 

Compareceram a todas as ceremonias funebres, entre { 
,; 
. %  

centenas de amigos, os Srs. : Presidente do Estado, Seore. 
tarios da Fazenda, Justiça, Interior, Agricultura e Viação, 
Prefeito da Cidade, Presidente da Camara Municipal, Chefe 
de Policia, Commandante Geral da Força Publica, represen- 1 
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tante do Commando da Regiã3 Militar, e representantcs.de 
todas as associações literarias e scientificas de S. Paiilo. 

 entre os innumeros telegrammas de condolencias nota- 
vam-se os dos Snrs. Dr. FFTashington Luiz, Presidente da Re- 
publica, D. Duarte I,eopoldo, Arcebispo de S. Paulo, Asso- 
ciação de Imprensa, Gabinete de Leitura Sororabano, Socie- 
dade Rural Brasileira e de todos os Institut,os Historicos do 
Brasil. 

* * * 

O Dr. Spencer Yampré, lente cathedratico da Faculdade 
de Direit,~, suspendeu a sua prelecçáo ein signal de pezar 
pbo fallecimentn de nosso Presidcnt,e. 

A Imprensa de todo o Paiz publicou detalhadas notas 
biographicas do Dr. Freitas, destacando-se entre essas as 
do Correio Paiilistano, Estado de São Paulo, Diario Popu- 
lar, Diario Nseionai, Diario de São Pzulo e Diario da Noite. 

A Camara e a Prefeit.ura de São Paulo prest,aram tambem 
uma grande homenagem ao illustre paulista, dando á Rua 
do Bugre,no Bairro do Paraiao, a denominação de - Rua 
Affonso de Freitas. 

Essa homenagem decorreu do Acto n. 3327 de I0 de se- 
tembro de 1930, assignado p ~ l o  Prefeito Dr. J. Pires do Rio. 

Acto N. 3327 de 10 setembro de 1930 

Denomina rua "Affonso de Freitas" a 
actiial rua do Bugre 

O Prefeito do Miinicipio de São Paulo at,tenden% 
á indicação n. 24, apresentada em sessão da Camara 
Municipal, de 30 do mez findo, resolve : 

Art. 1 - Fica denominada rua "Affonso de Frei- 
t,asl' a actual rua do Bugre. 

Art. 2 - Revogam-se o Acto n. 3324 de 2 do cor- 
rente mez e demais disposisões em contrario. 
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Prefeitura do Municipio de São Paulo, 10 de se- 
tembro de 1930, 377 da' fundação de São Paulo. 

O Prefeito, 
J. PIRES DO RIO 

O Dirrctor do Fxpediente 
FLORIVAL AUGCSTO DA S I L ~ A  

A indicação a que se refere esse Acto foi apresentada á 
Camara em 30 de Agosto de 1930, assignada pelns Snrs. Ve- 
readores : Diogenes R. de L i m ,  Nestor de Barros, M. Pe- 
reira Netto, Couto dc Xagalháe:, Synesio Rocha, Iiestor 
Alberto de Macedo, Goffredo T. da Silva Telles, A. Simões 
de Carvalho e Luiz Fonseca. 

Trabalhos publicados pelo Dr. Affonso de Freitas 

Tradições e Remi~isce~cias Paulistanas 
Diccionario do Municipio dc Sãn Paulo 
Prospecto do Diccionari3 de São Paiilo 
Plun-Historia da Cidade de Sã3 Paulu * 
A Imprensa Periodica da Cidadc de São Paulo 
Os Guayanás de Piratininga. 
llistribuição Geographica das Tribus Indigenas na Epoca do 

descobrimento 
Geographia de - São Paulo 
São Paulo no dia 7 de setemhro 
Os Gusmões 
A Autochtonia do Sclvagem Ori~ailciro 
A Constituinte e o dia 3 de maio 
O "raid" de aviação de Edú Chaves 
Proposta sbbre o photographo Militão ds Azevedo 
A Constituiçiio de 25 de março de 1824 
O "Correio Paulistano" em 1831 
Folgmças populares do velho São Paulo . 
O M a p i a l  Bellico da Varzea de S. Bento 
Parecer sobre o "Espirito Militar Paulista" 
Nqtas ao "Sáa Paulo no dia 7 de setembro" 

. 
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O encontro dos restos rnortaes.de Feijó 
Quem descobriu os despojos de Feijó l 
Notas sobre a f i ç ã o ,  puericia e adolescencia de Feijó 
Piratininga exhumada 
Folia do Espirito Santo 
São Paulo no anno de 1822 
São Miguel 
Biacica 
Parecer sobre questão de limites entre S. Paulo e Minas 
O Pfimeiro -centenario da fundação da Imprensa Paulista 
Visita .á Sociedade A. I. de Seda de Campinas 
Notas á margem do estudo "A Imprensa Periodica" 

?' 
I Trabalhos ineditos 
"; 

:: A Terra no Systhema Planetario 

í- 
Vocabulario Nheengatú, vernaculisado pelo portuguea fal- 
lado em São Paulo. 

3; 
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Traços da vida de Antonio 
Carlos do Carmo 

Desde os tempos do Circus Flaminius, construido no anno 
220 da era pre-christ,ã, na Campo de Marte, até hoje, soffrendo 
apenas adapt,ações ditadas por exigencias locaes, o circo tem 
mantido a sua tradiçãn e conservado os seus caracteristicos 
basicos. As corridas tremendas dos carros baixos, as "nau- 
machias" ou combates navaes, os reencrJntros de feras brutas 
e rugidoras, os sete circuitos em redor da "spina", as yestes 
symbolicas dos quatro cocheiros classicos, o "podium" e os 
'< palanques", a "porta triumpha1is"e a "porta pompae", tudo são 
recordações da infancia desses mamos circos que ainda hoje 
perambulam, num incrivel apego á vida errante, pelas villas 
e nldeas quietas, ou pelas cidades e capitaes bulhentas. 

Artistas e acrohatss, palhaços e equilibristas, magicos 
e musicos, ainda hoje se vão peles estradas esperas, buscando 
o applauso que as crianças não Ihes negsni, e o snrriso condes- 
cendente dos que os julgam simples aventureiros misersveis. 

Conio outr'nra, mal chegam h aldeola silenciosa, erguem 
logo mastareos pintados e puxam logo para o alto as  cordoa- 
lhas emmuranharias.  pós' tremulam, como estrcllas, ban- 
deirilhas multicores e sacolejs, monstruoso e enfunado, o gran- 
de cone de lona branca. Surgen, como por cncsnto, o picadeiro 
e as bancadas cm are?, e os czrcercs dos bichus amestrados. 

Armado o circo, lá ss vai par3. a rua, enforquilhando um 



cavallejo magro, o palhaço de sempre, cantando trovas mali- 
ciosas, a chamar a attençáo do povarho. Atraz delle, em ma- 
gotes, a molecada bisa estrepitosamente os estribilhos chulos 

Numa obediencia cega ao programma secular, inaugura-se 
o circo ao som fanhoso da charanga local. As mesmas quitan- 
deiras de sempre, bem postas em vestes de domingo, postam- 
se em fila fronteiriça & entrada, trazendo, á noite, lanternas 
ancestraes para melhor vista das cocadas e pamonhas. 

Molecotes e negros velhos abanam brasas rebeldes para 
fornecer, em tigellinhas enramadas, o cafesinho quente e 
saboroso. 

O circo repetindo pelos annos em fbra as mesmas scenas, 
e equilibrando os artistas nos mesmos arames, creou tambem 
estas scenas externas, como as de dentro immutaveis e pit- 
torescas. 

UM CIRCO NA FRANCA 

Pois foi um desses circos que, por volta de 1550, resolveu 
acampar na muito trabalhadora Franca do Imperador. Acam- 
pou e seguiu á risca os tramites circences. 

Sob o grande "abat-jour"il1uminado a carbureto, depois da 
marcha batida pela banda, um velho sino soou as tres bada-. ~ 

ladas do estylo. Pinchando o corpo, em esgares exquisitos, 
vegtido de quadrangulos de cor, face borrada a alvaiade, sur- 
giu o palhaço para gaudio da criançada. Rodopiaram gymnas- 
tas em barras improvisadas, ennovellaram-se athletas para, 
em lance lindo e rapido, conseguirem o pavoroso salto mortal, 
estalaram chicotes longos de tranças finas nas mãos do ar- 
tista equestre, passou, emfim pelo picadeiro coberto de serra- 
gem, toda a "troupe", sorrindo e agradecendo os applau- 
60s freneticos das bancadas repletas. 

Veio depois a pantomima, visivel recordação das" nau- 
machias" e dos autos antigos. Terminou a "funcção". Por 
entre o bando garrulo das crianças que em commentarios in- 
nocentes deixava o circo, já com saudades, um menino de olhar 
altivo e de fronte intelligente, não sorria, não commentava ; 
sonhava e previa. . . 

O PRECURSOR 

Era Antonio Carlos do Carmo. Sahia seduzido, não pelos 
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movimentos da pantomima, não pelos tregeitos do palhaço, 
mas pela agilidade e pela eleganeia do "jockey" que, em 
pé sobre a sella do cavaiio agil, estalava o chicote longo 
de trança fina. 

Empolgava-o a vida feliz daquelle cavalleiro, a vida aven- 
turosa daquelle homem. De facto, o picadeiro apaixona, os 
lances de arrojo arrebatam, a vida livre e apdeja seduz vio- 
lentamente. 

Para os espiritos irriquietos, para os amantes de sensações 
novas, presos á banalidade de uma vida vegetativa e amarra- 
dos á tristeza das cidades mortas, o circo é uma revelaçiio e 
um convite perigoso. Todo aquelle bulicio, todo aquelle exo- 
tismo de vestes e alamares, todo aqueile apromptar de malas 
para viagens interminaveis, tem de facto qualquer coisa de 
encanto e felicidade. 

O pequeno francano começava a desejar, e via-se um 
grande picador, domando ginetes arabes, montando cavalga- 
duras colgadaa de seda. 

No dia em que o circo baixou os seus mastros e enrodilhou 
os seus tapetes sujos, nqse dia tambem Antonio Carlos do 
Carmo, num impeto de coragem e de idealismo, preparou 
a "trouxinha" modesta para partir. O circo partiu,e elle par- 
tiu com o circo. 

Começou nesse instante a vertiginosa carreira artistica 
dq maior cavaileiro do Brasil. O humilimo filho do Major 
Carmo, sapateiro que toda a Franca conhecia, lá se foi levado 
pela fatalidade do Destino, arrastado inconscientewente pela 
gloria que o queria e pela'ancia de ser grande que o dominava. 

Lagrimas de mãe, conselhos rispidos de pae, motejos sur- 
dos de invejosos, sorrisos abafados de descrentes, tudo desap- 
pareceu e se inutilisou ante a perspectiva phantastica de ver 
novas terras e de ver novas gentes, ante a possibilidade de noi- 
tes cheias de applausos e de tnumphos. 

Paulista, herdeiro natural do arrojo de seus antepassados, 
tanto partiria para o sertão bruto atraz do ouro, como partiu 
para. a pompa das cidades atran da gloria seductora. O que 
a sua alma exigia era a aventura, era a vida heroics, era a 
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sensação de sentir-se senhor de si, em ambient,es largos. Ban- 
deirante de uma bandeira nova, foi para voltar um dia, sinão 
c6ni os surrões abarrotads de ouro, ao menos com a fronte 
coroada dc myrthos. -4 pequena Franca que o esperasse.. . 

i OS PRIiMEIROS TEMPOS 

As palavras seriam insufficientemente violent,as si qui- 
sessem descrever os primeiros tempos de aprendizagem no 
Circo que o levou. E' beni conhecido o regimen brutal a que 
estão sujeitos os candidatos á acrobacia. . . !São tentemos des- 
vendar o mysterio desses dias terriveis que fizeram de um hu- 
milde sertanejo, o montador perfeito e o art,ista esimio. 

Perambulou por ~<llas e cidades, incognito e matratado: 
mas que importam as maguas e os dissabores quando o sonho 
é grande1 

Puxando o cordame dos mastros ou batendo as estacas 
nos bivaques, Antonio Carlos chega ao Rio de Janeiro. Era 
o primeiro pouso na senda da victoria. Que esplendida emoção 
não teria sentido o moço francano, habituado ás collinas si- 
lenciosas de sua terra natal, em face do maior scenario natural 
do mundo. Com que deslumbramento não teria visto, emer- 
gindo das anuas calmas da Guanabara, a floração caprichosa 
e liuda das ilhas leves, orgulho e pompa do velho Atlantico. 
E a terra toda, frescs c verde, tentadora e luxuriante, atirandu 
para o azul diaphano do céo os seus anceios de pedra c o gor- 
geio de seus ninhos, deu-lhe por certo maior animo para a lucta 
ema io r  vontade, de vencer. O Circo Grande Oceano que se 
exhibia na Corte, nesse tempo, acolhe-o certo dc conquistar 
mais um numero de successo para o elenco famoso. 

Antonio Carlos salta para o picadeiro, e sem nome, 
i . . agi1 e elegante apenas, clornina a assistencia numerosa. 

Chovem applausos nervosos, enche-se o circo de um rumor 
estranho quando elle, de pé no centro da pista, ao lado de seu 

, cauallo dextro, agradece em curvaturas fidalgas, as p a l a  em 
turbilhão. O fragor augmenta cada vez mais, denunciando a 
gloria que jh vinha proxima. ~. 
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PRIMEIRAS VICTORIAS 

Do successo ohtido proveio naturalmente o convite para 
acompanhar a lhpreza .  Acceitou-o, e dias após seguiu para 
os Estados Cnidos, já na plenitude de seus sonhos, como ar- 
tista consumado, como elemento de valor indiscutivel entre 
os seus pares. Ao seu espirito arguto abria-se o panorama do , 
mar largo e o palco vasto das cidades tentaculares. Começa 
a conhecer o mundo, a civilisar-se, a instruir-se. 

Durante um anno percorre os grandes centros "yan- 
! kees", adèxtr,ando-sc, recebendo louros, fazendo-se notavel. 

Dos Estados Unidos vae á Franca, e lá, sob a cupola do 
Circo .Napoleáo,em plena Paris, ouve o seu nome ovacionado, 
e sente na face beijo quente da gloria. 

De Paris vae a Roma e trabalha nos jardins do i'aticano, 
a convite do Papa Pio IX 

A VOLTA 

Fallando francez e inglez, perfumado pelo aroma subtil'das 
velhas civilisações, volta á sua terra natal para abraçar a 
mãe que jamais esquecera, e para rever saudoso o ninho de $ 

onde partira para essa arrancada de knda. As suas idéas adian- . d  

t,adas, a sua elegancis, a finura de seu trato e o amor á terra 
dc seus paes, não impedem) porem, que csda vez mais se apai- 
xone pela vida errante. Passados os dias de descanço, volta 
ao Rio de Janeiro e organiea um grande Circo para percorrer . , 
as provincias do Imperio. L 

Novos louros, novas victorias. Por duas vezes passa pela $ 
Franca com a Companhia, antes e depois de 1870. Mas a Eu- 1 

ropa o chamava. As velhas cidades cheias de encSnt,os at- 2 ..r 
trahiam-no. E elle foi, não mais como artista de circo, mas 
,orno simples touriste, percorrer a Belgica, a Inglaterra, a 

4 
? 

Allemanha, a Italia e a França. Acompanhou-o nessa pere- 
grinação, 3 muito illustre Monsenhor I'into de Campos, sa- 
cerdote cheio de virtudes, e de cuja amizade podia se orgulhar ,, 

Antonio Carlos. 
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VIDA NOMADE 

Assim, nesse vaguear constante pelo mundo, passa os 
melhores dias de sua vida. E tão varia lhe foi a existencia,tão 
complexa a sua trajectoria atravez dos continentes, que hoje 
mal se conseguirá fixar-lhe os pontos capitaes. Ora nos Esta- 
dos Unidos, ora em Paris, ora em Roma, ora no Rio, em San- 
tos, em Milão, por toda a parte scintilla o seu nome, só o seu 
nome, sem datas e sem os detalhes que a Historia costuma exi- 
gir de seus heróes. Mas que importam detalhes si a sua silhue- 
ta  de gigante é visivel, é positiva, é grandiosa e nobre. Antonio 
Carlos, como as aves, viveu adejando sem preoccupações mes- 
quinhas ; pousou onde .quiz e quando quiz. Só a traços largos 
é possivel gizar a sua personalidade. Vimos a sua ac tuaçb 
como artista, a sua nobreza de caracter, o seu ferreo desejo 
de vencer. Vejamos agora a sua feiçãode patriota e a sua in- 
dole de affectuoso e bom. 

O PATRIOTA 

Em 1869, emSautos, sem alarde e sem exhibição alguma, 
quasi só, colloca elle mesmo, Antgnio Carlos do Carmo, sobre 
o tumulo esquecido de José Bonifacio de Andrada e Silva, na 
Egreja do Convento do Carmo, a lapide mais expressiva e mais 
linda que poderia merecer o grande Patriarcha. 

Jamais o artista de nossa Independencia recebeu home- 
nagem mais tocante e premio%maior. Sobre o tumulo simples 
e sem inscripção alguma, não foram os historiadores, não fo- 
ram os incensadores d& nomes celebres gravar uma data si- 
quer..  . Foi o simples, o pauperrimo filho do sapateiro de 
Franca, o agi1 montador de circo, que, ultrapassando em bel- 
leza moral e e em senso patriotico os grandes de sua terra, col- 
locou a lapide, talvez hoje perdida, sobre os restos mortaes 
daquelle que milhões de brasileiros acclamaram para esquecer 
logo depois. Esse rectangulo de marmore sobre a tumba de 
José Bonifacio, sendo por vontade de Antonio Carlos uma 

. homenagem sua apenas, é, pela força mesma de sua expressão, 
um protesto solemuissimo contra o desdem, contra o esqueci- 



mento e contra a versatilidade dos seus contemporaneos. Pro- 
testo frio e altivo. 

Cremos que em toda a nossa Historia não haja outra lição 
tão formidavel de patriotismo, outro espelho tão, luminoso onde 
se possam mirar os a,~regoadores de nosso amor ao passado e 
os no'ssos mestres de patriotismo verbal e tolo. 

Quarenta e sete annos passaram sobre a data de nossa 
Independencia sem que ninguem tivesse a lembrança de pres- 
tar essa pequenina homenagem ao seu maximo defensor. Foi 
preciso que um artista de "cavallinhos" viesse assignalar o 
grande sepulcro do Convento do Carmo. Eis os dizeres da 
lapide modesta : (1) 

AQUI JAZ 

O PATRIARCHA DA INDEPENDEKCIA DO BRASIL 
GRANDE DESINTERESSADO 

PATRIOTA, DISTINCTO CIDADBO 
JOSE' BONIFACIO DE ANDRADA E SILVA 

TRIBUTO E VIRTUDE 
"HONRA E MEKITO 

PELO ARTISTA A. C. DO CARBIO 
SANTOS, 7 DE SETEXfBRO DE 1869 - 47 ANKOS 

Nunca se dirá com mais propriedade que dois extremos i 

se tocaram. O severo e riquissimo monumento funebre que -! 
hoje abriga os restos de José Bonifacio, em Santos, nada vale d , i  
em confronto com essas palavras mdes do filho do sapateiro 

.$ 
de Franca. Diante do granito pomposo e do bronze caro, por 
certo que o pedacinho de marmore desappareceu ... , :? .:I 

~~. 

UMA NOTA VALIOSA i 
E desappareceria com elle a prova dessa pagina luminosa de d 

T 
amor patrio, si o Correio Paulistano de 10 de setembro de 1869, 
riso tivesse guardado nas entrelinhas de uma noticia simples, 
a sua meneia e seu calor immorredouros. (2) Eis o que 

4 
,i 

disse o grande orgHo de nossa imprensa : 2 a 
(0 - Na obra de Alberto Sonsa - Os Andradae - "01. 2.a paginn g+l encontrsae a 

reprodoogHo photwrapbioa dessa lapide. 
(2) - Eatevam Bourroil - Notas sobre Antonio Carlas. 

1 
I 
? 
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,, TUMCLO DE JosÉ BOKIFACIO - A 7 do cor- 
rente foi posta uma pedra marmore sobre o t,ymiilo 
do notavel p3ulist,a José Bonifacio de Andrada e 
Silva, cujas cinzas acham-se em uma das sepulturas 
da Capella-Mór da Igreja do Carmo cm Santos. 
Este acto piedoso foi feito pelo artista Antonio Car- 
10s do Carmo, filho desta provincia e director da 
Companhia Equestre, que trabalha actualment,e em 
Santos. E' digno de louvar o niodesto parriotismo 
daquellc art,ist,a. Deu-se o acto sem a minima solem- 
nidade, estando presentes duas ou tres pessoas sim- 
plesmente, apezar da consideração que em pala- 
vras tributa-se entre nós áquelle grande vulto da his- 
toria patria". 

Como brasileiro e paulista sinto dolorosos os comrnenta- 
rios sobre esse assumpto. Prefiro curvar-me, em silericio, ante 
a figura de Antonio Carlos do Carmo. 

Mas esse homem ext,raordinario quiz ainda requintar em 
clegancia moral e civica, quiz ligar ainda o seu nomie modesto 
ao de outro brasileiro immensamente glo.rioso. 

CARLOS GOMES 

Carlos Gomes está e,m Milão. A sua opera magistral - 
O Guarany - vae ser levada ao palco do Scala. Ha um mo- 
vimento de curiosidade geral. Xnche a grande sala do theatro 
afamado, uma assistencia fina, cult,a e elegante. 

O maestro campineiro, desconhecido e pobre, vae lançar- 
se á critica severa dos musicos e artist,as europeus. Abre-se o 
velario, e a orchestra, sob a sua regencia, numa. ascençáo for- 
midavel, num hymno profundament,e tropical e deslumbran- 
te, commove e encanta os mais exigentes. Reboarn palmas in- 
terminaveis, freneticos applausos insuspeit,os'vibram por toda 
a parte. Carlos Gomes vencera, vencera São Paulo, o Brasil 
vencera. Mas quantos brasileiros se deram ao trabalho de ir 
assistir.a victoria de sua Patria ? Quantos brasileiros tivewm 
a curiosidade de ir ouvir uma assemblés. das mais cultas da 
Europa sagrar o maior genii musical da America ? Quatro 
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ou cinco apenas. E quereis saber quem era um desses patricios 
abnegados ? 

Era o filh:, do sapat,eiro de Franca, elle mesmu,.Antonio 
Carlos du Carmo, artista equestre de uma Companhia de Ca- 
vallinhos. São delle proprio estas palavras : 

"A minha emoção era irnmensa, mas quando os 
applausos romperam de todos os lados do salão do 
Scala, quando succedianl-se uns aos outros os cha- 
mados á scena, o meu enthusiasmo tocou ao delirio ; 
o meu desejo era que alli, naquelle Theatro estives- 
a Provincia de São Paulo, o Brasil inteiro para pre- 
senciar os triumphos do noss.3 patricio que eram os 
triumphos de nossa nacionalidade". 

Jamais palavras mais sinceras e mais enthusiastas poderão 
ser pronunciadas, por um brasileiro. O seu elogio a Carlos 
Gomes, vivo e applaudido, tem o mesmo cunho de nobreza 
e altivez que as palavras de lapide offerecida a José Boni- 
facio, morto e esquecido. 

A esses dois nomes : José Bonifacio e Carlos Gonies, quiz 
o destino caprichosissirno que ficasse ligado o de Antonio 
Canos do Carmo. 

Santos, Campinas e Franca são os tres vertices luminosos 
do triangulo gizado pelo arroubo quasi poetico desse carinhoso 
art,ista. Para quem tinha vindo de um picadeiro de circo, 
tudo isso devera parecer phantastico ; e não em, era apenas 
a realidade positiva e soberana. 

O PHILANTROPO 

Eis ahi, Senhores, em largos traços rapidos o perfil desse 
homem extraordinario, desse predestinado que em 31 annos 
de existencia, soube apenas ser generoso, ser patriota, ser sin- 
cero e ser bom. E para que nada faltasse á sua vida arrebata- 
dora e breve, nimba-lhe ainda a fronte um halo santo de pie- 
dade. 

Amigo de Monsenhyr Candido Rosa, vigario da Parochia 
de sua terra, lança com elle a idéa da fundação da Santa Casa 
de Misericordia que é hoje uma "formidavel realisação", no 



dizer de Antonio Constantino, e o illustre conhecedor da 
hisboria de Franca, a quem devemos estes informes pre- 
ciosos. 

Si Antonio Carlos do Carmo nos empolga pela vertigem 
de seus passos e pelo ardor com que viveu, commove-nos pela 
brandura de sua alma e pela bondade infinita de seu coraçáo. 
O destino que o fez tão grande, abate-o no entretanto em 
plena pujança de. sua mocidade. Aos trinta e um annos de 
idade, no Rio de Janeiro, nesse scenario maravilhoso que tan- 
t o  o devia encantar, desapparece para sempre o homem que 
mais honrou as tradiçties do Circo em nossa terra, victima do 
flagello tremendo da febre amarella. 

Que est,as rapidas palavras, sem cor e sem 'brilho, caiam 
sobre o tnmulo desconhecido do patriota e do artista, do bem- 
feitor e do filho bom, como simples homenagem sincera dos 
que não o esqueceram ainda, dos que, como eu, na inutilidade 
de uma vida de luctas inglorias, sentem-se humildes e peque- 
nos diante da actividade pasmosa e util dos seus dias esplen-~ 
didos de gloria. 
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O marco quinhentista 
de Cananéa 

Verificou-se no "hall" monumental do palacio do Ipi- 
ranga, quiçá o mais majestoso vestibulo do Brasil, a collocação 

. de um dos padrões que mais re,motamente recordam os pri- 
meiros annos psst cabralinos. E', certamente, para o nosso 
Estado, o mais velho testemunho da presença européa em terra 
paulista. - 

E' este objecto um dos marcos que, em data contro- 
vertida, e entre 150% e 1531, foram, por uma das primeiras 
navegações de exploração e apossamento de nossa costa, chan- 
tados no ponta1 de Itacurussá, em Cananéa. Sabem todos que 
as antigas expedições p&tuguezas traziam, frequentemente, 
padrões, em geral de pedra lioz, destinados a assignalar a posse 
portugueza em determinados pontos, salientq, do litoral quer 
africano quer americano. 

Mais tarde, tambem, foram alguns outros marcos col- 
locados em nossa costa ao se fazer a demarcação do Brasil 
das capitanias. 

Em nosso paiz o mais illustre e o mais notavel destes pa- 
dróes 6 o de Cabral, em Porto Seguro, hoje transportado para 

, ' o centro da cidade bahiana deste nome. 

Alguns outros, muito raros, subsistem como o de Itama- 
racá e o de Cabo de S. Roque, que data de 1501. 



Na costa paulista, desde o seculo XVIII, assignalsm os 
documentos a presença de um marco, acompanhado de seus 
dois "tenentes" (pedras menores que a principal, e geralmente 
não lavradas) e nas vizinhanças de Cananéa. 

Era um ponto de singular importancia, esta latitude de 
Cananéa, pois pensavam muitos cosmographos que alli pene.- 
trava, em terras brasileiras, o meridiano de Tordesilhas. 

Diz frei Gaspar da x a d ~ e  de Deus do marco de Cananéa: 

"Depois de occulto mais de dois seculos achou-o o coronel 
Affomo Botelho de Sampaio e Souza, aos 15 de Janeiro de 
1767, examinando aquelle territorio com o intuito de levantar 
uma fortaleza". 

" ~ e n t a d o  pela curiosidade, relata o nosso' grande  ar- 
nhagen, fui em pessoa ao local, em Janeiro de 1841, e não 
encontrei ahi um só, mas tres padróes". 

"Os padrões eram signaes, estavam juntos, um ao meio 
com os seus dois tenentes ao lado ; destes um tinha cahido e 
estava lii mui ao fundo,. onde o levara o rolo do mar, que o co- 
bria, sendo j& sujo de ostras e sururús. L'a o deixámos em pas". 

"Lenibro-me que o meu exame foi tão minucioso que até 
descobri as pequenas corôas que se tinham brocado ou antes 
aberto a picareta no rochedo, afim de poderem neste segurar, 
sem resvalar, os pés da cabrilha que tiveram que armar para 
içar aquelies. De tudo o que vimos e examinhmos se lavrou 
um auto declarando que o não havia em taes padrões escul- 
pidos nem es~heras nem data como por sua conta affirmou 
CasalJ'. 

Os tacs padrões sb de finissimo marmore branco, ver- 
dadeiro "calcareo saccharoide". 

Aventou Varrihagen ao Instituto Historico Brasileiro a 
necessidade de recolher ao seu museu estas peças de immenso 
valor evocativo, que a seu vêr haviam sido chantados na costa 
paulista, em 1531 ; em desaccôrdo, portanto, com a opinião de 
Ayres do Casal que os datava de 1503. 

Passando, em 1866, por CananEa, o eminente direetor 
geral dos Telegraphos Nacionaes, barão de Capmema, foi 



visitar os padrões quinhentistas do ponta1 de ItacumssA. An- 
nos mais tarde, em 1880, ficou alarmado ao saber que um na- 
vegante americano, ou inglez, tentara furtar as gloriosas pe- 
dras, relatava elie ao Instituto Historico Brasileiro. Assim 
pedia aos seus consocios que obtivessem do governo imperial 
providencias. tendentes á remoção de tão preciosas reliquias 
para o Rio de Janeiro e a sua entrega ao Instituto. Relatou 
entSo "que os padrões se erguiam na ponta de Itacurussá, 
fronteira á ilha do Bom Abrigo, achando-se os dois tenentes, 
já de longa data, precipitados ao mar". 

Pouco depois incorporava-se o marco e um dos seus te- 
nentes ao acervo'do 1,nstituto Brasileiro, conforme consta do 
officio do m&mo barão de Capanema ao presidente da Camara 
Municipal de Cananéa, Laurindo José de Almeida, datado 
de 2 de Outubro de 1880. 

O segundo tenente não foi possivel entáo arrancal-o ao 
fundo do mar. 

E providencialmente para o Museu Paulista 

Em 1926 resolveu o então promotor publico de Cananéa,. 
dr. Antonio Paulino de Almeida, erudito autor da "Historia 
de Cananéa" e actualmente archivista do Archivo do Estado, 
envidar todos os esforços pare recolher o marco siibmerso. 

Estava em a s a  profunda mas Limpida, ao pé de enorme 
e elevado penedo, junto ao qual o haviam implantado os na- 
vegadores quinhentistas. 

Apás o mais afanoso e pesado trabalho, auxiliado por 
diversos pescadores da praia de Ipanema, conseguiu o dr. 
Almeida a 18 de Julho de 1926, tra.zel-o á praia. A tal respeito 
se lavrou minucioso termo assignado pelos vereadores de Ca- 
nanéa, tabelliáo local e mais pessoas gradas da cidade. 

Foi a pedra jubiiosamente recolhida ao edificio da Camara 
Municipal a, 24 de Junho, dia de São João Baptista, padroeiro 
de Cananéa. 

Passado algum tempo, e ainda a instancias do dr. Pau- 
lino de Almeida, coadjuvado peh digno prefeito de Cananéa, 
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e sr. João P. de Almeida, foi pela municipalidade offerecido 
o marco ao Museu Paulista. 

Assim graças ao culto espirito de brasileirismo do sr. dr. 
Antonio Paulino de Almeida ficou o Musêu aquinhoado com um 
documento quinhentista da mais eloquente evocatividade. E, 
realmente, mau grado a divergencia dos autores é indiscntivel 
que o padrão foi chantado em terra paulista entre 1501 e 1531. 

Pensam frei Gaspar, Porto Seguro, Machado de Oli,veira, 
Azevedo Marques que data de 1531 e da espediçáo mastim 
affonsina. 83-res do Casal e Constancio attribnem-no a Gon- 
çalo Coelho em 1503, Gabriel Soares opina pelo millesimo 
de 1526 e a expedição de Christovam Jacques. 

Quanto a Candido Mendes de Almeida este r a e  mais 
longe. 

Examinando os nossos documentos primevos. apresenta 
diversos argumentos dignos de apreço, em pró1 da data de 
1501 e da viagem exploradora de Americo Vespucio. E Ca-- 
pistrano de Abreu entende que lhe cabem ponderosos moti- 
vos para assim pensar. 

Seja como for é indubitavel que ao padrão assistem o 
maior valor historico e o mais alto significado brasileiro. 

Tive o ensejo de cotejar um fragmento do marco do 
Museu cnm o padrão do Instituto Historico Brasileiro e o seu 
tenente. Tem os tres a mesma gran e são inilludivelmente da 
mesma pedra lioi de Lisboa. 

Dada a importancia do mare? de Cananéa entendi dar 
& sua collocação o maior destaque no nmgnifico vestibulo 
do Museu Paulista. 

Assim ao alto du- primeiro lance da escadaria e sobre ar- 
tistico pedestal de marmore, projectado pelo sr. professor 
Elin de Giusto, e numa base de bronze do habil fundidor sr. 
Florestano Felice ergue-se o velho padrão quinhentista. La- 
deiam-no duas pilastras onde estão collocsdos dois grandes 
vasos de bronze, suppedaneos de amphoras em que se acham, 
numa, aguas misturadas do Oyapock e do Chuy e noutra do 
Javary e Capiberibe. 



Symbolisam-se assim as duas maximas dimensões de nor- .i 

te a b l ,  pela costa, e de Leste e Oeste, do territorio brasileiro. j 

Rapidamente se aproximando a data nntabilissima, para 
todo o Brasil e sobretudo, excepcionalmente, para São Paulo, 
de 22 de Janeiro de 1932, quarto centenario da fundação de 
São T'icente, que a nacão toda verá commemorar com qnasi 
banta reverencia quanto o quarto centenario da descoberta 
cabralina, tem a erecção do marco de Cananéa, além de tudo, 
a mais real opportuoidade". . 

, , 





O centenario da fundação 
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( hoje Piracaia ) < 





O centenario da fundação 
de Santo Antonio da Cachoeira 

( hoje Piracaia ) 

Nada mais natural para uma povoação, no dia commemo- 
ratii.0 de seu primeiro centenario, do que entregar-sea boas 
reminiscencias. Tem sido sempre esse, em todos os tempos, o 
prazer dos velhos. Cicero e outros, em prosa, e Delille, em ver- 
so, proclamaram-no consolação da senectude. Não é, entre- 
tanto, ,propriamente uma hist,oria o que "oi contar-vos. Essa 
já a escreveu com paciericia e tino vosso intellipente conter- 
raneo Antonio de Almeida ; pelo que tereis della apenas umre- 
sumo, e recordareis mais os vossos habitos, pois assim como 
um individuo, ao evocar as proprias enioções passadas, rele- 
ga para um plano secundario o encadeamento rigoroso dos 
factos, deixando sómente em evidencia os successo e regimens 
que mais o agradaram no decurso da existencia, tambem a 
vossa cidade, relembrando, com amor, para festejar a propria 
velhice, as epochas desaparecidas, não se deterá em documen- 
tos e numerps, mas passará em ligeira revista seus costumes 
tradicionaes, numa synthese de factos e feições populares' 
que formaram em conjuncto o vosso caracter e a vossa socie- 
dade, durante um seculo de lento evolver. 

Em verdade, exmas, senhoras e meus senhores, o que 
nesta evocação vos deve mais interessar, pela belleza do con- 



traste, é menos, por exemplo, conhecer a data exactissima do 
entelhar de vossa primitiva igreja, do que saber que este vis- 
toso local onde nos achamos, este formoso largo onde se er- 
gue um templo magnifico, entre predios de moderno gosto, 
não passava outrora de uma pequena roça de d o  perten- 
cente a D. Leonor de Oliveira Franco, e plantada nos tempos 
coloniaes do snr. Dom João 6.9 nosso rei. 

Era essa roça toda cercada de palmitaes e guanchumaes, 
a perder de vist,a. Nem uma cabana até os morros, até as pos- 
ses longinquas dos lavradores confrontantes do grande bairro. 
Mas, como quizesse a devota fazendeira conciliar dentro dal- 
ma o desejo de homenagear Santo Antonio de Padua, inter- 
cessor de sua particular estima, com o anceio de conservar 
bem perto de seu coraçáo o neto amado, que era o padre Ca- 
miilo de Moraes Lellis, a cujos estudos protejera e custeara, 
resolveu conceder ao santo aquelle terreno, e ahi erigir uma 
capella, "para fundação de uma villa", como sempre repetia 
enthusiasmada a parentes e intimos. Reunida, por isso, num 
dia de 1817, por um dos filhos, toda a escravaria, e convida- 
dos os roceiros das montanhas, formou-se um mutirão gran- 
dioso de duzentas e muitas pessoas, abateu-se um boi, sacri- 

ficaram-se alguns suinos, abriu-se um barril de aguardente, 
e, entre libações, risos e cantos, se colheu o milho, desbravou- 
se a callina, cortaram-se palmitos em redor, e começou-se 
logo o barrotear do pequenino templo, com grande espanto 
da passarada esvoaçante sobre tanto movimento. Não havia 
telhas ainda para a modesta capellinha. Mas, urgindo bepzel- 
a (para o que jb se pedira e obtivèra auctorização do snr. 
bispo Dom Matheus Pereira), os homens, sob as ordens do 
Tenente José Antonio de Oliveira, filho da doadora, e diri- 
gidos pelo activo Domingosde Oliveira, jovem mulato de con- 
fiança, cortaram outros palmitos, aproveitaram'as hastes e 
ramagens para os caibros e cobertas provisorias, e construi- 
ram, com addicionamento de algumas taboas, o altar-m6r 
do humilde ranchq, que mal merecia o nome de modesta ermi- 
da, tal a sua pequenez e rudeza. A inauguração se marcara 





j& com o seu sininho dependurado de uma trave, ao lado, con- 
seguiu-se, em 1830, do novo .bispo, D. Manoel de Andrade a 
suspirada mercê de se converter a singela ermida em capella 
curada. E poude assim D. Leonor socegar o seu coração vendo . 
o neto amado benzer todo o templo, e, alto, elegante, cele- 
brar a missa como capellão de facto e de direito, perante a 
imagem do Padroeiro trazida de longes terras pela solicitude 
incansavel do Tenente Oliveira. E D. Leonor, embora não 
visse ainda a villa de seus sonhos, fechou os olhos trmquilla 
em sua capella curada, deixando tão alta fama de suas virtu- 
des, que uma lenda se formou, muitos annos depois, quando 
se lhe abriu a sepultura na igreja de Nazareth, para onde se 
lhe transladara o corpo, que ahi ainda se encontraram inalte- 
rada, ta! como a viram em vida, no tempo em que ella, serena 
e boa dormia em sua cadeira de couro, sob o preto veo com 
que costumava enrodilhar a fronte. 

Facil vos será imaginar em que consistia a povoação em 
meio do segundo quartel do seculo. A igrejinha em cima, já 
em parte sem o matto que a recobria e já em parte de taipas 
mandadas soccar por padre Lellis em torno da primeira ca- 
pella ; oito a dez casas entelhadas em redor, algumas choupa- 
nas recobertas de palha disseminadas até o ribeirão, o guan- 
chumal e plantas entrelaçantes e espinhentas até o cerrado 
mattagal. Poucos os moradores. Mas ajuntae os homens 
que vinham ás rezas frequentes, e ás missas domingueiras. 
Ajuntae ainda o lime bat,e-boca, e aguadeiras tagarellas, ca- 
minho do ribeirão, roupas estendidas & porta da rua, mu!he- 
res pitando, as cigarras cantando, valentões, de passagem para 
Nazareth, bebericando á porta da vendinha do Domingos, 
entre bravatas e gargalhadas ; e, pairando sobre a incipiente 
vida social, a auctoridade de um juiz de paz, a resolver de 
plano todas as questões do curato e de seus arrabaldes. Na- 
quella epocha sem policiamento, um juizado de paz, mesmo 
o de simples capella filial como era esta, representava um sor- 
vedouro de petições sobre todas as mat,erias imaginaveis ci- 
veis e criminaes, desde a reclamação por invasões de gado no 
milhal, até a queixa por pancadas e violencias de toda sorte. 
Quiz eu um dia, exmas. senhoras e meus senhores,. saber quaes 
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eram, ao menos, os divertimentos predilectos da gente cachoei- 
rense, numa epocha assim tão aspera, e isso mesmo perguntei 
a um vosso conterraneo quasi centenario, que se recolhera en- 
fermo ao Asylo de São Vicente de Paula. O homem, interpel- 
lado por mim, accommodou-se mais sob o cobertor, soltou um 
suspiro e respondeu-me com a voz mais natural do mundo : 

- Divertimentos de que me lembre só havia tres : reza, 
pinga e bordoada em riba. 

Bordoadas, sim, nos mutirões, em torno das fogueiras, 
depois das rezas de Santa Cruz, bordoadas por toda a parte. 
Impossivel m&mo processar tanto barulho ; e a auctoridade 
só ligava importancia &s questões mais. rijas, lançando nos 
autòs as documentações mais curiosas. Numa inquirição, 
por exemplo, havida a proposito de homicidio sensacional, 
uma testemunha asseverou, sob juramento, conforme se lê 
nos papeis do tempo, que, após o tiro mortal que prostrara 
a victima, "o defuncto ainda puchou pela espada e deu u m  ta- 
lho n a  mão do filho do assassino". Defeito de redacção, direis. 
Mas não seria de admirar o que a apparencia deixa admittir, 
porque naqueiie tempo aqui se acreditava piamente em phau- 
tasmas e defuntos falantes. Alguns de vós conheceis por certo 
o caso daquelle morto cahoeirense que, pelo anno de 1820, 
conduzido numa rêde daqui para Nazareth, e não podendo 
chegar com sol a seu destino, teve que pousar no caminho 
dependurado entre duas arvores de laranja azeda, guardado 
por dois camponios, emquanto os outros carregadores iam 
folgar num batuque proximo. Os vigias, para matar o tempo, 
começaram a falar sobre umas divisas de terras muito contes- 
tadas ; e a prosa ia já animada, quando, de repente, o de- 
funto sentou-se na rêde e disse com a sua voz muito 
socegada : 

- Eu tambem conheço essas divisas 

Diz a tradição que, não obstante a curiosidade dos guar- 
dadores sobre a exactidão das divisas, nenhum delles quis sa- 
ber de informaçóes prestadas pelo defunto. Abalaram dalli 
coma pressa de dois veados, e quando os outros voltaram ao 
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divertimento não encontraram mais os companheiros, nem o 
morto. 

Não extranlieis igualmente aquelle puchamento de espa- 
da de que vos falei. Antigamente vossos eonterraneos usavam 
carregar uma espada curta na cabeqa dos arreios, e tão re- 
curva quea chamavam rabo de gallo. E essa arma não faltava 
nas rixas costumeiras. 

Tudo aliás qra curioso naqueues tempos affastados : 
vestuario, costumes, linguagem, relaçóes sociaes. Os homens 
trajavam, como o rico e dadivoso Nhonhâ, Preto, em vez 
de paletot, um collete, o sertum negro, de dorso encarnado, 
uma carapuça de meia listrada caida para um lado da cabeça, 
calças largas e azues, meias de baêta vermelha, e enormes 
tamancos. As mulheres de posses, nas coudiçóes de D. The- 
reza Frbes, usavam a mantilha preta, um lenço de seda na ca 
beça. E quasi t,odo o mundo chupava no pito de careta com 
delicias ; uma fumarada enchia o ambiente, confundia-se com 
a dos fogões, e o sarro dominava como perfume inebriante. 
Com o correr dos tempos, uma das mas celebrisou-se mesmo 
pela febre de fumar-se á porta, com brazido a% pés, o pito 
longo em riste, result,ando-lhe da observação popular o nome 
caracteristico de R u a  do Pito Acceso. Nas contendas frequentes 
não passavam as injurias das palavras maroto, malcreado, 
linguarudo e desavergonhado. Ameaças acompanhavam o pala- 
vrão. Num sequerimento & epocha certo queixoso accusava 
um tal Gomes Pinto de haver brádado, á vista de muita gen- 
te, que "havia de amarral-o e de surral-o com u m  becalhao de 
iapuara". Noutra petição Joáo Fernandes reclamava contra 
um visinho que o ameaçara de faca e porrete ; e o querellado 
oppoz a defesa de que ouvira pacientemente insultos do quei- 
xoso; mas que não pudera guardar as estribeiras quando o 
mesmo ihe chamou a mulher de u m a  velha. O ho-ado juiz 
de paz, que era o Snr. José da Silva Barroso, obrigou os 
tres a assignar um termo de bem viver : o queixoso, porque 
insultara ; o querellado, porque ameaçara ; e a mulher deste, 
porque.. . O termo não o diz ; mas essa provavelmente as- 
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signou o termo porque o juiz entendeu que, sem ella, nán 
teria havido a briga. 

Esta maneira de decidir as causas sem demora, com in- 
tuições e rasgos a Salomão, trazia vantagens á Capella e 
encurtamento de tempo e despesas. Cousas que hoje em dia 
se eoffrem, á mingua de lei positiva, encontravam outrora 
remedio prompto e efficaz. Sirva de exemplo o caso de uma 
mulher cachoeirenseque se queixou ao juiz contra um tal 
Narciso, porque este ia t,odbs os dias prosear em sua casa, em 
horas de trabalho. Esse individuo era o que hoje chamariamos 
um caiete, contra o qual poderiamos achar algum allivio recor- 
rendo a outros meios, mends á justiça publica. Pois o arguto 
funccionario obrigou Narciso a assignar um termo no qual se 
compromettia a não mais por os p6s em casa da queixosa, 
sob pena de pagar uma multa de 4$000 reis. . . Doutra feita, 
supplicando-lhe um portuguez a mercê de conceder-lhe dis- 
borciarse (expressão sua) de sua mulher Genoveva, o homem 
da lei declarou logo estincta a communháo, e mandou que 
repartissem os trastes, com a expressa determinação de que á 
mulher haviam de caber um cordão de ouro e iim tacho. Não 
havia, como vedes, difficuldade alguma em solver as questóes. 
E, para ser bem veridico, direi que só uma vez se atrapalhou 
um tanto o experto dirimidor de controversias. Foi quando 
um dia se lhe apresentou um individuo já velhusco proce- 
dente das Minas Geraes a reclamar uma herança do filho, 
sob a allegação de que este, embora casado, morrera sem 
descendencia. Deixara, é certo, dizia elle,duas meninas. Mas 
uma destas era branca e a outra preta. Ora, si o filho seu fos- 
se pae da branca, não poderia sel-o da preta, e vice-versa ; 
logo entrava pelos olhos que o filho não podia ser pae nem de 
uma nem de outra. Não obstante esse raciocinio do homem 
das Geraes, o honrado julgador achou aqui110 uma compli- 
cação medonha. Chamou primeiramente a nora do reclaman- 
te, na esperança de uma conciliação resolvente. Mas a nora, 
mulhe.rsinha de g 4 o  forte, declarou logo, alto e bom som, 
que não daria ao sogro um só real da herança. Deante disso 
O sisudo funocionario consultou um curador B lide que previa- 



mente havia nomeado, por causa das duvidas. Mas o curador, 
depois de muito pensar, declarou, por sua vez, que não acha- 
va solução alguma para o caso. Então mandou o juiz lavrar 
um termo, onde, após historiar a pretenção do velho e a re- 
pulsa da nora, rematou a difficuldade por esta forma tex- 
tual. "Dada a palavra ao curador á lide, por este foz dito que 
não sabia o que havia de dzzer". E a questão ficou por isso 
mesmo até hoje. 

Assim vivia, entre sobresaltos, a pequena communida- 
de cachoeirense, protegida aliás pela vigilancia relativa do 
padre Camillo e de outros personagens, que para ella 'conse- 
guiram dos poderes publicas, em 1836, a elevação do curato 
a freguezia. Accenderam-se fogueiras, Nhonhô Preto veio 
do sitio com os parentes, mais alto subiram- as rezas, dançou- 
se, no interior das casas, á luz dos candieiros de gordura, 
o "B.larimbondo, Sinhá" ; e uma vida mais buliçosa começou 
na collina. J á  então padre Camillo, nomeado vigario da paro- 
chia, mandava rcformar a sua igrejinha com os paramentos 
necessarios, e os bons da terra davam de organisar as festas 
do Padroeiro com larga distribuição de maritimentos á gente 
pobre das circumvisinhá,nças. J á  Domingos Mulato prospe- 
rava em seu armazem, após a alforria, com um pequeno empo- 
rio de assucar, toucinho, caf6 e pavios de candieiro, sempre 
contente, a falar muito alto, com a seu cachimbo na mão, 
e a referir cousas do tempo de Dona Leonor. Quh entretanto 
padre Camillo descançar do parochiato. Elle era bom, mas 
impulsivo. Trabalhador que se demorasse no soccar das taipas, 
ou na condução de lenha, soffria reprehensão solemne. A voz 
muito forte lhe tremia, vibrava toda, obrigando o paciente 
a curvar a cabeça. Uma senhora octogenaria a quem pergun- 
tei pelo temperamento do amigo vigario, respondeu-me de 
prompto : 

- Por bem, uma perola, muito esmoler, boni conselhei- 
ro : por mal, uma onça ! 

Pois a onça lá se retirou para o matto, para a sua fazenda 
da Boa Vista, livre de responsabilidades e de perigos. Con- 
ta-se, entretanto, que o excellente sacerdote continuava, a 
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amar ardentemente a ermida de sua boa avb, e que não raro 
lá vinha do sitio auxiliar, nas occasiões precisas, o seu substi- 
tuto, ou antes a pomba mansa que se chamou o padre Anto- 
nio Alves de Siqueira, nomeado vigario em 1843. 

Por essa epocha se normalisavam as cousas em vossa 
terra.. A justiça rectifisava as conchas de sua balança, e-tal  
fama adq"iriu, que o carbono de paz se atulhava de petições 
pelos mais futeis pretextos. Era aqui um camponez a quei- 
xar-se do furto de urnas meias de baêta, que lhe haviam sub- 
traido da copa do chapeo, ao leval-as para o sitio ; alli, um 
outro a denunciar um roubo de 600 reis, um lenço e uma gár- 
rafa de pinga ; mais adeante, ainda outro a clamar contra um 
desaffecto; que, não o encontrando, lhe esfaqueara a camisa 
dei.mda a enxugar na corda de cipó á porta do terreiro. Mas, 
contrastando com a insignificancia das questões, a linguagem 
das petiçóes se empolava, e os requerentes se tornavam algo 
pernosticos. Um destes, por exemplo, em 1845, começa a peti- 
ção dizendo vir 5 presença do senhor juiz de paz "valer-sa 
da fonte principal donde manauam os esplendores da j u d i ~ a ' ' .  
Por sua vez as auctpridades caprichavam nos despachos. 
Uma debas negou-se a authenticar a indemnisação de uma 
surra soffiida por uma tal Jacintha (victima de um.  relho 
chiq.ueira1, como ella dizia, e a quem o r60 propunha compen- 
sar com dez mil reis, pagos em durante tres meses), 
declarando, em sua sentença, que "era de certo nwdo escanda- 
losa essa fulta de respeito ás leis':. E,  em consequencia, obrigou 
ao termo os litigkntes, sujeitando-os mais a multa e prisão 
em caso de nova bebedeira e briga. 

Ao mesmo tempo a população começou a vestir-se melhor, 
os homens trocando o chapbo de palha, de couro pelo de panno 
aml, si eram de posses, o collete sertum pela jaqueta, e as 
mulheres substituindo as vestes de baêta por vestidos simples 
recobertos de chales com bizarras cores. ies senhoras idosas e 
ricas não abandonaram entretanto a mantilha e consermvam 
o rosario de ouro, com grande cruz de ouro, mais o rico trance- 
lim feito do mesmo precioso metal. E começaram as festivi- 
dades populares, as cavalhadas do largo do Rosario, as toura- 



, 

84 CENT D.4 FUND. DE SANTO ANTONIO D.4 CACHOEIRA 

das mais ao longe. Certo policiamento mesmo começou, a cargo 
de oito populares notifica'dos cada semana pelo subdelegado. 
Chamava-se caracteristicamente "Policia de Cacete", porque 
as prisões se effectuavam posit,ivamente a páo. Xas diligencias, 
entretanto, empregavam-se espingardas de caça. Tendo de 
vigiãr detentos, levavam os guardas para a cadeia o indispen- 
savel farnel ; e, si não havia a quem guardar, lá iam traba- 
lhar, de graça, na horta do subdelegado, porque o sgst,ema 
deste era que se não deveria perder tempo. . . A illuminação, 
pelas festas do Padroeiro, consistia em panellinhas de barro 
cheias de azeite e collocadas na ponta de espeques de taquara 
rachados na extremidade superior para que as varetas aper- 
tassem e prendessem as vasilhas. Como havia muita lenha 
em torno da povoação e não custava nada, erguiam-se fognei- 
ras colossaes, altas como torres, em cada esquina e em cada 
largo, enchendo o espaço de uni clarão magnifico. Os festei- 
ros traziam do sitio a animalada com mantimentos, e deixa- 
ya-se a aguardente á discreção. As violas desferiam accordes, 
o batuque irrompia, as cabeças vacillauam sob a cantilena, e 
para os que não dançavam era um prazer intenso assentar- 
se na praça aclarada e ver dançarem os foliões, ao clarão 
quente, sob a crepitação de milhares de fagulhas, e entre as 
baforadas dos pitas longos, em torno dos brazidos. Começa- 
ram as missões ; o povo impressionou-se muito com a eloquen- 
cia de frei Samuel Lodi ; a concurrencia esteve enorme, e o 
bispo D. Antonio de Mello, em sua visita pastoral de 1855, 
louvou e agradeceu "ao bom povo da parochia" o seu devota- 
mento aos missionarios. E a instrucção desabrochava, graças 
ao excellente professor Antonio Ferreira de Almeida, filho 
de uni dos fundadores da localidade. Antes desse existia um 
outro mestre, engajado não se sabe como e cujo ensino vivia 
atordoado pelo ruido alacre das palmatoadas. Com a vinda 
do excellente Almeida e, logo depois da professora Gonçal- 
ves, o ensino se normalisou ; e com taes instructores adquiriu 
padre Siqueira dois bons auxiliares para a obra nobilitante 
da civilisação local. E o povo os acelamou com justiça quando, 
em 1859, se conve~teu em realidade o antigo sonho de D. 
Leonor : a creação da villa. Tres dias midosos, com lumina- 



rias e bandos de mascarados - estes em uso mesmo fora 
de Carnaval -, provaram que a gente cachoeirense jásabia 
aquilatar o valor de uma relativa autonomia politica. Empos- 
sados os vereadores, começou-se o armamento da viiia, cons- 

O 
tmiram-se novos predios, constituiu-se uma guarda muni- 
cipal com um cabo e tres soldados, contractou-se um experto 
professor de musica e fundoulse uma sociedade dramatica. 
Era a Arte, exmas. senhoras e meus senhores, a grande A t e  
civiiisadora que se installava na collina. E com que açoda- 
mento se hmenageou Euterpe ! Antes desse professor, cumpria 
sempre mandar buscar uma banda de musica a Bragança; 
e a população a recebia com pompa, na entmda da ponte, e 
lhe dava hospedagem principesca. Mas o anceio, o gosto musi- 
cal vinha de longe, desde o tempo em que se esfregava a ta1 
taquara esfuracada á porta da igreja. E, antes mesmo que 
resoasse no largo o piano alegre do padre Siqueira, já quadri- 
lhas estabagadas reclamavam mu~ica melhor nos serões ; 
e, á falta de instrumentos, varias creoulas adextradas rece- 
biam ordem para assobiar os compassos necessarios ou arreme- 
dar as gaitas cant,ando com os grossos beiços collados a pentes 
forrados com papel de seda. Quando as escravas cançavam, 
corriam outras a substituil-as. E assim se dançou o Mari-- 
bondo, extranho divertimento em que homens e mulheres, 
a um de fundo, saiam gingando pela sala, com enchimentos, 
atráz, de pannos ou travesseiros, precursoras das anquinhas, 
afim de imitarem a forma dos maribomdos. Mas o caranguejo 
afugentou o maribondo, como a quadrilha esmagou mais tar- 
de o carangueijo, e hoje o tango a quadrilha. O mundo é asqim! 
E, quando, secundando o piano de padre Siqueira, a banda 
de Fernandes Passos desferiu os seus eccordes, é fama que se 
produziu na villa um successo inenarravel. O povo cachoci- 
rense acreditou-se um nucleo super-civilisado, de origem olym- 
pica. Possuia uma banda ! E tudo .lhe servia de pretexto 
para exhibições : baptisados, Casamentos, felicitações, pas- 
seios, jantares, serenatas. A musica estava em vibração peren- 

, ne, de dia e de noite, com sol e com chuva, á luz da lua e ao 
clarão das fogueiras, sem perigo de enfaro. Apresentava-se 
a philarmonica aos forasteiros com o m e b o  orgulho beati- 



fico justificado cgm que hoje os governantes paulistas exhibem 
perante os visitantes illustres a briosa força publica já instruida 
pela missão francesa. PeIas festas do Divino, varios grupos de pe- 
deskes mascarados saiam á rua acompanhados da fanfarra 
e entravam, mesmo de dia, pelo interior das casas, onde es 
organisavam immediatamente quadrilhas francesas, com o 
sol quente reverberando 15 fora. A' noite a banda acompa- 
nhava o boi de jacá furado, boi de taquara com chifres posti- 
ços. Um individuo entrava dentro do jach e punha-se a cami- 
nhar, mugindo, puchado por um outro individuo, emquanto 
um terceiro, de viola em punho, ia cantando, numa toada ani- 
mada, varias estrophes que terminavam invariavelmente pela 
expressão : "Investe, meu bo% !I' .  E o boi de taquara investia, 
e a rapaziada fugia aos gritos. Quando as creanças manhosas 
choravam, era certo .o recurso das mães. para fazel-as calar : 
"Olha que o boi te péga !" Havia tambem mascaras a ctlvailo, 
e esses mais nobres, constituidos pela fina flor da juventude 
caclioeirensc. Porfiavam no ajaezar dos bucephslos ; c elleu 
mesmos, os jovens, apresentavam-se ricamente vestidos, em, 
punhando lanças coloridas e enrodilhadas de fitas multicoies, 
e com flores amarradas no alto, das quaes levzvam um sorti- 
ment,o para ir offerecendo, na ponta da  haste, ás lindas conter- 
rane's postadas ' pelas janellas. As damas desatavam a flor, 
e ahi collocavam out,ra, risonhas, emquanto as fitas tremula- 
vam ao vento, como que contentes pela troca dasgentilezas: 
Kão falt,avam por esse tempo as cavalhadas, os touros e cm- 
gados. E o festeiro caprichava ern trazer ao povo divertimen- 
tos. novos. F: é fama que causou na villa um successo nunca 
visto o primeiro páo de sebo que se ergueu no largo da Matriz. 

F6ra 'das festas religiosas, havia ainda os infalliveis bo- 
necos do Barcellona, admiraveis fantoches muito apreciados 
por suas cabeçadas e batuques, ao som da viola, ou pda  in- 
terpretação que davam ao drama "Caim e Abel". 'Mas a di- 
versão melhor estava sempre nos salões do padre Siqueira, a 
quem muito deve a amenisação dos costumes em vossa terra. 
Alto, claro, magro, esse vigario personificava a Bondade galho- 
feira em meio de seus amados parochianos. Cumpria exacta- 
mente os deveres sacerdotaes, náo desattendia a chamado 



algum para confissão por mais distante que se achasse o peni- 
tente. Falava a todos mansamente, com seu meigo riso, com 
seu bom humor aceessivel a brancos e pretos, a ricos e pohras, 
a letrados e a analphabetos, sem alceração alguma da ingenita 
amabilidade. Realizava o nir bonus das Escripturas. Pouco 
saia ; mas a familia numerosa e só de mulheres vivia em conti- 
nuo folguedo. E, somente em relação a d a ,  sentia o bom vi- 
gario a necessidade piedosa de dissimular : fingia não perce- 
ber o namoro das afilhadas. E o namoro emSanto  Antonio, 
nesse tempo--assim o affirma uma tradição veridica - j& 
estava formado em borla e capeilo. Nas bdlas tardes cachoei- 
renses, lá saiam ellas, as alegres senhoritas, de braço com as 
familias do prazenteiro João Lopes e de outros, em marcha 
cadenciada, a duas de fundo, acompanhadas por parentes e 
mucamas, em direcçãa á Ilha dos Amores, hoje desapparecida. 
Os velhps ficavam do portZo, a rir, observando a vivacidade 
e a garridice das donzellas. E estas levavam gulodices, o infal- 
live! cus-cus temperado por nha Thereza Xazareth, jantavam 
e dançavam ao ar livre. E, de volta, marchavam novamente, 
a passo militar, com os rapazes, imitando com a voz o som 
do tambor : plan, p lan ,  plan, ratamplu,m ! Desse gosto marcial 
não vqs deveis admirar nos jovens de então. 13stava-se cm fim 
da guerra com o Para.guay, e, como hoje succede em conse- 
quencia da cmfragração mundial, nada se praticava sem !evar 
o cunho e o feitio de cousas militares. Por isso mesmo, á noite, 
improvisavam-se num tabladq em casa do vigario ou do pro- 
fessor, representações enthusiasticas em que havia espadas 

, e bravatas. Muita vez Czet,ano de Carvalho, então muito 
moço, vestia-se de official de milicias e cantava uma canço- 
neta, cujos primeiros versos diziam assim : 

iVo jogo da preta espada, 
Sou  tão dextro que, sem bulha 
Pelo fundo de u m a  agulha 
Metterei urna estocada. 



t 
i, 
h 

i .  
T 
!~ 
i' 

2: 
~~ . 
; 
í. 
i ~ 

8 
E - 

L 

i 

)~ 

à .  
n~ 
I c r' 
2,. 

i. 8 
?> 

>;,, 
5. 
'<. 
, , 

i. 
$. 
I .  .- 
F a' c 11 r 
1; 
' a i  cr 
?,; 

1 
I.- 
L 

1;. 

88 CENT. DA FUND. DE SANTO ANTONIO DA CACHOEIRA 

Si acaso dou cutilada, 
Desgraçado quem a atura, 
Pois  faa tão. grande czsura, 
Que apuelle que a recebeu 
A f f i rma  que um golpe meu  
Nunca  ma i s  pode ter cura! 

Aqui o tal puchava pelaespada e, fechando o sobrece- 
nho e revirando os olhos tigrinos, bradava : 

E lá uae um ponta-pB, 
Ca.zeElada, 
Estocada, 
Bojetáo. . . 

E, subitamente, serenando, risonho : 

~ l í a s  tudo isso não é nada  
Para um moço bonitáo ! 

Trovões de applauso cobriam a, voz do moço bonito. 
Exhibiam-se tambem outros moços e moças. De fbra, 
da rua, populares curiosas espiavam para dentro e riam-se 
com os commentarios do Barcellona, o tal dos bonecos. Este 
Barcellona era, além do mais, poeta repentista e satirico, mui- 
to apreciado pela meninada. Habituara-se a crivar de epigram- 
mas o pessoal da terra. Kas taldes lindas, postado numa es- 
quina e cercado pela pequenada. o poeta dedicava, de longe, 
um verso a cada pessoa que passava. Quando surgia a fami- 
lia do velho Freire (que a plebe chamava Freira), o Barcello- 
na logo : 

I 

Venham eier a companhia, 
A genfe do Senhor Frezra : 
V ã o  dar seu passeiosinho 
A o  salto da Cachoeira. 

Apparecia depois a familia do snr. Jesuine Ferreira de 
Almeida, e o bardo rimava logo : 



Ld vem a sinhd Lindinha, 
Filha do Senhor Gindó : 
Gosta muito de biscoito 
E tambem de pão de Eot. 

A rapaziada batia palmas, soltava altas risadas que desa- 
p o n t a v a ~  os transeuntes. 

Haviãtambem outros populares de nomeada : o Thebas, 
ceiieiro, tocador de bombo e eximio para representar no pal- 
co de velha gaiteira ; o Nazareth, ,grande trombonista de 
vara e marido da mulher que preparava os famosos cús-cús ; 
o José LUIZ, pernostico official da Guarda Nacional, que se 
fardava em todos os actos solemnes e que, 'um dia, produzindo 
uma defesa no jury, e aparteado pelo accusador com uma ter- 
rivel objecção, que elle não podia, que não sabia resolver, 
virou-se para o conselho de sentença e exclamou, declamando. 
sacGdindo a cabeça e com um dedo no ar : 

- Senhores jurados, ahi é que a porca torce o rabo ! 

Mas O cachoeirense verdadeiramente brincalhão e po- 
pular era sem duvida o Totó Freire, que pede menção espe- 
cial. A população contava nelle um genio de habilidade in- 
ventiva e de pilheria mystificmte, embora esta só visasse o 
riso, nada mais do que o riso innocente. Realizava elle, curio- 
so, o que queria, pelo esforço de uma vonbade inquebranta- 
vel. Constituiu-se Ror isso mesmo o factotum da localidade. 
Concertava relogids, realejos e instmmentos de toda a sorte : 
fabricava grandes 'vclas de cera, tocava ophicleide na banda, 
vendia fazendas, arrancava dentes, construis mezas e cadei- 
ras, torneava-as, pintava magistralmente paineis e bandeiras 
para as festas, fabricava foguetes, envidraça>-z janellas, cxer- 
cia, numa palavra, todas as industrias e profissões nmessarias 
á vida local. Mas o traço mais int,ercssante de seu caracter 
estava na maneira jocosa com que zombava das dist'racções 
alheias. Figurando de phantasmas, assustava os transeuntes 
que se recolhiam a horas mortas ; offerecia aos hospedes con- 
feitos, doces de eêra ; tra& de S. Paulo serpentes de borra- 
cha, que arrastava á noite pela Na, por meio de cordcis invi- 
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veis, afim de provocar pulos e pauladas inuteis. Por owasiáo 
de uma festa em Nazareth, foi ao quatto onde o festeiro dor- 
mia sosinho, no escuro, e passou p40 pescoço deste uma com- 
prida e grossa linguiça molhada. O homem accordou, palpou, 
sdltou um berro formidavel, e quasi morreu de susto. Totó 
nem ao pae, ao velho Freire poupou. Certa vez obrigou um 
escravo a vestir-se de rei d3 Congo, a subir, na varanda, para 
um alto throno feito de caixões, a arrancar lá de cima, no 
momento em que o velho entrava, a espada que trazia ao 
lado, e a ssudal-o, todo curvado e de braço erguido. O bom 
Freire carregou as sobrancelhas, mas limitou-se a bradar ao 
preto : 

- Desce dahi, malandro ! Isto é arte do -4ntonio. 

Desde pequeno, Totó troçava os irmãos, tendo escolhido 
para sua maior victima o genioso Jacgntho, a quem chamava 
"Nariz de Lanterna", e por cuja causa, certa vez, levou swera 
reprehens&o paterna. Resolvid? a vingar-se, Totó aproveitou 
o habito que o irmão possuia de ir sentar-se junto ao fogão, 
por baixo do fumeiro ; e, numa occasião em que ahi seccava., 
dependurado de um barbant,e, um grande rolo de lingniça, 
fez passar o cordel, sem que ninguem o visse, por cima do 
esteio, amarrando-o num portal da varanda. Ahi esperou 
pacientemente, armado de uma tesoura ; e quando percebeu 
que o irmão já se achava acconiodsdo deante do fogão, cortou 
a corda, e lá desabou aquelle mundo de linguiça na cara do 
pobre Jacyntlio, que todos forani encontrar caido, aos berros, 
enrodilhadu nas espiraes das salchichas ! 

Indispensavel nas festas populares, para as quaes inventa- 
va as di~ersões mais variadas, insubstituivel nos serões, nos 
eonvescptes, nos passeios ao lageado, Totó Freire constituia- 
se a delicia do povo cachoeirense. 

A vida corria assim galhofeira e suave, ao mesmo tempo 
que por ella velavam altos personagens de solido e austero 
respeito, como o;Capitão Assis, o velho Thomaz Cunha, e 
tantos outros coliaboradores do padre Siqueira, o qual, com 
pez'ar do povo, lá se afundou na morte, em ,São Paulo, dei- 
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xando & tona da vida social de vossa terra uma esteira de 
saudades. E a civilisação local, lentamente embora, evolvia. 
Certo, ainda o gordo e mbicundo Capitão Cyrino enxugava 
no largo da Matriz o café da sua colheita, e mettia em cubi- 

i culo, no fundo de sua morada, os eontraventores das ordens 
policiaes. Certo, José Paes, de pito acceso, colloeava ainda á, 
porta do armazem o seu eterno brazido, esperando os amigos 
para uma boa prosa, como elle a sabia dar. Certo, ainda mais, 
sobrenadavam átona das cousas sntigas o bolor das taipas, o 
gwtnehu&al cerrado á cercar a igreja do Rosario, o falatorio 

-. das aguadeiras, a gulodice por bananas, a barateza dos ovos 
a tres por dois e a dos gordos frangos a 200 reis, as velas de 
cêra e os candieiros coni pavio' besuntado de cera e breu. 
Mas havia melhoras materiaes, novos predios surgiam, con- 
densava-se a população, a vida religiosa perdia em fanatis- 
mo para ganhar em acrysolament,~ de verdadeira ff, gracas 
aos bons e novos auxiliares adquiridos pelo novo vigario, 
padre Antonio Gonçalves. Morto o professor Passos, Saniuel 
Freire =sumiu a regencia da orchest,ra e da banda, ao passo 
que seu irmão José abria uma aula de musica. Reclamou-se 
a illuminaçáo publica, e se a conseguiu em 1879. E, logo, mer- 
cê dos magnatas locaes, duas grandes festas retumbantes, 
entre luminsrias e bombas, celebraram, uma em 1880, outra 
em 1885, a elevação de Santo Antonio a termo judiciario e 
e conquista dos foros de cidade. Os velhos cachoeirenses de 
hoje guardam ainda a lembrança do fremente regosijo popu- 
lar, quando uma chuva de flores jogadas por senhoritas gen- 
tis caiu sobre a cabe<;a do juiz de Bragança, presidente do 
J Ú ~ ~ ,  e quando os vivas de Samuel annunciaram a nova cate- 
goria politica da localidade. 

Bem doces, bem suaves, -mas. senhoras e meus senhores, 
se encontravam os costumes de vossa terra por esses annos 
alviçareiros de 1885 e 1886! Era o tempo em que garridas 
cacboeirenses vinham sentar-se, á tarde, nos  degráos talha- 
dos em um paredão construido no largo da Matriz, a fazer 
crochet e a commentar as peripecias dos ultimos serões. Era 
o tempo em que o enthusiastico Dr. Spieacci, medico recem- 
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chegado da Europa, reunia varios qmigos para serenatas 
ingentes, em que se entoavam ançóes napolitanas e hym- 
nos a No6, ou se acompanhavam com instrumentos de corda e 
de metal as lindas valsas lentas em menor que o JosB Freire, 
sent,ado na macia relva do largo, executava ao saxophone. 

, Outras vezes o prestante Herdade, com sua enorme pasta de 
cabeilo caida sobre o ;lho esquerdo- exquisita moda tra- 
nda de Coimbra - dedilhava na guit,arra mazurchas merem- 
corias e fados lentos, entre suspiros que diziam as cousas 
suaves que elle por lá deixára. . . Outras vezes ainda, uma v6z 
em solo cortava os ares : era a estrophe apaixonada do enamo- 
rado. Porque a verdade é que a mais frequente maneira de 
namorar, naquelle tempo, consistia em dizer as cousas atra- 
vez da modinha brasileira, com tremeliques na v6z. A namo- 
rada, l i  dentro, de seu leito, acunchegada aos cobertores, de 
ouvido á eçpreita, sabia bem que as expressões - ":Vfeu 
anjo escuta !", "Perdoa, ó uirgeni,, perdoa. . ., " T e u  olhar me 
mata !" - eram com ella e s6 para ella. Mas não faltavam 
outros expedientes ; e os mclhores se descobriam $0 jogo 
de prendas e nos "assustados", bem differentes dos de hoje. 
Actualmente, quando raro se pretende restaurar aquelle brin- 
quedo, ninguem sabe a pena que hatle inflingir aos distrahi- 
dos, conforme as lcis tradicionaes do jogo deixado por nossos 
avós folgazões. Mas ern 1886 as sentcn~as affluiam numa 
variante infinita, embora as vezes uni tanto rudes. Havia uma 
que obrigava a dama a conduzir ao redor da sala UIII cavalhei- 
ro qualquer, de maneira difficil : ora pela ponta do pé, ora 
por uma das ~alpebras, ora pela orelha. . . Afinal quem mais 
soffria era o conduzido. Quando estudante, aqui passando uma 
temporada em ferias, tomei parte num desses brinquedos, e 
lembro-me que, por uma fatalidade zombeteira, alguem me 
levou ao redor da sala segurando-me a ponta do nariz. 

Mas o maior successo estava nos bailes tão differentes 
dos actuaes ! Hoje cm dia, exmas, senhoras e meus senhores, 
faz-se grande apro&ptação para esses divertimentos, onde s6 
se recreiam os privilegiados, isto é, os que sabem danças dif- 
ficeis. Actualmente, nesta vossa Piracaia modernisada, saem 
poucos pares a valsar ao rcdor da sala, ou a executar certos 
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passos exquisitos em que os cavalheiros vão marcliando, 
marchando, e empurrando as damas para a frente, comb se 
quizessem expulsal-as pela porta afóra. Alguns produzem 
variantes, dão, de vez em quando, umas subitas caidas de 
corpo, flexionando os joelhos, para retezal-os immediatamen- 
te ... . Chamam os taes a isso rag-time. E' o inglez a invadir 
a sala de baile, como já invadiu o campo, onde a mocidade 
se diverte aos canellões. Outras vezes são uns tangosreque- 
brados em que, de vez em quando, todos param para erguer 
um pouco a perna direita, como se mandassem tirar um espi- 
nho de calcanhar. E, emqiiando elles dançam, os outros cava- 
lheiros, os que não sabem dançar os taes alli ficam 
para uni lado, immoveis, de pé, e de olho muito comprido 
cheios de inveja, ao passo que as velhas matronas assentadas, 
com grande ar  de aposentadoria compulso~ia, sorriem, recor- 
dando intimamente o tempo em que toda agente dançaya. 
Porque a verdade é esta, exmas. senhoras e meus senhores 
(mas não julgueis que estou aqui a fazer reclamo para os apo- 
sentados de hoje) a verdade é que em 1886 não havia quem 
se não divertisse indo ao baile. Em primeiro lugar cumpre 
saber que quasi todos os bailes se inventavam da tarde para 
a noite. Si a banda de rnusica nâo p d i a  reunirbe logo, arran- 
java-se o local e para alli se transportava, sendo preciso, um 
piano, á unha, com 3 concurso da rapaziada que auxiliava 
os carregadores. E, ao primeiro toque nas tecias, todos os 
homens se erguiam a tirar pares,'e todos dançavam, sem dis- 
tinção entre jovens e velhos, entre bonitos e feios, e sem dif- 
ferença de enthusiasmo. Quem não queria ou não podia arras- 
tar a perna não ia ao baile. Mas todos queriam e todos po- - diam, porque todos sahiam, e porque o grosso, a alma do di- 
vertimento estava na quadrilha francesa, da qualae executa- 
vam oito, dez, doze, e ás vezes mais nurneros por noite, entre- 
meados de umas raras polkas e mazurkas facilimas, ao alcan- 
ce de todas as pernas. Hoje, alli pelas 2 horas da madmgada, 
termo maximo, jB os convidados abandonam a sala, derreados 
pelo tanga. Em 1886, neste velho Santo Antonio da Cachoeira, 
o : M e  começava 5s 8 horas em ponto, e terminava com sol 
quente lá fóra, com janellas e portas fechadas, ás 8 horas da 
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manhan, e isso mesmo porque era preciso ir cuidar do almoço. 
As quadrilhas marcava-as o Samuel Fre*, com aquelle garbo 
imponente que enthusiasmava a rapaziada. desde o tempo, 
do padn Siqueira. E havia na 'quinta parte da contradança 
a indispensavel fieiru, cujo chic, estava na garridice com que 
a dama, já de br&o estendido, prestes a acceitar o convite 
do cavalheiropara sglver o miudinho numa valsa de dois com- 
passos, imphmia de repente ao corpo um grancioso meneio 
e dava as costas 'ao burlado. E, de manhan, para terminar 
a diversão, dançava-se a Canninha Verde, cantando cada qual 
um sem numero de quadras de galhofeiro gosto. Lembro-me 
de ter ouvido a seguinte : 

Madresilva 6 flor cheirosa, 
.Was amarga nu raiz ; 
Um mocinho tüo dengoso 
Com dez palmos de nariz ! 

Dir-se-ia haver quisilia contra os narigudos ! 

Uma alegria sem treguas atravessava aliás a alma da ci- 
dade, porque o canto estava em todos os labios. No fim dos 
jantares, dos baptisados, nos banquetes de casame-o, eram 
de rigor as cantigas landatorias. Infallivelmente ~ a m u e l  obti- 
gava as sobrinhas a um dueto qualquer. E vbs, os daquella 
epocha, brm sabeis que o dueto mais frequente celebrava a 
galanteria das damas brasileiras, e começava assim : 

Nossas damas súo golantes, 
O seu todo mui  gentil : 
Düo inveja ás lá da Europa 
' A s  donzellas do Brasil ! 

Em dias de Caxnaval, tomava o entrudo proporções 
assustadoras, pelos assaltos a baldes d'agua e aprisionamento 
para os banhos. Nas festas religiosas, o festeiro caprichava 
em organisar legiões de anjos e de virgens. Hr>je, como sabeis, 
são raros os anjinhos em nossas procissões. Dir-se-ia qu'e, 
assustados com a conflagração mundial e com as noticias de 
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barbaridades perpetradas coara  creanças, elles bateram as 
azas e não querem mais saber de passeatas. Eu creio mais 
que a mingua de seraphins proveiu do encarecimento das 
azas no mercado. Em 1886, os anjinhos constituiãm o encanto das 
procissões pela quantidsde e pela variedade das plumas colori- 
das e das vestes bizarras. E as bombas inumeraveis, quando 
o pallio transpunha a porta do templo, atroavam o mundo e 
davam a impressão de uma batalha de gigantes. 

Não falarei doutras miiitas diversaes daquella epocha 
bem minha conhecida para não alongar demasiadamente esta 
paleitra, e nem mesmo descreverei os lindos passeios ao lage- .. 

< ado, a pericia corajosa das damas saltando de pedra em pedra, 
no meio das espumas vozeantes e o chistosr, Dr. Godoy, juiz 

municipal, a exagerar o proprio medo, estendendn a perna, 
experimentando com a ponta do pé a solidez e os pontos en- 
xutos de cada lage, ora de gatinhas, ora de pé, ora de cbco- 
ras, sob o riso argentino das excursionistas. 

E Santo Antonio continuava a sua marcha lenta, mas 
segura. Em 1890 recebia com acclamações delirantes esse 
alegre Dr. Godoy, seu primeiro juiz togado, e via, logo depois 
canalizar-se um veio d'agua, soltando o escrivão Romeiro, ao 
jorrar do primeiro jacto d'agua, esta exclamação enthusias- 
tica : "Le monde marche, meus senhores !". E inaugurou-se 
a Matriz nova ; e festejou-se, após, a conversão do termo em 
comarca, e a vinda de seu segunda juiz de direito, o Dr. Anto- 
nio Leme da Silva, cuja prazenteira familia passou a consti- 
tuir um brilhante vrnamento de vossa sociedade. Fundou-se 
em seguida uma sociedade carnavalesca, depois, um club 
recreativo, e,  ainda mais, um grupo dramatico. Reorganiso-se 
a corporação musical. Encorajava-se a cidade, mercê do 
impulso republicano e dos estimulantes novos que se infil- 
travam em vossa vida social. Algumas tradiçóes no entanto 
se guardavam ainda no fim do seculo. Era o tempo dos Sil- 
-s progressistas, um desde 1892 já aqui Promotor Publico, 
outro mais tarde advogado, e mais da gente nova que vinha 
collaborar em vossa imprensa nascente e em vosso anhelo 
de melhores dias. Entre os rapazes uma invasão de campi- 
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neiros provocou mesmo, certa vez, u'm forte prurido de ciu- 
meu, ao perceberem que as gentis conterraneas recebiam sem 
desenfado a corte dos entrautes. E consta que Samuel, j$ 
então bem maduro, por tal forma acoroçoou, por pandega, 
os zelos da rapaziada, que esta se manteve armfada. com as 
cachoeirenses por espaço de um ou dois annos, embora todos 
soubessem que havia em todos os corações um desejo ardente 
de paz Cluradoura sem annexações, nem indenmisações. . . E 
de facto firmaram as pazes, a alegria voltou, os bellosserões 
continuaram. E já no esplendido Carnavel de 1896, em que 
duas sociedades disputaram a primazia - o Grupo Cachoei- 
reme e o G ~ u p o  Força e Vontade - um carro de mascaras 
espirituosos, representando moças -palreiras acompanhadas de 
jovens azougados que lhes atiravam beijocas, celebrou a al- 
liança indestructivel. No Cachoeirense, denodado periodico 
fundado em 1895, que aproveitava com chiste esses episodios 
locaes, hIelIoc, para commentar alegremente a paz, usava 
um latim macarroni, que começava assim : - "Chegato ter- 
tio die, in rua espaihaverunt boletins dicentes : Paz vobis, a& 
luia,  rapazibus et mulieribus. Et chefe Antonicus compravit 
i n  lojas 50 durias foguetorum ad festivataten~ pacis". Descre- 
via, em seguida, as solemnidades da nova alliança, e termi- 
nava a. narrativa por est,a forrna original : Erat duoden'ma hora. 
l inus rapagorm manduca~it galineas et polentas et deitaoit 
cargas in  mure de co?~.tentamenlo. Et acaba~it festa". Cito estas 
cousas para que n o t u  o boni humor daquelles dias. Outros 
collaboradores enchiam a folha local de vivacidade e alegria, 
e a população comprehendia emfim as vantagens de possuir 
a sua imprensasinha identificada com o viver e com os intere- 
ses da cidade, por cuja necessidade urgente.de progresso vinha 
bradando todos os domingos. E a cidade progredia, de facto, 
de modo real e evidente, a dar-vos a impressão de uma corren- 
teza por muito tempo represada e que subitamente rompia 
os obstacqlos e se precipitava, levando tudo de vencida. Sur- 
ge primeiro o Mercado Municipal. Atravessa os ares a linha 
telephonica em conesponde,ncia com a visinha Bragança, 
dando exemplo e estimulo a outras linhas da grande rede e 
collocsndo-vos pela palavra em contacto com a capital do 
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Estado. Reorganisa-se a sociedade dramatica, iniciam-se me.. 
lhoramentos publicos materiaes sob a iqspiração progressis- 
ta  do eminente espirito que se chamou Lafayette Valle. Apos 
um pequeno descanço o esforço prosegue, com o abaulamento 
das ruas, com o aplainamento do largoda Matriz, lançando- 
se os fundamentos do novo Fornm. Fundam-se associações, 
muda-se o nome ,da localidade, installa-se a Cadeia Nova, e 
obtem'se, graças a Thomaz Cunha, a Dr. Barbosa e ao empre- 
hendedor e benemerito Dr. Domingos Matheus, a quem Pi 
racaia rende o culto da mais fervorosa homenagem, que res- 
plandeça o fulgor das lampadas electricas e que recorte a ci- 
dade uma rede excellente de agua e exgottos. A instiucção 
triumpha com a magnificencia de vosso formoso Grupo Es- 
colar. A Arte sólta um grito de victoria com a erecção do 
vistoso theatro Santa Aurea ; e o silvo da locomotiva, echo- 
ando por estes morros, annuncia aos povos que termina a 
epocha obscura de vossa historia politica, para assignalar a 
entrada de Pirscaia no convivi0 das prosperas cidades paulis- 
tanas. E agora é o que vedes : arborisam-se e ajardinam-se 
os velhos largos ; edificam-se predios ao gosto moderno, re- 
formam-se os calçamentos, supprimem-se os anachronicos ' 
beiraes dos telhados, installam-se em larga escala os appare 
lhos telephonicos, organisam-se clubs rrcreativos e sportivos, 
frequenta-se o cinematographo, acata-sr a imprensa local, reco- 
nhecendo nella uma boa - orientadora da publica opinião. 
E, como uma das mais bellas conquistas de vosso bello evol- 
ver, convenceis, com uma politica de fraternidade, o prospero 
municipio de São João do Curralinho de que ambas as muni- 
cipalidades deverão trabalhar pelos mesmos ideses cominnus, 
na ordem economica e na ordem spcial, dando um exemplo 
de união e de trabalho pacifico e ordeiro, para renome da 
comarca por ellas constituida. 

Devo dizer-vos ainda que, si me propuzesse a erguer 
apologias nesta palestra, não esqueceria os nomes de todos os 
antigos benemeritos da localidade, e não deixaria de prestar 
homenagem aos novas batalhsdores de vossa grandeza zctual, 
lembrando, entre outros nomes, o de Thomaz Cunha, essa 



brilhante personificação do trabalho honesto e da energia 
patriotica e perseverante, auxiliado como sempre foi pelo 

: Dr. Joaquim Barbosa de Almeida, no qual todos admiramos 
u m  alma de gigante em corpo franzino, um coração profun- 
damente religioso, em que se entrelaçam as benemerencias de 

I: . 
. . ., um São Vicente, as habilidades de um Loyola, e sob o vén 
i:' de eneantadora modestia, a perseverança de um aposto13 

~. no pedir a necessidade da união e do esforço commum. 

E' nelles e nos cachoeirenses natos ou de coração que eu 
vos eaúdo, ó Piracaia, terra de hospitalidade e de amor, a 
quem mudaram o nome e as roupagens ! Vestiram-te á mo- 
derna ; mas eu bem te conheço, meu velho Santo Antonio do 
Cachoeira, theat,ro das lindas serenatas de outrora, da moci- 
dade sempre contente ; eu bem conheço a tua vida, o teu rio, 
o teu'lageado, a tua dulcissima convivencia ; sei que, embora 
pareças desmembrado nas pessoas de teus velhos filhos, que 
daqui partiram para a Capital do Estado, para ar. terras do 
interior, ou ainda para as regiões mineiras, tu revives, 6 meu 

, velho amigo, nessa geração nova que ahi floresce, rebentos 
fortes de teu antigo jardim vistoso. Repintaram-te de novo, 
como fizeram a esse velho oratorio secular, onde não se res- 
peitou a cor primitiva das azas, nem as faces dos anjinhos 
de madeira, no frontespicio do tosco santuario. Mas repara 
que esse prisco oratorio constitue o ensinamento que se deve 
tirar de tua histotia, ensinamento que vale a tarefa de recon- 
ta-l'a : esse move1 conserva a tradição de tua f6 viva, 6 Pi- 
racaia; explica o segredo de tua hospitalidade, exp0e a rzzão 
de tua força moral e do teu bem estar espiritual. Perpetuado 
pelas santas missões ,de Samucl Lodi, pelos exemplos dc bon- 
dade evangelica de padre Siqueira e de outros bons ministros 
que se lhe seguiram, a tua crença, que elle.symbolisa, na ef- 
ficacia de uma religião de paz e de amlr  atravessou trium- 
phante os penados todos de tua existencia, cada vez mais 
forte, á semelhança do patrio Amazonas, que tanto mais se 
avoluma quanto mais prosegue no seu curso magestoso atra- 
vez de paisagens selvaticas at6 confundir-se com as ondas do 
oceano immenso. A essa força devemos este facto commo- 
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vente de vermos celebrar' hoje no lugar da pequenina ermi.da 
. de outrora, hoje convertida em sumptuoso templo, o eminente 

principe da igreja, o snr. Arcebispo desta archidiocese, o qual 
se dignou visitar-vos, impressionando, não pelo numwo de 
habitantes, que é pequeno; mas pela grandeza da sinceridade 
promanada dos corações fieis. Ama, portanto, 6 Piracaia, 
este velho oratorio : pois, assim como elle gmrda ainda em 
sua forma e na vestutez de suas madeir- a recordação do 
passado e o symbolo ardente de teu devotamente religioso, 
=sim tambem, 6 terra veneravel, tu, não obstante o moder- 
nismo de que t e  revestes, conservarás dentro de ti, bem pul- 
sante essa tua fé na nobreza de teus destinos, esse coração 
amante de outrora, coração centenario, forte de fibras quen- 
tes, qué acalenta saudades velhas e aquece os enthusiasmos 

I novos garantidores de um glorioso e agigantado futuro 
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Itacurussá 

Era o Itacurussá uma sesmqria de terras pertencentes ao 
Senado da Camara 'de TaubatB, situada na  encruzilhada^ 
caminho do Paraty, hoje municipio de Cunha. Muito tempo 
foi conhecida por Terras de Taubtlté da Cruz de Ferro. 

Diz Theodoro Sampaio : ITACURUÇA, c. itá-curuãá, 
a cruz de pedra, ou de ferro. Montoya, diz : Ytá, (piedra, pena, 
hietro, campana, cadenas, prisiones). Traduz tambem o Je- 
suita pemanb, a palavra CRUZ, para o Gusrany "O' mas 
bien Tupi", para - (Cumçu). Assim tamhem escreve o Dr. 
Baptista Caetano. 

Nos documentos antigos, encontramos a palavra escripta, 
na  maior parte das vezes, com dois "SS", havendo tambem 
out,ros, onde está escripta com "C". 

No "Diccionano Geographico da Provincia de São Paulo, 
do Dr. João Mendes de Almeída", encontramos : 

ITACURAÇA - Campos e terras, no municipio de Cunha, 
(It,acuraça), corruptela de Ytá-curúaçái, por contracção 
Ytá-ciirl-açái, por "pedregal esparzido" - De ytá-curú 
(pedregal", açái "estender, esparzirl'. 

ITACURUSSA - Lagôa, na ilha Cardoso : municipio de 
Canméa, Itacurussá corruptela de I-tacú-roiçái, "agua 
quente, no verão". De i, "agua", tacú, "quente", roi, 
" frio", çai, "cessar".; sendo que roi-çái, significa "cessa- 
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çáo do frio" ou "verãd". Com effeito, a agua desta lagaa, 

i!, um pouco turva, é tépida durante o verão. Alguns a f - 
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consideram rio, porque, em certas occasiões, rampe bs 
a cómoros de areia e faz barra para o oceano ; e, então, 
$)., k ,  esvasia-se tanto que os pescadores apanham á mão os 

k. peixes, quasi em secco a debaterem-se. 
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Delimitar de modo preciso quaes eram os limites euactos 
da região dos Cataguás na epocha dos descobrimentos auri- 
feros, é, de todo, impossivel. 

A immensa região dos Cataguas não era sufficientemente 
conhecida nem reconhecida, para que a tanto autorisasse. 

Muito menos demarcad3s eram ainda os limites do 'on- 
celbo da Villa de São Francisco das Chagas de Taubat4 como 
se póde verificar da distribuição das datas ou cartas de ses- 
marias, a torto e a direit3 passadas. 

Da document,açáo antiga muito pouca couea . podemos 
tirar neste sentido. E' facto que os da Verean~a de Taubaté 
em 1667 pediam providencias no sent,ido de saber os termos 
confrontantes das terras da Villa de São Francisco. 

"Cert,ifico e dou fé  que para este livro transcrevo por or- 
dem da Camara Municipal, a certidão abaixo que bem e 
fielmente extrahi do livro que se icha archivad?, bastante 
estragado, .onde estava por traslado o inteiro thenr do modo 
seguinte : Joaquim Pereira da Fonseca, secretario da Camara 
Municipal da cidade de Tanbati e seu termo, etc. : Certifico 
que revendo o competente archivo desta   amara nelle achei 
um livro que servio de lançamentos de traslados de afora- - 
mentos, de cujo livro, bastante destruidas as pontas pelos 
bichos, mas pela numeração que se vê adiante se deprehende 
ser a folhas onze ou doze por lhe'faltarem algumas, que está 
o-  traslado seguinte : - Traslado do termo de demarcação 
das terras da Camara deste Concelho, que fizerão o corre- 
gedor da Comarca deete Concelho, digo, da Comarca e Capi- 
tão mór, com officiaes da  Camara e mais o Povo, c?mo se 
declara : - Aos vinte e cinco dias do mez de Dezembro de 
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mil e seiscentos e sessenta e sete, nesta Villa de São Francisco 
das Chagas de Taubat,é, empousados do ouvidnr geral e cor- 
regedor da Comarca, o Doutor Thomé d e  Almeida e 0:- 
veira, onde eu Escrivão fui, e sendo ahi estando presentea o 
Capitão mór phelippè Carneiro Falcáo, digo de Alcaçova,:com 
officiaes da Camara e mais p w o  abaixo assignado ;. logo por 
parte do provedor do Conselho o Capitão Francisco Jorge 
Paes foi requerido, que por quanto havia duvidas nas terras 
que pertencião ao conselho desta Villa 3 respeito da arrumação 
dellas, foi accordado pelo cxregedor e capitão mór, em pre- 
sença dos officiaes e mais pov3, se arrumasse na forma seguin- 
t e  : a saber, que esta vilia, pertencia uma legiia de terras, cujo8 
rumos correrão da parte do rio Parahyba do Norte quartd 
de nordeste, sul quarto de sudoeste, e pela outra parte do 
Norte que atravessgo por hma e outra forão Noroeste e Sueste; 
e por quanto, com esta arrumaç50 ficava o-conselho prejudi- 
cado por não botar muitos homens pobres fora por estarem 
juntos de uma parte com da outra ; rogou o dito corregedor 
ao dito capitão mbr, pedindo-lhe da parte do Povo, quizesse 
dar a dita villa uma legua de terras em quãdra da parte do 
Itacoruçá. Pelo dito capitáo mós, pelos poderes que tem do 
Donatario o Oonde da Ilhs do Principe e seu 1 . O  Tenente 
lhe fez mercê á dita Villa e seu Conselho, dar de sesmaria a 
dita l e y a  de terras em quadra na dita paragem deItacumçáo . 
de onde sahe ao caminho desta T'illa ao campo chamado 
Itacumçá, da que terra hiráo logo tomar posse os offieiaes 
da Camara, fazendo escolha da melhor paragem que lhe pare- 
cer, a qual terra lhe dava para poder aforar a quem lhe pare- 
cer com todo o commodo do Povo conforme os capitulos de 
correipão ; e por esta forma se justasão, ordenaráo, que nes- 
tes termos tivesse validade a sua força e vigor, e não opposi- 
ção; por assim acordarem, de que tudo faço este termn que 
assignaráo todos, e eu João Alvares de Souza da Cruz; Phe- 
Eppe Carneiro, Antonio Velho Cahral, Salvador Machado, 
Francisco Jorge Paes, ~ebasteáo de siqueira Gil, Manoel 
Nunes - tabeliião, Sebasteão de Freitas, Carlos Pedroso da 
Silveira, Lourenço da Veiga, Manoel Vieira Sarmento, An- 
t,onio do Prado, Salvador Farias de Albernae, Almeida. - 



E não se continha mais nada no dito termo de fora, que eu 
Pedro de Souza da Fonseca, escrivão da Camara desta l'illa 
agui trasladei bem e fielmente, do proprio que ficou no car- 
torio em que fiz constar como origina?, trasladei, assignei, 
aos vinte dias do mez de Março de mil setecentos e vinte t,res. 
Conferido com este. Pedro de Souza da.Fonseca. Conferido, 
Pedro de Souza da Fonseca. Xad? mais sc continha em dito 
traslado report,ando-me ao livro retro mencionado, donde esta 
extrahi bem e fielmente nesta cidade de Taubaté aos doze 
de Marçu de 1873, e vae sem cousa que duvida faça,. pelo 
ler, correr e conferir, eu Joaquim Percira da Fonseca, secre- 
tario da Camara que o escrevi, conferi e assigno, Joaquim 
Percira da Fonseca - conferido Pereira da Fonseca. (Está o 
sello) Taubaté, 12 de Março de 1873. Pereira da Fonseca. 
Kada mais se continha e declaravk em dita certidão retro. 
mencionada, qucpara  aqui por ordem da Camara que para 
aqui trasladei ; *-ae sem riousa que duvida faça, pclo ler, con- 
ferir com o proprio original. Taubaté, 12 de Março de 1873. 
Eu, o secretario da Camara b.lunicipa1 desta Cidade que o * 
escrevi, conferi e assigno. 

Joaquim Pereira da Fonseca 

Conferido - Pereira da Fonseca 

Abandonadas permaneceram as terras do Conselho de 
Taubaté, sehdo cortadas pela estrada que dava accesso aos 
viajantes que, de Paraty subiam para as Minas dos Cata- 
guazes, passando por Santo Antonio'de Goratinguetá, hoje 
Guaratingueti. 

Em 1728 Antonio da Costa, aqui morador, pede ás aucto- 
ridades que lhe seja cgncedida uma data de terras de sesmaL 
rias na zona do Itacurussk, proximo da encnizilhada de Pa- 
raty, linha de Catióra. 

Veja-se o documento : 



. fj 
, Antonio da Silva Caldeira,Pimentel do Conselho dó Sun. .i J 

~ ~ 

Magestade' que Deus guarde governador . . e capitão general 4 3 
da capitania de São Paulo e minas de Pernampanema, e Cuya- . .. 

b& etc. Faço saber aos que esta minha cirta da data de terras : 1 
..:I 

de sesmaria virem que tendo consideração ao que por sua peti- . I  
çáo me enviou a dizer Antonio da Costa Chaves, morador L -4 

'na villa de Taubaté, que elle se achava com seus escravos e 1 
. . 

não tinha terras em que pudesse plantar seus maotimentcs :+ 

para sustentação da sua familia, e de que pudesse pagar dizi- ,~: 

mos a Deus, e porque na paragem chamada Tacumssá se "r ta 

achavam bastantes terras devolutas, e sem direito senhoria .( ? 
lhe concedesse por sesmaria uma legiia de terra em quadra I ,, 5 
começando sya $emarcação a onde acabam umas terras que a 

.i 
a Camara da dita villa possue no caminho, ou picada que !,i 
vae sahir na encruzilhada de Paraty, correndo pela. m a -  -:< 

.., $ 
ma ficando-lhe o caminho em meio com meia legua de cada 
parte correndo ditas t,erras da Camara para a parte da mesma * 

,; 
vill;, pedindo-me lhe fizesse mercê conceda em nome de 
S U ~   agest ta de, que Deus guarde, por carta de semaria uma 

1 
legua de terras em quadra começando a correr para a parte . c  i 

da villa donde acabam as terras d a  C a d r a  della, e visto o 2 -, 
S! 

mais que allegon, e o que sobre isso respondeu o procurador . ,,. L 8 

da Corôa e Fazenda a quem se deu vista em que não poz du- , $ 

vida por ser em utilidade da Fazenda Real pelo accoscimo '2 , .- 
i 

dos dizimos. Hei por bem conceder em nome de Sua Mages- 3 
, ?  

txde que Deus guarde por carta de data de terra de sesmaria . . . 
ao d i t o ~ n t o n i o  da Costa .Chaves uma legua de terras em qua- 4 
dra na paragem chamada Tucumssá de onde acabam as ter-. i 

ras da Camara da vi& de Taubat,é correndo pela picada 2 .a 
para a parte da dita picada digo da dita villa com as mais 
confrontaçóes que acima se declaram, as quaes terras con- >; 

j 

cedo ao supplicante para que as haja, logre, e possua como d 
" 0 

todos os seus herdeiros ascendentes e descendentes sem pen- :j 
são nem tributo algum, mais que o dizimo a Deus Nosso i,< 

, d 
Senhor dos fructos que nellas tiverem, a qual concessão lhe - T 

4 
'i 



t 
k .  faço não prejudicando em tempo algum a terceiro e reser- 
Li. 
L ,  vando os paiis reaesque nas ditas terras houverem para em- 

, . barcações com'a obrigação oiitrosim de fazer os caminhos de 
C 
,. sua testada, com a declaração que se nas ditas terrad estiver 

algum morador povoando-as, ou cultivando-as ficará invalida 1 ' esta concessão e será obrigado a cultivar as ditas terras de 

5 maneira que dêm fnictos, e dará caminhos publicos e parti- 
culares a onde forem necessarios para pontes, fontes, portos 
e pedreiras, e se demarcsrá ao tempo da posse por rumo de a 

b: 
corda e braças craoiras como 4 estylo e Sua filagestade man- 

$ , da, e confirmará esta carta pelo dito senhor dentro de dois an- 

i, , nos primeiros seguintes pelo seu Conselho Cltramarino, na 
h. forma da ordem real de tres de março de 1704, e não venderá r as ditqs terras sem expressa ordem d o  dit,o senhor e será ou- $ 

6 t,rosim obrigado a cultival-as demarcal-as e cunfirmal-as den- 
!" : .  t'ro.dos ditos dois annos com declarapão que nãq ficará o sup- 
C? 
Q plicante sendo senhor das minas de qualquer genero de mal, ;.. 
6 que nas ditas terras de descob~irem, e mandando Sua Mages- 

f 
tade criar villa naquelle dist,ricto dará terras para rocir> e 

$ a  
bens do conselho como o dito senhor manda e passando as 

$ ditas terras a pessoas ecclesiasticas será com o encargo de g.. 
pagar dellas dizimos e todos os mais que o dito senhor lhe -. 

' 
quizer impor, e outrosim não succederão nellas religiões p3r 

.*. g nenhum tit,ulo em tempo algum, e acontecendo possuil-as 

C pagarão dellrts diairnos, e todos os mais encargos como se r fossem possui~las por pessuas seculares, e faltando a qual- g, 
gf 

quer das clausdlas nesta declaradas se haverão por devolutas, 
,.-< r e se darão a quem as pedir ou denunciar como Sua Mages- 

tade manda, pelo que ordeno ao provedor da Fazenda Real, 3. 
ministros e officiaes de Jnstiça e mais pessôss a que tocar i: 

'i 'que na forma referida, e com as condições declaradas dei- 
xem ter e possuir o dito Antonio da Costa Chaves a dita le- 
gua de terra em quadra na part,e já referida para elle e todos 
os seus herdeiras ascendentes e descendentes como cousa 
propria. Cumpram e guardem esta minha carta de data de ter- 

, . 
ra de semaria inteiramente como nella se contem sem duvida 

6 alguma, a qual lhe mandei passar por mim assignada e sella- 
da com o sello de minhas armas que se reigsta,rá nos livrowda 



secretaria deste governo nos da Fazenda Real da praça de 
Santos e mais partes a que tgcar. Dada na cidade de São 
Paulo aos 27 dias do mez de Janeiro do anno do Nasci- 
mento de Nosso Senhor Jesus Christo de 1728. O secre- 
tario Bento de Castro Carneiro a fez escrever. Antonio da 
Silva Caldeira Pimentel. Sello. Carta de dat,a de terras de 
semaria por que vossa senhoria ha por'bem de fazer merce 
conceder em nome de Sua Magestade que Deus guarde por 
carta de data de terra de sesmaria a Antonio da Costa Cha- 
ves de uma legua de terra em quadra no districto da vilh 

' de Taubaté na paragem chamada Tacumssá começando a 
sua demarcapão de onde acabam as terras da Camara della 
correndo para a parte da villa ficando-lhe a estrada em 
meio, e com as mais confrontações que nella se deciara. 
Para vossa senhoria ver. E não se continha mais na dita 
sesmaria que aqui fiz registar da ,propria a que me refiro. 
São Paulo dia mez e anno ut supra, 

Bento de Castro Carneiro" 

- IV. - 

Mais tarde, 1769, os do Concilho da Viila de Taubaté, 
pasmm escripturas de aforamento de terras do Itacurussh. 

"Certidão ,que a'instaneia do Procurador da Czmara 
Municipal Manoel da Silva, Maia serventuario vitalicio do 
offido de Escrivão do Publico Judicial e notas nesta Villa 
de Taubaté e seu Termo na forma da lei - Certifico que 

s revendo o livro de notas em que escreveu o Tabelliáo Fran- 
cisco Telles Barreto, nelle, a folhas sinco té folha8 seeis vese 
a Escriptura do theor seguinte : Escriptura de aforamento de 
hua legoa de terras em quadra nos campos do Itaeumçá, 
qJe fazem os officiaes da Camara desta Villa de Taubaté a 
Antonio Ferrão de Carvalho, com a juncçáo e obrigação de 
pagar cada um.dosé mil Ais. Saibão quantos ebte publico 
instmmento de escriptura de aforamento virem que sendo 
no anno do Nascimento de Nosso Senhor Jesus Christo de mil 
setecentos e sessenta e nove anuos. Aos vinte e sinco dias 



do mez de Maio do dito anno nesta \'iIla de Sam Francisco 
das Chagas de Taubaté em a$ casas do Concelho, e lugar da 
Carnara della aonde eu Tabeliião no diante nomeado fui vindo, 
esendo ahi perante o Juiz Presidente o Sargento môr Cipriano 
Gomes TTeiga, e os vereadores Domingos da Costa Reis, e 
Capitam Antonio de Almeida Cortes Ignaeio da Silva Mo- 
reira e o Procurador dest,a, digo, da dita Camafa Manoel 
Oliveira Keves, t,odos reconhecidos de mim Tahellião pelos 
proprios aqui nomeados, do que dou f B  e llgo pelo vereador 
mais velho estando todes juntos em acto de Camara. me foi 
dito e dice perante as t,estemunha ao diante nomeado, e as- 
signados que a Camara desta Villa tinha e possuia no Termo 
della na paragem chamada Itacuruçá uma legoa de terras 
em quadra, conforme .os titulos, auto de possc, as quaes t,erra 
de hoje para todo .sempre . . . . . . . . a Antonio Ferrõo 
de-Carvalho para elle e ,seus successores terem, haverem e 
possuirem como cousa prOpria, que fica sendo para elles la- 
vrar e fazerem curraes de gado, egoas e toda bemfeit,oria, 
queesquer e as poder afurar e t,raspassar vender t,ode a bem- 
feit.oria què nellas fizer com 'a pensão annual de pagar d3ze 
mil réis por cada anno de foro, doze mil réis coin a condição 
o dito hnt,onio Ferrão fazia medir e demarcar as ditas terras 
á sua custa, querendo as medidas, e não desacommodando 
os pobres, e pessôas miseraveis, @e se achão nas dit,as terras, 
salvo sendo as ditas pobres orgulhosas, ou vendo oiit,ros vi- 
cios (illegivel, diz o Escrivão) e que os ditos moradores pasa- 
ráo ao dito supra de foro, pelo rqub se ajustarem, t. cedendo 
ao que se costumão pagw, cnmo pelo doutor Ouvidor Geral, 
C Correcedor da Camara, dig?, da Comarca, fai prnvido na ' 
(7orreição do anno preterito perante cst,a Caniara, e os repu- 
hlicanos desta Villa, que todos nisto convierão por ser util, 
para a Csmara, e todos, assignarão, e que derrogavão todo e 
qualrluer aforamento, que ouvessc feito em parte das ditas 
tcrras sem concentimento do arrematante, digo, em parte 
das dit,as terras, e que só este te ri^ vigor e se lhe daria inteiro 
cumprimento, e que pessôa alguma poder5 ter animaes de 
qualquer qualidade nas ditas terras sem cunccntimento do 
arrematante por ser este o maior interesse que ncllas tem, 



de que espera algua conveniencia pelas terras lavradas esta- 
, .. 

rem, safadas e invadidas dos animaes e que aforavão as ditas r^ 
5 

terras na forma sobredita pelo preço dos dito doze mil réis, . i 2  

,':? 
por não haver quem mais desse andamdo, como andarão em i 

: :à: 
praqa pub1i.m mais dos dias da lei, e porque a muitos annos .c 

que estaváo vagas, por não haver qiiem desse a déz réis por ;I 
braça, conforme um Provimento antigo, de que resultou pre- .i 

J 
juizo desta Camara, e tamhem por estarem as ditas terras .\+ .h 
lavradas, digo safadas e ser quasi tudo campos, e nesta forma 1 
aforaráo as referidas terras com a condição de que não ten- ~..d 

< 
do pago os ditos foros em seus vencimentos serem cobrados i< 

e ajuizados pela justiça dest,a mesma villa, sem que em ne- 
J 

nhum tempo percão a jurisdicção, que tem de cobrarem os >: 
. . ditos foros e jurisdição as ditas terras, e que se o caso em al- 7 

gum tempo o acabe a siiccessão d o  dito foreiro as não dis- : .' 
ponha dellas, com a penção do mesmo foro tornarão terras s ! 

:i 
desta Camara, e sendo presente o dito Antonio Ferrão de ,A! 

Carvalho pessôa reconhecida de mim Tabellião dice accei- .. $!? 
.!, 

tava a presente Escriptura de aforamento na forma sobre a 
dita condição decíarada, e que' lhe passavão aquelle onus a , 

, :3 si e a seus successores, c que queria qiie a nenhum tempo 3 
ouvesse innovação alguma no presente contracto de uma e ? 
de outra parte, e quv o dito Juiz, e mais officiaes daCamara , :! 

.2 

prometiáo que não haveria mais innovações nem cousa que 4 
-3 

offendece 9 presente contract,o e que sempre est,aria em sua .3 4 
força e vigor, e 1og3 se obrigavão, digo, se obrigou o dito fo- '2 
reiro Antonio Ferrão de Carvalho por sua pessba e bens moveis ,'5 
e de raiz avidos, e por haver, especialmente as mesmas terra, 
e todas as bemfeitorias, que elle o dito foreiro nellas fizer a . < 

.,.$ 
dita quantia de doze mil rEis, por cada um anno que si eonta- I. ~~5 
vão da data desta Escriptura em diante, e para mais segu-' ,$ 
rança dessa dava por seu fiador, e principal pagador a João .-i Francisco Vieira, o qual estando presente dice acceitava e se 
obrigava a toda a falta, que nella ouvesse, e de como assim ,-i' 
dicerão, outorgarão, mandarão a mim escrivão lavrasse esta 14 4 

Escriptura que 'sendo lhes lida, acceit,arão, e assígnarão com -4 
as tqtemunhas, que presente for% João Vaz de' Toledo, 
José Monteiro de Andrade, todos os moradores nesta villa, . -.,$ -. 
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3. 
i: v. e reconhesido de mim Francisco Telles Barreto, tabellião qiie 

F' a escrevi, Cipriano Gomes VieiraAntonio de Almtida 

7, Manoel de Oliveira Neves, Domingos da Costa Reis, Ignacio 
da silva Moreira, Antonio Ferrão de Carvalho, João Fran- 
cisco Vieira, João Vaz de Toledo, José Monteiro de Andrade. 
Está conforme com a escript,ura original eo.nstante em o dito 

3 
$! livro de notas, que me reporto salvo alguns pontos equivocos, 
f .  
A 

que de todo náo poude distinguir em rasão da pessima lebra 
F- do tabellião, e accrescendo ainda estar a thinta já muito 
i .  
i :  . , apagada, e vae sem cjusa que duvida faça, por ler, con- ~. ferir com o mesmo original nesta Villa de Taubaté aos dezoito 
i; 

;. de Dezembro de mil oitocentos e trinta e nove - Manoei 

$, da Silva Meia a escrevi e assigno - Manoel da Silva Maia 
E 
1, 

- Conferido - Maia. Está conforme com a copia do Escri- 
p vão Publico hTanoel da Silva Maia. Eu, Marianno Joaquim 
E Maria Simões, secretario da Camara desta Villa por ordem 
j: 
!* 
I 

da mesma Cimara a lancei neste livro da certidão, dada pelo 

P. dito Escrivão Maia. Taubaté, 21 de ~ a n e i r o  de 1840. Ma- 
1L g rianno Joaquim Maria Simões. 
6 e 
F: - v -  
$ 
E Continuaram as t.erras do Itacurussh habitadas e explo- 
I radas pelos foreiros maiores e menores até 1772, sem que 
E. 
g. satisfizessem as suas obrigações para com o Concelho de Tau- 

haté. 

k Não pagavam o aluguel das terras que usufruiam. ''Diz 
Pedro de Barros, morador desta Villa, prociirador que foi 

[:;. do Concelho do anno passado de 1773, que pedindo o suppli- 
5. 
f 

cant;: a Antonio Ferrão de Carvalho o foro das terras que 
v, 
F .. aforou por escriptura das terras em Itacurussá, qiie import'a 
1 . '  

$ ,, 
por anno doze mil reis, lhe não quer satisfazer, sendo o sup- 
plieante obrigado á dita cobrada nas suas-contas e por isso 
requer se lhe passe mandado executivo, para por elle ser re- 
querido o dito devedor para o tempo de 24 horas pagar a 
referida quantia ou dar bens a penhora, que bem cheguem 
para a mesma satisfação e custas." 

f 
k ' 

E assim como este processo, outras muitos foram ini- 
C, .. ciados, por fim sendo todos archivados. 
u; .. 
f 
9 

- 
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Na sessão ordinaria de 14 de Outubro de 1844, sob a 
presidencia do Snr. Mario Barreto foi á commissão da Ca- 
mara Municipal de Taubaté um requerimento de Marcellin~ 
J ~ s é  da Silva, morador da Villa de Cunha, pedindo autori- 
sação da Camara para se lhe pa'ssar escriptura de aforamento 
das terras de Itacurussá. 

Houve arrematações de braças em quadras nas terras 
do Concelho, pelo anno de 1860. Assim é que de um velho 
documento transcripto e archivado, concluimos. 

"Certifico que revendo o competente'archivo desta Cama- 
ra, nelle achei um livro que servio de lançamento dos tras- 
lados e t.ermos de aforamento, nelle se acha a folhs oitenta e 
seis o termo seguinte : - Em treze do mez de Abril de mil 

\ oitocentos e .sessenta, arrematoh Diogo Lucas da Cunha 
e Ignacio Pedroso da Rocha, em quatro, mil réis com cada 
anuo por quatrocentas braças de terras do Concelho desta 
Cidade, em Itacu-ssá, como consts do livro das arremata- 
ções á folhas 39 - verso, e não passarão outra obrigação mais 
que o auto de arrematação, e elle representante não pagaria 
foro algum ; e logo em vinte e tres do mes de Nwembro do 
mesmo anno desisti0 o dito Ignacio Pedmso, duzentas braças das 
ditas terras que lhe pert%ncia como consta do termo de sua 
desistencia no .mesmo livro de avaliações, digo, arrematações 
a folhas quarenta vers3 ; e para clareza fiz est.2 declaraçã3 
eu, João Barbosa, escrivão da C'amara' que o escrevi em qua- 
torze de Fevereiro de mil setecentos e sepsenta e dous annos. 
João Barbosa do Prado. Nada mais se continha em a dita 
declaração reportando-me ao livro citado, de onde ex- 
trahi bem e fielmente nesta cidade de Taubat,é aos 12 de 
Março de 1873, e vae sem cousa que duvida fava, pelo ler, 
correr e conferir, eu Joaquim Pereira da Foiseca, secretario 
da Camara que a escrevi, conferi e assigno. Joaquim Pereira 
da Fonseca. Conferido. Pereira d a  Fonseca. Kada mais se 
continha e declarava em dita certidão mencionada, que para 
aqui por ordem da Camara Municipal trasladei, vae sem cousa 
que duvida faça, pelo ler, conferir com o proprio origina!. 



Taubat6, 12 de Março de 18%. Eu, Secretario da Camara 
Municipal desta cidade qne escrevi, conferi e assigno. Joaquim 
Pereira da Fonseca. Conferido. Pereira da Fonseca". 

Mais trabalho rpie fructos dava ao Concclha de Taubaté 
as t,crras da enci~izilhada. Em sessão de 3 de Abril de 1863, 
a Czml,a, ds TmhztC piap52 rer,resentar-se i AssemblEa 
~rovincial: pedinrli autorisação para vender ou dar quol- 
quer outro clcstiuo iis terras do Itaeuru,?sá. sitiiadas na 
Villa de Ciinha, r que llie serve de patrimonio. O vereador 
Guimarães, na sessão de 7 de Janeiro de 1870: propúe que 
a Camxra trate d vender as terr3.s que lhe pertencem no 
rnunicipio da cidade de CuJha, encarregando-se disso pessoa 
idonea. 

Trcs annos mais t,arde, por uma rsciiptiira d r  renda 
de urna l e g ~ a  de terras em quadra, com a denominação de 
legiias de terras do Concelh9 de Taubaté, sitas no logar deno- 
minado Itaciirussii, no termo desta cidade, que fez a mesma 
Caniara da Cidade de Taubaté, por seu procurador o Capitão 
Francisco Fernandes de Oliveira e Silva, forani ccimpradas 
as referidas terras por José Luiz de Campos, BenedictoTíaz 
da Silva, c Joaquim Egydio Pinto de Siqueira, pelaimportan- 
cia dc seis contos de réis. 

Sessão da Camara Municipal, de 24 de Fevereiro de 18'73. 
O Dr. Paiila Toledo propoz vista da infoimaçiio do Se- 

cret,ario se aut-rrimnse oBroeurador para munir-se do compe- 
tente titulo de terras do Itacurussi, fazendo a despeza neccs- 
saria, o que foi approvado geralmente. 

O Senhor Coelho Guimarães pr7põe que esta C a m r a  
trate de vendei2os terrenos que lhe pert,encem e que se acham 
situados no municipio da cidade de Cunha, pa.ra o que deve 
encarregar nma pessoa, mediante o pagamerto dc cinco por 
cento da quantia pela qual forem verididcs esses terren~s.  
Pondo-se em discussão é approvada unanimemente esta in- 
dicação. 
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até mesmo porqi;e a respcito dellas tem havido medições ju- 
diciaes, que evidencião a existencia da referida legua de terra 
em quadra, que elle Capm. Francisco Fernandes de Oliveira 
e Silva aut.horisado pela Camara Municipal da cidade de Tau- 
baté fazia venda como de facto vendido t- em nome da mes- 
ma Carnara, aos compradores José Luis de Campos, Joaquim 
Egydio Pinto de Siqueira n Benedicto Vaz da Silva, pela quan- 
tia de seis contos de réis (6:000$000) a vista, qiie tendo rece- 
bido dos compradores dava emnome plena geral quitação para 
nunca mais Ihe.9 ser pedida em tempo algum nem por ella e 
nem pelas Camaras suas succrssoras, pagando os t,res compra- 
dores á competente siza, como cunstava d9 conhecimento do 
them seguinte : "Nunmero eincoenta e quat,ro. Imposto de 
transmissão de propriedade. Artigo 19 da lei numero .mil 
quinhentos e sete de vinte seis de Setembro de mil oitoeen- 
tos e setenta e tres. Collectoria de Cunha. h folhks onze do 
livro de receita fica lançada a quantia de tresentos e sessenta 
mil réis, que pagarão, Benedicto Vasda Silva, Joaquim Egy- 
dio Pinto de Siqueira e ,José Lino de Campos, em vinte e nove 
de M a r ~ o  do dito anno, importancia de siza de seis por cento 
correspondente a seis contos de réis, valor pel? qual comprarão 
por escriptura publica da Camara Municipal dacidade de Tau- 
baté, representada pelo sei1 procurador Capitão Franci~co José 
Fernandes de Oliveira e Silva, uma Iegua de terras em quadra 
neste blunicipio com a denominação de terras do Conselho. 
Em vinte nove de AMa~ço de mil oitocentos e setenta tres. O 
Collector Antnnio Galvfio d a  F r a n ~ a  Freire. O escrivão Anto- 
nio Moreira da Silva Querida. E logo pelo pmcurador da Ca- 
mara Capitão Francisco Fernandes de Oliveira e Silva, foi 
dito que em nome da mesma Camara, cujos direitos elle repre- d .  . 
eentaxra, demittia o ireito, luz e dominio que ella tinha na 
refeiida l+gua de terras em quadra, que tudo transferia para 

i as pessoas dos tres compradores, para que gozem, logrem 
e possuão em partes iguaes, por assim ter sido o contracto, 
para que gozem, logrem e possiião como suas que ficão sendo 
de hoje em diante por bem da ptesente venda, que se obriga 

' I  em nome da mesma Camara a fa,zel-a boa a qualquer tempo 
que nella soffrcrem qualrluer duvida, c3mpromettendo-se o 

, 
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mesmo procurador a apresent,ar o mais breve que f6r possivel 
a competente authorisação da Camara Municipal para com- 
plemento da presente venda. E pelos compradores foi dito , ; 

que acceitavão esta escript,ura assim e da mesma forma que 
iiella contem e declara. E ainda pelo mesmo Procurador foi 
dito, digo, foi entregue aos compradcres duas certidóes rela- 
tivas ao dominio da referida legua de terras, e mais ainda o . . .% 
titulo de sua nomeação o qual é.do theor seguinte : Provisão ,# 
de nomeação de procurador da Camara Municipal da cidade 
de Taubaté, a favor do Capitão Fraccisco Fernandes de Oli- ',$ 

.,I 
veira e Silva. O Dr. Francisco de Paula. Toledo, Presidente 

;e .,. 
da C a m a  Municipal desta cidade de Taubate. Faço saber .< 

.' 3 
ao que a presente Provisão virem que sendo por esta Camara . :: 
nomeado o Capitão Francisco Fernandes de Oliveira e Silva, 3 

.$ 
procurador da mesma em data de sete de Janeiro do errente  . g 
anno, em consequencia do qiie se passou esta, que servir4 ' a 

,f 
até a mesma Camara resolva ao contrario, e por isso se passou 
esta que vae assignada por mim e escripta pelo secretario 
delh, depois de satisfeitos os direitrs necessaiios. Secretaria 
da Camara Ivfunicipal da cidade de Taubaté, aos oito de Ja- '. .., 

neiro de mil oitocentos e setenta e tres e Eu Joaquim Pereira .i 
da Fonseca, secretario da Camara a escrevi e assigno Francis- '3 c3 Pereira da Fonseca. Jo, digo, Francisco de Paula Toledo, $i 
'Joaquim Pereira da Fonseca. Para, vossa senhora ver e as- ..$ "$ 
signar. Numer6 um - quatorze mil réis. Pagou quatorze 
mil réis de sello. Tahhaté vinte e quztro de Março demil oito 
centos e setonta e tres.'Fernaudes Damasco. Reconheço por 
verdadeiras as firmas nuppra pelas proprias do que dou fé 

i .I 
Cupha, vinte e nove de M a r ~ o  de mil oitocentos e setent,a e $ .i 
tres. Em testaemunho d . ~  verdade estava o signal publico, José 
Pedro de Gouveia Veiga. E, pelo prociirador da Camara, 'i ' 8 

. . 
tendo recebido o titulo de sua nomeação, por elle foi dito 
qhe a data da lei provincial que autorisn a Camara Municipal 
da cidade de Tsub.zt.é,, para poder vender a referida legua de 
terras é d e  numero trinta e sete de Abril de mil oitocentos e 3 
sessenta e seis. E nesta forma pedirão a mim tabelliko Ihes 
lavrasse esta escriptiira nesta not,a, qiie depois de feita Ihes 
li, aceitará3 e assignnrão com as .testemunhas presentes Josè  4 

1 
$ 

3 
."$ 
: 



Lino de Almeida e Orozimho de Paulo Vellozo, aque!le mora- 
dor deste termo e este da cidade de Taiibaté, reconhecidos de 
miiu José Pedro de Goiiveia Veiga, tahellião que t,udo dou 
fé e escrevi. Francisco Fernsndes de Oliveira e Silva, José 
Lino de Campx,  Joaquim Egydio Pinto dc Siqucin, Bene- 
dicto Viz da Silva, José Lino de Almeida, Orozimho de Paula 
Vellozo. A follias cento e quarenta e nove aat folhas cento e 
cineoenta todas verso .do mesmo livro, em que está a presente 
escriptura se acbz a autorisação da Cnniara Mupicipal da ci- 
dade de Tauhaté ao seu procurador para poder venderalegiia 
de terras constante desta e~criptiira cujo theor E o seguinte : 
Lançamento de uma certidãr, contendo a delihcração da. Cama- AI 

. ' r a  Municipal d s  Cidade de Taubaté autorisando o scii pro- 
curador para ein nome da rriesma Camara, poder vender a 
lwun de tcrrns denominidas do Conselho, que dcre fazer 
parte da escriptura lavrada neste livro e folhas cento e qilaren- 
t a  e quatr3 verso até folhas cento e quarent,a e seis Verso, que 

- marrdoii laiipnr nesta nota Bcnedicto T á z  da Silva, como ahai- 
xo sc declara. Instrumento ern pirblicn forma. Saibam qiian- 
tis este pi~blico instriinwnto ern puh!ica forma virern qi!c r o  
anno do 'jnsciinento de N C I S S ~  Scnbor Jesus Christo de inil 
oitocentos e setenta e tres: aos vinte e (lustro cli;?s do mcz de 
Fevereiro do dito amo ,  nesta cidade de Tauhaté, em meu cal- 
torio, comparecru o CapitZo Francisco Fernnncles de O!iveira 

i 
e Silva, por elle me foi apresentado um papel reqiierendo-me 
que lhe estrahisse na pubiicd forma, cujo ko theoi P formn se- 
guinte : A C a m ~ r s  Municipal de Tauhst6; concede poderes 
a vista da ileliheração em sessZ3 de hoje, c da aiit,orisaçtio da 
Assemblba Provincial, ao sei1 proci:rshr Iprancisco Ferntn- 
des de Oliveira e Silva, pnrair a Cidade de Cunha c rcndcr 
pelo melhor preqo possivel as terras do Itacuruss6 pcrtencen- 
te; a est,a. Camarn. Paro da Ce1nni.a Municipal em ser$i<ode 
hojc vinte quatro de Fevereirs de Mil oitocentos e setentase 
t,res. 

O Presidente Franciscq de Paula To led .  Francisco hZzr- 
condes de NIoiii-a e Costa, José Ferreira de Rloura, Joaquim 
Goriles de Araujo, Padre Antonio Moreira (te Siqueiin, Jo l -  
quim liavier de Assis Dias, Francisco de Paula Mcntciro de 
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-4guiar. Reconhe~o serem verdadeiras as firmas suppra dos 
Senhores Doutor Francisco de Paula Toledo, Corond Fran- 
cisco Marcondes de Moura e Costa, Tenent,e Coronel José 

Francisco, (ligo, José Ferreira de Moura, Alferes Jaquim Go- 
mes de Araujo; o Padre Antonio Morcira de Siqueira, Tenen- 
te  Joaquim Xavier de Assis Dias, Alferes Francisco de Paula 
Monteiro de Aguiar. O referido é verdade e dou fé. Taubaté 
vinte e quatro de Feoereiro de 2fil oitocentos e setenta tres. 
Em testemunho da verdade, (está o signal publico). O segundo 
tabellião Fernaqdo Avelino de Souza Lnhato, Francisco Fer- 

nalides de Oliveira e Silva. Estava a publica f ~ r n i a  sellada 
com a estampilha de duzentos réis inutilisada pelo tabellião 
que a subscrevo do que dou fé. Não se continha mais causa 
alguma em a. dibg publica forma aqui bem e fielmente lariçada 
por exigencia de Benedicto Vaz da Silva, como complemento 
da escriptura passa nest,e mcsmo livro 2 folhas centoequarenta 
e quatrn, até folhas cento e quarenta e seis verso, o que fiz sem 

coura de quc duvida faça, c havendo ao prnprio original me 
reporto cm mão e pnder do mesmo apresentsnte,que recebeu 
o proprio orirginal, que por mim Tabelliáo lhe foi entregue 
neste actu, e ein te~temunho do que commigo ahaiwo assigna. 
Cidade de Cunha, vinte de Abril de Mil oitocent,os e seterita 
e t,res. E; Eu,,.Jnsé Pedro de Gouveia Tkiga, tahe!li;io quecs- 
crevi c assigno. O Tahellião José Pedro de Gouveia Vciga, 

tabellião que escrevi e assig~io. O Tabilliáo José Pedro de G3u- 
veia TTeigs, Benedicto Vaz di Silva. Nada mnis secontinha , 
na dita escriptura, transcripta cm'o meu livro findo (1: ~iotas, 
numero tiinta e s?is f31has cento e quarent?. e qu3trn vrrso 
até folhss cento n qu:rrei.ts e seis verso ao qual mcrepnrto. 
Dado e psssado ncsts cidade de Cunha em vinte qixtro de 

' K~veuibrr,  de Mil nitocrntos P setents n tres e eu José Pedio 
de Goureia I,'niga, tabel l i~o cjrie osuhscrcvi e assigno erzi pu- 
bhco e rnso. Eni testemu~ho d s  .;erdadc, (e~tava  o signal pu- 
blico), José Pedro de Gouveia T7eiga, (est,sva uma estampi- 
lha de iitocentos rPis) Ciiril1.3 ; vintc e quatro de .  Novembr,~ 
de mil oitoccntos e setents ? trts. 0.tahellião G. Vciga. Nada 
mais se continha qiio eu secretario da Camsra para aqui trsns- 



feri fielmente e me asigno. O secretario da Csmara. Joaquim 
Pereira da Fonseca. 

D?s apontament3s resumidos de Francisco das Chagas 
Rodrigues sobre a .  Pilla de Cunha, antiga freguesiado Facão 
transcrevemos rtbaixo uma parte referente a terras do Conci- 
lho de Tauhaté : I~~cunussÁ.  -"O sitia do Itacurussh, distan- 
te d a  cidade de Cunha cinco kilometros approximadamerite, 
é formado de duas partes distinctas, a saber : Cma, a maior 
em sua grande parte compceta de terrenos estereis, pertenceu 
outr'ora a "Sesmaria do Conselho de Taubaté", sendo que a 
linha do ','Con~elhoJ' que vae para Ò sitio da "Ma.ntiqueiraJ1, 
lhe serve de divisa por um lado e a oritra linha do "Conselho" 
a separa da segunda parte. Esta composta excliisivamente de 
terras lsvranias, tem por divisas : de um lado oa1toUo"Sumba- 
ré" de r>utro uma linha recta q e, tendo seu priiicipio numa 
pedra (espia) da linha do "Co elho" (a que vae do  lado da iJ 
Gandara) termina no dito alta do "Sumbaré) e finalmente. 
de outro lado a linha do Conselho que serve de testada numa 

extensão de 903 braças. O sitio do "Itacurussá" teni umasu- 
perficie tot,al de 4.029.328 m2. 51.166 alqueires 12.128 m2, 
5-402 hectares, 9.328 m2 e suas t,erras foram classificadas em 
tres glehas a saber : a pri&eira (terras de inferior qualidade) 
tem uma eupcrficie de 87 hectares e 875 m2 A segunda gleba 
(terras de qualidade regular) tem uma superficie dc 181 he- 
ctares 3.864 m2. A terceira gleba (terras de bôa qualidade, 
t,em u n u  superficie de 134 hectares 4.588 m2. O sitio do "Ita- 
curussá" pert.ence actualmente em sua maior parte, h Josué 
Vaz  de Carnp?s e foi demarcado e dividido judicialment,e em 

1922, ciijas sentenças foram'dadas em 10 de Agosto de 1922) 
e 11 de Junho de 1923, pelo Juiz de Direito dest,a comarca, 
Dr. Eurico Campos Balmaceda. n'o mesmo sit,io do "Itacurus- 
sá" no reaueto denominado "&Tachinn" acha-se installada uma 
usina. electrica fornecedora de luz a esta ciaade de Cunha. 
Pertencente á Empreza "Aguiar Santos &- Cis". SÃo condo- 
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minos do sitio "Itacumssá" : J o ~ u é  T7az de Campos, Artelino 
José Monteiro, José Ernestino, Deolindo Vaz de Campos, , 

Renedicto Ernestino, Benedicto de Oliveira França, Place- 
dina do Amor Divino, Geraldo Gomes de Siqueira e Benedi- 
cto Eugenio do Nascimento. . 

"ENCONTRO" 

O sitio denominado "Encontro", distante desta cidade 
sete kilometms, tem uma superficie de 500 alqueires e é uni- 
do ao sitio do Itacumssá. Pertence actualmente a José Rodn- 
gues Pinto. 

"GANDARA" 

O sitio denominado Gandara, distarte desta cidade dez 
kilomctros,. tem uma superficie de 100 alqueires e é unido ao 
pitio do "Encontro" pertence actualment,e a José I~uiz Traz 

" da Silva e outros. 

"ENCRUZILHADB" 

O sitio denominado "Encruzilhada", distante desta ci- 
dade quatro kilometros, tem tima sup'erficie de 90 alquei- 
res e é unido ao sitio do Itacurussá, pertence actualmente a 
herdeiros de Avelino José Monteiro e ao patrimonio São 
.José que se -acha 'dentp do mesmo sitio (60 alqiieires). Os 
s i t ix  da "Encmzilhada", "Itacumsnh", "Encontro" e "Gan- 
dara", são t d o s  unidos, sendo o sitio do "1t.acunissh" demnr- 
cado e dividido jiidicialmente. 

Ne <Viagem que, nos annos de 1591 e seguintes, fez Antonio 
Knivet, da Inglaterra ao mar do Sul, em ~ o m ~ a n h i a d e ~ h o m a s  
Candish,~ tradueçíto do hollandez pel3 Dr. José Hygino Duar- 
te Pereira, lemx o seguinte : "Quando chegamos a Pwatec, 
veiu ter comnoseo, noite fechsda, um selvagem de nome Ale- 
cio, da aldea Jcqucrequere, sita na costa defronte da ilha São 
Sebastião. Este Alecio trouxe consigo oitenta flecheiros, e 
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offereceu-se a acompanhar o cap i th  com os seus. Puzemo-nos, 
pois a caminho dos montes. Na seguinte noite, vendo o cspitãn 
que Alecio estava deitado no chão, tomou-me a rêde em que 
eu tcncionzva dormir, e deu-a ao cannibal, de modo que tive 
de resignar-me e pernoitar no chão. Queixando-me a alguns 
portuguezes desse procedimento injusto do capitão para com- 
migo, communicaram-me elles que o pai do capitão me havia 
mandado a esta jornada para dar cabo de mim, ao que ob- 
servei simplesmente que far-se-hia a vontade de Deus. Conti- 
nuando nossa vilgem, cuminhámos, tres dias, e famas ter a-  
pé de um grande monte que os indios chamani Paranapea- 
cano palavra que significavista do mar. Este monte é tão alto, 
que lwámos tres dias a siihil-o e tres a descel-o. Dois dias 
depois chegámos a um campo assentado, semelhante a um 
prado coberto de cumprida hervagem havia ali at>undancia 
de pinheiros. Ahi acampamos esta 1i3ite. Matamos pa.. qsantc 
de seiscentas cot~ras, mas - ninguem foi niqrdido dcllns, exce- . 
pto um indio chamado Jera~iyrno : primeiramente ficou incha- 
do, dcpois saltou-lhe o ssngue dos ouridos e iirihas, e logo 
n13rre11". 

E' claro port,aiitn que a espedição do inglez designava 
com o norne de P&ranapiscano, a serra do P~ranspiacaha 

.,. ', 
i \ : *  (Srrra donde se avists o mar). 

i. Quer tainbem pirccer claro que o viajante Knivet "dcii- 

c .  gna com estc nnme ibuella parte da serra do mar, talvez a 
do "li'acão". 

Snhindo do Paraty, a espedi@o atravessnii, galgando, A 
Serra do Mlr ,  chegou aos Campos da alitiga fregucziado Facão, 
hoje Cid:tde de Cunha, continiiand3 a sua viagem de esplo- 
raqão, como se verifica da Icitura das document,x que fazem 
parte da coll?cçã? das "Viagens C~lebrei. ás Iiidias Orient,aea 
e Occident~es") - Anno de 1707, "Iieyden Editada por Pie- 
ter Vau der Aa). 

Knivet deve ter passado, ou, ant,cs, stravrsnado, toda a 
zona que cunstitiiio mais tarde as terras do C~ncr lho  de Taii- 
b?té. I<' rszgavel, visto como a expedição acoinpanhou tanto 
quanto possivel o trilho dos selvagens. 
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Posteriormente, de Paraty até a Blantiquein, o caniioho "i 
natural cortava a zona do Itacurussá. Tornou-se o caminho ' 3  

- 7 
dos aventureiros que iam em busca das. riquezas occiiltas nos ,.r 
sertões dos Catagtiazcs, sendo depois o caminho official nos ,.a -. a, 

tempos da Colonia. t v 



Trappa de Maristella 

Registoii a Twppa de Tremembé, no dia 15 do mez cor- 
rente, a visita do dr. Salles Junior, illustre secretario da Fa- 
senda do Estado de S b  Paulo, c de sua não menos illustre 
comit,iva. 

Agqra que ficou resolvida a liquidação da Ordem no Bra- 
sil, o que rcgistamx com pezar, duns palavras dirão o que 
E e o que foi a Trappa de RlaiisteUa, em Tremembé. 

A Ordem dos Trappistas 6 uma ramificaçXo da Ordem , 
de São Bento. São os reformados da Ordem Cister. "Cist~r- 

cium mater nostra" P s. sua divisa. Do resumo consciencioso 
do padre Fernando de Ríacedo, copiaremos o que segue : 

"Entrc a grande ciiversidade dc familias religiosas, vnrie- 
dade com que Christo lavroii e hordon as vestiduras reaes da 
Egreja, aiia esposa, resplandece a Ordem Trappista, na qual 
se propõe aos agricultores ehrintãcs um vivo exemplar cio t,ra- 
balho santificado peia oração. 

Procedendo da Ordem de S. Bento a de Cistcr, eram com- 
tudo os monges de Cister os de habito branco pela sua alviira 

' e os de S. Bento os de habito preto. .lá em 1309 Joinville, com- 
panheiro de armasde S. Luiz' rei de França, escrevendo a his- 
toria da vida deste soberano, dizia estas palavras : "Ces hal- 
lea sont faites-á Ia guise des cloitres des moines blancs", refe- 



rindo-se por este termo aos monges cistercienses. Mais che- 
gado ios  nossos tempos dizia Almeida Garret : "Segiindo as 
cores das suas cogulas os monges bernardes ou Cister eram os 
brancos,,e os benedictinos os negros". 

/ 
Cister era uma solidão retirada da convivencia com o .! 

povoado, situada na Diocese de Chalons, junto do Sabna, 
cinco legtias distante de Dijon. No anno de 1098, S. Robertg, 
sbbade de Mole'smo, na diocese de Langres, transplantou para 
ali uma colonia constituida pelas seus m i a  aproveitados dis- 
cipulos. Xrolt.mdo S. Roberto para Molesmo, deixou ali por 
successor a Santo Alberico, seu discipnlo, o qual deu á nove1 
Ordem uma constituição definitiva, vasada nos moldes e ac- 
commodada ao estylo da vida dos antigos padres do ermo. 
Os monges de Cister cumpriam rigonsamente os conselhos 
evangelicos ; e eram pasmosas as suas auste~idades. A inveja 
dos inimigos e um ramo de peet.e, que deu por aquelles contor- 
nos, desviavam daquelle sagrado retiro os aspirantes b per- 
feição. 

Restaurador da disciplina monastica em Cister foi, no 
anno de 1.113, S. Remardo, aquella figura eterea e sobrehumana, 
que se destaca entre as que mais brilharam no scenario daquel- 
es heroicos tempos. Cister adquiriu seu antigo brilho, quando 
viu trmsferida a seu? cant,eiros i aromatica flôr do nardo, 
que isso quer dizer Rernardo, a quem seguiram no mesmo ge- 
nert, de vida sicios de distincta fidalguia. De toda parte ac- 
corria risanha mocidade a entregar-se á direcção de S.Ber- 
nardo. 

Promovido á-dignade abbacial passou Bernardo para o 
Mosteiro de Claraval, em 1115, acompanhado de doze monges, 
de cujonumerc eram seus irmãos; tornado-se dentro em pouco 
a filha de Cister mais celebre que a sim propria mãe. Dc Cla- 
raval provieram outras fiindações, uma das quaes foi, em 
1118, a abbadia das Tres Fontes. 

Floresceu esta Ordem dum modo maravilhoso em Portugal. 

E' relator disto Pedro Diniz, o paladino das Ordens RP- 
ligiosas, em Portugal, na sua primorosa ~ b r a  já tantas vezes 
aqui citada. 



"Sos principias do seculo XII, respeitaveis Ordens se es- 
taheleceram cni PÕrtugal. Foi a primeira a dos Bernardos, que 
teve umas vinte e sete casas religiosas. Dizem t,radições que 
S. João Baptista revelkra a S. Rernardo <ue seria coiisa muito 
wrata ao c60 fundar neste reino um convento dc sua regra. 
S. Bernnrdo escollieu logo'alguns inqnges de exemplar virtude, 
c os envioii com recommendação ao anachoretn João C1erit.a. 
O primeiro convento da Ordem, em Portugal, foi dedicado 
:t S. João Baptista. A primeira pedra desse n w a  fabrica foi 
Iançada pelo piedoso monarcha d .  .Aff~nso, depois rle ter sido 
benta pelo hispn de Lamego..' 

Pelo t e m p ~  adiante foram-se edificnndo outros conventos, 
sendo o mais estupendo de todos o de Mcohaça, que.vnio a 
ser cabe% da Ordem, depois que os conventos de Cister fo- 
ram unidos em consagra$ão pelo pspa Pi3 V no anno de 1580. 
O geral da Ordem, frei Antonio Brandão, r o  anno de 1672, 
dividiu os religi3~3s em turmas, para estarem continiiamentc 

*?. - no oôro, louvando a Dcus, de dia c dc .noite, sem interrupçãs. 

O primeiro mosteiro cistercie~se, de S: 5293 Biiptista, foi 
' . 

fundado enl Tarouca, cerca do anno 1120 ; o de Alcohnça, fun- 
. . . 

.. w dado por d. Affonso Henriques, foi principiado a 22 de fevereiro 
2. de 1148. Deve-lhe Alcohaça o terem trznsformado brejos dam- 

ninhos e charnecas em povoados, que surgiram nos 120 contos 
pertencertes ao mosteiro dos filhos de São Bernardo. 

Da part,e qiie toca ao-Brasil, jb em antiga,; éras estiveram 
os filhos de São Bernardo de pasnsgein neste paiz. Foi esta no- 
-ticia lançada pelo V. padre -4nchieta na carta escripta por eiie 
ao padre D i u q  I.aines, Proposito Gera,l da Companhia, de 
S. Vicente, a 8 de Janeiro de 1565, (.Annaes da Bihliotheca 
X'acional, Vol 11, pag. 72) e consts outrosim da informação 
enviada por rllc ao seu geral depois do anno de 1585. Substan- 
ciemos o que se contém mais ao largo nesses documentos.Se- 
gundo o.que alli diz, Nicolau D~iirand cie Villegaignon, de vol- 
t% para França, enviou an Rio de Janeiro, set,e, oito oudoze 
frades de habito branco, francezes, os qiiacs, segindo parece, 
deviam ser da Ordeni de São Rernardo. 

Mas como T'illegaignon sabia da destruic$o de sua torre 
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e não quiz tornar ao Brasil, ficaramps religiosos sem amparo, :2 -. , 
e não somente desfacorecidos, mas perseguidas dos herejes. , , :$ 

: 4 
Estes, como se soube dos mesmo3 Tamoyos, assentaram 2 

: . . I  
seli recolhimento entre elles mesmls, e fizeram sementeiras de .: :$ 

mant.imentos por um amo, e ali perriianeciani e viviam apar; -: 
tados dos seus, dos quaes eram persegiiidos e maltrat.ados, por- .? 
que diziam missas e dos indios selvagens crueis eram tratados 

3 

com muita humanidade, e alguns lhes davam os seus filhos pa- < ., 

ra serem ensinados, e elles os traziam vestidos, com seu habit,o, ~. ., 
. '2 

padecenrl3 comtudo muii.0 trabalho c fome. 8 
Vendo-se elles tão pcrseguidos d3s seus e que com os'gen- . , 

tios não podiam fazer fructo, t3rnaram-se pera França, como . . . ~ 

pretendiam : e ainda é de crer que os mesmos francezes que os 8 

levaram, por não seguirem a reprovada seita dc Calvino, F s e  .3 

giindo contou um indio, ao caminho mataram alguns delles e, . . 
.- 

chegando á França, acabaram de matar os outros. Até aqui .,- 
o Padre Anchieba pelas suas formaes palavras. -8 O. 

Em religioso da Ordem de S. Bemardo, incorporado no 
' 3 

mosteiro do Alcoba~a, d. José Fialho, bispo de Olinda, que de- 
.pois foi promovido ao Arcebispado dn Bahia a 26 de Julho de .i 

~ 

3 
1738, chegando alli em fevereiro de 1739. . .t 

Em tempos chegados, a n6s se est,abcleceu dcfinitivamcnte .J 
.! 

esta Ordem no Brasil. O revmo. padre Frei Guyot,actua!pri3r 
i 'i 

e antigo mestre de noviços trappistas em Tremembé, 6 que vai 
esclarecer este passo hist~rico, com a sua flumite e aut,orizada , 

i- '. 
pcnna. ai ... 

,. , 
Decorreu a Ordem de Cister a edade média animada do -t 

i 
primitivo espirito de S. Roberto, abbade de Molesc~, e de S. . . :4 i 

Beruirdo, abbz,de de Clara~al. No processo do tempo, a Or- 
dem, esfiiada,no cuidado da perfeição e decahida do antigo 8 

i 

fervor, teve de admittir muitas refornias, a principal dasquacs . , .:$ 
.i 

foi a da Trnppa, tomada a designação do mosteiro desse nomc, ; I  . onde ella se instituiu. 5 
.! 

Presidia a este mosteiro, fundado em 1140, no anno de 
w 

1662, o austero abbade João de Bouthillier de Rancé, o qual, , . . . 
a p ó s  uma vida de dissipação passada nos salões de Paris,tocado - , d  . . 

pela graça divina, desperta do somno lethal em que jazia e, - 4  - 
renunciando a t3das as frivolidades apparece á vista do mundo ~3 , ,'!! 
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t,odo como um outro S. João Raptista par3 pregar a penitencia 
e suscitar, para a g1oriabdo Senhor, uma geração escolhida e 
perfeit,a. 

(Amando João Bothillier Rancé, nasceu em Paris a 9 de 
Janeiro de 1626. Em 1651 ordenou-se sacerdote, dizendo a 
primeira missa na Cartuxa. Entregou a alma a Deus a 16 de 
outuhro de 1700, aos 74 annos de edade, trinta e sete dcs quaes 
empregadoi no exercicio da penitencia):-8 reforma dm Trajpa 
assim ordenada e promovida por elle não tardou a serabraçada 
por muitos outros mosteiros da Ordem Cisterciense. Deriva 
dahi o nome de Trappa dado s todos os mosteiros que segui- 
ram a reforma de Ranc6, cujos reliaosos posssuem desde en- 
tão o nome de "Trappistas". 

Esta nova esquadra de soldados de Christo tornou-se desde 
logo o espelho da vida monastica, repondo em todo o seu vigor 
as austeridades afrouxadas e convencendo, por um constante 
exemplo, que a penitencia medieval se adapta e pertence 
a todos os secul's. 

Na 6poc.r da. revolução franceaa passou a Trappa pelas 
mesmas vicissitudes, que as demais corporaçóes reliiiosas, 
inc~rrendo, eni 1790, nos effeitos da dispersão e do exilig. Se- 
renada a tempestade, puderam os Trappistas reentrar em 
Franqa, subdivididos j i  em tres congregações. Tendo, em 1892, 
o papa Leão XIII manifestado o desejo de reunir e& uma só 
ordem as tres congregações da Trappa, convocou para este 
fim um capitulo geral em Roma no mez de outuhro. Resultou 
delle a união das tres cangregaçóes sob o nome de Cist,erci- 
enses Reformados, debaixo da ohediencia de um abbade geral. 
A esc31lia para esta prelana recaiu em D. Sebasti6.o Wysrt, 
que ent,ão desempenhava o cargo de al~bade no mosteiro de 
Set.e-Fontes. Consta esta conyregnção de 58 mosteiros povoado 
por uns 3.472 monges. Cabe-lhe a gloria de ter cmprehendido 
a fundação do primeiro estabelecimento de "Trappistasno 
Brasil". 

"Cabe a3 Glorioso Estado de SBo Paulo, escreveu moos?- 
nhor Kasciment.o  ast tio, a felicidade de possuir esta Ordem 
Monastica, admirarei pela austeridade de sua vida e pelo seu 
devotamente ao trabalho. 
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Maristella, no municipio de Tremcmbé, pode-se affirmar 
que já constitue grande esc;ls cbristã de trabalh3 agricolae 
que cada vez mais, vae se tornando um centro propno de ir- 
radiaqoes beneficas". 

Ein 1901 o governo francez, na quasi totalidade consti-- 
tuido por elementos franco-maçonicos, chefiado pelo primeiro 
ministro Combe, depois de ter suscitado violenta perseguição 
contra as c~ngregaçóes religiosas da França, obteve leis anti- 
clericaes, cujos effeitos foram a s  expulsões das congregações 
religiosas domiciliadas em seu territorio. 

O revmo. padre d. João Baptista Chaut,tard, então abbade 
da Trappa de Sept-Fons e procurador geral da Ordem Cister- 
ciense, recebeu o encargo de apresentar a o  governo da Repu- 
blica francezaum completo memorial de defesa dos iiiteresses 
da Ordem. Graças á sua eloquencia, graças ao genio calmocom 
que encarreirou os negocios e mormente depois de ter denions- 
trado c1arament.e os serviços pretados á sociedade pelos re- 
ligiosos trappistas no corier de varios seculos e actualrnente, 
debaixo do ponto de vista agricola e economico, a Ordem Cister- 
siense obteve continuar em França, do mesmo.&odo como dan- 
tes, mantendo sua vida de oração e trabalho. Comtudn, o ma- 
çonismo talvez se tomasse mais exigente de um momento para 
outro, visando supprimir, como era de esperar, tudo que man- 
tivesse caraeter religios?. D. Chauttard, por medida de pm- 
dencia, resolvera preparar para a cxnmunidade de- Sept- 
' Fons um abrigo, no caso de serem os religiosos trappistas obri- 
gados a abandonar a Franca. Caineidencia extraordinaria, 
o encontro de todo casual de d. Chauttard, com o reverendo 
abbade Bloreau, sacerdote de origem belga, que, possuindo 
uma pequena propriedade no Brasil, no Estado de São Paiilo, 
em Cananéa, expontaneamente offereceua a d. Chauttard, 
para que este &i installasse a c.>mnlunidade. O abbade Mo- 
reau reservava para elle apenas um pequeno c a ~ t o  do mos- 
teiro, onde pudesse acabar os seus dias. D. Chauthrd, de co- . 



meço, hesitou? por causa da grande distancia que separava 
o Brasil da França ; da difficuldade de fazer c ?  visitas da Or- 
dem ; da differença. do clima e das grandes despesas de trans- 
porte para toda uma coinmunitladc. Todivia, r abbade Mo- 
reau não cessava dc demonstrar as vantagens ennrmes que elle 
havia de encontrar nesta'nova terra e cnmo que guiado pela 
divina Providencia, resdveu vir elle mesmo estudar "in lo- 
co" a situação para, si possivel fosse, iiistallar ahi o nucleo da 
communidade. Partindo de França em 1903, d. Chauttard, 
o abbade Moreaii c o padre Slexis Ducrey, este tendo aido 
official militar antes de sua entrada na trappa, talhado estava 
par? os preparativ~s da installação dos que dcveriam chegar. 
Depois da inspccção da. propriedade promcttida, d. Chauttard 
e o padre Alexis concluiram que o logar não era conveniente 
para uma fundação de t,al modo afast,ada da casa Matriz de 
França. 

dpam niimer3sas Reconhecendo, e n t ~ t a n t o ,  que aprescnt - 
vantagens e muito apreciaveis nas terras do Brasil, resolveu 
d. Chmt,tard que o padre ~ i c x i s  procurasse e estudasse, afim 
de achar um lugar apropriado para a inst.allação de ummos- 
teiro. Durante um anno inteiro, 1903-1904, o padre Blexisper- 
corrcii o Estado do São Paulo em todos os sentidos. buscando 
comprar uma propriedade. Deu prcferencias ao Est.ado de São 
~ a u l o ,  porque A o. Estado onde a polycultura é fcita em larga 
escala, onde a religião christã é mais desenvolvida, ande o cli- 
ma é mais salubre e mais temperado, e onde os costumes da 
vida são mais adaptaveis. 

Neste interim viajava d. Chaiittard para o Orientc, em 
visita hs casas de sua Ordem, t,rnvando em viagem conheci- 
mento com um membro da familia "D:l Silva". O dr. Ismael 
Dias da Silva informou que cm Tremembé, havia uma proprie- 
dade esplcndida e que estava para vendcr a preço convida- 
tivo. Parecia-lhe tcrreno muito apropriado par3 a installação 
de um mssteiro Cist,ersiense, situada emlugar calmo, afastada 
da villa de Tremembé, tendo dc superficic 2.500 hect,ares ap- 
proximados, terras servindo para a cultura do café e do arroz 
e creaçáo de gadr, irrigadas pelo ribeirão clu ChavEco,que de- 
semboca no Parahgba, sendo o Parahybauma das suas divisas. 



Padre Alexis, depois de minuciosas visit,as ás terras referi- 
das hesit,ou antes de entrar em negociações. Requisitou, entre- 
tanto, da communidade de Sept-Fons lhe mandassem o irmão 
leigo F. Thegdule, e~t,endido em t,erras, visto como fora di- 
rector do trabalho agricola em differentes mosteiros. Che- 
gado que foi ao Tremembé, poucos dias depois foram as terras 
compradas em 1901. D. Chauttard, recehida que foi a noticia 
da acquisição, enviou immediatamente o primeiro gnipo, com- 
posto de 13 religiosos. 

Compunham o primeiro gnipo os rr. pp. Kivard, como 
. superior, AnGoine de Padoue, como vice-prior; Lcopold, Do- 

rninique, Geraud e hmhroise, religiosos choristas e ff .  Pierrq 
Etienne, Sebastien, Bcrnard, Michél, Marcel e Augustin, con- 
vemos. 

Chegados ,so Brasil em setembro de 1904, ficaram mara- 
vilhados com a vegetação luxuriante e a amenidade do clima 

. do Brasil. Os recem-vindos foram recebidos com toda a cordiali- 
dade e puderam apreciar o espirito de hospit,alidade e de sym- 
pathia e de desinteresse do povo brasileiro para com os ex- 

' trangeiros. 
"No dia 13 de setembro de 1904, chegaram a esta cidade 

10 irmâos e como padres da Ordem da Trsppa, vindo da ahba. 
dia de Sept-Fons, em França, para fundação de uma Trappa 
no Bairro do Poç3-Grande no mnnicipio de Tremembé, na 
antiga Fazenda da Palmeira. No mesmo dia seguiram em com- 
panhia do ><gari0 conego Antonio Nascimento Castro, para 
a Fazenda da Palmeira, onde foi installada a nova e primeira 
'Trappa brasileira? com a denominação da Bemaventurada 
Maria, Maris Stella. Conio piedosa e grata recordação deste 
dia erigiram uma cruz, na qual se acha esta inscripção : "Crus 
bemdicta EXma. D. hugusto, Episeopo Molinauré et a patre 
~oannk  Raptista, ilbbate Moncsteril Beatoe Maria Septem 
Fontibus ad bnstam Mariam Maris Stella=. Dics exitiis, 
17 Augusti 1904". Benvindos sejam in Gomine Dominus. E 
para qonstar lavr? este termo. O vigario, Conego Antonio 
Kmcimento Castro". 

Depois de alguns dias de repcuso, os, tabitantes da fa- 
zenda Palmeiras, tal era o noke da velha fazenda, substitui- 



ram-n'o pelo de Maristells, a est,rella do mar, nome symholico, 
designando a Santinsima virgem Maria, a estrella que serve 
de guia para t,odos os christãos, no meio do mardas  paixões, 
em caminho da salvação. 

A fazenda da Maristella, oiitrhrs propriedade do Barão 
de Lessa, fará muito prospera, mas, em consequencia da lei 
de 88, trazendo a falt,ade braços para a exploração, a propiie- 
badc f i h u  como que abandonada até o momento dachegada 
dos trappistas. Em tudo çeinava o abandono, desordem, as 
construcções necessitando de reparações, 4.000 pés de café 
apenas, pastos desapparecidos, emfim, tanto na parte alta 
como na parte baixa do Berissl, tudo por fazer. Surgia, logo 
de primeira vista, a difficuldade do braço trabalhador, cons- 
tituido por uma população ribeirinha, totalmente destituida 
de cultura int,ellectual e indslenie. Iniciados logo os trabalhos, 
foram immediatamente reparados os edificios da velha fazen- 
da, permittindo boas accommodações para 30 oii 40 religiosos, 
onde bem abrigados pudessem desempenhar tambem todos 
OS deveres da vida religiosa, o b s e ~ a n d o  a risca a regra monas- 
tica de São sento. Iniciaram tamhem o trabaiho de evange- 

4 
lizaçã3 da populaçáo visinha, pela palavra e pelo exemplo, 
dentro dos limites da propriedade, de accordo com as instruc- 
ções da ordem,ao mesmo tempo em que reuniamum certonume- 
rode familias para o trabalho da fazenda, permittindo-lhes tam- 
bem ganhar algum dinheiro e viverem em melhr>ree condições. 
Atacando e reparando as differeqtes habitações, limpavam 
pastos e demais terrenos visinh~s do mosteiro, c~nservando 
o gado indemne dos insectos e demais parasitas, abundantes 
na região no momento da chegada dos padres. 

Lentamente andaram os trappistas antes de iniciarem cul- 
tura em alta escala, ensaiando o café, o arroz e a canna. 

Todas as cul tur~s  differentes, aqui ensaiadas, traziam 
profundas differenças das -culturas europks, devido a ser mui- 
t o  mais activs a vegetação aqui, do que na Europa. Conselhos 
prudentes levaram os trappistas a se familiarizarem cJm as 
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culturas do paiz. A parte montanhosa da  propriedade fo! 
destinada á cultura do. café, os pastos para o gado necesario 
aos trabalhos e ao mesmo tempo para vaccas leiteiras, que . 
produziriam o leite necessario para o consumh da commu- 
nidade e para a fabricação do queija Port du Salut, tão apre- 
ciado pelos entendidos. 

Persistindo sempre, e sugmenta~do, nono a anno, conta 
a propriedade de h2je mais de 250.000 pés de café, podendo 
produzir até 10.000 arrubcts annualme.nt,e. A fazendu tem 180 
cabeças de gado ; bois para o trabalho ; vaechs, eavallos, 
mulas, etc. 

O ribeirão do Charéco, que atravessa t9da a fazenda, foi 
captado a 1.200 metros acima do mosteirs, cntre duas col- 
linas, onde foi corstriiida uma barragem e installada uma 
usina electrica, produzindo de 20 a 10 cavellos de forçct. 

Esta força é aproveitada para a illuminação electrica de 
todo o mosteiro, movendo ao mesmo t e m p ~ ,  a machina de 
beneficiar café e differentes outras machinas das officinas. , 

A propriedade sitiiada na pttrtc baixa, além de mriito 
grande, distava do convent? 12 l<iloinet,rzs. Por esta razão 
construiram naqiiella parte um grupo de casas, capella, esc~las, 
numerosas casas para c3lorios, a que cicrsm o nome de Rrrisal. 
Nessa região, depois de muito trahalh?, visto como os 400 
hectares de terrenos, na siia qumi totalidade crsm pantano- 
sos, tiveram os frades dc dcscnvcilver eiiorme trlhalho, afim 
de adaptal-os a serem cultivados com o plantio de arroz. 

E' conhecida de t,odos a ind~lencia dos povos ribeirinhos 
acariciada peh aabndancia da pesca, de que vivem, junto ás 
margens dos rios pisc~sos, indolericia que os reduz i ultima 
miseria. N3 entretanto, os pirequaras, que assim se chamam 
os moradores de Tremembé, quasi dizendo em tupy logar de 
pesca, sentiram-se abalar do torpor, em que se lhes emhalava 
a existencia. A principio fizeram-se surdos ao convite com 
que os padres os incitavam a trabalhar : elles, pí~rém, não desa- 
nimaram, donde se colhe a superioridade da acção das corpo- 
rações religiosas, assidua e persever?lnte em confronto com 
s das suas similares profanas. Não ha resistencia que não ceda 
á força do exemplo. Apgstolos do trabalho, pioneiras do - , 



conseguiram os trappistas convencer esses camaradas de que 

8 o trhbalho não é um castigo, mas uma imposição salutar e 
. .~ garantia de remuneração. 
i. Uma nmra geração formada em modernos processos de 

b '  trabalho abandona hoje a vida ociosa e rotineira de pescador, 
I I' .. dá-se com os trappistas, h faina da agricultura, prompta e 
$ contente. Não se cifra só nisso a educação do pessoal ; na 'e- 
!' 
c ,  . cola da relidão, que frequentam, vão aprender a respeitar, 
@ 

V garantir e selar a fazenda alheia. 

8,; Os agricolas da Trappa deixaram de morar em palhoças 
!' e dormir sobre a terra extreme, em detrimento da sttudel 

i, têm todos casas de habitação hggienicas, em cujos comparti- 
, , mentoa penetra a luz do sól, dormem todos em seus girítos de 

C madeira, levantados do chão uns O,m70, ao menos. Redueindo 
esta materia a poucas palavras, a austera disciplina da vida > 
dos Trappistas represent,a uma verdadeira escola agricola, 

?. applicam-sc a lavrar a terra, e, com o fructo desse trabalho, 
' educam, doutrinam, ensinam e recolhem copiosa pesca de 

F; almas. 

r Para fazermos uma idéa de taes terrenos, é sufficiente ou- 
-: vir a opinião do dr. Carlos Botelho, então secretario da Agri- 

5 cultura do Estado de São Paulo em 1908, quando em visita 
e 

á propriedade dos trappistas : "O logar, o mais gankrcnoso. 
i! &. das bordas do Parahyba". 
I O dr. Throdoro Sampaio referindo-se aos trabalhos dos 
i ,  trappistas diz : r .  

"O valle do Parahyba, que eii j6 vira em outros t e m p ~ s  
E 
1: e nao ha muito, cnm o aspecto das charnecas abandonadas, 
i . transforma-se hoje numa prad~r ia  esienna sob o nianto verde 

ia: avelludado dos arrozaes. Os frades da Trappa de TrememhE, 
g ' ,  

F: dos campos humidos 'que o Parahyha de quando cm vez in- 
i. 
k. vade, fizeram incomparavcl grangearia de arroz, jardim,toda 
g+ eUe, entre canaes que regam, canaes que enxugam ou drenam, 
i' canaes que servem aos transportes por b icos ,  onde jd náo 
P vae a machina locomovel ; grangearia que é escola para t,oda 

aquella região, que é estiniiilo e exemplo para toda a visinhança 
de lavradores ontróra sucumbidos e agora restaurados na can- 

5. . fiança do trabalho". 
i . .  
i 



Todos estes $errenos fnram trabalhados com os modernos 
instmmentos de agricultura tendo os frades o duplo encargo 
de trabalharem e de ensinarem as populações regionaes a del- 
les se utilizarem. Como o arroz necessita de uma grande quan- 
tidade de agua, para act,ivar a sua vegetação, além da agiia 
produzida pelo Chavéco, installaram os trappistas uma bom- 
ba na margem esquerda do Parahyba com 500 litros por se- 
gundo, de capacidade. Graças á perseverança do padre Aleixo, 
as culturas produziram bcns resultados, causando admiraçiio 
aos homens do Governo c& Estado de São Paulo, que antes 
tinham em 1905, t,ratado da cultura do arroz, pelo systema.de 
irrigação, em Moreira Cesar, com resultados pouco satis- 
factorios. 

Em 1908, o Sur. Alhuquerque Iins, presidente do Es 
tado, acompanhado do Snr. dr. Carlos Rotelho, secretaric da 
Agiicultura e de outras altas personalidades politicas, visi- 
taram o Berisal, e a Trsppa da Maristella, ficando maravilha- 
dos em ~ i s t a  dos bons resultados colhidos no plantio do arroz 
cujo exemplo devia ser aproveitado por muitos. 

Alguns annos mais tarde o dr. Altino Arantes, ministro 
da Justiça, acompanhado' de outras distinctas personagens, 
visitou o trabalho dos trappist,as felicitando-os pelo muito 
que tinham conseguido. 

A riqueza de humos dos terrenos trabalhados,trouxede 
1908 a 1918, prodncções annilaes de 6.000 a 10.000 saccos de 
60 kiios, de arroz hruto, o que representam um esforço miii- 
tissimo apreciavel. 

O serviço de tracção dos instrumentos aratorios, era feito 
por mulas, cujo numero attingia a 1?0.!130 hsbitual~ncnte, 
emquanto, os bois com os carros, transportavam o mate- 
rial dos caminhos hurnido~ do Berisal. Graças ao trabalho 
e estimulo que os tr&ist,as deram á cultura do arroz ein gran- 
de escela, toda a planicie, bordejando as duas margens do 
Parahyba, desde Jacarehy at6 Guaratinguetá, passou a ser 
trabalhada, cultivada a exemplo dos padres, trazendo forini- 
davel produc$áo de arroz, de tal sorte que durante a grande 
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guerra européa, o Brasil pôde exportar este cereal emquanto 
de 1908 áquella data, grande quantidade entrava no paiz, 
para consumo de seus habitantes 

A cidade dc Trememhí. ganhou enormeniente coin as cul- 
turas de arroz iniciadas pelos padres trappiatas, visto que estes 
empregavam habit,ualmente no amanho das terras, duzentos ' 

e trezentos camaradas, residentes na cidade. D. Chauttard, 
k milito contribuiu junto rio dout7r Frontin, então director da 

Estrada de Fcrro Central do Brasil, para que fosse desviada 
a linha, que de Tailbatí. vac a Piiidamonhangaba, o que foi 
feito, passando a variante por Tremembé. A communidade 
no inicio da Trappa era conlposta de quinze membros. Pouco 
a pouco novos trappist,as foram chegando da Euro11.i. 
ecndo uni t ~ t a l  de 20 padres, 2 religiosos não sacerdat,es e 
27 irmios conversos. Assim é que, em 1905 chegaram os FF. 
Bonaventure Martin, Alexis ; ern 1904, F. Jesn Marie, 'Tivard 
em 1906. Pes. Rtsrtin Bernliard, -Jcan A'farie, Honorée, Ma- 
thien ; irmãos Eugene, Cl~uient ,~ Placide, Daniel, Lourent ; 
em 1908, P. Villeliord, Etienne, Sehastien, Celestien, Nicolis, 
Alfonse; Irmáos Vicent, ~ e o n a r d ,  Jean, em 1909, P. Leão, 
capellão das irmãs trappistinas em Tremernbé, e mais tar- 
de, Vice-prior da Mariste112 ; irmão Elias, em 1911 ; P. Maure, 
que foi Vice-prior e m is tarde Prior da Mnristella ; irmãos 
Gerlach, Antoine de adue, André,Hyppolite, e Jacynthe ; 
em 1912; Pd. Berehmans, em 1923, P. Cleinent, hoje capellXo 
das irmãs trappistinas em Kova Frihurgo. 

No cemiterio da Maristella est8o hoje enterrados 13 dos 
seus membros : P. Jean Marie, em 1918.; P. Dominique, em 
1920 ; P. Geraud, em 1923 ; P. Benoit Joseph, em 1925 ; P. 
Nivard, em 1928 ; Irmãos Elias, em 1909 ; Sebastien, em 1912; 
Placide, em 1913 ; The3dule, em 1919 ; T7icent, em 1922 ; 
Bonaventure, em 1924 ; e, Iflathieu; em 1927. 
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Muito se esforçaram os padres trappistas, creando nume- 
rosas escolas e egrejas, em toda a sua extenss propriedade, onde 
toda a população operaria das fazendas proprias e visinhasp 
accorriam assistindo os  ~f f ic ios  religiosos e oiivircio n palavra 
do padre, explicando o cathecismo aos meninos c aos adultos 
D. Epaminondas, bispo de Taiibaté, admirando o progresso 
dos colonos de Tremembé, quer na parte religiosr., quer 'na 
parte material, solicitou dc D. Chauttard, religinsos trzppis- 
tas que pudessem administrar a parochia de Tremcmbé, que 
era servida aecidentalmente por sacerdotes idos de Taubaté. 

I Coubc aos padres Antonio de Padua e TiTi!lebord, parochia- 
rem Trememhé de 1908 a 1914. Dinlinuindo o numero de re- 
ligiosos na Trappa, e, (iifficil scndo a sua substituiçáo por 
outrgs, porque a tot.a!iriade provinha do mosteiro de Sept- 
Fons, cuja populaçáo interna muito soffrera com a grande 
guerra, excusou-se o revmx padrc hbbade emtinuar. sendo 
seus religiosos retirados, voltando Tremcmhé, sei. occupada 
por sacerdotes seculares. Sendo a parochia de Tremembl. 
muito extença na dimcçáo de M,lristella, o p d r e  Villebord 
dewis de tcr deixado TreniemhE foi encarregado de ircadado- 
biingo e todos os dias de festa celebrar a missa no-bairro de 
Poço Grarde, fazendo cathccismo aos meninos e desempenhan- 
do todas as.suas 'obrigaçíies sacerdotaes. A Capellinha quc 
existia no começo do seu apost,olado, ameaçava ruina c era 
excessivamente e 6 y a  para conter os fieis. Empregw o revmo. 
pa,dre Villebord todos os seus esforços para a edificação de 

' uma pequena egreja, o que conseguiu não sem muito esforço, 
e que 6 actualmente a egreja do Poço Grande. 

E m  1910, formaram os trappistas lima escola junto do 
mosteiro para meninos de 12 a 15 annos, visando deste modo 
obter vocações e formando mais facilmente, o moço ao genero 
de vida religiosa. Todavia, a vida sedentaria e silenciosa do 
frade trappista náo encorajava a muitos, que, uma vez ehega- 
dos aos 18 ou 20 anoos, abandonavam a Trappa. Foram man- 
dados dois moços religiosos brasileiros para a Abhadia Sept- 
Fons, para fazerem curso de aperfeiçoamento nos seus est ud 
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estes mesmos porém, não perseveraram na Ordem. O Cspi- 
tu10 Geral da Ordem, composto de 60 membros, decidiu em 
1920, que, em principio, toda a casa que não pudesse recrutar 
seus membros na região onde estivesse estabelecida, seria sup- 
primida. Decidiu tambem que, si a fundação fosse além dos 
mares, seriam necessarias varias casas, não afastadas umas 
das outras, com o fim especial de facilitar a visit,a dos seus 
superiores. Infelizmente a Trappa da Maristella do Trememb6 
não reunia estas duas condições, e foi tomada a decisão de 
que ella deveria ser supprimida. 

O erro capital dafundaçãa monastica da Trappa, no Brasil, 
foi não ter esta conquistado a sua independencia. 

Outro erro capital da mesma instit,uição noBrasi1,foi não 
ter aberto noviciadoe ter falt,ado de modo absolut,~ iJm pouco 
de propaganda da Ordem. Estudaremos em nossos livros es- 
tes pontos. 

Foi vendida a Granja do Berisal, em 1925. Partiu o primeiro 
grupo de religi~sos, de Maristella para Scpt-Fons em 1.0 de 
setembro de 1927. Era cgmpost,o dos revmos. padres Mauro 
prior ; I,eon, vice-prior ; NicolBs, Berchmans e Bcrnard ; ir- 
mãos, João, Jacyntho, François de Salles e Luiz. Em 10 de 
agosto de 1928, embarcou o segundo grupg, composto d 8  11, 
membros : It. P. rllexis, que tinha succedido o padre Mauro 
como prior; P.P. Honorée Mnrtin, Etienqe, irmãos Eugene, 
Pierre, Martin. kiichel, Hyppolite, Estanislau, André. Em 3 
de setembro de 1928, viajou o terceiro grupo : P.P. Mathieu 
Alfonse e o Irmão Maria. 

Pouco numeroso é o grnpo que actua!mente rege o mos- 
teiro, trabalhando para a renda da Fazenda daTrappa, liqui- 
dando o restsnt,e de que pmsuia a Ordem no Brasil. 

I,h cs tão R. P. Antonio de Padua Prior, p.p. Ambroiee, 
I,eopold, Villebord, Scbastien, Celcstin ; irmãos I.eonard, Ber- 
nard, Augi~stin, Ciierlach, hlexir, Antonio de Pzdua, Kivard 

e Jesus Maria. O R. P. Clemrnt e irmão Cleinent cstão junto 
ao Convento das Trappistinss, em Nova Friburgo. Esperam 
se reunirem a seus irm&s de Sept Fons, poryue, como 
bons sAdados, devem obedecer ao menor signal de scii chefe, 
assim como o bom religioso deve obedecer a3 desejo de $eu 
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superior. "Mas antes de partir, elles agradecem de todo o co- 1 
1: ração, áquelles que de qualquer modo os favoreceram na sua 
.; 

missão de omçáo e de trabalho, debaixo do estandarte auri- j 

verde e pedem a Deus que cont,inuem a realizar a divisa do i 
* 

Brasil - ORDEM E PROGRESSO". ' i 

Trouxe um dos ultimos correios da França a noticia in- 
fausta, do fal!ecimento, em Sept-Fons, no AUier, do padre 
trappista Aleixo Ducrey. 

Foi um religioso emprehendedur, homem deacção e que 
deixou marcada na Fazenda do Berisa!, uma era de inicio para 
a esplendida cultura de arroz, uma das maiores riquesas de 
nossa zona. 

Dizer de seus trahqlhos durante mais de vinteannos em 
nossa terra é tarefa que em livr? separado esphnaremos. 

Perdem Taubaté, Tremembé e a Diocese o concurso de 
preciosissimos auxiliares. 

D. Chauttard, em 1903, no Palacio dapresidencia da Re- 
, . publica, ouviu do então Presidente Rodrigiies Alves, estas 

palavras : 
"Não s6 uma, mas antes vinte Trappas quizera cu ver 

estabelecidas no Brasil". São decorridos vinte c seis annos, 
apenas, D. Chauttard, abhade geral, retirou a Trappa do 
Brasil. 



Taubaté e o 1 3  de Maio 
de 1888 

O riepro é a imageni dc Deus, talhada no ebano. 

(Full~r)  

Os depositos (ie ouro e de salitre foram des- 
cobertos e explorados. . . o africano foi o uehi- 
culo que transport,oii tudo para t,%o longinquas 
t,erras. O indio foi progressi>-aineutc vencido e 
cathechisado, mas o indigena não'rc~iste aos tra- 
balhos duros, como o ufrieaníi. 

Servia pura ctinquist.ar o seu compatriota 
inclio, plrém, reduzido i servidão' fugia ou mor- 
ria. Só o negro resistiu a tudo. 

Nada sc ha  feito, ao que conste, nada de eseripto sobre tão 
importante objecto, como sejas ese,ravatura negra emTaubaté. 

De tempos remgtos o gentio da  Guiné era commum em 
nossa terra. Compulsando os invent,arios leremos a cada passo 
"as avaliações das pessas do gentio da Guinéu e ,  n5o raro ap- 
parecem os "escravos tapahnunos". Assim.é qiic, escass&ando 
o braço do gentio da terra, não tiveram outros recursos os 

. . proprietarios sinão lançar mão do braço preto, comprando 



CAPITLTLOS DA HISTORIA DE TBUBBTE' 141 

o africano como escravo, para prover a lavoura. Descobertas 
as minas de ouro, era então o negro forte para amineração,só 
elle resistia as "bateias". Nesta época vinha o preto da Rahia, 
do Rio e directamente da Costa dlAfrica. Pelo porto de Uba- 
tuba, milhares de pretos captivos entraram para todo o Korte 
do Estado de São Paulo. Affonso de Taunay escreve : "E real- 
mente os inventarios paulistas níostram quanto eram raros 
os negros de Guiné, os Tapahnunos", em relação aos da terra. 
Nos centros assucareiros, observa Calogeras, com toda a pro- 
priedade, já de meiados do seculo XTII "o indio ia cedendo 
o passo ao Africano". Ora, no planalto piratininga~o a canna 
appareceu no seculo XVIII, e assim mesmo pobr&nente. Se 
os africanos surgiram na região paulista fizeram-no sobre tudo 
com o cyclo do ouro. E' perfeito o que diz Calogeras. "Santos 
serviu ao sertüo matto-grossense e goyano, bem como a prin- 
cipio para as Geraes. Aberta a estrada de Garcia Paes, foi 
Rio de Janeiro o grande abastecedor de negros". 

O preto aportou em Taub<tté com os primeiros penetra- 
dores do valle do Parahyba. Foi sempre escravo ao lado do 
selvagem, semi-domesticado. Corre~ido os tempos, desappare- 
cido o aborigene, ficou o negro substituindo-o no trabalho do 
amanho da terra. As lavouras da zona eram as de canna, al- 
godão e cereaes, pouca creação. Com as descobertas das minas, 
o negro serviu de besta de carga. Acompanhando as bandeiras, 
ajudou a tirar o ouro 'das areias. Adaptava-se, amoldava-se 
aos costumes dos da terra. Obedecendo em absoluto aos se- 
nhores, eram verdadeiros automatos. Sua vontade era a dos 
amos. A Historia do negro no Brasil está ainda tão escura co- 
mo a côr dos que da Africa aqui eram vendidos. 

Trouxeram suas bôas, e, suas más qualidades. Conforme 
as tribus, as regiões donde vinham, taes habitos, usos e costu- 
mes traziam. 

Quando podiam, davam expansüo ao espirito de revoltados 
que na realidade eram. Os escravos de TaubatB de nada dif- 
feriam dos demais das outras regiões brasilicas. 



Trazidos pelos vendedores eram, ao que nos consta, ven- 
I 

didos publicamente na praça da Matriz. Mais t,arde, f3i crea- 
do um como que entreposto, verdadeiro mercado de escravo 
negros, que, segundo dizem, ficava situadana rua Marquez 
do Hei.va1, esquina com a rua de São .José - actiiaes. 

As levas eram trazidas do Rio de Jarieir3. Lendas horri: 
veis, tragicas, são conservadas ainda até nossos dias,dizendo 
do modus-rivendi do negro escravo em nossa tcrra. 

Regra, sem excepção, não é confirmada. 
Taubaté concorreu com uni pequeno coefficiente de cru- 

eldade. Mtestam o coefficiente, os apparclhos que hoje não ra- 
ro encont,ramos nas velhas fazendas de caff, decadentes pela 
usura das terrys. 

Referimo-nos aos troncos, ás cadeias, etc. O "senhor" 
apatacado, dispunha na fazenda de grande nurriero de negros. 
Dest,es, \<viam isolados durante a noit,e os neg& solteiros, 
as negras solteiras, os casados. 

Alguns e algumas trabalhavam na casa, nnccsinlia. Eram 
amas, , mucamas, quituteims e .  . . 

O negro forteera para o serviço da lavoura. O pat,rão forne- 
cia comida, roupa. . . trabalho durante o dia. 

Alguns pela noite a dentro, q,uando não com a luz, eram 
os serões feitos nos cafezacs. A vida da senzala taubateana era 
a mesma por toda a part,e. De volta do eito, enfileirava o feitor 
defronte do cazario da fazenda a negrada para a contagem. 
Depois, o jantilr e dormir. Patrões mais bcnevo-lentes c pie- 
dosos, perinittinm mais liberalidades como a do café á hora 
do dcitar. Via de regra nosso preto cra triste. Xoatalgia tal- 
rcz das plagas quentes da patria, ou, dn liberdade ampla cm 
qiie vivia. 

A hisroria se repet,e, in-loco, no Baracéa por exemplo, onde 
o folgazão guyanã reunia oiitr'ora no Porac& os maiores da 
tribu, onde affluiam os moradores da Taba-et6 d2s vizinhan- 
ças, gozando a !iherdade ao som do maracd, do mcmhy, boré, 
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guarará,. . . ajudados como chamado de alguma inubiada vi- 
zinhança. . . ., negro tambem folgava mais tarde. Suarentos, 
hrilhantes os rostos, com licença do "Sinhô", em derredor da 
fogueira, cantando sem tonalidade até pegar o fio. . . o tam- 
bú, a puita, a marimba, o réque-réque, o urucungo. . . t,ra- 
aiam recordações ao preto das terras de além-mar, onde go- 
zava a liberdade. 

A tristeza do nosso escravo era typica. Seria aiisencia de 
liberdade ? Trabalho forçad-, ? Seria, quem dia ? o sexua- 
lismo exagera30 a que se refere Paulo Prado ? Não cabe em 
nossa historia de Tauhaté a analyse do fact,or tristeza. 

I V  

Nada encontramos de velhas tradições dos nnss?s pretos, 
além das já conhecidas e repisadas. Uma ou outra lenda afri- . 
cana perdura ainda adult,erada, um não sei numero de vezes, 
em nosso meio. 

Provavelmente alguns dos "griots" deque falla Mauricio 
~elaf.osse. Algum diccionario vivo ambulante. 

Alguns daquelles encarregados de "procurar e guardar 
na memoria as genealogias das familias nobres, as acções va- 
lorosas dos grandes personagens, os annaes dos est,ados 3u 
das t,ribus, os~costumes politicos, juridicos ou sociaes, as cren- 
ças religiosas c de as transmit,tir aos seus descendentes". 

Mistér se faz sepaiar o negro antes e depois da aboliçiio. 
A escravidáo cmservava o typo, o cruzamentg era reduzido. 
A lei da liberdade facultou-lhe os movimentos. L) cruzamento 
realizado, o typo naturalmente desappareceria par co1np1et.o. 
Questão de algumas gerações, o preto tende a clarear no Rra- 
sil. Difficil é dizer donde promanou o maior contingente de 
negro dlAfrica, fixado cm TaubatB. Affirma em consciencioso 
trabalho, o dr. Rraz,do Amara1 que da Africa foram spre- 
zados e trazidos para os portos do Brasil, negros de differcntes 



procedencias. Assim se refere aos 'Yoruhas", "Egbas", "Gê- 
gis", "Dahomejanos", "Ijesa", "Ang3las", "Minas", "Haiis- 
sás", "Krnmanos", "Filanis", "Timinis", "Bengas", "Ca- 
bindas" e outros muitos. 

Os nossos tambem eram de todas as tribus acima. Havia, 
é verd3de, especial.procura para os "minas" que "eram porém 
laboriosos, fortes e considerados como fieis, bons escravos 
e dos mais valorosos". 

Mais ainda : "eram homens e mulheres não s6 geralmente 
cosinheiros, como creados peritos, portanto, empregados nos 
serviyos domest,ic.is, onde se exerciam as suas qualidsdes de 
docilidade". 

As negras, negras velhas, que ainda' vivem pela zona, 
são denominadas, quer scjam, quer não sejam, de "negras 
minas". 

Resumindo : O nosso negro envolveu para o desappareci- 
mento. Agarrado á força na Africa, mettido no porão infqcto 
dos barcos, sem luz, sem ar, sem alimentação, trazido á praça 
publica, magro, pustulento, era vendido como um anima 
irracional. 

Escravo, trabalhou a vida t,oda. 
Livre, padeceu de uma indigestão deliberdade.. . respi- 

rou e desappareceu. 
Trouxe da Africa o espirito revoltado e com elLe as bou- 

bas, uma libidinagem exageradissima. . . não nos trouxe a mo- 
lestia do somno com o trypanozoma gambiensi.. . muito me- 
nos as regras de Allah, ou do seu propheta. 

Trouxe porém um fetichismo doentio, com o s  amuletos, 
as penibas e as mandingas. 

O coliectivismo do preto no Brasil foi um factonegativo. 
7 ~. Nada provaram os Quilombos, e os Palmares. O negro 

espalhou-se, mesclou-se, amulatou-se, branqueou-se com os 
tempos. 
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Muitp distanciado do nosso, está o negro americano do 
norte. O negro da Norte-America é um perigo sempre cons- 
tante. Lá,,o coilectivismo é um facto. Grita enorme se levanta, 
porém, tubo inutil. O negro em contacto com o americano, 

guardou-se, educou-se ,civilizou-se. . . é um grupo ppderoso. 
Cercado em poucos Eat,ados, anteriormente, hoje, pelas rieces- 
sidades decorrentes da Cooflagração Européa o negro invadiu 
todo O territorio. A lei de Lynch está moderada. Têni os Es- 
tados Unidos da America do Norte uma população, hoje, de 
120.000.000 de habitantes, para cujo numero concorre o ne- 
gro com'11.000.000 ! 

A Virginia 8 o estado, nos Estados Unidos, onde a lucta 
entre o preto e o branco B mais ardorosa. Gma lei prohibe o 
casamento entre os individuos das duas raças; lei chamada, 
"Salvaguarda para pureza da raça branca". M. Cox. citado 
por Maurice Muret, no crepusculo das Nações Brancas, 
abençoando os parlamentares que propuzeram e votaram se-. 
melhante lei, declara : "a mais admiravel expressão do ideal 
da raça branca e o principal esforço eugenico que um povo teu- 
tou desde 4.000 annos". 

O Doutor Plecker, num artigo publicado em 1905, no 
American Journal 01 Public Health, de New York, vangloria- 
va-se do exemplo da Virginia, convidando os demais Estados 
da União a copial-o. O problema negro, diz o Doutor Plecker 
é o mais importante de todos os problemas que temos a resol- 
ver deante de 116s. E' uma lucta titanica que se empenha, mui- 
to mais grave do que aquella que nos arrastou contra os Im- 
perios Centraes da Europa. "Si a America do Norte quizer 
cuidar sabiamente do seu futuro, deverá repatriar os negros 
daqiiella Africa, donde vieram seus antepassados e onde Mar- 
cus Garvey quizera ver tornar a voltar seus descendentes". 

Garvey, negro puro, sangue da Jameica, cercado dos 
! 5 seus doze discipulos, toma como thema para o seu evangelho : , . 

.? A Africa aos Africanos. 



E' uma especie de sionismo, de monroismo, porém, preto. 
"Significativo é o facto de ter, emquanto a solução sabida 

catastrophica d o  problema escravagista nos Estados Unidos, 
aguçou o antagonismo racial e fez brotar uma excrescencia 
cancerosa no corpo da sociedade americana, a solução cone 
tructiva e racional do mesmo problema no Brasil, determinou 
maior harmonia e solidariedade. 

E' licito affirmar que o Brasil de hoje não conhece dis- 
tincçóes de raças nem problemas raciaes, como nó9 as temos. 
Os indios estão desapparecendo gradualmente em virtude da 
absorpção e da mortalidade excessiva. Em outros t'erm~s, o 
brasileiro todos os dias alveja mais um pouco. Assim teremos, 
que o problema racial brasileiro estará solvido justamente 
pelo mesmo tempo em que o problema norte americano che- 
gar& ii época da crise." Assirn pensa e escreve Rudger Rilden. 

\ 

IX 

O Congresso Sgricnla do Sul, reunido a pedido do Minis- 
terio Sinimbú em 1878, considerava a lei de 25 de Setembro 
ruinosa aos interesses da lavoura. 

Era ministro d? Justiça Lafayette Rodrigues Pereira. Os 
fazendeiros reclamsvam nova legislação, tendendo reprimir 
de modo mais coherente e completo os excessos commettidos 
pelos escravos. 

Esies já est.tvam soffrendo a influencia dos abolicionistas. 
Em 21 de Fevereiro, o conselheiro Lafayette fez subir um 
projecto á Camtra dos Deputados "tendent,e á opçáo da pena 
de prisán celular até 15-annos, substituindo a de galés, quando 
applicavel a escravos. Mantida a de mort,e sem appelação 
para os casos da lei de 1835". 

No mesmo dia da adptação do expressivo projecto, es- 
creve Evaristo de Moraes, pronunciava o deputado liberal 
Antonio Moreira de Barros, de  São Paulo, apavorante discur- 
so, que bem, traduzia o eipiri t ,~ escravocratico da epocha. O 
Governo, disse Moreira de Barros, vindo á Camara pedir 
uma nova lei, os senhores se reunindo nas proviocias e pedindo 



ao governo novas penas, os jornaes, a seu turno, reclamando, 
tudo convence de que não' dispomos de meios, e isto só faz 
augmentar a s  revoltas. E' um grande inconveniente par a o 
paiz. S y s t e ~ s  dessa ordem não podem ser analysados á luz 
da. civilisação moderna ; não se podem discutir pelos jornaes. 
Não é com o systems. ordinario de penalidade, não é com 
principios philantropicos, que todos nbs conhecemos, que po- 
demos sustentar a existencia desse facto que se tem instituido 
como direito. Temos o facto ; devemos acceitar as conse- 
quencias". 

A attit,ude de Moraes de ~ a r r o s ,  grande fazendeiro em 
Taubaté, agradou tanto a Sinimbú, que este, mezes depois, 
o chamou para o Ministeri~. (E. Moraes). 

O 27: Gabinete de 5 de Janeiro de 1878 tinha como presi- 
dente do conselho João Lins Vieira Cansansão de SinimbE, 
Visconde de Sinimbú; ministro do Imperio Carlos Leoncio de 
Carvalho ; ministro da Justiça, 1,afayette Rodrigues Pereira; 
ministro da fazenda - Gaspar Silveira Martins ; da marinha 
- Eduardo de Andrade Pinto ; da guerra - M a r q u e 2  do Her- 

. ' val ; extrangeiro - Barão de Villa Bella, substituido par Si- 
,' nimbú, at,é 4 de Junho de 1879, data em que foi nomeado o 

Dr. Antonio Moreira dc Barros. 

Na sua gerencia na past,a dos extrangeiros têm notoridade 
os decret,os nos. 2927 de 18 de Outubro de 1879, 7459, de 30 
de Agosto do mesmo anno e 7582, de 2 i  de Dezembro ainda 
do mesm3 nnno. 

O primeiro, concedendo ao 1,finistcrio dos Extrangeiros 
um credito extraordinario de 120 contos, ao cambio de 27 
dinheirgs esterlinos por mil reis, para missão especial á China; 
o segundo, promulgando a Convencão Consular entre o Bra- 
sil e os Paizes Baixos ; o terceiro, promulgando o aecôrdo 
celebrado entre o Brasil e o Perú, para a execuqáo dc cart,as 
rogatorias. 

Mais tarde,' avançando de modo desassombrado o espi- 
rito de libertação á escravatura, tendo á frente o Marquez 

? 

de Tres Rios, Raphael de Barros, Leoncio de Carvalho, Al- . , 



buquerque Lins, Antonio Pradu e outros, fundou-se a Socie- 
dade chamada "Associação Libertadom e Organisadora do 
Trabalho, na Provincia de São Paulo". 

Collimava a Sociedade dois grandes fins : conseguir a 
libertação total dos escravos existentes na provincia de São 
Paulo, no praw masimo de tres annos, a terminar em 31 de 
Dezembro de 1890 ; segundo, promover a modificação do re- 
gimen do trabalho agricola nas fazendas, para assegurar a 
permanencia do liberto, pelo menos diante do periodo da 
transição, evitando-se a desorganisação do trabalho. 

Polemicas e discussões foifissimas se levantaram. Opi- 
navam uns pela abolição a prazo fixo, outros pela immediata 
e incondicional. 

Scindiu-se a Sociedade, abandonando o campa membros 
iofluentes das grandes familias paulktas. Mesmo assim, a 
Associação installou-se com 207 fazendeiros, uns presentes 
e out,ros representados. 

O autor da campanha abolicionista, donde tirámos todos 
os nossos dados, continúa : "Começaram o CORREIO PAU- 
LISTANO e o orgam abolicionista CIDADE DO RIO, de Patroci- 

, . 
nio, a publicar, diariamente, os nomes dos fazendeiros que 

' 

iam adherindo ás idéas da Associação e libertando os escra- 
vos, com ou sem condições. Muitos houve que adoptaram pra- 
zos inferiores ao de tres annos. Adhesão inesperada e alta- 
mente significativa foi a de Moreira de Barros, o mesmo que, 
em 1884 e 1885, movera a mais encamiçada guerra ao gabi- 
nete-Dantas. Em Janeiro de 1888, libertou os seus escravos 
e se proclamou (mirabile dictu !) abolicionista, por occasirio 
de. um discurso pronunciado na inauguração do "Instituto 
Taubateano de Artes e Offieios". Não escondendo quanto 
fora adversario do simples, cniacipacionismo adeantado, 
pregou a libertação incondicional. 

Demais, affirmou julgar os libertos aptos para a conti- 
nuação do  ser^-iço agricola, não temendo se transformassem 
como pensavam muitos fazencieiros em vaga*ndos, mendi- 
gos, ou ladrões. Appellava, finalmente, para o Poder Legis- 
lativo, que podia e devia resolver, de vez e de prompto, o 
problema". 
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Xão padece duvida, ao lado de muita fraqueza, o negro 

concorreu com muito trabalho á nossa Patria, constit,uindo 
o terceiro typo do grupo dos tres tragicamente culpados da 
formação do typo quc ainda não podemos ethnologicamente 
chamar de "Wasileiro. . ." mistura do portuguez, indio e 
negr0. 

Não nos deteremos no modo como foram recebidas pelos 
escravocratas de nossa terra,as leis de 28 de Setembro de 1850, 
extincção do trafico dos escravos da Africa para o Brasil, 
da de 28 de Setembro de 1871 "JTentre Livre", d s  de S8de '( : 

Setembro de 1885, "Iei dos Sexagenarios", e a 13 de Maio 
de 1888, "Abolição". 

i 

Em 28 de Setembro de 1872, em conformidade com a lei 
- .  i 2040, da Provincia do E tado de São Paula, o recenseamento B 

do escravo alcançava 162.310 almas, sendo do sexo masculi- 
no 85.241 e do sexo feminimo 65.727. - .  

O municipio de Taubsté mantinha uma populaçãopreta i - 
de 4.184 almas, sendo 2.165 do sexo masculino e 2.019 do sexo 
feminimo. 

? 
A derradeira matricula nos livros de Taubaté, accusava ! 

um total de 2.658 escravos e mais 484 foragidos. 

XII 
I 

Taubaté não esperou, porém, pelo 13 de Maio. 
.: 

Basta ler as sessões de 25 de fevereiro e de 5 de Março . , 
de 1888 da camara municipal de Taubaté : 

Quarta sessão ordinaria no dia 25 de Fevereiro de . i  I 

1888. . I 
< 

Presidencia do Senhor Gomes JTieira. 
Indicação. '3 



$ .  
Y O Senhor dr. Paula dc Toledo, em vista da quasi totali- 
i; dade das libertagões expontaneas dos escravos, que existiam 
? 
,r? neste municipio, facto gloriosa, e que muito honra o caracter, 

nobreza e gráo de civilisação de todos os taubateanos, apre- f. r. senta a seguilite incica~ão assignada por todos os vereadores 
L I  

presentes. Indicamos que se consigne na neta um voto de 
i 
b congratulação da Camara Municipal de Taubaté, a todos a; 
d os seus nlunicipios pelo facto cie redempçh dos captii-os ; 
9 .  
2;. e bem assim que se abra um livro denominado "Livro de 
t f  Ouro", e& qual seja t1.anscript.s esta indicação e mencionidos + 
I; os nomes dos proprietarios que, generosa e expontaneamente 
~j libertaram seus escravos e o mesrno ,digo, numero dest,es, 

fican<lo mais consignado no mesmo livro, tudo quanto for 
relativo a este assumptl. Sala das seasões, 20 de Fevereiro 

$ de 1888. htanoel Gonies Vicira, Francisco de Paula Toledo, 
$ , dr. José Francisco hlonteiro, David Lopes da Silva Ramos, k 

j_ Antonio Marcondcs de Mours, Jod6 Pereira Cursino. Nada 
mais havendo a tratar, o senhor presidente encerrou a sessão, 

$ -  do que, para constar, lavrei a presrnte acta, eu Manocl Alves 
a:.: 

f,,. Borges, secret,ario que a escrevi. Gomes Vieira, PaulaTolcdo, 
a ,  José Ricardo, Marcondes de Moura, David Lopcs. 
h' r.' Quinta sessão ordinaria a 5 de Março de 1888. 

r .  Presidencia do snr. Gomes Vieira. 
S.; 

[ Aos cinco dias do mez de Março de inil oitocentos e oi- 
tenta e oito, presentes as onze horas da mznhã, no Paço Mu- E-, 
nicipal os vereaclores srs. Gomes Vieira, dr. Paula Toledo, 

*. ' 
p dr. José Ricardo, Marcondes de Moura e Commendador David 

D~ Lopes, foi aberta a sessso lida e approvada a acta da anterior. 

P O senhor Presidente antes de entrar na ordem dos trabalhos 

t, faz considerações sobre o officio da commissão de festejos pela 

-. libertação no munieipio, apresenta a seguinte indicação, que 

1: é approvada. I s ~ ~ c a ç Ã o  : Indico que se insira na acta o in- 

?. teiro teor do officio, pelo qual esta Camara teve conhecimento 
do auspicioso facto de se poder considerar extincto o trabalho 

f , 
servil no municipi3, e que tamhem se faça constar da acttz e 
do Livra de Ouro que esta Camara associando-se aos festejos 

1; populares, assistiu, em corporação, ao Te Deurn ent,oa,do hon- h: 
'i. 

b; 
.> 
< -  

c 



tem, 4 de Marçi de 1888, por occasião do alludido facto. 
Paço da Camara, 5 de Mnrço de 1888. Gomes Vieira. Segue 
o officio : Taubaté,I de Março de 1888. Ilims. Snrs. A Commir- 
são de festejos para solemnisar a emancipaçáo do municipio, 
por mediação dos abaixo assignados, t em a honra de levar ao. 
conhecimento da illustradissima Camara Municipal que, em 
vista das informações que colheo lia Collectoria e por parte 
de numerosos ex-senhores, considera redimido do serviço escra- 
vo o munieipio de Taubaté. Das supra-ditas informações 
vê-se que dos livros da Repart,ição competente, const,a não 
terem tido baixa, como livres 484, dos 2.658 escravos que ti- 

. nham sido incluidos na ult,ima matriciila. De cntre esses 484 
estão em fuga ou mudados do municipio ; sendu certo que os 
fugitivos estão no gozo de uma liberdade de facto, porque os 
respectivos proprietarios náo tem possibilidade nem desejo 
de revocal-os ao captiveiro. Ainda no sobre-dito numero de 
484, estão comprehendiaos desoit,~, cujo paradeiro e cujo 
estado actusl é desconhecido pela commissão. D e  entre os in- 
dividuos cornprehendidos no referido numero, aquelles que 
não estão em fuga, estão convertidos em servos assalariados, 
pelos respectivos proprietarios. como devedores hypotheca- 
rios dos representantes de nessoas incapazes, sentiram-se inhi- 
dos de dar baixa na mat,ricula. Em vista do exposto, a commis- , 

são considera e proclama livre o municipio de Taubaté e fe- 
liciti por este auspiciosos facto a illustmdissima Camara 
Municipal. Deus guarde 'i'Vo Excias. Illmos. Snrs. Presiden- 
te  e mais vereadores da Illms. Camara Municipal deTaubaté. 
Conego Benjamim de Toledo hfello, Antonio Gomes de Souza 
Penna, José Benedicto Marcondesde Mattos, JosB Ricardo 
Moreira de Barros, José Dias Cardoso, João Affonso Vieira". 

XI I I  

Assim, pois, foi extincta, em Taubaté, a escravidão. 
Houve passeata ; fez-se um est.aridarte allusivo ao caso, e 
que se acha na Piefeit,ura hliinicipal ; realizaram-se grandes 
festas, fallando, então, muitó oradores. Entre estes, notare- 



mos o professor Ernesto Leão Brasil, Dr. Malta Junior, o Dr 
, Monteiro Junior, e Dr. Camara Leal. A Camara Mi~icipal 

deu a uma das ruas da cidade o nome de "4 de Blarço". E' 
a que liga o Largo do Theatro á Avenida Washington Luis. 
Muitos episodiou interessant.issimos de que participaram tau- 

. , bateanos, alguns ainda sobreviventes, poderiamos relatar,não 
'~ fôra a carencia de espaço. 



A Imprensa Taubateana 

(Taubaté, novembro de 1929) 

Reuniu-se em julho ultimo, na visinha cidade de Jaca- 
rehy, o Congresso de Associação Norte-paulist,a de Imprensa. 

Da representação taubateana fizeram parte os srs. Gen- 
til de Camargq, Cesidio Ambrogi, padre Fortunato da Silva 
Ramos, padre Ariovald~ de Oliveira, prof. Lafayett,e Rodri- 
gues Pereira, pa+e Francisco Eloy e Feiix Guizard Filho. 
Vem muito a proplsito dizermos agora duas palavras sobre 
a Imprensa de nossa terra: Foi precisamente em. julho de 
1861 que o Conselho da Vereança recebeu, em sessão ordi- 
naria do dia 20 presidida pelo dr. Costa Guimarães, a seguin- 
te communicaçáo : "Leu-se uma participação de Francisco 
Xavier de Assis de haver estabelecido nesta cidade uma typ- 
graphia, debaixo de sua direcç2o e do titulo de Taubut,eensen. 

Todas as indieaçiies colhidas condizem de modo igual : 
O primeiro jornal que circulou em Taubaté foi o "Progresso"' 
em 1861. Foram seus redactores, a professor Antonio José 
Garcia e Francisco Ignacio Xavier de Assis Moura, fallecidos. 
O professor José Garcia foi provecto educador taubateano ; 
Xavier de Assis Moura tambem de Taubaté, historiador e 
p* de Carlos de Assis Moura e de Gentil de Assis bfoura, 
, . 

incansaveis estudiosos das cousas de nossa terra. 
Julgamos exactas as informaçóe8, visto como, tendo dei- 

xado de existir o jornal em Taubatk, Xavier de Assis Moura, 
que residia então na viainha cidade de Pindamonhangaba, lá 
houvera fundado outro "Progresso", em 1864. 
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Sacramento Blaki, no v,>l. 2.0 do seu Diccionario Biblio- 
graphico Brasileiro, referindo-se a Francieco Ignacio Xavier 
de Assis Moura, do seguinte mgdo se expressa : "Natural de 
Taubat,é, São Paulo, onde nasceu a 14 de set,embro de 1844, 

depois de estuaar algumas aulas de humanidades, estabele- 
ceu-se como agricultor na cidade do seu nascimento, culti- 
vando, ao mesmo tempo, as letras. E'  socio do Atheneu Pau- 
listano e de outras Associações de letras e escreveu alguns trs- 
l~alhos n; "comrnercial", de Taiibnté, rio "Progresso" de P ~ B -  
danionhangal>a, ria "Estrella Paulista" de Guaratinguetá, 
e no "Archivo Iiterario" de São Paulo. 

Redigiu tarriùem : 
",kurura" - Itcvista Literaria, Taubaté, 1863. 40 pagi- 

nas in 4. o. E' urna publicaqáo quinzenal que cessou no sexto 
numero. 

''I ' ris" - Jornal politico liberal - Taubaté, 1864. Tam- 

bem cessou depois de oito numcros. 
Escreveu : 
"~l&nach da Comarca de Taubaté para 1864", - Tau- 

bat6 1864, 60 paginas in-4.0. Collaborou com elle - Bene- 
dicto G. O. Bastos. 

"Contos de Noite de Sáo João". Creio que est,ão ineditos. 
"Nem tudo o que luz é ouro". Comedia inedita. Em 

1870 se propunha Assis hloura a publicar as obras de Fr. 
Antonio de Santa Ursula Rodovalho, e, de outros paulistas, 
com noticias e annotações". 

O professor Antonio JosE Garcia trabalhador infatiga- 
vel em materia de jornalismo, tentou por muitas vezes só, 
ou auxiliado por companheiros manter jornaes, tendo todos, 
infelizmente duração ephemera. 

u, Carlos de Sssis Moura, escrevendo, não tem recordação 
exacta, quer do nome do jornal, quer do local de sua impressão: 

f "Não tenho muita certesa, continua nosso illustre confra- 
de, mas, parece-me que meu pae e elle (professor Antonio 

e , .  

p, José Garcia) chegaram a montar na casa de nossa rcsidencia, 
r. & rua do Rosario, onde hoje est& o Grupo Escolar, uma typo- 
,~. , r 
1 

graphia que depois transferiram para a mesma rua, mesmo 
lado e quasi esquina da rua Carneiro de Sousa. 



Xão me lembro o nome do jornal publicado". Y 
:% 

Em 1861 apparece o ~Taubateense* e logo a seguir .o 3 
.? 

,<Artista B .  

Em 1863 - A *Aurora*, revista literaria, com 40 paginas .$ 
in 4."., trazendo dsta de 1863. Tauhaté, publicação quinzenal, . a 

e que desappareceu com o 6.". numero. 
' i 
.9 
1 

Em 1864 - apparece o jornal politico liberal, dirigido ,.< .i 
por Francisco Ignacio Xavier de h s i s  Moiira - Iris, cessando . v  

tambem após á publicação do seu numero oitavo. 2 
3 Em 1867-0 a Eeho Popular >>, logo após a *Lanterna Ma- 

g ica~ ,  jornal illustrado, desappareccndo logo após os primei- ..f 
ros niimpros. 

Em sessão da Camara Mi~nicipat, de 22 de Setembro e 
3 

de 1874, foi lido um officio de José Gomes %vier de Assis, 
communicando haver cstahelecido nesta cidade uma typo- i :.g 
graphia de sua propriedade e publicar um periodico denomi- .I nado "Correio de Tauhaté", pelo que vinha perante esta Ca- 
mara declarar elle o editor responsavel, que se mandou archi- i: 

var depois de assignar o c0ml;etent.e termo. a 
Em 1874 - Apparece o n Corrcio de Taubaté *, t,razendo ? 

como editores : A. J.R. do Prado e Francisco Moreira Damas- 
co. Falha dedicada aos interesses da lavoura, commercio e 4 
industria. 3 

Era Antonio Daniel do Prado poeta e jornalista de no- 
meada. Natural de Taubsté, pertencia ao partido librral. Mais 1 : I  

tarde foi nomeado tabelliáo em São José do Paraiso, mudando- <! 

se depois para Ribeirão Preto. 
Em 187'6 - a Imprensa de Tauhaté n, a seguir o a Mao- . i 

rity B. i 
:>$ 

Em 1877- a <Gazeta de Taubaté? redigida por Manuel .& ' 8  
José Rodrigues, o INsnduca do Jornal, como era conhecido. 
Era filho do cons. Antonio Joaquim Rodrigues e d. Rita da '4 
Costa Rodrigues, tendo nascido na Victoria, capital do Espi- 
rito Santo, em 29 de maio de 1862 e não em Taubaté. 

Aos 14 annos "revelou-se poeta inspirado e mavioso e 2 
deu-se logo a imprensa, publicando seus primeiros versos em 
urna folha que redigiu com outros em Taubacé~. 

. B 
4 

Monit,or de Taubaté, apparece em 1.O de fevereiro de 1877. + 
,i 
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Em 18'78 - apparece a O Paulista*, a Gralha B em 1550 
a, "Zorra" no fim do mesmo anno. 

Em '1881 - havia em Taubaté dois periodicos, o "Futu- 
ro" e "A Gazeta de Taubaté", dos quaes eram redactores 
Barnabé Ferreira de Abre11 e Costa, pae do nosso amigo Enii- 
lio Ferreira de Ahreu Costa, do primeiro, e, Antonio José Gar- 
cia, do segundo, aquelle era advogado provisionado e este pro- 
fessor publico. Pouco a p ~ c o  dep3is suspendeu sua publi- 
cação o "Futuro" cujo editor era Ignacio Marcondes do Ama- 
ral .Junior. Mais este editor quiz fundar um oiit,ro periodico 
neut,ro, e o fez com o nome de "Guarany", que appareceu a 14 
de outubro de 1883 e que não tinha caracter politico. Era seu 
redactor o dr. Eusebio da Camara Leal, entá,o promot,or pu- 
blico da Comarca. 

Deixando ? promotoria publica, em 14 de dezembro de 
1884, o jornal sob a direcção do dr. Camara Leal tornou-se 
orgam do partido conservador do segundo districto. Era de 
notar a formidavel campanha politica-eleitoral desenvolvida 
pelo "Guarany" em favor da czndidatura do dr. José Luis 
de Almeida Nogueira, a qual se effectuou em 15 de janeiro de 
1886, campanha eleitoral esta, cujo resultado, por dois votos 
apenas, fez o conselheiro Moreira de Barros perder a cadeira. 
E' de notar tambem a formidarel serie de artigos, em respos- 
ta aos que sahiram no orgxm liberal "O Paulista", de que cra 
redact,or Alfredo de Almeida, portuguez, naturalizado, resi- 
dente em TaubatB. Era liberal, e considerado como o decimo 
primeiro jornalist,a do Brasil. 

Mais tarde, cessou o "Guarany" bem como o "O Pau- 
lista". . 

Ainda em 1883, Taubaté possuia o "Jornal de Taubaté'! 
o "Recreio" e o "17 de Agosto". 

Em 1884, apparece "A Juventude", e novamente "O 
Paulista", ainda editoriado e redigido por Alfredo de Almei- 
da. Mais tarde, Alfredo de Almeida foi director da"0pinião 
Liberal" de Campinas, do "Liberal Paiilista" de São Paulo 
e do "Diario do Norte", de Pindamonhangaba. 

Surgem em 1886 o "Democrata" e "A T-Úz do Povo", 



"O Microscopio", o "Internacional", "Diario Popular", o 
"Liberal Taubatéense", ''O Papagaio", e o "Periquito", cir- 
cularam em 18g7. 

Os srs. João Fmncisco da Motta e Fernando de Mattos 
fundam em 1888, o "Jornal do PovoJ' orgam genuinamente 
republicano. Este priodico foi empastellado duas vezes, reap- 
parecendo ainda uma terceira vez, funccionando no predio 
onde hoje é a "Casa Cabral", durando até a morte do seu pro- 
prietario, João Baptista Góes. José Candido Antunes de To- 
ledo, fundou tambem em 1888, o "Noticiarista", orgam da 
partido catholico, que cont,ava entre seus collaboradores, 
monsenhor Nascimento Castro, Alvaro Guerra, Alfredo Mon- 
teixo, dr. Eusebio da Camara Leal e outros. 

Ainda no mesmo annr> apparece a "A Vespa'' de duração 
ephemem. 

No anno da Repuhlica, circulava em Taubaté: o "Pro- 
gressista", "O Cdibri" e "A Patria Paulista", eram de 1890. 

1891, o "O Coilegial", e "O Yorte de Sáo.Paulo". "A 
Tribuna", "A Infancia", "A JuventudeJ1, "Colonia italianai' 
"1.5 de Maio", eram de 1892. "O Expositor' Christão", "O 
Lyrio" "Violeta" e "O Imparcial" - eram de 1893. 

Em 1895, publicava-se em Taubaté, o "Diario de Tau- 
baté", "O Popular", "A Cidade de Taubaté", e "A Semana. 
Official". 

Circulavam em 1896, "A Zagaia", sendo tambem do 
mesmo- anno "A Ordem", propriedade e direcçáo de Francis- 
co do Nascimento Tavares Filho. 

Contava ~ a " b a t é  em 1898 "O Diario de Taubaté", 
"O Commercio de Taubaté", o "Ensino", "A Violeta", "O 
Estudo", "O Vento", "O Bebé", "O Dote" "A Ordem", 
"A Semad," "A Na~~alb2", e out,ros menores, cujos nomes 
não nos occorrem. 

Trabalhavam na imprensa nesta epoca, Victo~ino de Car- 
valho, paeta e jornalista port,uguez, que aqui constituiu fami- 
lia e morreu ; professor Antonio José Garcia, Tavares Filho, 
Fernando de M+ttos, cuja collaboração dava popularidade ao 
jornal em que escreviam, qiie eram procurados com avidez. 



Com Tavares Filho, redigiu Fernando de Mattos o "Tauba- 
teano" e a "A Vanguarda", e ultimamente, o "Norte de São 
Paulo". 

Em 1902 Taubaté não contava mais jornal diario e não 
o conta até hoje, facto grandemente Iamentavel, visto como 
no tempo do Imperio Taubatb possuia dois bons jornaes 
diarios. 

A tentativa mais tarde posta em pratica nesse sentido, 
por Honorio Jovino, o mallogrado poeta das "Rimas Velhas" 
e do "Oasis", não logrou successo. Nessa época existiam o 
"Alvião", jopual espirita .redigido por Ernesto Penteado ; "O 
Estandarte", "Voz do Povo", e outros semanarios menores. 

Surgiu em 1904, "O Norte" de formato pequeno, editado 
por José Candido Autunes de Toledo e redactoriado pelo dr. 
Camara Leal. Hoje, tem "O Norte", como director e sr. Cor- 
nelio de Aguiar. Mais tarde appareceu "O Caixeiro", orgam 
da associação dos empregados do Commercio. Apparece no 
mesmo anno "A Verdade", semansrio de orientação catholi- 
ca, superiorment,e redigido, e de combate, editado por Luiz 
Santos. Ess- jornal succedeu 6, <Tribuna Popular., redigida 
successivamente por João Maccdo, Euclydes dc Carvalho e 
Fernando Ribeiro. 

Retirando-se do ' 'Jcx~al dc Taubaté", Victorino Coelho 
de Carvalho fundou "O Imparcial", literario, noticioso, indo 
depois fundar em Tremenibé, onde falleceii, "O Eco". 

"A Semana Official" era orgam da famara  em 1908. 
Em 1910, apparece "O Labaro", 'orgam do bispado de Tau- 
baté, semanario catholico de enorme tiragem e circulação,. 
cedeu hgar na arena jornalistica ao "Santuario de Santa 
Therezinha", que gosa de grande acat,amento em todo o paiz. 

"0 Libertario" appareceu em 1924, dirigido por ~ e r -  
nando de Mattos e como o nome indica, era um orgam de 
combate ao situacionismo local, que conseguiu vencer. Foi 
mais t,arde substituido pelo "Corrcir> de Taubaté", actual 
bi-semanario do Partido Republicano local. 

Quiririm e Tremembé, desta comarca, já tiveram os seus 
jornaes. "O Atalaia", o "Eco", a "Villa de Tremembé", o 

I 



"Santuario de Tremembé", "A Ordem" e os outros muitos ; 
infelizmente não mais existem. 

Muitos outros periodicos e revistas foram editados em 
Taub té ,  em differentes annos, da Republica até nossos dias. 
Dentre eUes, citaremos os seguintes, cuja lembrança nos 
accóde no momento: A "I?edbração1', dirigida por Deoclecia- 
no Góes, mais tarde por Fernando de Mattos, orgam de com- . , 
bate. A "Perola" literano-recreativo, redigido por Manoel 
Araujo e Alvara Carreira da Silva. O "hfimo", revista de Er- 
nesto Ludgero. "A Seára", excellente revista literaria de Ho- 
nono Jovino. A Veneravel Ordem Terceira, publicava os 
"Annaes Franciscanos". Eugenio Guisard redigiu ''O Ope- 
raio" ; Alvaro de Toledo escrevia o critico e humoristico "O 
Lyrio" ; o "Succo", orgam recreativo ; a "Seára", orgam dos 
seminaristas: "Polytheama Jornal" e a "Gazeta de Tauba- 
té", diario, dg qual foi director o mallogrado luctador Anto- 
nio de Castro Leão. A falta de uin jornal disrio numa cidade 
como Taubaté, é perfeitamente explicada levando em consi- 
deração as facilidades no transporte, quer da capital paulia- 
ta, quer da capital da Repiiblica, com que as grandes f,dhas 
diarias são trazidas para o interior. .4 tiido isto, accrescenta- 
mos ainda o preço irrisorio pelo qual são vendida?. Estas ra- 
zões, são argumentos convincentes, fazendo que, com raras 
excepções vingue no int,erior a imprensa diaria. Circulam hoje 
em Tauhaté os seguintes jornaes : "Correio de Taubat6" 
bi-semanaria ; "Santuario de Santa Therednha", semanario; 
"Estudante" quinzenal ; "Seára"; quinzenal ; "O Gymnasio", 
mensal. 

Finalizando este, diremos eni trabalho em separado, 
mais duas palavras snbre Francisco Ignacio Xavier de Assis 
Moura, José Gomes Xttvier de Assis, Antonio Daniel do Pra- 
do, Manoel José Rodrigues, Antonio José Garcia, Rarnabé 
Ferreira de Abreu e Costa, dr. Camara Leal, Alfredo de Rfes- 
quita, dr. José Francisco Motta, dr. Fernando de hlat,tos, 
.Deocleciano Góes, João Baptista Góes, Alvaro Guerra, Fran- 
cisco do Nascimento Tavares Filho, Victorin3 Carvalho, 
Euclydes Winther, Honsrio Jovino, Praxedes de Abrcu, dr. 



Affònso Moreira, Francisco Amaral, Candido de Toledo, Luiz - 1 
Santos, Candido de Toledo Filho, Castro Leão, Bento Ramos, 
Eusebio de Toledo, monsenhor Castro, Comelio Aguiar, e ou- 
t,ros muitos que dispenderam e ainda dispendem esforços, 
continuando a trabalhar em pró1 do engrandecimento da 
imprensa em Taubat6. 



POUSO ALEGRE E A SUA 
IMPRENSA 

Amadeu de Queiroz 
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Pouso Alegre e a sua Imprensa 

A CIDADE 

Não se sabe ao certo em que epoca foi conhecido o alto 
Sapucahy, embora Diogo Vasconcellos tenha affirmado que.  
por ahi passou, Bm 1601, a expedição de D. Francisco de E 
Souza, da qual fazia parte o allemáo Glimmer; o primeiro na- 
turalista que penetrou em nosso territorio. E' porem incontests- 
vel que pelos fins do seculo XVI, já se sabia da existencia 
de ouro, tanta no alto Rio Verde, como no alto Sapucahy, 
conforme Orville Derby, no seu trabalho : "Os primeiros 
descobrimentos de ouro em Minas Geraes". 

Diz Orville Derby que as descobertas das minas do alto 
Sapucahy passaram despercebidas porque eram pobres e 
o seu ouro "de lavragem" não existia em quantidade tal que 
fizesse desaparecer o preconceito geral contra as minas de 
ouro, dessa natureza. 

De facto, as jazidas do Sul de Minas nunca chamaram 
a attenpão dos aventureiros mineradores, salvo 'as Minas do  
Rio Verde, situadas entre Campanha e S. Gonçalo que foram 
muito procuradas, muito populosas e se constituiram o centro 
das explorações que deram em resultado o devassamente 
d e  todo o Sul de Minas. 
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Estavam eIlas em franca exploração quando houve a 
primeira contenda de limites entre as capitanias de São Paulo 
e Minas Geraes. ' 

Por essa occasião, Francisco Martins Lustosa, Verissimo 
João de Carvalho e outros paulistas influentes que residiam 
no districto de Campanha do Rio Verde, foram intimados 
pelas autoridades mineiras a deixar o povoado, em virtude 
de suas pretenções favoraveis 6 pouse de são  Paulo. 

Lustosa e os seus companheiros, em conseqiiencia do ulti- 
matum recebido, transpuzeram o rio Sapucaby, então limi- 
te entre as duas capitanias e estabeleceramse cm suas mar- 
gens. Ngum tempo depois, iniciaram as explorações que fize- 
ram de toda a região, cujo primeirci resultado foi a descoberta 
das ricas jazidas de Sant'Anna do Sapucahy, pelos annos de 
1743 a 1745. 

Em 1746, Francisco Lustosa e veres sim^ Joáo tomam 
posse do descoberto de SantJAn~.a e são nomeados pelo gover- 
no de São Paulo, respectivamente, Guarda -Mar e Intendente 
de suas minas. Deixando,depois, essas minas repartidas e em 
franca exploração, proseguiram nas suas investigações, dcvas- 
sando toda essa parte da bacia do Sapucahy. 

Veressimo João perlustrou os rios Cervo e Mandú, em 
cujas cabeceiras descobriram-se as famosas minas de Ouro 
Fino, mandando em seguida, abrir uma picada entre Sant' 
Anqa e o novo descoberto. 

Posseadas e divididas as minas de Ouro Fino, Lustosa, 
que já havia constriiido uma igreja em Sant'Anna, mandou 
constrnir outra em Ouro Fino o que, como diz Derby, ficou 
em flagrante desaccordo com a denominaçád de "quilombo" 
que os mineradores deram ao arraial, fazendo lembrar a astu- 
cia da raposa da fabuh. . . 

Francisco Martins Lustosa que foi tabelliáo em Mogy 
das Cruzes, no anno de 1735, era homem de grande energia, . 
intelligente e possuidor de cultura intellectual o que, ' na- 
naquella epoca, devia ser coisa. pouco vulgar. Veressimo Joáo 
de Carvalho, vereador em Mogy das Cruzes, figura de desta- 
que e, por algum tempo, companheiro de Lustosa na adminis- 
tração do. districto de Sant'Anna, era mui considerado pelos 
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mineiros, como autoridade pelo conhecimento que tinha da 
região que devassou, respeitado pelas suas qualidades civicas 
e, principalmente, pelas suas tendencias a favor de Minas 
Geraes, na 'questão de limites. 

A estes dois sertanistas quasi desconhecidos, devem-se 
todas as denorninaçües geographicas da região compreendida 
entre as serras do Cervo e São Domingos, nas nascentes do 
Itahim. 

Alguns annos antes dos factos a que nos referimos; Simão 
de Toledo Pisa, partindo de São Paulo, estabeleceu-se com 
carta de sesmaria nas paragens do rio Jaguary. Dahi estendeu 
as suas exploraçdes, cujo resultado foi a descoberta das minas 
de Jaguary, o que parece ter dado origem á actual freguezia 
de São José dos Toledos. 

As investigaqões de Toledo Piza e Lustosa - Verissimo, 
partindo, a piimeira, do Sul, e a segunda, do Norte, tendkndg 
ambas para o mesmo centro, tinham de se encontrar, o que 
aconteceu por fim. Este facto produziu a abertuta da estrada 
que atravessa toda a paragem comprehendida entre as serras 
Carquça,'BÔa Vereda, Pantano, Paredes e Palmital, de um 
lado, é o Sapucahy de out,ro; fechada ao Norte pela serra do 
Cervo e ao Sul, pelas v&cntes da Mantiqueira. 

Essa estrada que, a principio, foi um prole~gauiento do 
caminho que vinha de São João De1 Rey para Campanha e 
SaritlAnna, até encontrar o pouso de Claudio Furquim de 
Almeida, ficou sendo depois, o caminho mnis curto entre São 
Paulo e Villa-Rica. 

Ao longo desse caminho se foram, então, estabelecendo 
paulistas e mineiros, uns com carta de sesmaria, outros 
como aventureiros, formando grandes fazendas de criar que 
deram origem a varias localidades, ent,re as quaes as cidades 
de Jaguary, Cambuhy e Pouso Alegre. 

A primeira sesmaria concedida no percurso dessa estrada 
foi ao paulista Claudio Furquim de Almeida, pelo Conde de 
Bobadella, em 1762. 

Pelo que nos foi possivel averiguar, Furquim de Almeida 
já habitava a paragem desde 1757, com fazenda de gado 
vacum e criaçãd de emas. Dessa fazenda originou-se apenas 
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,um insignificante povoado que tem hoje o nome de Itapeva, 
sit.uado ent,re Santa Rita da Extrema e Jaguary.! 

Kaquelle tempo erh essa fazenda um ponto de pouso e 
um logar geral e officialmente denominado - Pouso Alegre. 
Ainda hoje, em alguns mappas geographicos do Estado de 
Minas, esse logar vem assignalado com o dito nome. 

Na mesma epoca, isto é, em 1757, mais ou menos, alguns 
aventureiros estabeleceram-se mais adeante : uns em Caman- 
docaia, (Jaguary) outros em Campo Largo, (Cambuhy) Do- 
mingos Soares onde é boje N. S. da ,Coneeipáo da E ~ t i v a  e 
por fim, Antonio de Araujo Lobato e Felix Francisco nas para- 
gens do Mandú. 

Em 1760, toda a grande bacia a que nos referimos estava 
minuciosamente conhecida e geographieamente denominada 
pelos exploradores que a devassaram, assim como offieial- 
mente administrada. 

A ambição dos aventureiros foi o move1 das grandes 
explorações que fizeram, no vasto territorio do Sul de Minas, 
em procura do ouro, ao longo dos seus rios e ribeiros. Nada 
encontrando, no emtando que se assemelhasse ás fabulosas 
minas' do Korte, para lá partiram em verdadeiro exodo. Mas 
a lavoura e a industria pastoril prenderam osque habitavam ao 
longo dessa estrada. 

Ahi se detiveram elles animados pela amenidade do clima, 
pela fertilidade da terra, pelos magnificos campos naturaes, 
e-ahi levantaram a s  suas cidades. . . 

Diz Bernardo Saturnino da Veiga, .no prefacio do seu 
"Almanaque Sul Minciro", de 1874, que "não t,endo á sua 
disposiçrío as informações que se podem ministrar as repar- 
tições superiorcs, te7.e de solieital-as por meio de agentes, de 
aideia em aldeia". . . 

Sabemos tambem que o proprio Bern.ardo da TTeiga, visi-' 
tou algumas das principaes cidades do Sul de Minas, afim de 
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colher pessoalmente informações bistoricas sobre a origem 
dellas e conhecer os factos mais notaveis occorridos desde a 
sua fundação. 

Com esse intuito, esteve na cidade de Pouso Alegre e 
ahi, na força do enthusiasmo das manifestações festivas dos 
seus eo,rreligionarios politicos, ouviu algumas pessoas da cidade 
que lhe convinha serem bem informadas. Anotou o que lhe 
contarasi.sobre a origem de Pouso Alegre e escreveu, mais 
tarde, o que consta do seu almanaque. 

Quem foram esses informantes e o credito que mereciam 
não se sabe. Diz simplesmente o historiado; urbano - "Ve- 
lhos moradores do lugar". Quem nos dirá não terem sido ' 

* desses' informantes que, profundamente compenetrados das 
suas funções de tedemunha historica, acabam inventando, 
augmentando o pouco que sabem e mentindo muitas vezes. 

Eis, porem, o que consta do Almanaque louvaminheiro, 
á pagina 221. 

- Segundo a tradição que se tem comervado, quem pri- 
meiro habitou as margens do Mandú, foi um aventureiro de 
nome João da Silva. 

Prosperando em sua lavoura fez João da Silva, no fim do 
seculo passado doação do terreno neces~r io  para edificaçáo 
, de uma igreja dedicada ao senhor Bom Jesus. 

Construiu-se capella com auxilio de a!guns moradores 
visinhos e, no anno de 1795, o padre Francisco de Andrade 
Meilo, que entáo residia na par~chia de Sant'Anna do Sapu- 
cahy, veio resar a primeira missa que houve nesse logar, fi- 
cando, desde então, como eapellão particular. 

Em 1797, o governador D. Bernardo José de Lorena, 
Conde de Sarzedas que, de São Paulo fora transferido para 
a capitania de Minas Geraes, passou pelo nascente povoado, 
onde veio a seu encontro o juiz .de fóra da Campanha, Dr. 
José Joaquim Carneiro de Miranda. 

Encantados pelo sumptuoso panorama que se deseortina- 
va a seus olhos e pelos vastos elimpidos horizontes que os cer- 
cavam, conta-se que um daquelles personagens dissera : "Isto 
não devia chamar-se Mandú, mas sim Pouso Alegre". E dahi 
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veio a denominaçãoque o povo e a lei, posteriomente, sanccio- 
naram". . . 

Depois que Bernardo da Veiga escreveu isso que ahi 
fica, ninguem mais escreveu coisa alguma a respeito do mesmo 
assumpto, e nem por mera curiosidade procurou indagar se 
era ou não verdadeira essa historia de um aventureiro J o ã ~  
da Silva, com a sua prosperidade ; seu donativo ; essa primeira 
missa; esse encontro de Miranda com Sarzedas e consequente 
baptismo do logai por um desses illustres homens. 

Tudo quanto se tem escripto sobre Pouso Alegre, de 
1874 para c&, nos annuarios volumosos do Estado ; nos alma- 
naques ephemeros ; nos relatorios de visitadores sanitarios e, 
atE, em memorias episcopaes, tem sido copia commodista e 
servil dos cinco periodos em que Bernardo da Veiga contou, 
talvez para sempre, a historia da origem de Youso Alegre. 

Nós tsmbem, na nossa já longinqua mocidade, ouvimos 
contar por gente velha da cidade que o primeiro habitante das 
margens do Mandú, foi um paulista apelidado Manduca que 
vivia da pesca e dava passagem, como barqueiro, no rio 
que lhe tomou o nome. 

Esta versão não tem nenhum fundamento e toca as iaias 
da tolice porque, a serio, não se pode' admittirbarqueiro num 
rio pequeno que dá váo em qualquer part,e, ri.0 tempo da sec- 
ca, unica epoca do anno, em que como é geralmente sabido, 
viajava-se pelos sertões. Fóra ainda a ingenuidade de conceber- 
se um aventureiro vivendo de pesca sosinho, ou dando pas- 
sagens onde não havia passageiros ! 

Regeitando-se, pois, de uma vez para sempre, esta hypo- 
these infantil, só fica subsistindo o que contou, ou antes - 
lyrisou, Bernardo da Veiga, no seu contestavel almanaque 
de '74, lacrimal historico do Sul de Minas. 

Logo que se estabeleceram os aventureiros nos sertões 
do Sapucahy, foram conhecidos todos os proximos affluentes 
desse grande rio - o Cervo, o Itahim, o Sapucahy-mirim e o 
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Mandú, pequeno rio que banha a cidade de Pouso Alegre, 
situada á sua margem esquerda cerca de um kilometro de 
sua foz. 

O nome que lhe deram os primeiros exploradores da re- 
gião' não provem, como querem alguns, da palavra "Mandu- 
a", modo incorrecto de dizer Manoel entre os indios civili- 
sados. Não tem ainda origem nas expressões lembradas por 
Theodoro Sampaio, no seu livro "O Tupi na geographia nacio- 
nal". Expressões que designam uma especie de fantasma com 
a figura de um feixe ou molhe de folhas, usado nas festas das 
aldeias, ou a pequena ave impassivel, chamada Mandú-tolo. . . 

Segundo nossa desvaliosa opinião, só se pode admittir 
o nome Mandú como originado de Mandy pelo facto de ser 
notavel a abundancia demandys naquelle rio. E' sabido geral- 
mente que, no inverno, esse é o unico peixe que se encontra 
no Mandú, tanto que, nessa epoca do anno, cri velho costu- 
me em Pouso Alegre, fecharem-se parys, que só produziam 
mandys, das especies branca e amarella, e de todos os ta- 
manhos. 

Como Q natural, os exploradores faziam as suas viagens 
somente no tempo do frio e os que se prevaleceram da pesca 
no Mandú, por essa estação, apenas apanharam mandys. En- 
tão, mui naturalmente, denominavam elles o rio do Mandy 
que, por uma natural rasão de pronuncia, passou ser Mandú. 

As modalidades regionaes da lingua tupi modificaram 
muitas das suas palavras. O I-agua - monosyllabo e vogal 
gutural, não encontra nenhuma graphia que represente esacta- 
mente a variedade de sons que lhe têm sido attribuidos. Não 
existindo, portant,~, em portuguez o som do Y grego ou U 
dos francezes, a pronuncia gutural tupi ficou, ora equi~~alen- , 

te a i simples, com9 nas palavras Ipanema etc.,ora equivalente 
a U como Utinga, etc. 

Da mesma e difficil vocalisação do y grego, cuja gamma, 
como dissemos, está entre i e u, resuitou a desinencia em u OU 

hu que se nota em certas denominações do Nortee Sul do Bra- 
sil, como em Moyu - rio das cobras ; Cunhã - hu - rio das 
mulheres; Mondahu - rio do furto ; Tambahu - rio das 
conchas e Mandihu - rio do Mandy. 
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Modiíicaçâo igual deu-se com outros rios que t&m o 
mesmo nome - por exemplo o rio Mandú, no estado de 
Espirito Santo. Este rio tomou o nome do logar em que nasce 
- região dos indms Mandii, e bem assim o Mandu-mirim, ri- 
beirão das adjaceneias do primeiro, affluentes ambos do rio 
Doce. 

Em todos os mappas e documentos ant,igos que compul- 
samos, a palavra Mandú está graphada do mesmo modo, 
menos na carta chorographica da capitania de São Paulo, 
de 1766 - a mais antiga que conhecemos - onde 
consta graphada Mandúil. O nome &cripto assim, com dois 
us, um com sccento agudo, outro com accento circumflexo, 

- vem corroborar a nossa opinião. 

Existe ainda outro argumento, um pouco subtil mas de 
alcance psychologico. E' geral, tanto nos documentos antigos, 
como entre o povo noutros tempos, e ainda hoje, denomi- 
nar-se o rio do Mandú". Nunca vimos escripto ou falado 
"rio Mandú" simplesment,e, sem o possessivo. 

Para finalisar os nossos argume'ntos diremos ainda que 
fóra da carta chorographica aludida, e em qualquer outro 
documento da mesma naturhza, a palavra mantem-se, inva- 
riavelmente - Mandú. Jamais se encontra nesse nome qual- 
quer modificaçáo que revele transição de maneira a suppor-se 
que eiie foi originado de outra palavra qualquer - Manduea 
por exemplo. 

Com sobejas razões, e em vista de outros argument,os de 
que não nos servimos, pela natureza deste t,rabalho, estamos 
convencidos de que o nome Mandu, provem de Mandy. Rio 
do Mandy, ou rio do Mandú.. . 

Em 1764, era plenament,e conhecida a região do Mandú. 
Na ~roximidades de a ia  foz, existia já um Registro instituido 
pelo governo, para a fiscalisação do ouro proviniente das mi- 
nas de Sant'Anna e Ouro Fino que era clandest'inamente des- 
viados para Santos e São Paulo. 
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Em 1764, Luiz Diogo Lobo da. Silva, sahiu de São João , 
De1 Rey, para dar um giro pelos fins da mesma comarca. Em 
sua companhia levou Claudio Manoel da Costa, secretario 
do governo, conforme conta o proprio poeta numa ligeira nota 
do seu poema "Villa Rica". 

Nessa viagem que durou cerca de tres mezes, percorreu 
Lnie Diogo tresentas e cincoenta e seis leguas. A sua comitiva, 
partindo de São João de1 Rey, foi á Oliveira, Capitinga, Pi- 
umhy, .Barra do Sapucahy ; desceu ás cercanias de Jacuhy 
de onde seguiu atravessando o Mandú e visitando Saiit'Anna, 
Campanha, etc., etc. 

Chegando a comitiva a São João, Claudio hlanoel da 
Costa lavrou, ebi data de 26 de novembro de 1764, um termo 
ou accento da diligencia, fazendo o historico de toda a viagem 
e de onde destacamos o seguinte topico : ". . . passando de- 
pois do Camandocaia, nas visiuhanças do rio Jaguary Regis- 
tro do Mandú, Sapucahy etc." E mais adeante : "Igual- 
mente convieram que o antigo registro, chamado do Mandú, 
não devia continuar no sitio em que se achava etc.. . ." 

J á  existia, pois, o registro do Mandú com a designação 
de antigo, por occasião da viagem de Luiz Diogo que o mandou 
retirar porque ficava fóra da estrada que liga o arraial de 
Ouro Fino ao de Camandocaia. 

No assento da junta do Rio de Janeiro, em 1765, convo- 
cada pelo conde da Cunha para resolver sobre os limites das 
capitanias de São Paulo e Minas ~ e r a l s ,  existe a referencia 
seguinte : I'. . . Depois que os ditos governad~res se apodera- 
ram dos ditos descobertos, têm mandado mudar o Registro 
que estava no Rio Grande, primeiramente para a passagem do 
Sapucahy, logo depois para o rio Mandú, mais adeante dez 
leguas, etc., etc." 

Refere Diggo Vasconcellos, na sua "Historia Media de 
Minas Geraes", que Luiz Diogo, quando fez oseugiro, perlon- 
gou o Mandu, porem, no assento feito por Claudio Manoel 
não ha nenhuma referencia de viagem ao iongo do rio. O 
mappa apresentado por Luiz Diogo, ao conde da Cunha e que 
representa por um traço a carmim, todo o caminho do giro, 
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atravessa apenas o Mandú, partindo directamente de Caman- 
docaia para Sant'Anna. 

No auto' Summario de Atibaia, feito em 26 de março 
de 1789, para a verificação da posse da capitania de São Pan- 
10, depuzeram varias testemunhas, entre ellas Angelo Baptis- 
ta  que disse : "Entrando com uma Bandeira para a parte do 
Sapucahy-mirim, soube que se poz um Registro por parte de 
Minas Geraes, no no  Mandú etc." Miguel Carlos de Azevedo 
depoz : "Que Francisco Martins Lustosa, temendo ser preso, 
deixou a defesa dos limites da capitania, ficando no Sapucahy 
uma guarda, que passados annos puzeram o Registro no rio 
Mandú. . . Amaro Leite Morzes diz ainda : "Gomes Freire 
de Andrade mandou por ordem sua tomar posse detodasaquel- 
Ias terras mineraes, pondo uma guarda no Sapucahy e logo de- 
pois um Registro no kio do Mandú . . '' 

T+omaz Rubim de Barros Barreto apresentou-se em Sant' 
Anna do Sapucahy para a demarcação de Gomes Freire de 
Andrade, em setembro de 1749. O Guarda Mor Martins Lua- 
tosa o recebeu em termos qiie provocaram as iras do governa- 
dor, e recusou os offerecimentos de conciliação e de vanta- 
gens que lhe foram feitos. Afinal retirouse pacificamente, 
acompanhado de seus adherentes, deixando o campo livre para 
que se fizessi a demarcação summaria que se fez, dos limites 
entre as duas capitanias. 

Nessa occasião, 1749, foi posta no Sapucahy a guarda de 
que falam as testemunhas do Auto Summario, notadamente 
Miguel Carlos de Azevedo, dizendo que, passados annos pu- 
zeram registro no Rio do Mandú. . . 

Quem fez a mudan.ça do Registro foi Luiz Diogo, por- 
tanto foi elle creado entre os annos de 1749 e 1764. Admitin- 
do-se então o tempo medio de seis annos para justificar o que 
diz a testemunha-"passados annosl'-temos que o rcgistro 
foi creado em 1755, mais ou menos. 

A existencia, pois, de um Registro na paragem dri hiandú, 
em 1755, implica,por força, a existencia de m9ra;dores no lo- 
gar, salvo a hypothese inadmissivel de que o Fiel desse Regis- 
tro tenha sido o primeiro habitante do Mandú. 
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Não é crivei que o governo estabelecesse uma repartição 
fiscal em paragem longinqua e a entregasse a um homem 
aolitario o qual, quando muito poderia ter dois soldados em 
sua companhia. Mas isso de modo nenhum se pode admittir, 
porque os soldados de guarda, só eram concedidos aos regis- 
tros de grande movimento. Esse posto fiscal, portanto, não 
poderia ter existido ou funccionado em casa solitaria e no de- 
serto de uma estrzda. Ninguem poder& Conceber a existencia 
de funccionarios publicqs em tal isolamento. 

Alem destes argumentos, existe mais o seguinte : Em 
1762, foi concedida a Claudio Furquim de Almeida uma ses- 
maria na fazenda Pouso Alegre, logar conhecido hoje por 
Itapeva, entre Jaguary e Santa Rita da Extrema. No pedido 
de concessão, Furquim declara que já residia na paragem ha 
mais de cinco annos, isto é, desde 1757. Nesta data, existiam, 
pois - a fazenda Pouso Alegre, de Furquim ; morad&es no 
rio Jaguary ; estavam fundados Sant'Anna e Ouro Fino, e 
um povoado onde funccionava um Registro nas paragens do 
Mandú. 

De todos os docuigentos consultados e de todas as nossas 
considerações conclue-se que, muit,o antes da falada doação ' 
do patrimonio que deu origem a Pouso ~ l e ~ r e  já havia um 
povoado antigo nas margens do Mandú. E ainda mais : que 
esse povoado era relativamente grande, pois que, a expensas 
de seus habitantes foi construida nu logar uma igreja, onde 
celebravam-se missas de tempos em tempos e onde ainda ins- 
taliou-e a freguezia, ternpgs depois, no anno de 1811. 

Foi por meio de requerimento dos habitantes do povoado 
ao bispo D. Matheus, auxiliado por uma representaçãa do 
juiz de fóra da Campanha, que o principe Regente criou a 
freguezia na capella, vulgarmente conhecida, do Senhor Bom 
Jesus do Mandú. . . 

Em relação AO povoada do Mandú não houve provavel- 
mente o que ha em geral com povoados em formação : a ini- 
ciativa e vontade. de uma unica pessoa que, por dinheiro ou 
prestigio, consegue a criação de uma freguezia. 

A principal aUegaçã3 do povo, no requerimento a D. Ma- 
theus, "é que são mui numerosos os habitantes do logar" 
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a freguezia de Sant'Anna de territirio vastissimo, e a sua sede 
bem distante do Mandú. 

De tudo isto conclue-se, por fim, que o arraial formou-se 
lentamente, pouco a pouco, durante o tempo de quarenta 
annos. Portant,~, Joáo da Silva Pereira, ou João da Silva, como 
o criou o informante de Bernardo da Veiga e o consagrou um 
acto municipal que lhe deu uma rua em Pouso Alegre, não foi 
o fundador da Cidade. 

E' bem possivel que tenha sido elle o doador do patrimo- 
nio para a criação da freguesia, indo por esse modo, ao encon- 
tro dos desejos dos numerosos povoadores das terras que ad- 
quiriu.. . Concordamos em que a doação do patrimonio 
tenha sido feita por Joáo da Silva Pereira, visto como não 
existe outra lenda a respeito a não ser a que referimos - a 
do almanaque de 1874. Como é preciso existir sempre uma 
lenda para animar a frieza de nossa historia, é tambem razoa- 
vel que vá ficando essa, uma vez que o patrimonio da fre- 
guezia foi desmembrado de terras pertencentes a João da Siva 
Pereira. 

Mas, pela verdade historica, aqui registramos que, nos 
archivos das igrejas de Pouso Alegre- SantJAnna doSapu- 
cahy, bem como nos da Curia Metropolitana, de São Paulo, 
não existe o registro de doação do patrimonio de Pouso Ale- 
gre, nem referencias a tal facto. 

O que conta Bernardo da Veigs, no seu mencionado alma- 
naque de 1874, quanto ao nome de Pouso Alegre, dado ao ar- 
raial, ou pouso do Mandú, infelizmente é confirmado, talvez 
por copia, por Nelson de Senna, no "Annuario de Blinss". 

Antes, porem, de outras considerações, devemos lembrar 
o seguinte - que bem mostra como era feita a historia do 
''precioso" almanaque. 

Diz Jnsé Pedro Xavier da Veiga, nas "Ephemerides Mi- 
neiras", que José Joaquim Carneiro de Miranda- o juiz de 
f6ra que collaborou na denominação de Pouso Alegre - foi 
nomeado juiz de f6ra da Campanha em 25 de abril de 1799. 
AifreLio Valladão, na "Campanha da Princeza", diz tambem 
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que essa nomeação foi feita em 12 de maio do dito anno. Em- 
bora estes historiadores discordem quanto ao dia e mez em 
que se deu tal nomeação, são accordes, por fim, affirman- 
do que. a posse de Miranda teve logar em 1800. 

FÓi Carneiro de Miranda o primeiro juiz de fóra da Cam: 
panha,e n.&o tendo havido outra pessoaque se possaconfundir 
com elle, como se explica a sua ida ao Mandú, em 1797, naqua- 
lidade'de juiz, afim de receber Sarzedas, conforme conta Ber- 
nardo da Veiga ? A sua estada em Mandú, investido das func- 
ções de um cargo que não occupava, parece outra lenda ima- 
ginada pelos respeitaveis informantes do almanaque, ou pelos 
agentes de Veiga, "que andaram de aldeia em aldeia'' ajun- 
tando apontamentos historicos.. . Todavia é mui possive! 
que qualquer outra personagem de Campanha tenha sahido 
ao encontro do novo governador, talvez mesmo o proprioCar- 
neiro de Miranda mas sem o caracter official de juiz. 

Bernardo de Lorena passou por Pouso Alegre, e nem po- 
dia deixar de fazel-o, uma vezque por ahi passava tambem 
o caminho mais curto e unico frequentado, entre São Paulo 
e Villa Rica. E é muito natural que tenha coliaborado nade- 
nominaçáo do logar, ou seja mesmo o seu unicoeautor. Isso, 
porem, melhor se poderá explicar por meio de supposiçao 
ou informaçõ& razoaveis, que por intermedio do juis de fóra 
Miranda com as expressões poeticas e geitosas do historiador 
sul mineiro. ! 

Quando em julho de 1797, Bernardo José de Lorena, 
removido da capit,ania de São Paulo para a de Minas Geraes 
passou pela capella do Senhor Bom Jesus do Mandú - se- 
gundo o unieo historiador da cidade - applicou-lhe, num ver- 
dadeiro enthusiasmo poetico o nome de Pouso Alegre. 

No emtanto, observa Felicio dos Santos, fino chronista 
extranho ás lendas sul mineiras, que Bernardo de Lorena 
foi um individuo grosseiro, sem nenhuma preoccupapão pal- 
,ciana, incapaz de sentimentos delicados e sobretudo afamado 
pelos seus costumes devassos e dissolutos. 
. Quando foi da capitania de São Paulo, levou em sua com- 
panhia duas mestiças que eram suas amasias. Taes mulheres 
gosavam conjuntamente das mesmas regaliaa ; exerciam si- 
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multaneamente poder&a influencia sobre o governador, che- 
gando a ser as supremas autoridades do numeroso sequito de 
peões, tropeiros e serventes que acompanhavamo CapitãoMór. 

A respeito dessa viagem, conta uma caita que aqui vae 
referida por mera curiosidade, vist3 não ser authentica'-que 
os fardos mais pesados da bagagem e mais diffieeis de trans- 
portar eram as .amasias do governador. Tão gordas, tão man- 
donas e commodistas eram ellas que, algumas vezes, obri- 
gavam a eomitiva a estacionar por mais de uni dia em certos 
pousos, afim de dormirem e comerem a seu gosto.. . 

Em tão penosa viagem que se fazia de São Paulo a Ati- 
baia ; dahi a Santa Rita, Jaguary, Cambuhy, Pouso Alegre 
etc., etc., passava-se por uma paragem, ou ant,es, por uma 
fazenda chamada Pouso Alegre, cuja origem remonta ao anno 
de 1762. Esta fazenda pertenceu a Claudio Furquim de Al- 
meida, .por carta de sesmaria que lhe concedeu o conde de 
Bobadella, no referido anno, conforme já se disse. 

O logar existe até hoje e é menos que arraial ; ninguem 
o conhece mais por Pouso Alegre ; tem agora o nome de It'a- 
peva. E' uma tristissima região desolada e feia. . . 

Como a fazenda Pouso Alegre era um dos para 
quem ia de São Paulo a Villa Rica, por ahi passou Bernardo 
José de Lorena ; ahi pernoitou e talvez permanecesse por mais 
de um dia, em virtude de algum dos contratempos Commu- 
nissimos em viagens como aquella. Imagine-se o que t'eria 
sido a bagagem e comitiva. de um capitão-mór transportado 
de uma para outra capitania ! O numero de peões, tropeiros, 
serventes e bestas; a conducçáo de haveres, trens de cosinha, 
viveres e barracas ; todos os recursos e emfim para a travessia 
de urna região despovoada ! 

Dahi se deve concluir que as paradas mais ou menos 
longas, nos logares de recursos, seriam inevitaveis. Como 
quer que seja, o certo 6 que da Fazenda Pouso Alegre levou 
a comitiva a mB impressão da tristeza e falta de recurso de 
tal pouso. 

Em seguida, atravessando zona despovoada, cheiademor; 
ros e maus caminhos, o sequito de Sarzedas chegou ao Mandú, 
um povoado prospero e por isso mesmo de recursos. 
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Então, é provavel que ahi permanecessem por algum 
tempo e ahi recebessem alguem que tenha vindo de Campanha 
ao encontro de Lorena. . . 

Então - e aqui temos disposiçóes para concordar com o 
almanaque - "encantados com aa lindas paisagens e vastos 
horizontes'' e sobretudo com repouso e fartura ; tendo muito 
vivas as recordações da fazenda de Furquim, alguem dissesse, 
naturalmente, sem arroubos poeti'cos, por simples compara- 
ção : "Este logar 6 que devia chamar-se Pouso Alegre e não 
aquelle horrivel pouso de onde viemos". 

Cm baptismo feito assim, espontaneamente, é bem mais 
compativel com a verdade, que o lyrismo de um portuguez 
grosseiro, acompanhado de amasias, bestas e tropeiros. 

Alem do mais, não é natural que o desconhecido padri- 
nho de Pouso Alegre, se tenha lembrado por acaso de tal nome, 
existindo já, mui proximo, um logar assim chamado geral e 
officialmenbe. 

Bernardo de Lorena, ou quem quer que fosse de São Pau- 
lo para Minas, não poderia de modo nenhum desconhecer a 
fazenda Pouso Alegre, pois teria inevitavelmente de passar 
por ella, em vistal de ser ponto de pernoite. 

Por intermedio do Capitão Mbr ou de outro viajante 
qualquer, o que houve foi o mesmo que ainda hoje acontece 
com frequencia : uma transposição de nome, coisa.aliás muito 
explicavel, em se tratando d um nome como Pouso Alegre 5 
que corresponde ás condições especiaes, e encantadoras do 
logar. 

A designação Pouso Alegre dada a localidades nos estados 
de São Paulo e. Minas, é mais commum que parece. Conhece- 
mos cerca. de quinze logares com esse nome e de um delles sa- 
bemos que assim foi denominado pelo governo, em virtude de 
escolha e requerimentos de seus moradores. 

No Sul de Minas é frequentissima, até hoje, a transposi- 
ção de nomes entre corregos, sitios, serras e localidades. . . 
O nome Itajubá já tem designado nada menos de quatro 
paragens. 

Conforme o "Diccionario geographico" de Saint Adolphe, 
as minas da Campanha foram descobertas em 1720, sendo 
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a freguezia criada quatro annos depois. A respeito do mesmo 
assumpto, reproduzimos como argumento, o que diz o certi- 
ficado do Padre João da Silva-Caualo, Clerigo .e Presbytero 
do Habito de São Paulo : "Certifico em como entrei nestas 
novas minas de Itajibá, em adjunto com Geraldo Cubas' Fer- 
reira, com animo de assistir nellas, etc., etc." 

"Novas Minas de Itajibk, novembro 3, de 1723". 
Xo aut.3 de posse do-sertão do Rio São João (Jacuhy) 

em 1775, ha referencias ao "Rio Sapucahy das Campanhas 
de Itajubá (~tajibá, do certificado de Caualo) de onde se con- 
clue que Itajubá é denominação antiga da actual cidade da 
Campanha, ou de alguma localidade na mesma região onde 
existisse ouro, o que não cremos. 

A moderna cidade de Itajubá é muito mais recente e to- 
mou o nome do logar chamado Itajubá, hoje Itajybá Velho ' 

ou Soledade de It,ajubA, logo adeante da serra da Mautiqueira, 
euja fundação, conforme Vieira de Carvalho, foi anterior á 
abertura da estrada do Sapucahy. . . Itajubh é ainda o antigo 
nome da pedra hoje conhecida pelo nome de Bahú, 110 dis- 
tricto de São Bento de Sapucahy. 

O nome Paus? Alegrc, designando a capelia do ~ e n h b r  \ 

Bom Jesus do Mandú,pão era popular ou generalisado. Em 
nenhum documento anterior ao anno da criação da freguezia 
se vê t,al nome designando o arraial, o qual conserva intaria- 
velmente, o mesmo nome de Capella do Mmdú. 

O maior argumento que ha a este respeito, está nos ter- 
mos do alvará que criou a freguezia : "Hey por bem erigir em 
nova freguesia collada, a capella do Senhor Bom Jesus de 
Pouso Alegre - vulgarmente chamada do Mandú". 

Segundo a nossa desvaliosa opinião - formada p3r todas 
as razões que apresentamos, e mais, pela convicçáo que fo- 
mos adquirindo, atravez da leitura de muitos documentos his- 
toricos de varias naturezas, - o nome Pouso Alegre foi ado- 
ptado pelos moradcres do logar, e quando foi feita a represen- 

-se com tação pedindc a frewezia elles determinaram que fo- 
o nome de Pouso Alegre. 

Em vista, pois, das nossas considerações, é muito accei- 
t,avel admittir-se a traneposição do nome, feit'a naturalmente, 
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atravez do tempo, pelos viajantes, ou, o que é mais certo, 
a escolha deliberada, constante de representação do Bis- 
po . . Inadmissiveis são as exclamações theatraes do pesado 
Capitão Mór, Bernardo de Lorena, ou do aiiachronico juiz de 
fóra Miranda. 

O ~Mandú 6 um pequeno rio de cerca de 45 kilometros 
de percurso. Kasce em um d3s valles formados pelos contra- 
fortes da serra do Abertáo, e tomando o rumo NE, atravessa 
grande parte da bacia do Sapucahy, lançando-se depois no 
Sapucahy-mirim. 

A um kilometro mais ou menos acima da sua foz, passava, 
em 1750, a estrada de São Paulo a Villa-Rica. Na parte NO 
dessa estrada - nas vertentes da serra do Gaspsr, que vem 
morrer á margem esquerda do Mandú - esteade-se uma vas- 
ta  região de campos e matas. E' fertil, aprasivel e de clima 
muito-ameno, apesar da visinhança de vargens dilatadas e 
alagadiças que se estendem para o Sul - á margem direita 
do rio- tomando largamente a direcção de Leste. Abi da-sc 
o ponto de intercessão da sntigs estrada com o rio, e está 
hoje situada a cidade de Pouso Alegre. 

A observação detida da localidade, a vista de numerosos 
vestigios verificados, nos leva á convicção de que a primitiva 
estrada a que nos referinios, ao aproximar-se do rio, passava 
pelo espigáo do morro chamado Alto das Cruzes, e descia pela 
encosta da collina, onde fica o bairro das Taipas, ao longo do 
corrego, até se inserir no rio, no logar em que termina a rua 
antigamente conhecida da Cadeia Queimada. 

Nesse ponto começou-se a edifirar a povoação. 
Tendo-se em vista a 'natureza do terreno, ao Yort,e do 

rio,.chega-se facilme~te á conclusão de que o estabelecimento 
principal do povoado - a fazends de criar - cra situada na 
encosta da colina central que verte para o Mandií, ladeada 
por dois extensrs charcos que começam no fundo dos valles 
lateraes a essa colina e avançam, cortados ambos longitudi- 
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nalmente porum corrego, até ás margens do rio. A localisação 
dessa moradia deve coincidir com o centro da cidade de hoje, 
nas imediaç8es da Praça Senador José Bento.. . 

Via-se então, como ainda se v6 em muitos logares - a 
fazenda sitcada numa encasta e, ao longe, nas margens do 
rio, um pequeno nucleo de casas, ranchos e vendas, desti- 
nados ao commercio com os viajantes. . . 

Quem primeiro hahit,ou as  margens do Mandií foi o aven- 
tureiro Antonio de Ai%ujo Lobato, mais ou menos em 1750 
logo depois das expedições de Francisco Martins Lustosa e 
Verissimo João de Carvalho, ao  longo desse rio e do Cervo. 

Araujo Lobato, como todos que se apossavam de t'erms 
devoliitas, naquelles tempos, niinca foi importunado na sua 
posse pelo governo que, tendo a sua attenção voltada unica- 
ment,e para as minas de ouro, tolerava complacentemente os 
raros aventureiros que se estabeleciam em campos e matas 
para se dedicarem á l.avoura e criação de gado. 

Alguns annos depois de Araujo Lobato, um outro aven- 
tureiro de nome Felix Francisco, tambem se apossou de ter- 
ras no dit,o sertão. 

Mui frequentemente esses aventureiros eram homers 
de haveres, senhores de escravos e que,logo depois de se apos- 
sarem de terras nellas edificavam moradas, abriam planta- I ções, organisando, assim, verdadeiras fazendas. Como aconte- 
cia nessa ewca, consentiam e procuravam elles a installa- 
ção de novos moradores em suas terras. Esses moradorestra- 
balhando para si, embora sob o dominio dos fazendeiros, iam 
augmentando a prosperidade de taes estabelecimentos, locali- 
sados ao longo das grandes estradas: 

Entre os habitaotes da Fanenda de Antonio Aranjo 
Lobato, figurava João da Silva Pereira que, em 1756, adqui- 
riu por compra, as terras posseadas por Lobato e por Felix 
Fràncisco. , 

Como, poreiii, a posse dos vendedores não estava legi- 
timada, JoKo da Silva Pereira, depois de cultivar as ditas 
terras por mais de trinta annos, pediu ao  governo de Luis da 
Cunha Menezes, a cohcessão de uma sesmaria de tres leguas 
de comprido por uma de largo, a qual comprehendia, todas 
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'& terras por elle adquiridas. E a sessmaia lhe foi concedida em 
14 de junho de 1785. 

A demarcação della abrange toda a paragem que começa, 
por um lado, na vargem da barra dos dois Sapucahys ; sobe 
pela contrafortes da serra do Gaspar - onde está edificada a 
cidade - e segue pelos espigões, até descer no ribeirão das 
Anhumas e, por' outro lado, at,ravessa. o Sapucahy, terminando 
no ribeirão da Estiva, affluente do mesmo rio. 

Em virtude do grande valor dessa carta de sesmaria e 
pelo facto de não ter constado, até hoje, em nenhum trabalho 
bistorico, damol-a aqui, na integra : 
- Luiz da Cunha Menezes etc., etc. Faço saber aos que 

esta Carta de Sesmaria virem que attendendo ao que me repre- 
sentou por sua petição João da Silva Pereira, morador na Fre- 
guezia de Sant'Anna do Sapucahy, em terras que cultiva ha 
mais de trinta annos por compra que então delias fez a Anto- 
nio de Araujo Lohato, primeiro povoa& daquelle sertão, e 
outras mais, povoadas e cultivadas ao mesmo tempo daquellas 
por Felix Francisco, cujas se verificam entre os rios Sapucahy . . 
Mirim e Sapucahy-assu, tanto umas como outras em que se 
acha com actual cultura desde o referido tempo ; e porque 
as quer possuir na firma das Reaes Ordens, pedindo-mepor 
fim e conclus&o de seu requerimento lhe concedesse uma ses- 
mana de tres leguas de comprido e uma de largo para poder 
titular as sobreditas terras compradas por de outra forma o 
não poder fazer por terem extensão grande, sendo a maior 
parte campos de criar o gado vacum e cavallar com que se 
acha o supplicante nellas estabelecido, principiando-se a medi- 
ção no fim do Espigáo donde finda a vargem da barra de um 
e outro Rio correndo sempre pelo dito Espigão acima at6 
onde findarem as terras que o supplicante comprou que é 
o primeiro Ribeirão acima do Corrego chamado dos Maca- 
cos, que desagua para o Sapucahy-mirim e do outro, com um 
corrego chamado Lagoinh que desagua  ara o Sapucahy- 
Assu, fazendo-se o Pião donde mais conveniente f6r, por ser 
uma paragem quasisertáo inda th6 o presente, cuja concessão 
a requer com preferencia a outra qualquer na dita paragem, 
tudo na forma das ordens de Sua Magestade etc.. . . 
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Verifica-e por este precioso dócumento que a primeira 
sesmaria, concedida no sertão do Mandú, foi a João da Silva 
Pereira que adquiriu de Araujo Lobato e Felix Francisco - 
primeiros habitantes da paragem - as terras cuja posse legi- 
timou por meio da referida concessão. 

A carta torna incontestavel a demarcação a que nos re- 
ferimos, não só por absoluta eoincidencia h-drographiea, mas 

peias seguintes rasóes : Da vargem da barra 
dos dois Sapucahys ao ribeirão das Anhumas, a distancia é 
de tres leguas, e da mesma barra ao ribeirão da Estiva, no 
Sapucahy grande, é de uma legua - exactamente a extensão 
demarcada na scsmaria. A posição dos ribeirõ2s coincidc tam- 
bem e, por fim, não ha outro espigão - a não ser o dn serra 
do Gaspar -por onde possa correr a demarcação de um dos 
lados da sesmaria. 

O facto de se dizer no documento official que as terras 
ficam entre os rios Sapueahy grande e mirim - "entre um e 
outro rio" - cxplica-se em vista das cartas geographicas de 
1767, pelas qiiaes se vê que o conhecimento que, naqueUes 
tempos, se tinha da direcção dos dois rios, era exactamente o 
contrario da quc está hoje, scienrificamente determinada nos 
mappas mais recentes. Pelas cartas de '1767 observa-se que a 
curva. formada pelos rios, na sua juncçáo, era o inverso da 
curva determinada hoje. 'Invertendo-se, pois, a direeção actual 
dos dois Sapucahys, tem-se que a rcferida sesmaria ficava 
entre um e outro. 

Em consequencia do que referimos e das nossas consi- 
dera~ões sobre um documento incontestavel, a sesmaria conce- 
dida a João da Silva Pereira - referente ás terras cultivadas e 
vendidas por Araujo Lobato - foi a que deu origemá cidade 
de Pouso Alegre. 

Durante ss trinta annos que medearam entre a compra e 
posse legal de. Joãn da Silva Pereira, desenvolveu-se o povo- 
ado cuja origem foi o estabelecimento de Araujo Lohat'o no ' 
sertão do Sapucahy. 

Em 1766 já era o pouso do Mandú relativamente grande 
tanto que, nessa data, ahi estabeleceu o governo um Regis- 
tre para fiscalizar o ouro que sahia de Sant'Anna e Ouro Fino. 
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Cerca de cincoenta annos depois de sua fundação quando 
eram jh muit,o numerosos os seus habitantes,emprehenderam 
elles a criação de uma freguezia no logar, em vista de se lhes 
tornar difficilima a frequencia á Sant'Anna a cuja estola per- 
tenciam. Deram, então, começo á sua empreza com a constru- 
ção de uma capella feita á custa dos moradores do logar e ad- 
jacencias. 

Ein 1790, a capeila estava edificada nas proximidades da 
fazenda que pertencera a Araujo Lobato. A sua localisação 
coincide com o centro da actual praça Senador José Bento, 
onde está hoje o Nonumento da Immaculada Conceição, no 
jardim que existe na dita praya. 

Foi a igreja consagrada ao Senhor Bom Jesus dos Marty- 
res e, da sua erecçáo em deant,e, o povoado passou a chamar-se 
Capella 'do Mandú. 

Terminada a construção da Igreja, foi celebrada com 
grandes festad a primeira missa resada pelo Padre Francis- 
co de Andrade Melló, residente em Sant'Anna o qual, dahi 
por diante ficou sendo o seu capellão particular. 

Depois desse largo pass? para o seu desenvolvimento 
o arraial adquiriu novos elementos de progresso, mas ainda 
continuou como capella particular, apesar dos esforços e 
constantes pedidos de seus habitantes, no sentido de ser cria- 
da a freguesia. 

Augmentando-se consideravelmente o numero de morado- 
res da Capella e tornando-se porisso cada vez mais prementes 
as suas necessidades religiosas e administrativas novos esfor- 
ços foram feit,os, resolvendo-se a Mitra, por fim, auxilial-os 
no. seu respeit,avel intento. 

Por meio de representaqão do juiz de fora da Campanha 
e requerimento do povo, o Bispo de São Yauio, informou favo- 
ravelmente ao governo, encaminhando a sua pet'ição. Alle- 
gava ella a grande populaçáo do logar, a enorme extensão da 
parochird de Sant'Anna e pedia, finalmente, a criação da 
freguezia, com a denominação de Freguezia do Senhor Bom 
Jesus de Pouso Alegre. 

Attendendo ás informaqõ2s do Bispo D. Matheus, o 
Principe Regente, "houve por bem erigir - por alvarh de 6 
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de novenbro de 1810 - em nova Fregueeia collada, a Capella 
do Senhor Bom Jesus de Pouso Alegre. 

Segundo o que refere o almanaque, e já t,emos ouvido de 
oytros, o patrimonio da freguezia foi doadu por João da Sil- 
va Pereira, o que parece certo, por ter sido o patrimonio tira- 
do de terras que lhe pertenciam. 

Em nenhum documento publico de Pouso Alegre, desde 
a sua fundação, encontramos referencias a João da SilvaPe- 
reira e parece que elle já não existia ou se tinhamudado para 
outro logar, quando foi instalada a parochia. Do termo que 
então se lavrou, assignado por muitos moradores da Capella, 
não consta o nome de João da Silva Pereira, o que não é na- 
tural, tratando-se de pessoa que mais que qualquer outra era 
interessado no acontecimento. 

Segundo nossa opinião, 50813 da Silva, por fim, não con- 
concorreu mais que qualquer outro desconhecido, para a fun- 
dação e prosperidade de Pouso Alegre. Pela verdade, pois, 
de todos os documentos historicos, e para que se não cometa 
mais, daqui por diante, a injustiça de se atribuir a um o que 
foi feito por outro, quem fundou a cidade de Pouso Alegre 
foi Antonio de -4raujo Lohato, o primeiro habitante do Sertão 
do Mandú.. . 

. . E o povoado nasceu, cresceu, prosperou ; foi de fre- 
guezia a villa, de villa a cidade, de pouco em pouco, exponta- 
neamente pela. riqueza de suas terras, pela salubridade de seu 
clima, pelo encanto de sua topographia, pela sua excepcional 
posição geographica. 

"Aos vinte dias do mez de fevereiro de 1811, neste arraial 
do Senhor Bom Jesus de Pouso Alegre, dentro desta matriz, . 
appareceu o Reverendo José Bento Leite Ferreira de Mel10 
para o effeito de tomar posse da mesma matriz, cuja posse lhe 
deu o Reverendo José de MeUo e a elle recebeu mansa e paci- 
ficamente, sem contradiç&o de pessoa alguma e logo fez os 
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actos possessorios, tomando estola, beijando altar, sentando- 
se na cadeira parochial e mandando tocar os sinos, e por ver- 
dade de tudn % fez este termo em que se assignam, o Reve- 
rendo empossante, o empossado com o Clero, Nobreza, e Povo 
que se achavam". . . 

Desse modo installou-se a freguezia e assim Pouso Ale- 
gre iniciou a sua existencia official e religiosa. 

De accordo com a tradição e documentos ecclesiasticus, a 
criação da freguezia foi devida a necessidades religiosas e a 
instantes solicitações do povo, auxiliadas por fim, pela inter- 
~enção  favoravel do Bispo D. Matheus. Mas pelo estudo mi- 
nucioso da  vida do padre José Bento, tem-se a impressáo de 
que a freguezia foi criada principalmente pelos seus esforços 
pessoaes, perante o Bispo, constituindo esse acontecimento o 
seu primeiro e grande serviço á terra que desinteressada- 

- mente adoptou. 

José Bento Leite Ferreira de Mello, natural da cidade da 
Campanha, espontaneamente votado á vida clerical, deixou a 
sua terra aos vinte e dois annos de idade e transportou-se 
para São Paulo afim de completar os seus estudos. Nessa 
capital residiu em c~mpanhia de seu amigo e protector, o 
Bispo D. Matheus, até a sua ordenação, aos vinte e cinco 
annos, em 1809. 

Tendo recebido ordens, procurou, como 6 natural, estabe- 
lecer-se em parochia que lhe conviesse. Então, conhecedor do 
arraial do Mandú e das aspiraçórs de seus habitantes, in- 
tercedeu junto ao Bispo e assim, pelo seu prestigio foi criada a 
freguezia. Corrobora esta nossa asserção o facto de - quando 
foi criada e posta em concurso, a freguezia -,ter sido elle o 
unico concurrente e logo apresentado e oolhdo por carta do 
Principe &gente de 7 de maio de 1811. 

O arraial de Pouso Alegre, em 1811, contava já cerca de 
cincoenta fogos ; náo era, pois, o Mandii com meia duzia de - casa de apparencia miseravel de que fala Farnese. 

Ahi encontrou o Padre José Bento fortes elementos de 
vida, pessoal na altura de occupar logares na administrayão 
e apto para auxilia16 nos seus esforços pelos melhoramentos 
locaes. Alem disso, o Padre José Bento, logo depois de sua 
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posse, empreendeu engrandecer a povoação atraindo para 
ahi, muitos dos seus amigos e parentes. 

Por essa epoca existiam nas immedia~óes do arraial, 
grandes extensóos de terras devolut,as, as Gaes foram logo 
adquiridas por meio de concessões de sesmarias. Destacam-se 
entre verias, as que foram feit,as a Ignacio João Cobra 
que se estabeleceu com grande fazenda de criar ; ao Padre 
Dias de Quadros Aranha e, ainda, ao proprio Padre José 
Bento, no logar chamado Ribeirão das Mortes, onde tare ellc, 
até morrer, as suas fazendas. 

Cerca de vinte annos depois de criada, já. Pouso -4legre 
se dist,inguia entre as localidades Sul Mineiras, pelos seus 
progressos materiaes e principalmente pela cultura de seus 
habitantes. 

E num meio assim favoravel, o Padre José Benbo, já 
então homem notavel, em caminho das mais altas posições 
politicas, empreendeu - o maior dos progressos da epuca, a 
criação de uma imprensa. 

Empreendeu e realisou, fundando uma typagraphia na 
qual publicou, em 1830, o "Pregoeiro Constitucional". 

OS JORNAES 

Mim de que se possa bem avaliar o quesignifica o appa- 
recimento de um jornal em Pouso Alegre, no anno de 1830, 
torna-se necessario ,que lancemos um rapido olhar para o 
passado, procurando ver o que era a imprensa ha cem annos. 

Segundo contam indecisas historias da iiiiprensa 
americana, dois seculos depois da descoberta, appareceu em 
Boston a primeira gazeta da america, logo depois supprimida 
pelas autoridades britanicas da Colonia. 

Assim tnmbem succedeu na America port,ugueza, aper- 
reada pelo absolutismo desconfiado do governo da metropole. 

Em 1ni1 seiscentos e tantos, o conde Mauricio de Nas- 
sau, segundo consta, criou uma t,ypographia em Pernambuco 
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Como, porem, tal acontecimento não foi de todo averiguado 
fica como certo que a primeira typographia installada. no 
Brasil, foi no Rio de Janeiro, pelos meados do secnlo XVIII 
com autorisação e favores especiaes de Gomes Freire de An- 
drade, conde de Bobadella. 

Sob os auspicios de tão alta aut,oridade, fundou Antonio 
Isidoro da Fonseca - nome que merece ser lembrado - a 
alludida officina da qual sahiram a lume varios livros eoutros 
impressos em 1747. Não obstante, foi ella supprimids nesse 
mesmo anno pela ordem regia que t,anto desgostou Bobadella, 
obrigando-o perseguir a imprensa. 

D. João V reprimindo a primeira tentativa de imprenia 
colonial, assim ordenou : "Consta que deste Reino tem 
ido para o Estado do Brasil quantidade de letras de imprensa 
na qual n&o é conveniente se imprimirem papeis no tempo 
presente, nem ser de utilidade os impressores trabalharem 
neste officio, aonde as despesas são maiores que no Reino 
do qual podem ir impressos os livros e papeis ao mesmo tempo 
que delle devem ir as licenças da Inquisiçáo e do Meu Conse- 
lho LYtramarino, sem as quaes não se podem imprimir nem 
correrem as obras. Portanto se vos ordena que, constando-vos 
que se acham algumas letras de imprensa nos limites de vosso 
governo, as mandeis sequestrar e remet,ter para. este Reino, , 

por conta e risco de seus donos, a entregar a quem quizerem, 
e mandareis notificar aos donos das mesmas letras e aos of- 
ficiaes da imprensa que houver para que não se imprimam li- 
vros, obras ou papeis alguns avulsos, scm embargo de quaes- 
quer licenças que tenham para a dita imprensa, communi- 
cando-lhes que, se,fazendo o contrario, serão remetidos presos 
para este Reino". . . 

Esta ordem regia que admiravelmente caracteriza o ab- 
solutismo ferrenho da epoca, foi t,ambem mal dissimulada 
ameaça a Gomes Freire de Andrade. . . Ao benemeritogover- 
nador "que foi tão illustre nas armas e na sciencia da admi- 
nistração, quanto veneravel pela nobreza de seu caracter 
bondoso e recto". . . 

Depois da supressão da nossa primeira imprensa, decor- 
 eram mais sessenta e um annos sem nenhuma outra tentativa 
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até que, por decreto de 13 de maio de 1808- dia anniversario 
do principe regente - estabeleceu-se no Rio de Janeiro 1 

''Imprensa Regia". 
Entre as antigiis provincias do Brasil, Minas Geraes foi, 

chronologicameate, a quarta a contribuir com um periodico 
para o jornalismo nacional. Relativamente á instituição da 
imprensa, pode Minas ufanar-se por duplo motivo que Ihe 
dá singular notoriedade em todo paiz. Primeiro por ter sido, 
após a regia destruição da typographia de Antonio Isidoro da 
Fonseca, em 1747, o primeiro logar do Brasil em que surgiu 
a imprensa - em. 1807-um anno antes da typographia man- 
dada estabelecer pelo principe regente,no Rio de Janeiro. Se- 
gundo, por ter sido essa imprensa, bem coma a typographia 
que se lhe seguiu e que editou o primeiro jornal de Minas, 
de producção exclusivamente mineira, chapas, prelos, typos 
e mais utensilios ! 

Confirma tão extraordinario facto, a communicação do 
principe regente, ao governo provisorio da provincia, de ter 
concedido a Manoel José Barbosa, a permk%&o de ter uma 
typographia em Villa-Rica "cujos utensilios são todos feitos 
por officiaes dessa mesma vilia". 

Segundo Xavier da Veiga, Ouro Preto foi a primeira cida- 
de de Minas que teve imprensa, publicando em 1824 a 
"Abelha do Itacolomy". 

Este jornal não é notavel somente por assignalai o inicio 
da imprensa periodica em Minae Geraes, mas tambem como já 
se disse, pelo facto de serem todos os seus iitensilios fabrica- 
dos em Ouro Preto, então Villa-Rica. 

Era chefe das officinas que produziram este material 
typographico, o habil mechanico pratico, Manoel José Barbo- 
sa que, em todos ais trabaihos serviu sob as ordens e direcçáo 
do Padre José Joaquim Viegas de Menezes, o criador da im- 
prensa em Minas Geraes. . . 

O segundo logar coube a São João de1 Rey, com a publi- 
caçáo do "Astro de Minas", em 1827. 

O terceiro a Diamantina, com o "Echo do Serro", em 
1828. Segundo Felicio dos Santos, o material desta t y p o p -  
phia tambem foi fabricado por dois obscuros artistas patrio-. 
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tas - Manoel Sabino Sampaio Lopes e João Xepomuceno 
de Aguillar. 
- Estes dois homens só conheciam a imprensa de nome. 

Sabiam apenas que tinha sido inventada por Gutbemberg e 
que della sahia o jornal com que, se derrubam os tyranos. 
Não tinham a menor idea do que fosse uma typographia, mas 
um delles era ouriveg, formou uma matriz e fundiu os typos ! 

Em 1830, tres outras localidades mineiras publicaram 
jornaes : 

Mariana, a "Estrella Marianense", em 3 de maio. 
Pouso Alegre, "O Pregoeiro Constitucional", no :dia 7 

de setembro. 
Serro, o famoso "Sentinella do Serro", em fins do 

mesmo anno. 
Pouso Alegre, simples arraial, em 1830, foi, na ordem 

chronologica, o primeiro logar do Sul de Minas que teve im- 
prensa, e o quinto em toda a provincia. 

O que deixamos apontado, most,ra o quanto era difficil, 
ha cem anrios, montar-se uma typographia, e o que a publi- 
cação de um jornal representava de esforço e tenacidade.. . 
E Eonsiderándo-se t.al difficuldade, e o insignificánte numero 
de jornaes existentes no paiz, é que se avalia semelhante em- 
presa e o quê ha de progresso no apparecimerto de um pe- 
riodico como o "Pregoeiro Constit.ucional", num arraial per- 
dido no Si11 de Minas ! ' 

Commemorando o seu primeiro centenario, lembramos, 
de passagem, o que foi a imprensa que o antecedeu em Mi- 
nas, com o intento de fazer sobresahir a sua! grinde importan- 
cia historica e o seu valor bibliographico.. . Depois dare- 
mos a historia do mais notavel jornal de Pouso Alegre, assim 
como de todos que o succederam, durante cem annos. 

PREGOEIRO CONSTITUCIONAI, 

No dia 7 de setembro de 1830 - precisamente ha um se- 
eu10 - publicou-se o "Pregoeiro Constitucional". 

Este jornal foi o primeiro de Pouso Alegre e o primeiro 
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do Sul de Minas. Fundado pelo Padre José Berto Leite Fer- 
reira de Meiio, subsistiu, segundo parece, até 1831. Não sa- 
bemos com exactidáo o tempo que durou, todavia, o numero 
mais recente que conhecemos traz a .  data de 4 de junho de 
1831. Est,e numere faz parte da collecção existente na Biblio- 
theca Nacional, em que c ~ n s t a m  63 numeros seguidos, a con- 
tar do primeiro. 

A "Imprensa em Minas Geraes", de Xavier da TTeiga, 
d á  o "Pregoeiro Constitucional" como existindo de 1830 a 
1831. E' certo que, em principios de 1832, já não se publicava 
esse jornal, continuando, no emtanto, n sua typographia com 
a mesma denominação. 

Até 1833 encontram-se, mui frequentemente, referencias 
á "Typographia do "Pregoeiro Constitucional", principd- 
mente em actas da Camara Municipal de Pouso Alegre, do 
anno de 1832, onde tambem se fazem aiiueóus :? falta de jor- 
nal n.0 logar. . . Posteriormente a 1831 não ha vestigios da 
existencia do ''Pregoeiro" em quaesquer outros documentos 
publicos da Villa. 

Deant.e, pois, da falt,a de numero mais recente que o já 
,mencionado e de qualquer outro meio de verificação como pbr 
exemplo, referencias ao "Pregoeiro" na imprensa geral, somos 
levados a affirmar que o periodico não durou alem de 1831, 
como, afinal, confirmam alguns hist,oriadores, ent,re os quaes 
Sacramento Black, grande conhecedor de assumptos biblio- 
graphicos. 

Arrefecido o ardof patriotico, no anno em que tanto se 
lutou pela organisaçáo politica do paiz, desappareceii o motivo 
da existencia do "Pregoeiro", que foi a divulgaçá~ ou defeza 
da "Constituição de P,ouso Alegre". E assim se explicaporque 
deixou de publicar-se. 

Mas a "Typographia do Pregoeiro Constitucional" man- 
teve-se e& actividade ainda por algum tempo, c sempre com 
o seu primitivo nome. 

Alem de varios trabalhos part,iculares, publicou ella em 
1830, o celebre projeeto de Const,ituição chamado "Consti- 
tuiçso de Pouso Alegre" e uma edição da corstituição de 25 
de março de 1824. Este trabalho typographico foi bem exe- 
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cutado e, relativamente, quasi nada inferior á edição que Sei- 
gnot Plancher fez da mesma constituição. O projecto "Cons- 
tituição de Pouso Alegre" apresentado em 1832, traz no fim 
da sua ultima pagina, os seguintes dizeres : "Pouso Alegre, na 
Imprensa do Pregoeiro Constitucional". 

O "Preg-miro" foi um jornal de combate, impresso em ty- 
pographia propria, adquirida unhamente para esse fim, pelo 
Padre José Bento. Lendo-se o "Pregoeiro" verifica-se que ja- 
mais teve intuitos mercantis ; não faz nenhuma referencia a 

t propria typographia, tá3 pouco publica o seu expediente com- 
mercial. Foi jornal de assignantes honorarios e escolhidos, de 
pequena e cuidadissiina tiragem. 

A impressão que deixa a leityra do notavel jornal de 
Pouso Alegre, é a da nobreza de seus redactores e aristocracia 
das idéas que propagavam. 

Tinha o "Pregoeiro" quatro paginas de texto, impressas 
a duas columnas, formato 20x30, iufolio. Publicava-se duas 
vezes por semana, ás quart,as e sabbados, e t,razia no cabega- 
lho, logo abaixo do tit.ulo, a divisa de Bernis : 

Outrager est d'un fou, flatter est a'un esclave, 
I1 faut banir l'audace, et nqn Ia li6erté, 
La balance a la main, peser Ia verité ! 
A sua typographia, trazida para Pouso Alegre em 1830 

ahi permaneceu por muitos annos. 
Depois de piiblicar o "Recopilud3r Mineiro", e já bastante 

desfalcada, passou a pértencer ao tabelliáo Joaquim JOSE dos 
Reis e Oliveira, que nella imprimia obras avulsas. Tempos de- 
pois foi ter ás mãos de Anbonio Iriheu de Paiva e dahi, segundo 
consta, foi para Cambuhy, desapparecendo depois de uma - 
Vez. . . 

Todos os typos dessa lendaria officina eram de bronze, 
como se verifica por alguns que possuimos. 

A typographia do "Prcg~eiro" erainstalada em uma peque- 
na casa que existiu entre a Praça Senador José Bento e a rua 
Adolpho Olyntho, ao centro da travessa chamada hoje João 
da Silva, ao lado esquerdo de quem entra da praça e onde ter- 
*na a casa que pertence actualmente ao advogado Dr. José 
Manoel dos Reis. 
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As notas referentes á localisação da typographia, nos fo- 

ram- dadas, ha muitos annos, por um dos seus typographos, 
o velho pousoalegrense João José de Barros Cobra. Segundo 
dizia, começou elle a sua vida trabalhando naquella officina 
onde ganhava menealment,e quatro mil reis - se o pagamento 
era feito com as novas moedas brasileiras - ou cinco mil reis 
se lhe pagavam em velho cobre portuguez.. . O enthusiasmo 
patriotico da epoca dava mais valor a moeda cunhada no 
paiz. 

O fundador da imprensa em Pouso Alegre foi o Padre 
José Bento Leite Ferreira de Mello, natural da cidade da 
Campanha. 

Creada em 1810 a capella do Senhor Bom Jesus de Pouso 
Alegre. o Padre José Bent'o recem ordenado, entrou no con- 
curso para provimento dessa igreja e foi apresentado ecollado. 
Logo depois foi nomeado vigario da vara, logar que nunca 
deixou. 

O Governo Imperial concedeu-lhe honras de Conego Ho- 
norario da Sé de São Paulo, e mais tarde o nomeou Cavalleiro 
e Commendador da Ordem de Christo. 

Nas eleiçõss ás cortes portuguezas, em 1821, foi o Padre 
José Bento nomeado eleitor da Parochia de Pouso Alegre ; 
em seguida eleitor da Comarca do Rio das Mortes e, final- 
mente, membro da Junta Eleitoral da Provincia. 

Achando-se em Ouro Preto, por tal forma se distinguiu 
como eleitor, que foi nomeado membro do governo provisorio 
que, então, foi instalado. Fez parte t,ambem do primeiro Con- 
selho Geral da Provincia de Minaa. 

Na primeira eleição de deputados geraes, os mineiros lhe 
deram um logar na deputação da provincia. De 1826 em di-' 
ante, interferiu sem interrupção nos negocias publicos, como 
representante da Nação. Em 1834, apresentado por Minas em 
list,a triplice de que faziam parte \rasconcellos e Manoel Igna- 
cio de Mello e Souza, foi escolliido senador, pelo Regente. 

Da biographia do illustre mineiro, publicada por Sisson 
na "Galeria de Brasileiros Celebres", destacamos os seguin- 
tes topicos que definem o Padre José Bento : • 

"O Senador José Bento era homem verdadeiramente su- 
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perior. Com a instrucçá.~ deficiente que em 1810 exigia-se de 
um padre, conseguiu á força de talento, tornar-se um dos vul- 
tos mais eminentes de um partido em que figuravam muitos 
homens notaveis. Não era um simples soldado, era um chefe 
precioso, dotado de intelligencia superior, que sabia combinar 
o ataque e a defeza e de uma vontade firme que não conhecia 
obstaculos. Est,as qualidades davam-lbe grande ascendencia 
entre os liberaes. Muitas illustrações do partido entregaram- 
se com docilldade á sua intelligente direcçáo. 

O Senador José Bento era tão felizmente organizado, 
distinguia-se tanto pelo seu talento e por seu caracter forte 
que, pode-se avançar, se tivesse tido uma educação literaria 
scientifica completa, teria sido o primeiro vulbo do seu tempo". 

Sempre na vanguarda do seu partido- batalhador deste- 
mido - offerecia seu peito aos golpes do adversario.' Por esse 
motivo, na sedição de Ouro Preto, voltou-se contra elle todo 
o odio dos abs'olut~istas. 

Jasé Bento foi deputado á Assembl6a Geral, durante tres 
legislaturas consecutivas. Na camara o seu papel foi proemi- 
nente e, em obediencia ao lema dos patriotas, de então : "Só 
é brasileiro quem é constitucional", enfrentou com energia 
a luta parlamentar, cujo ponto culminante foi o "7 de abril". 

A este proposito escreve A. Tralladáo, na "Campanha 
da Princeza" - A causa nacidhal não se pleiteou apenas na 
assembléa, agitou-se tambem na imprensa, o seu maior sus- 
tentactilo: Foi na "Aurora Fluminense" que o vrilto de Evaris- 
to da Veiga chegou á sua maior grandeza.. . Em 1830, José 
Bento funda em Pouso Alegre o "Pregoeiro Co~stitucioual", 
a primeira folha que appareceu no Sul de Minas, e que se ha- 
via de ligar para sempre á historia liberal do paiz ! Era um 
jornal vibrante - o ferro em brasa na chaga do absolutismo. . . 
E o "Pregoeiro Constitucional" repercute em Minas, como no 
Rio a "Aurora Fluminense" . . . 

Na "Aurora" estava o Principe da imprensa, não havia 
asperezas, e era o que convinha á causa nacional em um meio 
t i o  dividido como era o Rio de Janeiro. A "Aurora" começou 
"moderada". . . Em José Bento o jornalista era um accidente. 
Antes de tudo elle era um liberal e o "Pregoeiro"oseu instru- 
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mento. O "Pregoeiro" nasceu  liberal,'^ calor da sua linguagem 
ia bem naquelle meio". 

A acção politica deste jornal acccntuou-se principalmente 
em Minas aonde o espirito liberd dominava victorioso ; aonde 
o formidsvel parlamentar rluc foi Bernardo de ~asconc~l los ,  
communicava antecipadamente a Pedro I, a derrota do seu 
ministro Silva Maia. . . aonde o proprio Imperador foi rece- 
bido pelos sinos que dobravam funebres pela morte de Libe- 
ro Badaró !. . . 

E a obra de "7 de abril" que em hoa parte foi devida aoE 
grandes politicos mineiros, teria fracassado emta.nto se o 
patriot,ismo dos liberaes não acudisse em tempo. Então, logo 
que se abriu a Camara, José Bento propunha que se organi- 
=se com toda a urgencia a milicia civica, pois estava em 
perigo a0seguran$a publica. F: assim foi : - os exaltadns pro- 
vocaram motins, os militares se insurgiram, e o paiz ter-se- 
ia anarchisado, se Feijó niio tivesx resist,ido com apoio da - 
guarda civica. 

Evitada a snarchis, outro perigo veio ameaçar o psiz 
- a restauração. Exaltaram-se os retauradores contando com 
o Senado, onde eram numerosos os amigos de D. Pedro I 
que se oppunham i s  medidas liberaes approvadas pelacama- 
ra, na reforma da Constituição. . . Preparou-se então um 
golpe de E:stado assumindo alçamara as funcçóes da Assem- 
bléa Nacional para-votar a constituição. 

Para tal fim já havia sido elaborado um projecto, faaen- 
do aniplas concess0es a?s principias liberaes para t,irar aos 
partidos o pretexto de luta. Essa nova constituição fora tra- 
i d a  por José Bent,o, impressa e prompta para ser discutida, 
era a "Constituição de Pouso Alegre". 

Diz o Barão Homem de b,fello : "A constit,uição nesta 
oceasião redigida para ser votada na sessão de 30 de julho, B 
um documento historico de grande valor, por ser como unia 
profissão do fé politica do tempo. Ahi estão exarados os prin- 
cipio~ e as ideas do partido "Moderado" que cstcve senbor dos 
destinos do Brasil desde 7 de abril. EstL constituição foi im- 
pressa em Pouso Alegre, na "Typographia do Pregoeiro Cons- 
titucional",com o titulo "Constituição politiea do Imperio do 
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Brasil, reformada segundo os votos e necessidades da Nação". 
Diz tambemò operoso historiador possuir um exemplar 

dessa constituição que lhe foi offerecido por Ferreira França 
o qual a obteve por offerta de José Bento, seu collega na Ca- 
mara dos Deputados. E transcreve, na integra, a Constitui- 
ção de Pouso Alegre, na sua ohra : "Escriptos Historicos e 
Literarios". 

Na memoravel sessáo de 30 de julho, teria sido essa a 
constituição do Brasil, se não falhasse o golpe de Estado. O 
projecto de constituição desappareceu, m a  a "Constitui~ão . 
de Pouso Alegre" ficou, ficou qual programma de partido, 
como expressão que foi do sentimento liberal do paiz. 

E perante a historia é impossivel separarem-se dessa 
cmstituição, a figura politica de Jos6 Bento e o nome do 
"Pregoeiro Constitucional" I 

Em se tratando da imprensa em Pouso Alegre, seria gra- 
ve injustiça oalar o nome do illustre paulista Padre João Dias 
de Quadros Aranha. Foi elle o braço forte na redacção do 
"Pregoeiro", mantendo e redigindo esse jornal durante as 
frequentes ausencias de José Bent,o. 

Nasceu o Padre João Dias de Quadros Aranha, na cidade 
de Itú, no anno de 1784, ordenou-sc em São Paulo, aos 23 an- 
nos de. idade, em 180i. Residiu em Pouso Al&re desde 1818. 
Foi ahi coadjuctor da Parochia c depois da morte dc:José 
Ben.to, Vigario da vara até 1865, quando falleceii. 

Foi nomeado Conego da Sé de São Paulo e, em 1831, 
eleito deputado geral por Minas Geraes. Faz parte da Caniara 
municipal de Pouso Alegre desde a sua installayão, em 1832 
como vereador, occupando mais tarde o logar de presidente 
até18.74. Foi reeleito varias vezes para o dito cargo,servindo-o 
por ultimo, ininterruptamente-de 1841 a 1847. 

Do estudo acurado de t,odos os trabalhos municipaes do 
tempo da administração Quadros Arai.ha, verifica-se o seu 
patriotismo, a pureza de suas inten~ões e o seu grande amor 
pelo progresso e pela severa rect,idão admini6rativs. 

Todos os melhoramentos municipaes realisados no seu 
tempo, foram obra da sua clarividencia e patriotismo. . . Foi 
o grande amigo e ,leal correligionario de José Bento, a intel- 
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ligencia e a acção que o substituiam no jornalismo, na poli- 
tica e, sobretudo na luta continua pela prosperidade de Pouso 
Alegre, a t'erra que adopt,aram com amor, engrandeceram e 
onde repousam esquecidos e quasi ignorados. . . 

O nome de tão illustre pouso alegrense ainda não rece- 

, beu a conoagra$áo a que tem direit,~, mas suas obras, até hoje 
desconhecidas, .cst,áo indelevelmente assignalados nas velhas 
aetas da Camara Municipal, de Pouso Alegre. 

Foram elles - JosB Bento e João Dias - irmanados pelo 
sacerdocio ; pelo civismo e pelos principios democraticos ; 
pela intelligencia e pelo patriotismo - os fundadores da im- 
prensa no Sul de Minas, no primeiro jornal de Pouso Alegre. 

E o "Pregoeiro Constitucional", durante a sua existen- 
. cia, jamais se mostrou inferior aos grandes jornaes de seu , 

tempo. Manteve-se na altura de todos elles e tornou-se para 
sempre inesquecivel, illuminando as radiosas paginas do jor- 
nalismo nacional. 

E o clarão de civismo que project,ou, futuro alem, resplan- 
deceu ainda por muito tempo nas sombras de uma politicade 
odios que envolveram a cidade de Pouso Alegre ; apagando-se 
de todo, por fim, quando sobre ella cahiu a noite de sua Eda- 
de Media, que começa na tarde em que foi assassinado o 
padre José Bento Leite Ferreira de Mello. 
. Mas os cmtemporaneos honram o seu nome, glorificado 

no estandarte de Pouso Alegre. . . 

O RECOPILADOR MINEIRO 

Este foi o segundo jornal de Pouso Alegre e o que encer- 
rou a primeira phase do seu jornalismo. Iniciou a sua publi- 
cação em 6 de fevereiro de 1833 e terminou em 1837. 

Não se encontram colleções completas deste periodico ; 
a maior que se conhece compõe-se de 71 numeros e é a que 
existe no vasto e rico repositorio da Bibliotheca Nacional. 
Ahi, o numero mais recente que se encontra, traz a %ta de 
20 de junho de 1836. 



Conforme vagas referencias de alguns historiadores da ,f 
S. 

nossa imprensa, o "Recopilador" súspendeu nesse anno, a :p .$ 
sua publicação. Não obstante, tivemos occasiõa de mandar 
em 1897, para o Archivo Publico Mineiro - entre outros do- ,.' <$ 
cumentos de alguma importancia - um numero do "Recopi- :.I i L 

iador" datado de 19 de agosto de 1837. Pode-se, portanto, 3 
asseverar que, até esse anno, existiu o "Recopilador Mineiro". ..i 

< 

Tinha eile as mesmas dimeneõis do "Pregoeiro" e a mes- .j 

ma disposição typographica, isto é, era impresso a duas , .i 
c o l u ~ a s  e tambem in-folio. Publicava-se Ss quartas e ' 4  
sabbados ; assignava-se a 1$600 por trimestre e trazia a se- i 
guinte divisa : "Consentir que a perfidia, i traição e o des- ir 

i 
potismo offendam a liberdade, é um crime !" ?$ '?:I 

O "Recopilador", até o seu ultimo numero, foi impresso . 
na "Typographia do Pregoeiro Connstitucional" a qual sem- :$ 
pre assim se denominou embora passasse a pertencer ao "Re- :# 

3 
copilador", depois do desapparecimento do "Pregoeiro". Por .. < . 

esse tempo, transferiu-se ella para a antiga rua Direita - : 

hoje Adolpho Olyntho-estabelecendo+enacasa occupada com ..$ 
o ficina de selleiro,pertencente ao Sr. José Bernardes Junior. .i . , 

Em 1897 fizemos varias pesquizaa nesta velha casa, ten- .3 
do encontrado no seu tecto grande quantidade de jor&es, 1 
cartas e outros papeis, antigos, quaai tgdos deteriorados pelo 

cf 

tempo. De um montão salvamos apenas alguns numeros do i 

"Pregoeiro" ; "Recopilador" ; "Opinião Campanhense" ; um i 

:+ 
numero incomplet3 da "Abelha de Itaculomy" e varias cartas . ., 

do Senador José Bento dirigidas ao seu amigo Mayer. 
O "R.ecopilador" foi redigido por Modest3 Antonio i 

Mayer, auxiliado pelo Conego João Dias de Quadros Aranha . J 
e sob a orientação de José Bento. 

O pharmaceutico ModestoMayer, natural de Congonhas 
.I 

> !  
do Campo, residiu em Pouso Alegre desde 1825. Exerceu di- 1 
versos cargos publicos : foi vereador, supplente do Juiz Muni- 

. ,.% cipal, Delegado de policia, etc. Homem'sem convicqõ~s poli- 
ticas, esteve durante algum tempo filiado. ao partido liberal ; :, 

era companheiro de José Bento ; seu amigo, depois seu des- 4 
1 :  

afecto e, por fim - filiado ao partido conservador, - seu ,i 

adversario franco. 
i 

.? 

'! 
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Por tal conducta foi pessoa mais ou menos suspeita aos 
politicos e, apezar de ser pharmaceutico e dos cargos que 
occupou, náo deixou o seu nome ligado a nenhum melhora- 
mento local.. . . Ao contrario : o seu nome ficará para sempre 
mal,visto em consequencia do desapparecimento de livros de 

' actas da Camara Municipal referentes a seis annos detraba- 
lhos, cuja responsabilidade inteiramente lhe cabe. Fazemos 
esta aiserção em vista do que consta da acta da mesma Cama- 
ra, de 12 de janeiro de 1841. 

O "Recopilador", a náo ser o prestigio que lbc deu o nome 
de JosP Bento, não teve grande importancia politica no seu 
partido e, para nós só guard? o valor bibliographico. . . Foi 
um periodico de pronunciado cunho commercial ; de muita 
transcripção - como o seu titulo o indica - e pouco aceent,ua- 
do nas suas opiniõss polticas,, que eram liberaes. 

Comtudo, é justo que se mencione o seu esforço, o seu 
ardor civico c o quanto fez pelo bom nome de Pouso Alegie! 
em 1833, por occasiRo da sedição militar de Onro Preto. 

Reunida a CamLra Municipal na gloriosa sessão perma- 
nente de 1 de abril de 1833, mandou entregar B. Modesto An- 
tonio Mayer? todas as deliberaqõ?~ tomadas, para serem pu- 
blicadas no periodico da Villa - "O Recopilador Mineiro". 

E o"Recopi1ador" tudo publicuu, acompanhando os tra- 
balhos da Camara de artigos inflamados de. patriotismo, e 
que divulgaram por toda. a provincia os inesqueciveis actos 
que dignificaram para sempre a cidade de Pouso~legre, cujos 
pormenores não vêm a proposito neste momento. Referimos 

'apenas a coragem civica da cidade, o seu desprendimento pa- 
Qiotico, protestando e até reagindo pelas armas quando ir- 
rompeu o movimento poli'ico d~ dia 32 de março que depoz 
o Barão de Pontal. Por essa occasik, foram preso8 pelos sedi- 
ciosos, Bernardo de ~ascoucellos e o Padre José Bento que se 
achava na capital como membro do Conselho do Governo; 
cabendo então ao illustre vigario de Pouso Alegre, a gloria 
de ser uma das victimas escolhidas pelos absolutistas. 

Nessa phasc de sua euistenria, o "Recopilador" alcançou 
o mcsiho nivel dos grandes jornaes de neu tempo, mar- 
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cando 'indelevelmente nos fastos da imprensa mineira, um 
capitulo de patriotismo. 

O MINEIRO 

, 
Antes de cuidarmos da segunda phase do jornalismo 

pousoalegrense, que comeqa em 1873, com o apparecimento 
do '!O Mineiro", torna-se indispensavel que lancemos um 
rapido olhar sobre a vida da cidade, principalmente sob o 
ponto de vista politico e social. 

Com esse intuito, vamos transcrever alguns trechos do 
nosso trabalho : "O Senador José Bento" os quaes se referem 
ao que occorreu, em seguida ao anno de. 1844, depois do as- 
sassinato do Padre José Bento. 

' I . .  . Esse aviltante acontecimento que ecoou em todo o 
caiade maneira táo deshonrosa para os habit,antes de Pouso 
Alegre, encheu-os de vergonha, dando em resultado o deseon- 
tentamento geral, e consequente retrahiment: dc uns e mu- 
dança de muitos para outros logares. Por esse motivo ficou a 
cidade entregue aos inimigos politicos e pessoaes do seii fun- 
dador as8assinad0, OS quaes acobardados, não ousaram an- 
tepor á decandencia local eminente, o prestigio que lhes garan- 
ti a situação dominante e assistiram, covardemente, á'ruina 

, moral e material de Pouso Alegre. 
Foi em tal situaç20 de abandono e desgoverno que pre- 

ponderou no logar o element,S cujs. plasticidade se amoldou 
facilmente ás circumstancias e, resistindo á derrocada geral, 
veio a ser a base em que se assentou o dominio deum chefe 
absoluto. . . E foi assim que, dos tempbs luminosos de um pa- 
triotismo real e de um liberalismo consciente, pnssaram 08 

pousoalegrerses ao obscurant~isrno aviltado, nascido da8 sub- 
serviencia . . . 

De sua fundação á epoca do assassinato de seu fun- 
dador, Pouso Alegre que prosperava rapidamente, viu crescer 
ao lado de seu progresso, a fama de sua civilisação, essa lenda- 
ria civiiiiação que abria um parenthese original, no retarda- 
mento das povoaçõ?s visinhas e lhe deu um nome que a en- 
grandeceu por muitos annos ainda. . . 
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Mas sobreveio o abafamento da opinião que destmiu 
os partidos ; o medo substituiu o civismo ; o desanimo geral 
deu origem ao surto de um potentado, e Pouso Alegre desa- 
pareceu nas sombras de um senrilismo que perdurou pelo 
tempo de trinta annos ! 

Durante esse tempo, nada teria a revelar quem se aven- 
turasse a penetrar com intuito de historiador, os dominios 
do homem em quem residia o soberano poder e que impunhou 
o leme da direcção.. . para immobilisar na calmaria do seu 
prestigio poiitico, a marcha natural da cidade para o progresso. 

JosB Ignacio de Barros Cobra foi o chefe supremo do 
partido conservador, o filho de Pouso Alegre que, por espaço 
de trinta annos, governou descripcionariamente a vontade 
de seus patricios e os destinos de sua terra..  . 

A sua dominação foi a consequencia fatal do facto de ser 
elie ligado por parentesco ás duas poderosas familias que, 
at6 1844, disputaram entre si, na vida politica e social, a direc- 
çáo da cidade : a primeira, a do Senador José Bento, filiada 
ao partido liberal, e a segunda - a familia Barros - centro 
do partido conservador local e chefiada pelo seu maioral : 
Antonio de ,Barros Pereira de Mello. 

Desorganisada a primeira pela disseminação e retrahida 
a segunda por suspeita do crime commettido contra José , 
Bento, JosB Ignacio de Barros Cobra, apoisdo sobre a ruina 
moral de uma familia e material de outra, já em 1844 lançava 
naquelia terra propicia as primeiras raizes de sua futura domi- 
nação o que, aliás, seria empresa ao alcance de qualquer aven- 
tureiro men,os habil que elle. 

Homem de pouca instnieção e ciilturn, mas de grande 
intelligencia ; jamais animado pelo espirito de philantropia 
e progresso, José Ignacio, pelo tempo a que já nos referimos, 
deseuidou-se da prosperidade geral de Pouso Alegre.. . Pos- 
suidor de grande fortuna, rico proprietario, dispondo de real 
prestigio no Sul'de Minas onde, nesse tempo era numerosis- 
simo o partido conservador, não soube utilisar-se da sua exce- 
pcional posição e dos recursas de que dispunha em beneficio 
de sua terra natal. 
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Durante o seu dorninio não houve na cidade nenhum 
melhoramento material e nem ha noticias de qualquer empre- 
endimento de vulto, a não ser a construcçáo da Matriz, em 
1857. Mas esse tra'balho foi levado a effeito, unicamente pelos 
esforços pessoaes do Coronel José Garcia Machado.. . 

A cidade permaneceu abandonada, sem agua e sem luz ; 
sem estrabs, sem rendimentos, sem homens publicos que a 
dignificassem; sem opinião, sem imprensa, sem religiáo e 
justiça, sem partidos politicos e sem nome. 

Analysando-se friamente os acontecimentos que se deram 
em Pouso Alegre, depois da morte do Senador José Bento, 
reelbe-se-a indelevel e penosa impressá6 da decadencia local, 
que deu logar á supremacia de um homem, e tem-se a convic- 
ção de que Pouso Alegre não teve historia nesse tempo. 

Em 1873 o poderio do Coronel José Ignacio chegou ao 
seu apogeu. Então a sua vontade prevalecia sobre a oplnião 
geral e, =sim, já n&o havia partidos politicos na cidade. Os - 
seus homens independentes - e não eram poucos. - que 
professavam idem liberaes, retrairam-se systematicamente, 
descrentes da inutilidade de qualquer esforço, ou por timida 
pmdencia, deante do prestigio do cbefe,supremo que dispunha 
dos destinos da cidade e da iontade de seus homens". 

Foi nessa epoca, no fastigio de tal poder que se publicou 
o "O Mineiro", trinta e seis annos depois do "Ifecdpilador 
Mineiro". . . Trinta. e seis annos viveu 'Pouso Alegre sem im- 
prensa, escondida na penumbra de u m  inferioridade incom- 
-pativel w m  a sua origem, incompreensivel deante da sua civi- 
lisação.. . Viveu subjugada, mas esperando em silencio o 
tempo que trabalhava pela sua independencia. 

E ella veio, e a liberdade se restabeleceu e o chefe viu 
abalado o seu prestigio ao surto do liberalismo, até então 
latente, a ?spera de que soasse o toque de rebate e o toque de 
reunir, para entrar na luta e vencer ! E quem tocou a rebate 
foi o "O Mineiro" com a sua independencia, no seu destemor 
varonil, no seu ardor civico, pela penna amestrada de seu 
fundador e redactor-Polycarpo Teixeira de Almeida Queiroz. 

Iniciou o "O Mineiro" a sua campanha politi& e de re- 
generação social, chamando ás urnas os liheraes, ao mesmo 
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tempo que analysava; severamente e com justiça, os actos do 
director da cidade. O seu-redactor jamais se intimidou deante 
das consequencias de sua attitude. Não esmoreceu no seu 
conibate ao mandonismo, ferindo sempre de frente o adver- 
sario. . . As suas armas foram as ideas de liberdade e progresso 
que defendia e a verdade da causa que sustentava com ardor 
e desinteresse. 

Durante longo tempo lutou o jornalista pelo seu pro- 
gramma c pelos seus ideaes, até alcançar, por fim, completa 
victoria. 

Em 1874, convocados pelo redactor do o "O Mineiro", 
reuniram-se os velhos liberaes de Pouso Alegre. Foi uma imw- 
nente reunião politicaem que se tratou de arregimenhr o par- 
tido liberal. Consequentemente, elegeu-se um directorio, com 
poderes descripcionarios, cabendo a sua pr6sideneia a Poly- 
carpo de Queiros. E assim, com a organisação do directorio, 
voltou a postos o partido liberal de Pouso Alegre, depois de 
ttinta annos de indifferença e disperção. 

Desse memoravel acontecimento em deante, foi o part,ido. 
se fortalecendo pouco a pouco, até chegar de, victoria em 
victoria, ao prestigio que alcançuu em 1886.. . Ao mes'kno 
tempo, o velho chefe conserragor, perdia gradualmente a 
sua influencia politica. Nâo chegou, porem, a perder de todo 
o seu prestigio, conservou-o intacto, dentro das raias do seu 
partido, fraco embora, mas ainda disciplinado. . . Perdeu de 
todo a evidencia social, conservando todavia, intacto o espi- 
rito autoritario cpm o qual appareceu alguns qnnos mais tarde, 
num condenavel acto de violencia, qual foi o empastelamen- 
to  total da typographia do "O Mineiro" que, então, publica- 
va o "Valle do Sapucahy", um jornal anonymo, mas hostil 
ao seu part,ido. . . 

E assim realisoit-se a obra pat,riotica do "O Mineiro", 
o grande jornal que, reencetando a gloriosa t,radi$ão do "Pre- 
goeiro Constitucional", réstituiu Pouso Alegre, ao governo 
de si mesma., ao tempo que dava ao partido liberal o seuantigo 
brilhantismp. 

A esse jornal deve a cidade de Poiiso Alegre, a emanei- 
pação polit,ica. e social que até hoje gosa. 
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Imprimia-se. o "O Mineiro" em typographia , propria, 
montada por Polycarpo Queiroz, lago depois de sua transfe- 
rencia da cidade de Silveiras - em São Paulo - para Pouso 
Alepe. Essa typographia, inteiramente nova, estava em con-, 
diçõs de publicar um jornal de maior formato que o "O Mi- 

a neiro" e era considérada uma das maiores de Minas. 
Teve Polycarpo de QueiToz, como companheiros de re- 

dacção os seu irmãos Joaquim Augusto Moreira de Queiroz B 
e Luiz José de Almeida Queiroz . . 

Cm motivo de ordem pessoal nos embaraça agora, na 
,apreciação destes homens. Entendemos que essa tarefa deve 
caber a outros, em vista de tratar-se de nbssos muito proxi- 
mos antepassados. . . Em vista disso, passamos a tratar do 
jornal, sob o ponto de vista material e literario. 

O "O Mineiro" iniciou a sua publicação em 15 de novem- 
bro de 1873 e existiu até 1876. Em relação aos que o prece- 
deram, foi jornal de grande format,~, pois, media 60x35. 
Publicava-se semanalmente, aos domingos e era impresso a 
cinco columnas por pagina de texto compacto. 

Durante a sua publicaçõo, sustentou com toda a firmeza, 
n5o s6 seu programmaj politico kom o jornalistico. Todos os 
seus numeros trazem, invariavelmente,artigos politicos, scien- 
tificos e literarios, alem de chronicas e noticias gerêes de in- 
teresse. Era' bem redigido, bem revisto e muito bem impresso. 

O "O Mineiro" nem sempre se imprimia em papel branco, 
varias vezes as suas ediçõ:~ eram tiradas em papel de cores 
claras o que, de resto, era de uso para os jornaes de ha ses- 
senta annos. 

iYão sabemos da existencia de nenhuma collecção deste 

, precioso jornal a não ser a que possuimos, grandemente des- 
falcada. 

A typographica do "O Mineira" pertenceu, por contra- 
to  commercial, i firma Queiroz Junior & Leite, constituida 
por Polgcarpo Queiroz e Joõo Monteiro de Meirelles Leite 
que se responsabilisava pela edição do jornal. Depois 
de interrompida a publicação do jornal, passou a pertencer 
ao Sr. J. M. Meirelles Leite: permanecendo algum tempo 
sem publicar outro jornal. . . 

~ ~. 
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Os jmnaes que se publicaram em Pouso Alegre, depois 
do "O Mineiro", isto 8, de 1877 a 1885, anno em que appare- 
ceu o "Livro do Povo", já não tem o mesmo ardor politico, 
nem a exxltação dos que lutam por um ideal. Timbravam 
todos eUes em se declarar'impareiaes e, por fim, se reduziam 
a inexpressiveis commentadores de assumptos banalissimos e . 
de necessidades locaes de ordem material. 

Coisa nenhuma deixaram de si, varios desses jornaes 
a não ser o titulo, lembrado apenas por algum colleccionador 
curioso. 

Vão em seguida, na sua ordem chronologica. 

PROGRESSO MINEIRO 

Publicou-se de 28 de outubro a novembro de 1878. Des- 
tribuia-se aos domingos. Formato 45x30; impresso a 4 colum- 
nas ; Foi seu redactor e proprietario, João Monteiro de Mei- 
relles Leite. 

ECHO JUVENIL 

Pequeno jornal redigido pelos alumnos do Collegio Santa 
Cruz. Imprernia-se na typographia do "Progresso Mineiro" 
e apparecia quinzenalmente. A sua duração foi de um anno 
apenas. 

i DEZ DE DEZEMBRO 

Semanario de pequeno formato, 36x27, publicou o seu 
primeiro numero em 2 de dezembro de 1879 e existiu até se- 
tembro de 1880. Impresso a trescolumnas eeditadopor Silviano 
Pinto Barbosa, sob a gerencia de João Pedro de Oliveira Ma- 
chado. Tinha por epigraphe o "audaces fortuna juvat", de 
Virgilio, que nunca teve tão formal desmentido. 
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O primeiro numero deste jornal foi publicado em 4 de 1 

juiho de 1880 e o ultimo em agosto de 1881. Distribiiia-se aos 73 
domingos. Formato 45x32;  'impresso a quatro coIumnas. ?@ 

Não t,inha redactores' certos ; era propriedade de Amaral 
Junior & Santos, firma constituida por JosB Luiz Campos do 

1 
Amaral Junior e Antonio Branco dos Santos. 

.8 8 L 

.!$ 

1,IVRO DO POVO 

Iniciou a sua publicação em 24 de setembro de 1881 e 
foi propriedade da firma Queiroz & Amaral, constituida. por 
José L. Campos do Amsral Junior e Luiz Queiroz, sendo este 

I redactor unico. Durante o segundo anno passou a ser editado 
por José Ignacio Brandãz e á propriedade exclusiva de Luiz 
de Queiroz, seu redactor até o ultimo numero. Publicava-se 
cinco vezes por mez ; formato 50x36, impresso a quatrocolum- 
nas por pagina ; bem impresso e de bello aspecto graphico. 

Era o "Livro do Povo" geralmente lido em todo o Sul de 
Minas onde contava numerosos assignantes. A elevação 
de sua linguagem e rigida imparcialidade em assumptos poli- 
ticos, deram-lhe o brilhante nome que deixou. Sob o ponto 
de vista literario o "Livro do Povo" foi o melhor jornal que 
teve Pouso Alegre, de 1830 a 1889. 

O seu titulo só pode dispensar um programma, como é 
lembrado pelo proprio jornal em seu artigo de apresentação,' 
cujos topicos principaes adeante.reproduzimos para melhor 
conhecimento do brilhante pt?riodico. 

"Dizendo-nos "Livro do Povo", convem que se miba que 
não nos referimos ao povo dos comicios eleitoraes, que 
fazem a politica de campanario, e muito menos o povo das 
praças publicas que revolve e agita as más paixões, sem 
a consciencia de seus actos. . . Dirigimo-nosaos amigos das 
letras, do trabalho, da ordem, e da prosperidade.. . 
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Proselytos da abolição do elemento servil ; aplaudimos o 
movimento que se vae operando nesse sentido, julgando 

alguma coisa mais devemos aspirar aleni do gran- 
de passo dado pelo immortal Rio Branco. . . Filiados, pois, 
a esses prineipios de bom grado acceitamos qualquer coll~- 
boração que nos auxilie no comhate pela resolução desse 
grande problema". . . 

E de'accordo com tal programma o "Livro do Povo" 
sempre se manteve em nivel muito acima do vulgar. 

Em virtude de seus priricipios liberaes, o notavel propa- 
gandkta das idms ~holicionistas, teve os seus brilhantes ar- 
tigle, nesse assumpto, frequentemente transcriptos pe!os jor- 
naes do Rio e São Paulo. 

E' de toda a justiça que se dê ao "Livro do Povo" um 
logar de grande destaque na galeria da imprensa de Pouso 
Alegre. 

JORNAL DE POUSO ALEGRE 

4 
Publicou-se de 15 de fevereiro a seteinbro de 1885. Sahia 

aos doniingos. Formato 35x28 ; impresso a tres coluhnas. 
Verificando-se esse jornal não se encontra nenhum nome em 
seu cabeplh?, tanto de redactor, como editor ou proprieta- 
rio. Não ohstant,e sabemos que pert,enceu e foi redigid? pelo 
Dr. Francisco AJanoel Raposo de Almeida que, em 1885, 
transferiu a sua residencia de São José do Paraizo para Pouso 
Alegre, levando uma typographia. Foi jornal muit,o ephemero 
e quasi ignorado. 

T-ALLIC SAPUCAHY 

Appareeeu este jornal em 11 de novembro de 1885 e 
subsistiu até 27 de fevereiro de 1886 - Semanario ; impresso 
a quát.ro cslurnnas por pagina ; formato 46x32. Não tinha 
redaetor effectivo. Era propriedade de Joaquim Leonel de 
Azevedo*& Filho e editado por ~srèi1ian.o Fleming Braga 

Est,e jornal - dirigido pelo seu proprietario, pessoa de 
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todo extranha. ao mister de jornalista - sem medir conse- 
quencias, envolveu-se nas lutas da politica pessoal, franquezndo 
as suas cdumnas aos despeitados do seu partido. E tão mal 
succedido foi que, logo ao primeiro artigo que publicou - o 
desabafo de um correligionario demitido - tamanha irrita- 
çáo produziu no animo dos conservadores que, dois dias de- 
pois de apparecer o tal artigo - na noite de um para dois de 
março - teve a siia typograptia violentamente destruida 
- incendiada e empastelada em montõm 

Essa inqualificavel violcncia, de todo em todo imcompati- 
vel com a indole da cidade de Pouso Alegre, foi praticada 
escandalosamente, na prsça principal da cidade por uma 
horda de cerca de tresentos capangas do chefe conservador. 

Culminou ahi o odio que os conservadores de Pouso Ale- 
gre votavam á imprensa, esse odio tão manifesto no facto de 
nunca ter apparecido na cidade um jornal do partido cooser- 
vador. 

E dessa maneira tragica demppareceu a velha typogra- 
phia do "O Mineiro". Tão bem montada foi e tão conservada 
estava que, passando de proprietario a proprietario, publi- 
cou todos os jornaes a que já nos referimos e dos seusdestro- 
ços, cuidadosamente recolhidos, publicaram-se ainda dois pe- 
quenos jornaes : - O CORISCO - em abril de 1886 e A PHE- 
NIX - em novembro de 1887. O primeiro foi editado por 
Fleming Briti e o seguddo - orgam dos alumnos do Cdlegio 
Santa Cruz -- redígido pe!o prafessor Joaquim Guilherme 
Rotelho. 

R.efer?mq-nos a esses. dois jornaezinhos pelo facto de 
terem sido impressos em prelos de madeira, improvisados e 
o seu material typographiqo apanhado dos destroços e cinzas 
do "VaIle Sapucahp". . . Não t.iveram nenhuma importancia .. 

nem duração e, se figuram nesta resenha é pelo motivo acima 
expc~sto e ainda porque delihcramos que, deste nosso despre- 
tencioso t,raba.lha, f q s m  parte, sem excepção, todosos jornaes 
publicados cm Pgusn Alcgrc. 
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O SAPUCAHY 

Appareceu em 11 de dezembro de 1887 e suspendeu a 
publicação em 23 de dezembro de 1888. Proprietario e redac- 
tor, Antonio Dias Ferras. Semanario, impress3 a 4 columnas 
pequeno fwmato 38x27. 

O PYRILAMPO 

Jornal semanario, de formato redu~ido - 28x18. Publi- 
cou-se de 1 de novembro de 1889 a 28 de fevereiro de 1890. 
Era redigido por Zoroastro Luií. 

De 1890 em deante,isto é, depois do advento da repu- 
blica e desapparecimento dos dois partidos politicos que dis- 
putavam o poder, houve a desastrosa e Tranca decadencia do 
civismo nacional, a desorganisação dos costumes pnliticos e, 
dahi, a formação dos partidos locaes, animados pela ambiçáfi 
e pela intriga inseparaveis da politica pessoal. 

Nasceu de tal decadencia o mercantilismo da imprensa 
e, da defeza incondicional dos chefes de grupos detentores do 
poder com os seus.iavores - a tibieza e o desvalor dos jorna- 
list,as. 

Os jornaes publicados em Pouso Alegre, de 1890 em 
deante, na terceira e ultima phase de sua imprensa, já não 
conservam aquella feiçáo caracteristica dos jornaes do tempo 
da monarchia ; estes, mantinham certo respeito pela opinião 
publica, e guardavam verdadeiro decoro politico, não se atre- 
vendo ao elogio pessoal, desembaraçado e interesseiro. . . 

De maneira nenhuma queremos dizer com isto que essa 
foi a feiçiío commum aos jornaes de Pouso Alegre -por honra 
nossa não houve lá nenhum desse feitio ! Alludimos apenas ao 
cunho pessoal e transigente do jornalismo republicano, do 
qual, mais ou menos participou a imprensa nacional.. . 
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O NOTICIADOR 

Semanario publicado de 1 de janeiro a 30 de julho de .% 

1892. Impresso a quatro columnas, formato 36x27. Editor -3 
Zomastro ' Luz e redactor o academico de direito Antonio :I 
Felippe A. de Oliveira. 

i2 
4 

PATRIA "4 

Depois da publicação do "Noticiador", permaneceu a ci- 
dade de Pouso Alegre sem jornal por espaço de cinco annos. 
Mas em 10 de janeiro de 1897 foi publicado o primeiro numero 
de "Patria", periodico semanal, impresso a tres columnas, 
formato 36x27. Este periodico existiu até fevereiro de 1900. 

Folha catholica, teve como redactor o vigario JosB Pau- 
lino de Andrade, o mais ardoroso propagandista da creação 

' 

do Bispado de Pouso Alegre. Foi seu direetor e assiduo colla- 
borador o professor Cornelio de Faria, de Itajubá, habil ar- 
tista graphico e jornalista experimentado. 

1 SUL DE MINAS 

Publieou o seu primeiro numero em 24 de março de 1900 
e suspendeu a publicaçáo nesse mesmo anno. Orgão religioso, 
semanario, de grande formato - 56x36, impresso a cinco 
columnas. 

Foi seu redactor o vigario José Paulino de Andrade e 
diiector gerente, Cornelio de Faria, até o numero 24 ; dahi 
por deante foi substituido no cargo que occupava por Joaquim 
Lopes Vianna. Esta folha foi uma continuadora de "Patria", 
pois tinha o mesmo programma. A sua divisa era esta : "Pro 
ecclesias et patria agere et pati". 

SEMANA RELIGIOSA f 1 

, a  

Foi este jornal de Pouso Alegre o que alcançou maior 
tempo de duração. Appareceu o seu primeiro em 2 de janeiro, 

O 

i 
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de 1902 e ainda hoje (1930) se publica. Jornal official do Bis- 
pado, editor Jo5o Ribas d'Avila. Formato 27x19, impresso 
em quatro paginas a duas columnas, com a mesma divisa da 
"Patria". Tem hoje outro aspecto e maior tamanho. 

Orgam do "Club Casimiro de Abreu". Director A. 
Olyntho. Publicação quinzenal; pequeno formato 28x20;  
impresso a 2 columnas. Publicou-se de 14 de julho de 1902 
a 1903. 

O ESTUDO 

Jornal mensal do Collegio Diocesano de S. José publi- 
cando, unicamepte, os estudos literakos e scientificos dos 
alumnos do Collegio. Formato 33X25,impresso a tres colum- 
n a .  Publicoii-se por espaço de, dois annos. Tinha por divisa ; 
"Pro aris et facis". 

O CLARIM 

Publicou-se o primeiro numero em 16 de janeiro de 1904. 
Formato pequeno 30x23, impresso a tres columnas. Folha 
literaria redigida por Drausio Alcantara e João Rios. Não 
pudemos averiguar o tempo de sua duração, mas presumimos 
que nã.0 foi alem de 1904. 

.JORNAL DE MII'i.4S 

Iniciou a sua publicação em 31 de janeiro de 1904, sub- 
sistindo alguns mezes apenas. Grande formato 55x36, sema- 
na], impresso a cinco columnas. Foi seu fundador e redactor, 
Ramiro Garcia, natural de Itapira, tambem fundador da 
"Gazet,a de Itapira". Distintissimo jornalista que, mais tarde, 
I 
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redigiu diversos jornaes no seu Estado, exerceii o magisterio 
e depois de formar-se em direito, occupa logar de destaque na 
policia de São Paulo. 

MENSAGEIRO PAROCHIAI, 

Jornal da parobhia, apparecendo quinzenalmente ; publi- 
cou-se em fevereiro de 1904, formato 24x16, impresso em oito 
paginas a duas colwrnm. Não sabemos o dia de seu appare- 
cimento nem quanta t,empo durou a stia piiblicação. 

A VERDADE 

Orgam literario do Club 28 de Setembro, organisado pelos 
pretos de Pouso Alegre. Semanario, pequeno formato 26x16, 
impresso em seis paginas, a duas columnas. Publicado de 2 
de outubro de 1904 a março de 1905 ; Redactor Jos6 Americo 
da Silva e gerente, Mirabeau J .  LudoMco. 

CORREIO SUL MINEIRO 

Publioou-se de 15 de outubro de 1904 a 2 de janeiro de ~: 
1916. JornAl de grande formato - 5 5 x 3 8 ;  seis paginas a . .. 
seis columnas, publicação semanal, aos sabbados. 

Dedicado aos interesses do Sul de Minas teve como 
redactores João Ribas d'Avila e Archimini? de Barros, pas- 
sando de 13 de agosto em deante a ser redigidoexclusivamente 
por este ultimo jornalista de quem nos occuparemos mais 
adeante. 

Sob todos os pontas de vista foi o Correio Sul Mineiro 
o melhor e maior periodico da ultima phase do jornalkmo de 
Pouso Alegre. Bateu-se por todos os assumptos de interesse 
da zona e,de modo especial, pelacommunicaçáo diaria e direc- 
6a de Pouso Alegre com São Paulo, por estrada de ferro ; 
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6 '  

$ pele creaçáo do grupo escolar ; abastecimento de agua ; casa. 
de caridade, etc., etc.. Era impreaso em machina rotat,iva . 

C, Mariioni, a primeira que se montou e& Pouso Alegre. 
a '  

O ESTUDANTE 

E .. ~ 

Jornal literario dos alumnos externos do Gymnasio Dioce- 
$L sano. Propriedade de J. A. de Faria. 
5 
c Publicação quinzenal ; o seu primeiro numero t,raz a data 
1 
.. de 1 de janeiro de 1906. Formato pequeno - 24x16, impresso 
r a tres columnas. 
f 

o- 
? 

O MENSAGEIRO . 
r Boletim official da Confederação do Divino Espinto. 6 
3. Santo. Publicado em 1906, redactor e director Padre Alberto 
* 8  

r ,  Brigagáo. ~ o r m a t o  folheto inquarto ; deqoito paginas impres- 
sas a duas columnas ; publicação irregular, mais ou menos 

I: mensal ; 
.'.'. 

CIDADE DE POUSO ALEGRE 

Publicou-se de 11 de março de 1906 a 30 de janeiro de 
1910. Jornal semanario, de formato regular - 50x34 ; Im- 
presso a cinco columnas e com supplemento. Este jornal 
trabalhou com verdadeira tenacidade pelo bemestare progresso 
de Pouso Alegre ; entre as suas campanhas victoriosas con- 
tam-se - a communicação diaria e directa com São Paulo - 
via Sapucahy; o grupo escolar ; a casa de caridade ; o sar- 
geteamento e abahulamento das ruas centraes da cidade. 

Foi seu proprietario e redactor, Arcbiminio de Barros, 
' natural de Limeira, no estado de São Paulo, de onde transferiu 
sua residencia para Pouso Alegre, em 1903, quando assumiu 
a gerencia da "Semana Religiosa" orgam do Bispado. De- 
pois de ter redigido com brilhantismo e experiencia o "Cor- 
rio Sul Mineiro", fundou a "Cidade". Este illustre jornalista 
que representou papel mui saliente na imprensa de Pouso 
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Alegre, iniciou a carreira jornalistica em sua terranatal, tendo 
redigido &i, os seguintes jornaes : "Clarim", de 1899 a 1898 
e a "Cidade de Limeira", de 1899 a 1902, sendo este de sua 
exclusiva propriedade. 

A MOCIDADE 

Publicação quinzenal de 14 de agosto de 1906 a 16 de 
janeiro de 1907. Jornal de pequeno formato 26x18, impresso 
a duas columnas, redactores Carlos Meirelles Filho e pardal 
V. Alcantara. 

O LEVITA 

Appareceu em 6 de janeiro de 1907. Jornal de pequeno 
formato 33x24. Impresso a tres columnas ; 0rga.m religioso 
e literario dos Seminaristas de Pouso Alegre. Redigido por 
Martim Damy e Clerigo José Felipe. Em 1.O de novembro, 
ao iniciar-se o seu segundo anuo, publicou-se em folheto in- 
quarto, de trinta paginas a duas colurnnas, impresso em São 
Paulo.. . Ainda hoje se publica sem tempo determinado. 

Jornal semanal, pequeno formato 28x18. Publicou o 
primeiro numero em 11 de julho *de 1907, redactor Eliseu 
Lopes Camargo. 

O MANDU' 

Folha literaria dos bacharelandos do Gyrnnasio. Reda- 
d o r  chefe Menotti de1 Pichia. Publicaçáo quinzenal, formato 
28x18. O primeiro numero appareceu em 18 de agosto de 
1908. 

O POUSO ALEGRENSE 

Existiu de 15 de novembro de 1906 a 12 de janeiro de 
1908. Até o seu 22.- numero foi jornal essencialmente par t 
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dario, pertencente ao directorio presidido pelocoronel Vieira 
de Carvalho e sendo seu redactor o deputado Miranda Junior. 
Depois, entrou em nova phase, e deixando de ser politico 
partidario passou a pertencer a Eduardo Luz. Jornal sema- 
nario, formato 55x24, impresso a duas columnas. 

O POUSO ALEGltE 

Semanario publicado de 19 de março de 1909 a junho 
de 1910. Propriedade de Eduardo Luz & Companhia.. For- 
mato 38x27 ; impresso a 4 columnas ; durante os primeiros 
tempos de sua publicaçio teve como redactor João T. C. 
Beraldo. Nesse tempo deixou de ser imparcial e passou. a 
bater-se pela candidatura Ruy Barbosa, na campanha civi- 
lista. 

FOLHA POPULAR 

Appareceu em 27 de junho de 1910 e desappareceu em 
junho de 1912. Editor proprietario Eliseu Lopes Camargo. 
Folha semanal, formato 37x27, impresso a quatro columnas. 

Periodico seinanario, publicado em 9 de junho de 1912. 
Formato 38x28; impresso a quatro columnas, redactor pro- 
prietario Sergio Arnaldo Carnevale. Este jornal publicava-se 
em São Paulo, e depois de t,er interrompido, ahi, a sua publi- 
caçHo recomeçou-a em POUSO Alegre com o numero 367 do 
IT' anno. 

Diario illustrado. Publicou o seu primeiro numero em 12 
de outubro de 1914. Formato 38x27 ; impresso em 8 colum- 
nas. A duração deste jornal foi atA 21 de maio de 1916, tendo, 
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durante esse tempo, modificado por duas vezes as condições 
de sua publicação. Sahiu diariamente de 12 de outubro a 13 
de dezembro ; bisemanalmente de 20 de dezembro 'de 1914 
a 28 de março de 1915 e semanalmente de 1." de abril de 1915 
a 21 de maio de 1916 - ultimo numero. 

Pertenceu a uma impresa organisada pelo Dr. José Af- 
fonso de Mendonça, Alvaro Andrade e Dr. Candido Libanio 
passando a pertencer á Camara Municipal depois do r ~ g a t e  
das respectivan acçó-s. 

Nas tres p h e s  de sua publicação - diaria, bisemanal 
e semanaria - foi redigido respectivamente por seus redacto- 
res, Dr. José Affonso, Candido Libanio e Alvaro Andrade. 

Foi jornal bem feito sob o ponto de vista technico e pro- 
fissional, representando na vida jornalistica de Pouso Ale- 
gre o notrtvel papel de ter sido o seu primeiro diario. O seu 
apparecimento, dada a restricçáo do meio, representa por si 
s6 o esforço de homens que não se int,imidaram deante das 
difficuldades, tendo em vista a realisaçáo do seu intento. 

O Sul Mineiro deve, pois, ficar ao lado dos poucos jornaes 
que achamos de justiça destacar na imprensa de Pouso Alegre. 

GAZETA DE POCSO ALEGRE 

Folha semanaria, cujo primeiro numero sahiii em 4 de 
junho de 1916, e ainda se publica. Foi seu fundador e proprie- 
tario, Alipio de Souza Nogueira. Actualmente é propriedade 
de Sebastião de Araujo e redigida pelo Dr. João Tavares 
Correa Beraldo. Formato 42x28, impressa a cinco columnas. 

O IMPARCIAL 

Iniciou a sua publicação em 13 de maio de 1921 termi- 
nando em 1925. Semanario. Editado por Macedo, Ferreira & 
Comp. redigido pelo Dr. José Macedo, formato acima do 
wmmum 55x38, impresso a cinco columnas. 
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De 1919 em deante, publicaram-se ainda em Pouso Ale- 
gre varios periodicos dos quaes não possuimos iienhumuumem, 
nem tivemos occasiáo de ver; apenas lhe conhecemos os ti- 
tulos e as datas em que sabiram á luz. Segundo informações 
precisas que temos, são jornaes de pequeno formato e vida 
ephemera. Vae em seguida a relação deiles : 

O ALMOFADINHA - 1919 
JUVENTUDE - 1920 
A DEFESA - 1923 
O MARTELLO - 1925 
O QUINTA FEIRA - 1925 
A EPOCA - De outubro de 1926 a 1 de fevereiro de 

1928. 
ALVORADA - 1928 
O GRITO - 1928 
A GAZETA - 1929 
O GAVROCHE ; O GRILLO - D. XICOTE ; A PUL- 

GA etc.. . . 
Existem por fim as seguintes jornaes, sem tempo certo 

de publicaçZo : 
O TRABALHO - Orgam da Escoia Profissional Del- 

fim Moreira. Publicou o seu primeiro numero em 1 de outubro 
de 1917. 

ALMA BRANCA - Orgam do Club Literario Recre- 
ativo. 

O ACADEMICO - Do Centro Academico Afranio 
Peixoto. 

A LUZ - Orgam do Centro Literario Monsenhor Ma- 
mede. * * 

NOTA FINAL 

Commemorando o primeiro centenario da imprensa em 
Pouso Alegre, trazemos 9. publicidade este modesto trabalho 
de historia regional. fria, sem peripecias, cgmo 6 a historia de 
todas as cidades nascidas de primitivas lavouras. 

Dividimos o trabalho em duas partes. A primeira refe 
rente á origem d a  cidade e a segunda a sua imprensa, iniciada 
ha cem annos. 
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@ , Quanto a esta parte, o nosso intuito foi mostrar o pro- 
gresso inteiiectuai de Pouso Alegre, e concorrer com um pou- 
quinho para a historia da imprensa nacional, que ainda está, 

: ? y 
por se fazer.. . Quanto a outra parte, pretendemos iniciar 
o movimento de rectificação da historia do Sul de Minas, pois 
este trabalho é o primeiro que appareee com tal intuito. 

A historia dessa privilegiada região do Estado de Minas 
ainda não foi escripta. O que ba a respeito é s6 um almanaque 
de 1874, chamado ''Sul Mineiro", certa publicação laudatoria, 
sem authenticidade historica e que mal dissimula o intuito .<i 

commercial de seu autor. 3 .vs 

E' complemento deste, um outro trabalho nosso intitu- 
lado "O senador José Bento". Publicados ambos, teremos rea- 4; 

4 4  

lisado nossa tençáo : escrever a historia de Pouso Alegre, 3 :T; desde a sua origem at6 1844. 3 Para esse fim - alem de muitos apontamentos colhidos - 5  
em varias publicações e archivos - obtivemos outros forne- 3 ;  

i a  
cidos por diversos escriptores e jirnalistrts. Mas o maior e . .i 
mais valioso concurso nos foi &do pelos nossos iliustres ami- "7 

i 

gos, Pharmaceutico Olavo .Gomes de Oliveira, Presidente da 
Camara de Pouso' Alegre ; Dr. Theophilo Feu de Carvalho, .,.i 
do Archivo Publico Mineiro e F. de Salles Collet da Silva, S . .~ 
Director do Archivo Metropolitano de S. Paulo. i 

.L 

Setembro de 1930. 
? 
4 
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, .. 4 As "endradas" de Joaquim Fran- , 

cisco Lopes e ., ,I 

João Henrique Elliot h 
~? 

O Barão de Antonina 4 

d 
.i 

~ . ~ #  
O serviço de reorganisação da Bibliotheca e do Archivo '. 

de nosso Instituto, comquanto rão revelasse a existencia de ii 
i 

suppostas variedades bibliographicas ou valiosos acervos de .: 
-1 papeis dooumentaes, deu-nns pop&m o ensejo de encontrar f 

alguns manuscriptoa capazes de servir aos estudiosos de nosso -~ 
d 

passado. Na verdade são escriptos esparsos, e em parte ine- 4 
ditos. Ao carinho do nosso distinto consocio, Sr. J o b  Baptis- .i ' a  
t a  Aguirra, foram entregues e, por isso, estamos certos ... 

. ~ de que dentro em poucri poderão ser consultados por quantos 
se interessem por elles. De todos, dois manuscriptos, maltra- .a 

i tados aliás, chamaram a nossa attenção. São elles relatorios 
ou roteiros de viagens feitas pelos sertões de S. Paulo, Paraná .,i 
e Matto Grosso, e promovidas pelo Barão de Antonina. .~ ,r 

E' bastante conhecide o enthusiasmo com que o Barão ..:i 
se entregou a organisação de taes expedições. No tomo V da, . .' 
Revista do Instituto Historico Brasileiro de 1843, pag. 108, 
já se encontram publicadas varias informações referentes aos . x g  

campos do Paiquere, por elle enviadas ao Ministerio da Guerra. .< 
8 

Era mesmo o proprio Barão, meio correspondente do Ins- 
mtituto, queprazeirosamentelhe enviava cartas e roteios. Dessa 4 



correspondeneia se evidencia que a organ&sação e custeio, 
pelo menos de muitas das "entradas", eram exclusivamente 
feitos por elle, "tendo em vista unicamente ser prestavel ao 
mesmo Instituto e util á nosss patria". (1) Essa declaração 
peremptoria parece querer afastar a hypot,hese da obtenção 
de lucros pecuniarios. (2) Por certo qpe n.ão buscava encontrar 
o ouro tent,ador c ncm "descer a indiads", que jb era realmente 
escassa. Não poctil ser pois considerado um "cabo de tropa", 
e muitn menos um organissdor de "bandeira?', na concep~ão 
que estas t,iveram ha seculos passados. Era um apaixonado por 
esses emprehendimentos. Azcvedo Marques, incluindo-o entre 
os paulistas, nos seus Apontamentos, justifica essa honra, 
declarando que "o seu amor e dedicação por esta Provincia, 
de S. Pau!o,ra sua lnnga residencia nella, dão-lhe direito á fi- 

1 
gurar no seu trabalho destinado-a perpetuar o merecimento 
e serviços daquelles que tornaram-se notaveis em seu seio'' 
(3). O Barão de Bntonina, João da Silya  achado, nasceu 
na Villa Taquary, Prwincia do Rio Grande do Sul, segundo 
A ~ v e d o  Marques a 17 de Junho de 1782 e segundo Jacintho 
Ribeiroa l ldosmesm~s  mez eanno. (4). Parece-nos que a data 
eiacta deve ser 11 e não 17, pois sobre o tumulo do Barão 
ha uma lapide consignando o dia 11 de Junho de 1782 como 
o do seu nascimento. 

Falleceu a 18 de Março de 1875,ainda conformeJacintho, 
e a 19 segundo Azevedo Marques. O illustre aut,or dos Apon- 
tamentcis está por certo enganado aqui tambem, pois a mesma 
lapide tunmlar confirma a data de 18 de Março de 1875. Fi- 

(1) - Acta ?;i 160.* sersiío do liia(. Hist. Bras. em 4 de m a q o  de 
1847, vnl. 9, pas. 129. 

(2)  ~\st?lpho Vieira de Reaeiide - Embargos apr-entados pelo 

Estado de Xatto-Grosso sobre terras vendidas pelos herdeiros do Barão 
de Antonina. 

13) - h e r e d o  Marquei. Apont., 1.01. 11, 27. 

(4) - Tacyiitho Ribeiro. Chron. Vol. I, 322. 



lho de familia humilde, por seu proprio esforço consegue fazer 
carreira nas letras e na politica, tornando-se um dos mais di- 
gnos de seu tempo. Ao fallecer, com 93 annos de edade, era : 
Barão de Ántonina, com grandeza, Veadords Casa Imperial, 
Tenente Coronel de Milicias, Chefe de Legião, Commandante 
superior da Guarda Nacional, Grande Signat,ario da Ordem 
da Rosa (5), eleitor para a Constituinte Portugueza na Parc-. 
chia de Ciirityba, Supplente do Conselho do Governo, Coro- 
nel Honorario do Exercito, e Senador pela Provincia do Pa- 
raná. (6). Alêm desses titulos, outros juntou ao seu nomeres- 
peitavel. Era socio correspondente do Inst. Historico Brasi; 
leiro, fundador da eolonia allemã do Rio Negro, dos. aldea- 
mentos de Jatahy, no Paraná e S. João Baptista do Rio Verde, 
na Provincia de S. Paulo, e Director da Estrada do Apiahy (7) 
Foi tambem incumbido pelo Governo da ahertura de uma es- 
trada que, partindo do litoral do Paraná, fosse terminar em 
Matto Grosso. 

Por esses rapidos traços hiographicos 6 possivel bem 
avaliar quão prestante foi o humilde filho do Rio Grande do 
Sul. Interessa-nos, porêm, neste momento, apenas a sua acção 
como organisador de expediçóes. Enormes sacrificios deviam 
ter ellas custado, e muito de sua fortuna particular foi gasto, 
pois chegou a enviar ao sertão sete caravanas, não se compu- 
tando outras que organisou, e das quaes não quiz dar noticia 
official, talvez devido aos poucos resultados obtidos. O manus- 
cripto que de sua Fazenda de Pirituva enviou ao Instituto, 
cm 18 de Abril de 1848, assignado por João Henrique FXliot, 
e publicado no tomo 10 da respectiva Revista, descreve, em 
resumo, seis entradas. A I .=  dat,a de 21 de Agosto de 1845, 
e tinha por escopo principal "dcscobrir outra.via de commu- 
nicação da. Comarca de Curityba na Provincia de S. Paulo, 
com o Baixo Paraguay, na de Matto Grosso" (8) A 2:, iniciada 

(5)  - Jacyntho Ribeiro. Chron. V. I. 323. 
(6)  - Azevedo Marques - Apont. V. 11, 27. 

(7) -,Questões de Limites S. Paulo Paraná - Washington Luis 
Adplpho Pinto, pag. 10. 

(8) - Reu. Inst. Hist. Bwr., rol. 10, pag. 153. 



em Agosto de 1846, seguindo' novo plano, visava a mesma li- 
gação entre Curityba e M a t t o  Grosso. Essa expedipão gastou 
54 dias infmctiferos, pois não conseguiu o fim almejado. 

~onveic ido de que vencerig os obstaculos encontrados, 
organisa a 3." expedição, em Novembro de 1846, levando trin- 
ta pessoas. Ainda nada conseguiu. Em 16 de Dezembro do 
mesmo anno parte a 4.= "bandeira" que retorna após vinte 
e cinco dias com informes sobre as campinas de S. Jeronymo, 
declarando "ser a melhor possivei para a factura de uma es- 
trada, permanente, quénunca precisará aterrado8 ou es- 
'tivas". (9) A quinta "entrada" resente-se da fa l ta  da gente 
necesiaria, pois "'fadigas, privações, e perigos . insepa- 
raveis da vida sertanista,tinham intimidado de tal maneira 
a gente que nos havia acompanhado que não foi 
possivel arranjar camaradas sufficientes para esta 5.' 
entrada". (10) Parte em todo caso, com pessoal 
reduzido, a 15 de Março de 1847 e retoma a Pirituva a 10 de 
Abril, convencida de que por esse rumo r&o havia propriedade 
para uma estrada. A' vista desses insuccessos, ordena o Barão 
de Antonina que a 6." expedição seguisse o Rio Tibagy. A 14 
de Junho de 1847 lá se vão, João Henrique Eiiiot, o signatario 
do roteiro, Joaquim Francisco Lopes, e apenas ties camaradas, 
"jogando a vida, em uma empreul desapprovada por todos ; 
pois que jamais alguem se persuadia que se pudesse conseguir 
a via de communicação que o Sr. Barão tinha premeditado". 
(11) Resignadamente obedecem, porque o Barão, "firme no 
plano que havia concebido, não recuava a obstaculos. e des- 
pezas, e dessa maneira que remedio havia senão avançar 1" 
Após seis mezes e trese dias voltam, tendo attingido o Sul 
de Matto Grosso. Estas seis viagens fbram resumidamente 
descriptas no manuscript,~ offerecido pelo Barão aoInstituto, 
e vêm assignado por João Henrique Elliot. Houve porem uma 

(9) - Rev. Inst. Hist. Bras., 701. 10, pag. 158. 

(10) - Rav. Inst. Hist. Bros., vol. 10, pag 159. 

(11) - Rev. Inst. Hist. Bras., 7.01 10, pag. 160 



setima entrada, relatada por Joaquim Francisco Lopes (12) 
e publicada no vol. 13 da Revista do mesmo Instituto. Como 
o seu alvo era ainda a verificação da possibilidade da abertura 
de uma via de communicação entre o porto de Antoüina e a 
Provincia de Matto Grosso, fica bem claro o insuccesso das 
seis anteriores. Ao descrever os trabalhos desta setima expedi 
ção, diz o relator que ia encarregado pelo Sr. Barão, mas por 
conta do Governo. 

Isso confirma o facto de ter sido o Barão de Antonina in- 
vestido pelo Governo de proceder ás pesquizas para o neces- 
sano traçado da grande via entre duas Provincias. A gente da 
7.a expedição embarcou a 27 de Outubro de 1848, no Ribeirão 
das Congonhas, só chegando de retorno a 3 de Setembro de 
1819. 

Como se viu, as 6 primeiras expedições são dadas, pelo 
Barão, como relatadas por João Henrique Eliiot, e a setima 
por Joaquim Francisco Lopes. Não cremos porem que o fos- 
sem. O Barão, destinando os relat,os á publicação na Revista 
do Instituto, delles tirava nat,uralmente o essencial, dando- 

(12) - Sacramento Blake informa que Joaquim Francisco Lopes 
nasceu em Piumby, Pmvincia de Minas Gemes, a 7 de  setembro de 1805, 

" fallecendo em Jatahy, no Paraná. i 8 de maio de 1884. 

No volume 51 da Revist. do Jnst. Hi~torico Brasileiro, pag. 95, en- 
contra-se a noticia do fallecimento do sertanista como se tendo dado a 8 de 
maio re 1874. E '  erro evidente, pois a mesma nota declara que nascera em 
7 de setembro de 1805 e Eallecera com 78 annos. A revista "A Noroeste" 
que se publica em Baurti, no seu numero 40, de  15 de agosto de 1930. traz 
desenvolvida noticia sobre "O Povoamento do  Sul de Matto Grosso", de 
autoria do Snr. J.  R. de Sá Carvalho, de  Campo Grande. onde se encontram 
informes interessantes, não só a respeito de Lopes como tambem sobre 
~ o a o  Henrique Elliot e outros mmponentes dessas expediCiiçq. Ahi se lê 
que a "poroa~ão de  S. Teronymo, no Paraná, foi fundada em 1859 por 
Francisco Lopes e Jo. Henrique Elliot, tendo sido creada alli, pelo Gover- - no Imperial uma Colonia Indigena. Lopes foi director da Colonia de 1859 

. a 1868, succedendo-lhe EUiot. 

Informa tambem o mesmo autor que Elliot falleceu em S. ~ e ~ n ~ d o ,  
a 4 de maio de 1884 com a idade de 83 annos. Joaquim Francisco Loi>eo 
casou-se tres vezes. sendo sua sesunda mulher uma neta natural d&Barão 
de Antonina. 



Ihes forma e estylo que por certo não tinham. Embora assi- 
gnados pelos seus dois valiosissimos auxiliares, não são posi- 
tivamente da lavra delles os roteiros publicados, 6i.a com de- 
talhes abundantes, Óra com resumos rapidos. Aliás, quanto 
a João Henrique Elliot., parece ousadia affirmsr-se serem s;ias 
as palavras dos itinerarios dados á est,ampa. Cidadão norte- 
americano, (13) é elle mesmo que declara occiipar nas expedi- 
ções o lugar de "pilot,o-mappista", ? mais : que recebendo 
ordens do Barão para que tirasse a limpo o mappa e itinerario 
da 6.a entrada, á custo as cumpriu, pois dificilmente poderia . 
escrever fóra de seu "idioma inglee" (14). F,' verdade que es- 
creveu os roteiros e tirou a limpo os mappas, mas c~minnume- 
ras imperfeições quanto ao português, pois que termiria as  
suas palavras pedindo indulgencia pelas iniperfei~ees. Ora, o 
que se encontra publicado com 'a sua assignatura o 6 em lin- 
guagem correntia e boa. São posit,ivament,e da lavra doRarão, 
que assim podia pela máo dos auxiliares, dar-se o justo valor 
e celebrar os seus trabalhos, sem incidir eni immodrstia e vai- 
dade. Não foi o primeiro e nem ultimo a uzar esse pcqueno es- 
tratagema literario. Quanto ao iainerario assignado por João 
Francisco Lopes não será maldade crer tambem que foi redi- 
gido pelo Barão, i vista, é claro, do original traçado por esse 
extraordinario sertanista minciro, irmão do celebre Guia Lo- 

(1.3) - O Snr. J.  R. Sá Carvalho, no longo trabalho sobre o povoa- 
mento do Sul de Matto Grosso, j i  referido, diz que Francisco Lopes era 
ammpanhado pelo piloto INGLEZ JNo Henrique Elliot. 

Ora, o proprio Barão de Antonina, em carta que dirigiu no Instituto 
Historico, Publicada á pagina 133 do vol. 9, diz textualmente : "O itinerario 
ou roteiro que junto remetto, escripto pelo Snr. Elliot, cidadâo do NORTE 
AMERICA, cujas habilitações e t c . .  ." Salvo o raso de possuir o Snr. 
Carvalho documento que prove aquella aff i~rna~ão,  devemos considerar 
o mappistu e piloto do Barão de Antonina como cidadão NORTE AME- 
RICANO e não INGLEZ, poiz é de sinppor-se que o Barão estix,esse bem 
informado a esse respeito. 

Quer nos parecer que o illustre Snr. Sá Carvalho equivocou-se, levado 
pelas declarãções feitas por Elliot, parido recebeu ordens para passar a 
limpo os mappas. Nessa occasião disse elle que com difficuldade poderia 
cumprir sua obrigação, pois se sentia mal FORA D E  SEU IDIOMA IN- 
GLEZ. Por certo vem dahi o engano. 

(14) - Rerist. Inrt. EIist. Bras. vol. 10, pag. 175. 



pes, cujo nome ficou gravado para sempre nas paginas immor- 
redouras da Retirada da Laguna. 

F,m outra opportunidade teremos occasiáo de estudar 
essa figura brava e rude; ligada aos Lopes do Sul de Matto 
Grosso. Mas, voltemos aos manuscriptos que possue o nomo 
Archivo. Um deiies traz por titalo : Itinerario de uma uiagem 
de exploração pelos Rios Verde, Itararé, Paranapanema e os 
sertões cèrcumjacentes, mandado fazer pelo Exrno. Sr. Barráo 
de Anlonina em 1845. De leitura difficil, não s6 pelo mau es- 
tado em que se encontra, como tanibem pela pessima graphia, 
foi porem completamente interpretado pelo Sr. João Baptis- 
ta  Aguirra, o nosso zeloso archivista. 

A viagem ahi descripta inicia-se em Agost,o de 1845, exacta- 
mente na data attribuida á entrada no resumo enviado ao 
Inst. Hist. Brasileiro pelo Bar22 de Antonina. Como j& fi- 
zemos notar, não foi essa a primeira, pois de seus propric 
termos deduz-se claramente que outras houve, ante- 
riores, de importancia diminuta naturalmente. O que é certo 
porém, é que o nossa manuscripto corresponde expediçh 
dada por primeira pelo Barão, e como t,al inserta no voi.9." 
da Revista, em l8k7. E' verdade que o iiinerario publicado 
o'foi como resumo, o que realmente se verifica em confronto 
com os nossos documentos. Uma duvida por&m nos occorreu : 
será o manusripto que possuimos uma copia ou o original ' 
de João Henrique Elliot ? Tem todos os earacteristicos de 
original, inclusive um mappa que não apparece publicado c 
que segundo declaração de Elliot, foi "feit0.e tirado a limpo 
por elle". Mesmo na bypothese de ser uma copia, deve ser 
fiel, pois concorda em t,odos os pontos com o "Resumo" pu- 
blicado pelo Barão. Quanto ao valor desse manuseripto creio 
que não pode haver duvida. Original ou copia é positivamente 
muito mais iuteressant? que o publicado em 1847. Achamos 
que a sua publicação virá completar as informações conhe- 
cidas, e com mais cor local, pois nelle se percebe um relato 
feito por má3 rude, e pouco acostumada a traçar periodos har- 
moniosos. A maneira de graphar as palavras e o uso de ex- 
pressões genuinamente sertanejas, garantem um interesse 



maior ao escripto rebarbativo e tosco. O resumo publicado 
omitte uma serie enorme de detalhes que, embora sem gran- 
de valor documental, dão ao conjunto uma impressáo mais  
nitida das peripecias da viagem. Confrontemos alguns topicos: 

>lnnuscripto de nosso Archivo. 

Dia 25 de Agosto 
As 9 horas seguimos viagem 

a gente que tinha sahido por terra 
&da não tinha aparecido, o Sr. 
Lopes mandou subir huma canôa 
a sua procura, encontramos car- 
dumes de peixe grande, em 
descendo avistemos huma tigra 
grande brincando no rio, soltou- 
se OS c i c h o ~ r o ~ ,  depois de correr 
algumas 6 quadras acoaram. che- 
guei e r i  que era a cria que estava 
trepada na forquilha de  um p8o 
de Guaraura. teve a honra de . . 
a Tigra enganou os cachorros e 
escapou, temos 2 horas nesta ca- 
p d a ,  ás tres horas da tarde che- 
guamos na Barra do Rio Verde. 
gente occupada arranjando as 
cargas para amanhã, deixei e varei. 

N.B. estas tres noites pas- 
sadas fez muito frio mas não ap- 
pareceu o menor siçnal de geada. 

DIA 30 de Agosto 
Defronte a ilha de nosso pouso 

teve hum matto muito frequenta- 
do passaros, bem cedo vimos 
hum -numero infinito de jacutin- 
gas, pap;i~aios etc., que  Iitheral- 
mente cobriu o chão e as arvore- 
sinhas, pouco para baixo da Ilha 
Verde passamos pequenas ilhas 
cobertas com arvores de sangue 
de Drago. ao meio dia cheguamos 
no Rio de Paranapanema . cer- 
cado por ;iltas Serras e correndo 
O.N.O. hum canal de lage atraves- 
sa o rio nu sua junção com o 
Itararei, formando huma corre- 
deira, mas não veda a naveeacão, 
examinemos o cascalho no Ita- 
rarei e Paranapanema logo abai- 
no mas pintou pouco, pescou-se 
aqui em pouco tempo muitos e 
grandes doirados. pelo lado eque-  

Rumo publicado pela R. I. 
Dia 25 de Agosto. 
Partimos de  manhã por bai- 

zios até a juncqão deste rio com 
a Itararé. 

Dia 30 de Agosto. 
Entramos no Paranapanema. 

que corre, com sessenta tracos 
de largura, de O.N.O. por bai- 
hios e corredeiras até o ,Morro dos 
Monos. onde pousamos com uma 
e meia legua de marcha da fós 
do Itararé e Rumo N.N.O. 



do altas e escarpadas serras em 
parte decal~i ldo,  tendo uma ro- 
cha vermelha riscada de branca, 
os mattos daqui para baixo são 
differentes pouco palmito branco 
e muitas guarirguvis, ás 3 hoias 
da tarde fizemos pouzo na costa 
da Serra dos Monos. Soltou-se 
os cães e matou-se huni veado 
pardo no Rio e uma Anta na 
mrredeira. 

Rumo geral NiX Oeste 1 legoa 
e um quarto. 

Assim, verifica-se que o Sr. Baráo,apoiado no original fa- 
zia as descrippóes a seu modo, chegando mesmo a alterar s se- 
quencia dos factos. As occorrencias do 29 de Setembro, são 
rapidamente descriptas no Resumo como se tendo passado 
no dia 1.0 de Outubro. Diz por exemplo, o Resnmo,.que do 
alto da serra avistada a 24 de Setembro, em dia claro e com 
hum oeulo viam-se.someute matos bons, etc.. Ora, os expe- 
dicionarios dizem apenas que : "chegando ao cume da serra, 
ás 4 horas da tarde, avistaram mattos baixos etc.". Não ha 
menor referencia a O C U Z O  algum necesmrio para divisar os ma- 
tos distantes. Estas observações que acabamos de fazer, con- 
firmam a conricçáo em que estamos de que o nosso manus- 
cripto 6 realmente a descripção integral da referida primeira 
entrada. E, de facto, não pode deixar de o ser, tendo-se emvis  
t a  os detalhes especialissimos que contem, não constantes do 
roteiro já publicado. E' na supposição de ser. o nosso manus- 
cripto o proprio dos sertanistas invictos, que o damos 8. pu- 
hlicidade. Para que não sejamos leva dos á alterações capazes 
de modificar o sentido geral do relato, vamos publical-O tal 
qual se acha escripto. Os nossos leitores terão oecasião de 
verificar assim o quanto resumido foi eUe pelo Barão de 
Antonina. 



230 A S  "ENTRADAS" DE J. F. LOPES E J. H. ELLIOT 

ITINERAKIO DE HUMA VIAGEM DE EXPLORA- 
ÇÃO PELOS RIOS VERDE, ITARAREI, PARANAPANE- 
MA E OS SERTÕES CIRCCNJACENTES MANDADO 
FAZER PELO EXO SNR BARAO DE ANTONIXA EM 
184.5 

O Snr. Barão de Antonina em nada desacoroçoado. . . . . . 
-o exito destas primeiras tentat,ivas, preparou uma e?pedição 
com o destino de explorar o Rio Paranapanema até a sua foz 
no ri9 Paraná, examinar os Rios Tihagy e l'irapó e procurar 
os lugares das extinctas povoações de S. Francisco Xavier, 
Loreto' e . . . . . . . . . sendo a expedição munida com todos ape 
trechos para viagem, ferrementas, missangas para'destrihuir 
entre os Indios que nos podessem eiieontrar. A nossa comitiva 
consistindo de .. . pessoas indo8indios.NolGde Agosto de 1845, 
sahimos da Fazenda Pirituva e nesse dia pouzamos abaixo do 
Morro da Boa Vista. No 17 passamos o Rio Verde, e no dia 18 
chegamos na Aldeia de Capitão Manoel. 

19 de agosto 

Gente occupada embarcando o trem etc. no Rio Verde 
Foram 3 camaradas e algilns indios para adiantar caminho 
para o Salto Grande do mesmo Rio. 

Hoje de tarde chegou o Snr. Barão de Antonina acompa- 
nhado com tres missionarios Capuchinhos ; os Indios tinham 
preparado huma casa com ramos, flores etc. para sua rece- 
pção mostrando o maior contentamento e alegria a vista dé 
seu protector e os Padres e Sua Exa dist,ribuiam entre elles 
missangas etc. 

- 
21 

A's 9 horas da manhã o Snr Lopes c3m sete companheiros 
embarcaram no Rio V*rde em tres canoas. S. Exa acompa- 
nhado com o Snr. Vergueiro, os 'Missionarios e mais, foram 
------ 
XOTA : Substituimos, por pontos, as provas que não conseguimos ler 

no original de q e  se achavam destruidas pela traca.  . . 



passear ate ao Porto de Payguissú no Rio de Itararei distante 
pouco mais de hu~na  legua da Aldeia; voltando daqui teve 
lugar a ceremonia de levantamento da cruz que tinha sid? 
aprontada para essa occasião. O Revdo Frei Pacifico pregou 
um discurso analogo ; de noite os Indios congregados. . . can- 
tamm huma especie de reza que parece-me tinham recebido 
em tradição de seus avós que antigamente foram educados 
pelos jesuit.as 

S. Exa voltou para Pirituva, e. . . eu e-alguns camaradas 
entramos. . . . . . pelo crtminho ; e estava fazendo para encon- 
trar o Snr Lopes. Matto bom nas . . . . . . dobrado e a locali- 
dade por onde passava, ha pessimo. ~ l c a n ç ~ m o s  os traha- 
lhadores antes do meio dia tendo feito pouco mais de duas 
leguas, fizemos voltar os animaes e ent.ramos com pique de 
facáa no matto em geral muito bom ; de hum espigão alto 
avistamos as serras do Salto em uma chapada secca q u e  
hramos para o Rio Verde onde fizemos pouzo. ~ 

As 9 horas seguimos viagem, matto bom, depois de cami- 
nhar 2 horas ouvimos hum tiro para o lado de nosso poiiso> 
respondemos e logo fomos alcançados por hum camarada que 
vinha do Piahy, pouco adiante ouvimos gritos, e encontramos 
com 3 camaradas de Snr Lopes, que já estava no Salto e ten- 
do mandado elle a nossa cocontra pouco depois de meio dia 
chegamos, calculeia distancia da Aldeia ao Salto em perto 
de 4 legoas, neste mesmo dia passamos as canoas pela varada 
e pouzamos logo abaixo da primeira caxoeira. 

Sahimos do Salto pouco depois de 9 horari, o Capitão Jus6 
foi examinar o lugar destinado para a sua nova povoação, 4 
camaradas e 3 Indios ioi por terra por ser as  caaoasmuito cary 



regadas, as 4 horas da tarde fizemos pouzo na Caxoeira dos 
Indios e fomos buscar a canoa grande que tinhamos deixado 
no Rio dos Indios. 

As 9 horas seguimos viagem, a gente que tinha sahido por 
terra ainda náo tinha aparecido, o Snr Lopes mandou subir 
hilma canoa a sua procura, encontramos cardumes de peixe 
grande, em descendo avistamos huma Tigra grande brincando 
no no, soltou-se os cachorros depois de correr algumas 6 qua- 
dras acoaram, cheguei e vi que era a cria que estava trepado 
na forquilha de um pio de Guarauva teve a honra de . . . . . . 
a Tigra enganou os cachorros e escapou t,emos 2 horas nesta 
caçada, as 3 horas da tarde cheguamos na Barra do Rio Verde 
gent,e occupada arranjando as  cargas para a manhã, deixei 
e varei, N. R. est,as 3 noites passadas fez muito frio masnáo 
appareceii o menor signal de geada. 

I 

Dia 26 

Hontem de tarcie e Eoje de manhã o . . . . . . acompanhado 
por um pratico examinou unia porçáo de cascalho tanto no 
Rio Verde como no Itararei no ladoesquerdo do Itararei pin- 
tou muito P O U C ~ ,  tanto na barranca como na praia as pedras 
são de qualidade de pederneiras, em quanto durou esta exa- 
minação soltou-se os cães logo trouxerarn hum veado pardo 
para o rio que foi morto. As 11 horas sahimoe da barra do Rio 
Verde, o Itararei serpeando por pitt,orescos varjeados de Matto 
bom por cauza da muita secca enc?ntriu-se alguns baixios ' 
mas de pouca monta, avistou-se ariranhas, lontras e capi- 
varas a cada volta e grande numero de jacut,ingas as 4 e meia. 
izemos pouzo logo acima da caxoeira do peixe. 

Riimo geral do rio - Norte, caminlioii-se 4 leguas 

As '9 horas sahimos daqui, passamos sem difficuldade 
a caxoeira de Cabriuva não muito forte. por baixo desta exa- 



minou-se o casca!ho, pinta muito pouco, matto baixo em am- 
bas as margens huma hora despois de meio dia cheguamon na 
caxoeira . . . una, e aqui foi necessario de descarregar as ca- 
noas e passar a mão pr>r hum canal.. . . . . logo para baixo 
pasamos mais . . . . . . a ultima a mão mas sem descarregar 
. . . . . . um canal pelo lado direito 200 braças pouca ahaixo 
encontrou-se outro que chamemos dos Doirados a razão de 
abundancia deste peixe que ha aqui fizemos pouio neste lugar. 

Rumos greal nsrte 114 a Noroeste - 2 legoas. 

28 

Bem cedo passamos m canoas por hum canal pelo lado di- 
reito e as 8 emeia seguimos viagem, as mattas qus bordão o rio 
era de qualidade inferior mas hum pouco retirado para dentro 
mostrava matto bom. Despais de ter caminhado huma legoa 
encontramos com huma csxoeira formada de 5 ilhotes' passa- 
mos as canoas a mão a maior pelo lado direito as outras por 
hum canal do lado esquerdo, chama-se esta caxoeira o Fu- 
rado passou-se muitas corredeiras e 1390 para baixo do fu- 
rzdo o rio começou de voltear por altas serras, n a  barra de 
hum pequeno ribeirão que entra pelo Lado direito examinousse 
algum cascalho mas pintou pouco tanto aqui como no Ita- 
rarei, as 4 horas da tarde cheguemos na caxoeira ' da Bocaina 
e aqui fizemos pguzo. 

~ n m o  Geral NN Oeste - 2 legoas. 

Descarregou-se as canoas e passaram por'hum canal do 
lado esquerdo, esta caxoeira he huma das mais difficeis para 
varar, na occasião de correr huma canoa por um canal forte 
o Snr Lopes foi precipitado no Rio, por cauza de quebrar o 

$ 
remo mas felizmente escapou sem si maltratar, as 10 horas 
sahimos da Bocaina. Orio volteando por altos e escarpadas . . 
serras de formas variadas e pittorescas em parte coberto com 
negro matto ate o cume e em parte nesealvados. Depois de 



descer pouco mais de huma legna fizemos pouzo em huma 
pequena e r3m3ntica illia coberta com gramma que chimemos 

Ilha Verde, pousemos cedo enxugar e fazer cordas para 
çingas, A nossa Rente pescou doirados. 

Rumo NN Ocste uma legoa e um quarto 

Defronte da ilha de nosso pouzo teve hum matt,o muito 
frequentado pelos passaros, bem cedo vimos hum numero in- 
finito de jacutingas e papagaios etc que litheralmente c o b n ~  
o cháv e as arvoresinhas, pouco para baixo da Ilha Verde 
paseamos pequenas ilhas cobertas com arvores de sangue de 
Drago ao mei? dia cheguamos no Rio Paranapanema cercado 
por altas serras e correndo 0. K. O. hum canal de lage atra- 
vessa o rionasua junção formando eomItararei huma corredeira, 
mas não veda a navegação examinamos o cascalho no Itararei 
e Paranapanema l o g ~  abaixomas pintou pouco, pescou-se aqui 
em pouco tempo muitos e grandes doirados, pelo lado esquer- 
do altas escarpadas serras em parte descalvado tendo huma 
rocha vermelha riscada de branco, os mattos daqui para baixo 
são differentes pouco palmito branco e muitas giiarirouvas, 
as 3 horas da tarde fiaemos pouzo, na costa da Serra dos MO- 
nos. Soltoii-se os cães instoii-se hum veado pardo no Rio e 
uma Anta na corredeira. 

Ruino Geral NN Oeste 1 legoa e um qilart,o. 

As nove horas seguimos viagern, as margens do rio bordada 
com altas serras, passamos tres corredeiras, a dos Mony,  
e Escaramuça, pelo lado esquerdo a dos tres Morrqs foi 
necessario abrir um canal mais encostado pelo lado direito, 
e est,e serviço nos causou huma demora de quasi duas horas, 
logo para baixo da serra dos Monos defronte da Ilha do Ba- 
luarte no lado esquerdo exami~amos o cascalho, mostrou o 
mesmo que os precedent,es, 'pouco para baixo o rio passa por 



I.. . .  . . .  ,.. . . . 
' " ' 1 

hum canal estreit'o de 10 a 20 braws do largura formado de 
rochas grandes e de rochas pretas, passado isto encontra-se . , 
2 ilhas raso de pedregulhos, examinou-se o cascalho aqui e 
deo o mesmo resultado, passando huma praia de areia. . . . . . 
o rio volteia bmscament,e para o NN OESTE. . . . . . com 
a cachoeira dos Chrystaes chamado assim. . . . . . g r a n d ~  nu- 
meros destas pedras engrazinadas em . . . . . . que se scha 
preta e muito duro, esta caxoeira formada. . . . . . pela lage 
de ilhas de Lage corre com grande velocidade, e foi preciso 
oceupar a gente toda a tarde fazendo hum canal sem poder 
acabar, achamos neste lugar pedaços de pa~ellas geralment,e 
dos Gok.nás que talvez fez seu pesqueiro aqui, cheguamos 
nesta eaxocira a uma e meia hora da tardc. 

Rumo Geral Oeste X. Oeste 2 legoas e meia. 

1 . O  de Setembro 

Desde cedo a gente occupado em fazer o canal para p a r  
sar as canoas, outras pescando para munição, em quanto occu- 
pados neste serviço huma jaguaterica apareceu na pra,ia op- 
posta, aticei os ciies eni seguimento, logo procurou abrigo em 
huma arvore, o Snr Vergueiro tendo mostrado desejo de . . . 
hi nesta caçada, em quanto esperou o seu chegado o animal- 
zinho desceo mas sendo de novamente atropelado tornou a t re-  
par, Chegando ú Snr Vergueiro atirou e a fera cahio, de tarde 
a gente apanhou alguns doirados e piabas, e os nossos In- 
dios occuparam-se em fazendo arcos e fredias alguns delles 
sendo desarmado. 

2 

Amanhecendo m~idamos as cargas para o carregador e 
carreguamos, as canoas, As 8 horas sabimos daqui. o Rio em 
parte tendo mais de 100 braças de largura, e mrpeando mansa- 
mente por varjedns de Matto bom, passamos algumas corre- 
deras de canaes fortes, mas pouco perigoso os Mattos das mar- 
gens baixos, pouco palmito branco e abundaneia de Jarcvás 
e Guareiubas, 2 legoas e meia para baixo dos Cbystaes, passou- 
se huma ilha bonita chamada . . . . . . . . . as serras iam disapa- 
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wendo e aqui e acolá algum espigáo solitario aproxima 
o rio, para baixo da Ilha examinou-se algum cascalho, pin- 
tou na mesma maneira dos outros, logo adiante examinou-se 
algum cascalho em huma baranca alto não deu melhor prova, 
sempre achou-se alguns pingos de agua e pedras Carmelinas, 
Legoa e meia daqui passamos Luma baixia de Lage 
solida que continuava para mais de 114 de legoa, neste lugar 
avistamos mutuns pelo lado direito do Rio, para baixo pas- 
samos huma corredeira forte, mas achamos hum canal no 
meio pa~sou-se com façilidade, as 4 e meia da tarde fizemos 
pouzo logo abaix:, da corredera no lado direit,~. 

Rumo Geral N Oeste 5 Legoas 

Hoje ás 7 horas sahimos do pouzo, o Rio forma . . . . . 
direito em rumo N 114 Oeste de mais de % legoa os mattos 
das margens baixos neste estirão passamos 2 canaes mas am- 
bos com canoas franca, cem braças pouco mais ou menos para 
baixo da ultima corredeira enf . . . . . . Rio consideravel pelo 
lado direito, pouco mais pequeno do que o Itararei e repartido 
por huma Ilha em duas barras, a cama era composta de pedra 
e achou-se muitos cristaes, Camelinas, Pingos e outra de 
huma formação singular, lavamos ainda cascalho mas não deu 
mostra de ser aurifero menos de meia legoa para baixo deste 
encontrou-se huma serca de caxoeiras formando huma bahia 
com mais de 300 braças de largura t,endo alguns ilhotes que 
400- braças para baixo terminava em hum magnifico Salto 
com perto de 30 pés de queda e repartido em dois eanaes por 
huma ilha de 300 braças de c3mprimento coberto de mattos 
de superior qualidade, nesta Ilha vi arvores fructiferas de 
varias especies, Jaboticabeiras, Jutibas, Genipapos, Pitanguei- 
ras, de abundancia de mel e vestigios de muita caça que fre- 
quenta hum barreiro que existe no lado meridional da ilha, 
por canza de abundancia de arvores fructiferas, chamou-se 
esta ilha do Pomar, pelo lado direito do Rio entra hum Ri- 
beirão de 7 braças de largura defronte da Ilha, fizemos pouzo, 
aqui e fomos examinar hum lugar para varada logo para bai- 



'1 
xo do saIto do lado esquerdo o 'Rio corre com impectuosidade .< -, 
o canal em parte não tem mais de 6 braças de largura em 
descttrpadas rochas, 200 braças para baixo passamos o canal 
do lado direito e daqui por diante é navegavel, a abundancia ', 

de peixe aqui h6 incrivel a gente por falta de isca arranjava 
i ! V 

qualquer tmpo no anzol e apanhamos quaneos Doirados qui- 
%mos. 

' . Rumo geral O. N. Oeste uma legoa 
* . 

A gente occupado fazendo pique para varada e descarre- 
gador, e despois mudando o trem para o carregador para baixo 
do salto, passa-se as canoas para o varador com ecepção da 

j 

grande, despois correr-te o mais pequeno para o canal, não 
houve novidade. 

Passou-se a cano3 grande para o varador, e despois cor- 
reu todas para o canal felismente, a meio dia sahimos do salto, 
passarnos algumss correderaa mas todas com eanaes franco. 
Mattos baixo pelas margens, encontramos duas pequenas 
ilhas e tres legua distante do salto outra grande com mais 
de seiceatas braças de comprimento tendo muitas arvores 
de Gon~alo Alves, chamou-se Ilha de Gonçalo Alves, daqui 
para baixo os mattos mais altos e de melhor qualidade, o Rio 
variante de 80 a 100 braças de largura, as 5 horas da tarde 
fizemos pouzo no lado direito, e depois pescou-se muitos Doi- 
rados, Piahas, etc.. 

Rumo geral Oeste 1/4 5: Oeste 4 lcguas. 

As 8 horas sahimos do pouzo vargedosdecapim e matto 
bom, Perohas, Copauva e Figueira Branca abundava. O Rio 
cada vez mais este~dcniio-se erri linhas direitas dando vista 
alegre, aparecco r-lguns carros que dcu esperança dc logo ver 



campo pouco mais de huma legoa para baixo do pouzo passa- 
mos huma pequena e pittoresca Ilha com muito arbusto de 
mandacaru ou Tuno, chama-se Ilha das Tuneias, logo para 
baixo desta o Rio formava huma bahia com 3 canaes, 2 grande 
e hum pequeno chamou-se Ilha das . . . . . . vi grande numero 
de Araras, Jacutingas e . . . . . . nas visinhanças dos barreiros, 
muitos lobos oivava a. margem do Rio carregado com finas 
verduras, verde e flores, passemos outra IHia pequena deixan- 
do-lhe a direita as 4 horas da tarde encontramos com hum 
resalto e baixio repartido em dois canaes e huma Ilha e aqu 
fizem-os pouzo. 

Rumo Oeste S. Oeste, 5 legoas. . 

Hoje bem cedo discarregamos as canoas em pa. . . . . . e 
varamos a meia carga pelo canal esquerdo que . . . . . . perto 
de hum numero de correderas, o do lado . . . . . . que hé maior 
dcspois faz hum resalto de 3 pés de queda em forma de meia 
Lua aqui o Rio tem huma canal de 6 ou 7 braças clc largura 
e corre com muita velocidade. As 10 horas seguimos viagem 
os mattos baixos e alguns baixios de lage solida, o Rio neste 
lugar tem mais de 200 braças de largura, 1,egoa e meia para 
baixo do resalto avistamos mattos baixos quc parecem ser 
capoeiras, entrou-se aqui pura explorar, e achamos que era 
formado de matto, derrubado pelo vento, as 3 horas da tarde 
continuamos a nossa viageni, o Rio presentando o mesmo as- 
pecto, vargeidos que xfotou-se variado em parte por Laran- 
jeiras silvestres, passamos algumas , . . . . . . mas não de maior 
diffiruldade, as 5 horas da tarde isemos pouzo na margem 
direit,a, apenas os cães saltaram e L terra, deram com hum 
leão ou Onça Parda, depois de correr hum pouco trepou em 
huma arvore de cabriuva, P aqui foi morta. 

Rumo geral S. Oeste 2 legoas e meia 

As 9 horas mhimos daqui, logo para baixo topamos com 
hum baixio comprido que terminava em hua Itapava. A canoa 



grande querendo varar por hum canal no meio muito forte 
encalhou sobre huma . . . . . . atravessemos o canal e encheu- 
se de sgua molhando os mantimentos, trem etc e foi neces- 
sano descarregar em outras canoas e conduzir por terra para 
enxugar depois com muito t,rabalho desencalhou-se por causa 
deste desagradavel occurrenria foi necessario pouzar aqui 
defronte da caxoeira entre hum ribeirão com 7 braças de lar- 
gura, examinou-se algum ci,scalho mas não da1 signal de ser 
ounfem. 

Em este lugar achou-se hiima arvore de Genipapo com 
fructa verde, logo despois de amanhecei sahimos daqui pouco 
mais de 114 de legoa para baixo passamos huma corredera for- 
te com canal pelo meio, logo para baixo desta entra o Rio 
das Cinzas vendo de. . . . tem perto de 40 hraqas de largura ro- 
lando sobre lage solido e tem corredeiras e baixios desde a foz 
bem na barra do Rio fizenios pouzo muito cedo para enxugar 
o resto de trem, achou-se aqui jaboticavas maduras e out,ras 
pintando. O Rio da Cinza mostra ser diamantino mas não 
aurifero. 

Rumo Geral Oeste % Iesoa. 

Gente occupado quasi toda esta noiteehojeaté as 9 horas 
de manhã seccando a farinhs e mais mantimentos, as 10 horas 
seguimos viagem huma serie de correderas e baxios logo para 
baixo da barra do Cinza ha3 Ilhas 1 grande e 2 pequenas cha- 
mou-se Ilhas do Tigre, em tudo o comprimentn c ainda para 
baixo destas Ilhas ha huma continuação dc corredcras e bai- 
sios difficeis para passar, em out,ras partes muitas rochas se- 
meadas pelo Rio. Legoa e meia para dianle passou-se huma 
caxoeira forte e logo para baixo. tres Ilhas, chamou-se Ilhas 
da Capivara Morta daqui o Rio começou dc ter melhor aspect-: 
mais manso e os mattos de melhor qualidade, muitos barrei- 
ros no lado esquerdo frequentado por muita caça, passamos 



hum rio concideravel que entra pelo lado esquerdo chamou- 
se Rio do Barreiro e pouco mais adiante outro que entra pelo 
lado direito, na occasião de passar hum Tigre enorme atra- 
vessando o arroio, soltou-se os cães e despois de correr huma 
distancia foi morto, em obsequio a liugua materna dos Indios 
chamou-se este rio !Ribeirão de J a . .  . . . . Guassu (Tigre 
Grande) logo para baixo encontramos 2 ilhas na primeira das 
quaes fizemos pouzo. 

Rumo Geral de Oeste 3 Legoas 

As 7% horas começamos viagem as margens ...... apresen- 
tando o mesmo aspecto, naveguamos 4 leguas sem estorvo sal- 
vo algumas pequenas ...... causada por umas Ilhas daqui lqgo 
em um . . . . . . grande incontramos com humas Itapavas e 
bas. . . . . . foi necessario fazer eanaes para varando canoas 
. . .. . . serviço nos demorou muito tempo, nest,e enseada.. . 
cinco Ilhas c o melhor canal hé pelo lado direito, . . . . . . ou- 
tra Ilha de pedregulho o Rio Manso, muitas larankeiras da 
terra com fmctas maduras as 4 horas e mcia fizemos puzo digo 
pouso no lado direito. 

Rumo geral Oeste S. O. 3 legoas e meia. 

De madmgada houve uma tempestade aconipanhado com 
muita chuva, as nossas canoas sendo muitoexpostas ao vent? 
mudamos para baixo em huma enseada, chuva continuando 
sem intermissão e em coneequencia falhamos aqui. 

O tempo amanheceu bom e as 8 horas sahimos daqui lógo 
para baixo paswmos huma Caxoeirinha com 2 eanaes fortes 



do lado esquerdo e duas voltas do Rio por diante outro fa- 
zendo hum Jupiá cercado com &e solida de ambos os lados 
canal forte, muitas Iarangeiras silvestres jaboticavas, e je- 
tibás; logo para baixo de Jupiá passemos duas Ilhas bum muito 
comprido outra pequena, passando pelo canal direito do maior 
achemos hunia canoa pequeno de cedro encalhado na areia 
tendo probalvemente rodado com a enchente, as 3 horas da 
tarde p a s s a ~ o s  huma pequena e bonita ilha pouco para baixo 
do qual entmm o celebre Tihagy vindo do Sul,e rolando forte 
e m@.osamente por vargedos de laranjal, na barra tem mais 
de 100 braças de largura chamou-se a Ilha . . . . . . India. Ma- 
ria e aqui fizemos pouzo. 

Rumo geral Oeste hum quarto S. 0. cinco leguas. - 

Hoje o senhor Lopes com tres camaradas e quatro Indios 
partiram para explorar o sertão do lado septentrimal do Pa- 
ranapanema, e eu com o Snr Vergueiro e mais nove pessoas 
subimos o Tibagy acima em treis canoas, o Rio muito forte 
lógo para cima da barra dois dos Indios mostraram repugnancia 
para seguir e o séd~or  Vergueiro mandou-lhe para traz para 
a Ilha d a  India com hurna canoa para esperar a volta dosenhor 
Lopes. O nbagy B mais estreito que digo do que o Paranapa- 
n e m  mais digo não mais fundo não admittiu a vara e muito 
difficil de subir a r e m  por cauza de sua forte correnteza, as 
margens presentava o mesmo aspecto; avistoli-se grande nu- 
mero de passaras de toda a qualidade que frequentava 0s 
barreiros pouco para cima da barra fizemos huma entrada para 
hum espigão aparavd coberto de Laranjal para explorar, vi 
só mattos, as 4 horas e meia fizemos~pouzo no lado direito, 
despois de feito o rancho. . . . . . o kmpo promettendo chuva- 
os dois 1ndios.qiie tinha ficado com nós de repente desapa, 
receu, não sabendo qual seria a sua intenção, e terminamos 
de voltar para a Ilha onde tinbamos deixado os nosso manti- 
mentos etc. chegando na Barra ouvimos os gritos dos Indios 

I pedindo passagem para a Ilha, o Senhor Vergueiro não consen- 
tiu e ficamos po lado opposto, expostos a chuma digo chuva 
e fóme digo ficaram do lado opposto, èxpóstos a chuva e fome 



para castigo, esta desagradavel occurrencia malogrou a nossa 
expedição, e ficamos esperando a volta do senhor Lopes ten- 
do nós subido o Rio Tibagy pouco mais de hum quarto de 
legua. 

Rumo do Tibagy acima S. Este hum quarto de legoa. 

Choveu toda a noite, pela manhã cessou, os- Indios que 
tinham fugido de nós appareceu no lado opposto, o senhor Ver- 
gueiro mandou buscal-os e depois reprehendendo severamente 
tuao ficou em páz, parece que a fome apertou elles battante 
porque chegando na Ilha e achando o fato de hum doirado lar- 
gado na praia aquentaram e mal e mal e Sem menor escm- 
pulo devoraram. 

16 

Tendo nós resolvido de seguir outra vez pelo Tibagy. . . 
a sete horas e meia sahimos da Ilha levando os quatro Indios 
. . . . . . por tudo logo para cima examinamos um pequeno 
arriyo que ent.ra pelo lado esquerdo mais não deu mostra de 
aurifero, legoa e meia para cima da foz houve o povoado de 
S. Francisco Xavier fundado pelos Jesuitas e tivemos . . . . . . 
dezejo de encont,rar com o sitin, desde a mais . . . . . . . cami- 
nhando pelas margens do rio e alguns. . . . . . retirando-me delle 
em qualquer logar que me parece ser adequado para hum es- 
tabelecimento desta natureza, mais encontrei são mattos 
grossos e soturnas Florestas, . . . . . . 3 figueiras e perobas de 
huma grande grossura . . . . . . estava suas gigantescas cabeças 
sobre os mais arvoredos. . . . . . dezerto, chegando em hum ar- 
royo consideravel que existe do lado esquerdo fizemos puzo 
digo pouzo. O Rio com bastante . . . . . . e forte correnteza. 

Rumo geral S. S. E. huma legoa 
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Choveu toda a noite e amanheceu chovendo examinemos 
o Ribeirão achou-se algumas pedras christalinas mais nada 
de ouro, as 4 horas da tarde chegou o senhor Lopes tendo 
caminhado dois dias em rumo Norte e de lá subindo hurn es- 
pigão e avistando sã6 nmttos voltaram. 



Hoje os Indios mostrou repugnancia de seguir mais adiant. 
allegando o seu receio dos Indios Bravios que nds podia encon- 
trar, e vendo que toda a nfssa retorica não podia . . . . . para 
nos acompanhar, o senhor Vergueiro consertou que elles vol- 
tacem em huma canoa, e escreveu por elles para o senhor 
Barão. Matou-se hum keado pardo. 

A nossa comitiva reduzido pela dezerçtio dos Indios a 11 
pessoas ségue Rio acima em duas canoas deixando a mais pe- 
quena n9 Ribeirrio, o Rio correntono e rolan* por vargedos, 
pouco mais de meia legua acima encontremos com huma cor- 
redeira forte 'cauzada por hum numero de Ilhas semeado por 
huma gfande Bahia, na mior destas digo na maior desta que 
ter% 500 braças de comprimento fizemos pouso tendo apenas 
caminhado de legoa,como este era o lugar pouco mais ou 
menos como tem sido indicado como o Sitio de .Povoação de 
São Xavier entr&s no lado esquerdo do Tibagy e subindo 
hum..  . lindo e magnifico espigso de onde nasce um christa- 
iino . . . . . . que tomba em pequenas cascatas por meio de di- 
versas jaboticaveiras e laraugeiras silvestres, procuremos com 
. . . . . . desejado lugar, mais nada indicava que o homem te- 
nha empregado os beneficios de civilisaçáo aqui, -todo . . . . . . 
selvagem a natureza reinava em toda a sua grandeza primi- 
tiva verdade B que dois seculos de descanço deixam . . . . . 
outri  vez as florestae, mais àois seculos obliterando . . . . . . to- 
do indica de hum pouco de mil habitantes - habitava aqui 
hum pouco de aunos cada hiim. O homem.. . . . . der-bar OS 

mattos,cultivar as terras levanta templos e dois seculos é su- 
ficiente para que todo desapareça e o . . . . . . naturaes levan- 
te-se outra vez em toda a sua grandeza primitiva triste ens- 
trutiva licção, talvez em este mesmo lugar adonde o gigantes 
da floresta levantam rjeus grossos troncos o Jesuita pregava 
a milhares de Indios as palavras de Religião, neste mesmo lu- 
gar a donde hoje em dia nem apparece signal . . . . . . selva- 
gem a don,de passea uricamente as féras éra pizado por hum 
povo de instrucqáo e docil haver dos seus directores, perece 



que estas terras que elles . . . . . . , as Iarangeiras siivestres car- 
regadas com doirados fructbs levantim-se por toda a parte mais 
isto indicavam unicamente que esta arvore é indigena do Bra- 
sil. O corrego não rendeu nada. 

Rumo geral Este % de legoa. 

Hoje o senhor Vergueiro e Lopes com 4 camaradas seguio 
Rio acima, ficando eu com os mais para eiPlorar-mos o ser- 
tão de ambas as margens neste lugar. 

21 
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Em quanto eu estava-me aprontando para entrar no matto 
chegou o senhor Vergueiro e Lopes de volta de 8ua expedição 
não podendo vencer as dificuldades do Rio, corredeiras e bai- 
xios semeado de Ilhote e . . . . . .levaram seis e meia horaspara 
subir a Jistancia que em 1. hora . . . . . . as 8 horas e meia sa- 
himos das Ilhas de São Xavier, as 11 horas cheguamos no Pa- 
ranapanema . . . Tibagy este rio larga-se consideravelmente I 
regulando em geral 100 a 150 braças de iargura deslisando 
magestoso e tranquilamente por vargedos de . . . . . muitas 
Jaboticabeiras Jutubás e outras fmctas silvestres, duas le- 
goas para baixo da fòz do Tibagy o lado esquerdo estava bor- 
dado com Figueiras silvestres tão cimetricamente arranjados 
que parecia a primeira vista ter sido plantados, adiante entre 
hum arroyo pelo lado esquerdo e hum 'buarto de legoa para ! 
baixo outro maior pelo lado direito, terá 8 braças de largura 
a cama de areia chamou-se Ribeirão dos Patos, o rio sempre 
rolando por vargedos e aqui e acok algum espigáo, as cinco 
horas da tarde fizemos pouzo no lado direito. 

' Rumo geral Oeste do Tibagy 3 legoas e x. 

As 7 horas sahimos do Pouzo, passemos algumas Ilhas o rio 
prezentando o mesmo aspecto, até aqui não liá vestigios de 
Indio entre varios arjoyos hum delles duas legoas para baixo 
do pouzo hé consideravel, examinamos mais não aprezentou 
formação alguma, 88 4 horas da tarde encontramos com hua 
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oorrecleira forte formado de muitos Ilhotes passamos sem no- 
vidade e lógo para baixo fizemos pouso em hum Laranjal 

Rumo geral Oeste 5 legoas e meia. . 

Choveu toda a noite sem intermissáo e amanheceu choven- 
do continuando todo o dia fomos obrigado a falhar aqui. ' , '  

A nossa gente fructas em torno do poueo deram 
com humas ahelheiras furadas pelos Indios parece ser do 
anno passado prociirou-se pelo 'matto mais alguns indicios 
e achou-se outros do mesmo tempo. 

24 

O tempo aminheceu melhor u 4 horas seguimos viagem 
passamos humas corredeiras semeadas de Ilhas, os mattosde 
ambas as 'margens altos e de bom qualidade, pouco mais de 
huma legoa. para baixo do pouzó passemos humas Ilhas tendo 
muitas arvores de Jetibás chamamos por essa razão Ilhas das 
Jatibás, meia; legua para baixo desta8 passemos outra Ilha 
Pequena mais' pitorescas, os mattos das mais abundando em 
Jaboticaveiras, Jetibás c Lari~ngeiras Silvestres, avistou-se 
a rumo Oeste huma serva isolado digo serra izolada em fórma 
de um bahu distante duas e meia leguas e variava um pouco 
as acenas monótomo dos continuados vargedos,experimentou- 
se algum cascalho pelo lado direito mas nada rendeu, entre- 
temos com veado e hua Anta que finalmente escaparam, as 
cinco horas da tarde fizemos pouzo na margem direita. 

Rumo, Oeste Si11 4 leguas e meia. 

25 

As 6 horas começamos viagem, mattos magnificos, pero- 
bas, pau de tilho, e outros gigantes das florestas abudava, 
passamos humas pequenas Ilhas que deixamos pelo l a d ~  es- 
querdo, vi duas antas atravessando o Rio não pudemos al- 
cansar-lhes com as canoas e soltou-se os cães, correram para 
muito tempo mais finalmente perderam, por caum dessa de- 
mora caminhamos sómente duas leguas e meia e fizemos pouzq . 



na Margem direita sobre a barra do Arroyo das Capivarinhas 
defronte huma Ilha grande ja rle noite. 

Rumo S. S. Oeste duas legoas e meia.. 

26 

Sahimos cedo do poiizo, o tempo promettendo ehu~a- 
pois de caminhar meia legoa fizemos ponzo no lado direito, 
choveu sem intermissão todo o dia. 

27 

Hoje ai e senhor Lopes com maist,reis companheiros fi- 
zemos huma entrada para uma serra a1t.a (que jh tinha visto 
no dia 24) para explarar o sertão em róda, ent,ramos a rumo 

~SOII-se uns de N. N. Este, largando as margens do rio pa. 
bréjos e despuis sahimos em hum cerrado que mostrava a 
primeira vista de ser beira campo, achava-se aqui arvores 
de congonha, cambará, guariry, e outras plantas que costuma 
de florecer nas vizinhanças do campo, dahi sahimos em matto 
de melhor qualidade e não podendo achar agua tivemos pouzo 
no chapadáo. 

Rumo N. % K. Este % de legoa. 

28 

Amanhecendo seguimos viagem, o pique passou FAxi- 
naes bravios, cerrados por haixo de carraseaes caminhemos 
o dia inteiro por estas difficuldadcs e sem encontrar agua, 
pousemos ,noutra chapada secca. 

Itumo N. % -N. Este meia legoa. 

29 

AGI romper da aurora sahimosdo pouzo, nos mattos fican- 
do cada vez niais altos e menos ceil.ados por toda estecaminho 
não se encontrou agua val~n.do-nos dos cipós que pouco sa- 
ciava a sede, as 4 horas da tarde cheguemós no cume da. ser- 
ra, ikhmosfera limpa, para o Nr>roeste avistamos o brejo gran- 
de Paraná distante 8 a 10 leguas e rolando de Norte parasul, 
ao Sul descortiiiava o Paranapanema e o sertão na  ditancia 
de 10 leguas ao redor, composto de matto baixo e formando 
uma planicia monotona, com excepção de S. Oeste. . . no 



lado esquerdo do no huma serra izolada formando 3 picos 
iguaes a rumo de N. N. Oeste distinguise com dificuldade 
levantar huma. fumaça do lado Occidental do .Parmá suppu- 
nhamos ser dos campos'de Santa Rita, caminho que vai para 
a'serra do Mondego, anoitecemos nestas indagqões e pouza- 
mos outra vez -sem agua no cume ds. serra. 

Rumo N. '% N. Oeste 1 legoa. 

30 " 

O tempo amanhecendo bom approveitamos a occasiáo 
para continuar com nossas indagações, voltiemos o cume da 
serra, e avistamos para todos os pgntos d s  Bussola, a Leste 
ve-se o aderta do Tibagy e todo o sertão circunjacent,e deste 
rumo a distancia de 8 a 10 leguas, por este lado os mattos era 
altos c ma.gnificos para todos os mais lados da serra mattos 
baixos de peasima qualidade, todos nós pensava que nbs era- 
mbs os primeiros viajantes que tinham pizado nest.as alturas, 
que parecia inaxececivel aos proprius indios topamos contra- 
rio de t9dos espectaqão h11m pique feito cum hum ferro bem 
cortante do cume da serra e podia ter 10 meses de edade, su- 
ponho que este é . . . . . . de hum quil~mbo de negros que di- 
zem existe nestas alt,!iras entre o Paránapanema e Tietê sobre 
o rio Aguapehy, e provavelmente existirá para muito tempo, 
porque os mattos circundam é de tal natureza, de tão  pessima 
qualidade, e tão difficil para varar, que offerecem grandes 
obstaculos as coriosidades dos scientificos, e as especulações 
de aventureiros. Desenganados que por estes meios não havia 
campo as 10 horas voltamos para traz, tendo passado tres 
dbs  e tres noites sem encontrar agua a sêde ja era intoleravel 
procuravamos rnintigalo com os cipós de agua mais estes pnu- 
co rendeu, de t,arde achemos humas Jaboticabeiras digo ja- 
botieabas, mais longe de saciar a sêde parecia que aumentava 
ao por do só1 cheguamos no brejo e aqui tivemos o alivio, pas- 
samos hum pouco por dimte e fizémos pouzo debaixo de hu- 
mas fmcteiras. 

1 o Outubro 
i 

Sehimos cêdo, e as 10 horas chegamos no Rancho a nos- 
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sa gente tinham matado 4 Antas e hum veado e estavam oc- 
cupados em charquear a carne. 

2 

As 6 horas e meia sahimos do pouzo sóment,e para pm- 
curar hum logar melhor para enchugar a carne e achar algum 
allivi9 dos incet.9~ que por cauza da nossa demora aqui e a .  . . 
Ant,a tinha sido insuportavel, o rio . . . . . . o mesmo' aspecto. 
mattos baixos de ambos os lsdos harreiros frequent,ados por 
milhares de passaros maior part,e da familia dos papagaios, 
as 8 horas dezembarcamos em huma praia e aqui fizemos 
pouzo rumo Oeste de legoa. 

3 

Hoje choveu sem intermiçio e por isso foi dia de falha. 

As sete bons  seguimos viagem tempo irregular mattos, 
do lado do Curityba de melhor qualidade de que os do lado 
opposto, passou-se 3 Ilhas pit.orescas, os pa1mit.o~ brancos 
desde a fóz do Tihagy. . . . . . diminuindo, da nlt,ura da serra 
do Caraguh para baixo desapareceu, ve-se de vez em quando 
alguns Jarevá, as figueiras embauvas era que mais abun- 
dava, de tarde cahio huma tempestade de vento e chuva, 
e fizemos pouzo na margem direita do rio. 

Rumo Oeste S. Este 4 legoa e meia. 

As sete horas sahimos do puzo digo do pbi~zo, meia legua 
para baixo passemos huma Ilha que chamei Ilha de Taqua- 
ru'ssu as margem do Rio cobertos de mattos baixo e Iógo para 
dentro grandes brejos, duas leguas e meia para baixo do pouzo 
sahimos no grande Paranã correndo magestosamente para 
o S. Oeste e coberto com mil romanticas Ilhas de todas as 
fbrmas e tamanho, a maior parte dellas cobertas com matto 
magnifico e arvcres fructiferas como Jet.ibás, Jenipatos, Ja- 
boticavas e outros, as partes superiores dest,as Ilhas h6 pela 
maior parte cercado com formozas praias de areia branca 
sobre as quaes ve-se bandos de passar0 aquaticos de varias 



i 
r .i 

qualidades entre as' quaes notei o elegante Colhereira com a 3 
sua plumagem cdr. . . . . . gansos do matto e sùbre alguma ..'i 
praia dezerta vi o grande Tohuhu andando com passos largos .J 
solitario magestade como se elle era o Monarca destas Praias, ! p o soberano desta agua, a 6 horas da tarde fizemos pouzo de 
fronte da iagoa do Colherei~os. 

Rumo S. Oeste 795 legoas do pouzo. 

6 i 

Amanhecendo fizemos huma entrada para hum espigso -i{ .A. 

e daqui subindo efn hum alto arvoredo não se deseohno nada 'S 
em redor senáo matto e o rio.& 8'horas seguimcs viagem a 

, .i 
margem esquerda do rio eni parte era eoberh com mattos 
baixo figueiras e embauvas era qualidade de arvores que mais 
abundava, em parte barranceiras alt,as formadas de Rochl 
vermelha, corozdos de mattos hons, o Rio cemeado de Ilhas 

1 
,. 43 

que em poucos logares deixava ver o total de sua largura, ~$ 
em partes a donde póde.ver calculava 95 duas. . . . . . de huma a 

:$ 
margem a outra, achemos huma canoa quasi enterrada na 'r 

i? 
areia não podia saber se era canoa dos Indios ou algum+ que 3 

:: 
tinha rodado, as 6 horas da tarde fizemos pouzo no lado es- $ 
querdo, tempo promettendo chuva e a nossa. gente com os pés ,i . .e 
mãos e rostos t , o d ~  inchado com os mosquitos. i. 

Rumo S. Oeste 5 legoas. 
' I  

7 

Choveu toda a noite as 8 horas seguimos o Rio coberto 
de Ilhas, as margens formadas de grandes brejos as 10 horas 
chegiamos na Barra do Ivahy vindo de S. S. Este muito cheio 
e correndo com velocidade por grandes brejos na fóz tempara 
cima de 60 braças de largura, calculava a distancia da barra 
do Parauapanema ao Ivshy em 11 ou 12 leguas para cima da 
barra digo pouco logb a c i m d a  barra no mesmo lugar. . . . . . 
Boxes tinha abarracado 4 annos ant,es. 

. . . . . . dos cachorros saltaram em terra toparam hum 
tigre qiie matou hum, e imediatamente acudiram e a féra des- 
pois de correr huma curta distancia mandou-se acoar em ter- 
ra e foi morta por dois tiros. 



Rumo do Paraná S. Oeste 1 legoa. 

8 

\ 
As 8 horas seguimos viagem, o Rio enchendo-se corrente- 

za muito forte foi necessario de subir com o adjutorio de gan- 
chos e forquilhas desde serra do Caraguatá não tinhamos vis- 
to vestigio algum dos Indios de que a expedição do senhor 
Borges contara que tinha encontrado muito, as 4 e meia horas 
da tarde fizemos pouzo de fronte da Ilha dos Mutuns tendo ca- 
minhado apenas huma legoa. 

Rumo N. E. Norte 1 legoa 

I 
As 8 horas sahimos do pnuzo o n o  tinha abaixado consi- 

deravelmente mais ainda não dava vara e por consequencia 
continiiamos com os ganchos e forquilhas pelas veiradas, as 
margens do rio cobertas dematto born pais Iógo para dentro 
&andes brejos as 4 horas da t,arde fizemos pouzo nas margens 
direita. 

Rumo geral N. Este 1 legoa. 

As 8 horas seguimos viagem o rio cont,inuando de abai- 
xar dando lugar em parte para trabalhar com as varas, as mar- 
gens apresentaudo as mesmas vistas mattos bons entreverado 
com Taquarussu e Ia digo pela costa do rio e brejos grandes 
logo para o interior, entre as arvòres nota-se Jetibás, Pitan- 
gueiras, Figueiras, Larangeiras silvestres, limoeiros gallegos 
com fructos verdes e maduros e outras, as 4 horas fizemos 
pouzo do lado direito. 

Rumo geral Leste Sul huma legoa. , 

11 

As sete e meia horas seguimos viagem, tempo bomorio 
abaixando seguidamente, mattos magnificos pela margens, . 
figueiras, Iarangeiras silvestre ahundavel, vestigios de muita 
caça por toda a parte, as 4 horas e meia fizemos pouzo na mar- 
gem direita. 

Rumo geral Leste S. Este I-legoa e meia. 
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12 . <. . 
" 

As 7 horas sahimos do Pouzo os matt~seoriopresentando i. 
." 

mesmo aspecto, terrabôa e Iaranjaes grande as 4 horas fize- . !, , 
mos iouzo do lado esquerdo. -J .., 

'G 
Rumo geral Leste N Este 1 legoa e x. s 

i 2 

13 ..I 
Sahpoe  pouco depois das 'i horas o Rio e os mattos e ;ts .ii 

' 3 r&rgens .o mesmo dos dias antecedentes as 4 horas da tarde 
5 

fizemos pouzo no ladl  direito lógo para cima de uma pequena , . 
Ilha, os cáes aqui atropellaram huma anta para o Rio, que 
despois de muitos tiros morreu, a gente esperava que surgisse 
até a n0it.e mais não appareceu e voltaram para 3 pouzo e por a. 

.< 
consequqcia perdeu-se esta caça. .I  

i 

~ u m o  geral Leste Sul 2 leguas. . i ,: 
) 1 

Hoje de madrugada fomos assustado por hum tiro. dentro \ 
da barraca adontle dormia o senhor Vcrgueir6 e averiguando 
a eauk  11 que era procedido de uma arma de dois canos que 
estava encostada sobre a cama, a travessa da cama cahio so- 
hre os cães e fez disparar ambos, felismente não aconteceu 
mais nada senão hum r9mbo no teto da barraca, as 7 horas 
c meia seguimos viagem o rio e os mattos o mesmo sempre 
apparecendo palmito branco, as 4 horas fizemos pmzo no 
lado esquerdo. 

Rumo do rio Leste K. Este 2 legoas. 

Snhimrs ks 7 horas o rio mudanclo de aspecto . . . . . . em I p 
lugar de vargedos barranceiras e rocha com pedras soltas e > 
pedregulhos, esperimentou-se o cascalho e não deu mostra de ? .! 
ser ourifera . . . . . . barreiro grande e frequentado por muita i 

caça, o tempo prometteii chuva fizemos pouzo para o lado di- :I 
reito as 3 hora3 da t . ~ r d ~ .  

t 
Rumo Lestc S. Estc 1 legoa e meia. 



Choveu hontem de tarde sem intermissão toda a n o i t e  
mais apezar disto alguns de  nossos desprezando o furor dos 
elementos foram caçar a u t s  no Barreiio e realmente encon- 
traram grande numero desse auimaes que vindo . . . . . . para 
estes lugares para comer barro . . . . . . viram 13 chegaram até 
a barranca e o . . . . . . muitos outros que perceberam os ca- 
çadores, atiraram em 3 mais a chuva e o escur'idáo . . . . . . tau- 
to que apenas segnraram uma, a gente occunado em moque- 
ando carne de anta e falhamos aqui. 

17 

As 8 horas e meia seguimos viagem 9 rio tendo enxido um 
pouco as margens prezentando em parte rocha vermelha e em 
parte barranceiras arei~ozas, um ciío que andava por terra 
at,ropelou uma anta para o Rio que despois de muitos tiros 
morreq, tres quartos de legua para cima do pouso encontre- 
mos com duas peqyenas Ilhas de uma Cachoeira foi nesessa- 
rio descarregar as canoas e pousamos logo para cima. 

Rumo do rio Leste de legoa. 

18 
e 
$, 
i O Rio amanheceu enxendo alguns de nossa gente e osca- 
p maradas indo procurar mel, dcram com vestigios de indios s: 
0 . 

algumas abelheiras furadas e algumas arvores dermbadas pa- 
h recia de t,er sido tiradas : . . . . . mezes. R 

19 

O Rio haixou consideravelmente tempo muito bom m'as 
contudo foi necessario de nos valer dos ganchos e furquilhos 
para subir, passemos huma corredera a vara, as 4 horas da 
t,arde fizemos pouzo no ladg esquerdo. 

ltumo do Rio Leste % S.  de legoa. 

.\ 
ao 

I 
As sete horas e meia sahimos do pouzo, neste lugar ache- 

mos vestigios dos Indios as margens do Rio tendo muitos pal- 
I 

f 
mitos e Taquarussu, as 4 horas da t.arde fizemos pouzo do lado 
direito. 
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Rumo Lzste 1 lego? e meia. 

21 

Hontem de noite a nossa gente foi esperar as Antas em 
hum grande barreiro sobre huma lagoa perto de nosso pouzo 
deram 7 tiros infmctiferos mais quando estava para amanhe- 
cer sempre acertaram em h u w ,  v i  vestigios dos Indios em 
torno do Barrem. ranchos abandonados a dois mezes, a i ,ho- 
ras e meia sahimos daqui o Rio prezentando assmesmas vistas 
choveu muito e poummm cedo nas margens do Ribeirão con- 
sideravel que entra .pelo lado esquerdo o qual chimamos Ri- 
beirão Fundo. 

Rumo S. Este X de legoa. 

Choveu todo o dia, falhamos, neste dia . . . . . . indios 
appareceii, e ouvio-se toque de bozina. 

23 

A s 8  horas e meia sahimo.,, o Rio muito cheio . . . . . . do- 
ente um delles picado de cobra, os mattos cobertos 'de Iaran- 
jaes e palmitaes,. . . . e pouca gent,e fizemos pouzo cedo em 
hnm pequeno arroyo que entra, pelo lado esquerdo. Rumo 
de Leste meia legoa. 

24 

Choveu sem intermição toda a noite. . . . passou mais o 
tempo continuava bmsco e seguimos viagem, o no muito cheio 
valemos de nosso ganchos e forquilhas para subir o rio os 
mattos mostrando palmital e taquara. . . . . . horas d a  tarde 
fizemos pouzo no lado . . . 

Rumo S.E. Este uma legoa. . 

As 8 horas seguimos viagem, tempo . , . . alguns espi- 
góes pequeno de Matto bom tendo perobas, pau d'alho, fi- 
gueiras e etc. Como precizava enchugar o trem fizemos pouzo 
na margem digo margem esquerda do no 
* Rumo geral S. Este de legoa. 
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Tempo bom falhamos para enxugar o trem mat,ou-se hbm 
h, 

i. veado pardo, a gente procurando caça encontraram com uma 
>~ vara de porcos do matto mataram treis. 
t . , 27 

i Tempo continua bom falhamos aqui para enxugar a car- 
1 
:c ., ne a gente foi procurar mel, voltaram de tarde carregado com 
:~ , .. .. espolio de vaiias qualidades de abelhas, g~arupí i  munibuca, 
. , 
z ,. e out,ras, e preciso mostrar que este foi o primeiro logar'que 
X. se encontrou abelhas em abundancia. 
r ' 

.. . 28 
, 

Sahimos do pouso o rio prezentando. . . . . . tendo nos 
procurado varios dias o bom encontro a doqde a expedição 
do Rocha Ferreira e Guarapuava encontrarem a comitiva 
do snr. Borges, h-oje cheguamos em um lugar que most.rava 

\ signaes de ser porta. . . . . . e subindo a barranca vi. que nos 
ci~idavamos do Porto do Bom Encontro Bra um alojamento 
de Indios abandonados de toda spparencia dois ou t,reis meaes 
tendo treis ranchos grandes e t,reis mais pequenos. occupados 
certamente por mais de 250 pessoas alguns utencilios, etc. 
que achamos supponhamos Que era da nacgão dos coroados' 
. . . . . . . . pelo tempo do P.. Chagas habitaram nos 'vizinhos 
campos do Guarapuava. . . . . . e hum caminho que seguia 
acima dava em dois limpados grandes a donde estava. varios 
. . . . . . ult,imo destes seguio hum caminho largo e dezemba- 
rassado feito com ferro cortante a nimo de Oeste ; os Indios 
do Rio Verde fallava consbantemente na existencia de hum 
campo nestas alturas, habitado por grande numero de Indios, 
c com os qilaes el le~ tinham t,ido conflictos sanguinarios, no 
temro .de sua imigração das margens do Paraná para n ckrtão 

' cio Tibagy, dando-nos para signaes o aproximamento do 
campo quando se encontrava arvores do Umcú nas margens 
do Ivahy, esta arvo- foi vista por n6s hoje pela primeira vez, 
e todas essas circunstanoias fez. . . . . . que esth perto do cam- 
po. Despois de. . . . . . seguir-se mais de X de leguas pelo cami- 
nho se vendo que continuava por diante na mesma mane '@ 



voltamos para os ranchos e lhe determinamos de fazer 
aqui, matou-se huma anta. 

Rumo de Leste Sul huma legoa e um quarto. 

Esta madnigada um tigre t.eve. . . . . .  capivara perto 
do noaso rancho, soltou-se os cRes mais não quizeram seguir, 

. . . .  tendo . . . . . .  de seguir o caminho dos Indios.. cerca de 
oito pessoas incluindo o senhor . . . . . .  para andar a cava110 
passava . . . . . .  de palmital e em p a ~ , e  por matto de melhor 
qualidade possivel passando por arranchamentos e Moqueias 
abandonados.. . . . .  tempo como se v ê . .  . . . .  prova esta que 

. este selvagens dedica-se na cultivaçZo da terra, e não de.. 
mente no precario subsistencia fructos silvestres offerece. As 
5 horas e meia cheguamos a hum riberião consideravel e de 
outro lado vimos com surpreza que tinha inteiramente aca- 
bado, procuramos-por todos os lados mais achava unicamente 
trilhos que seguiam para todos 'os rumos e acabava, vimos 
então que o que nos apparecia caminho para algum aloja- 
mento ou campo era unicamente para hum pique mestre 

. . . . .  para quando elles parava nas margens do Rio. nas 
margem do ribeirão tendo caminhado seguidamente t r e i ~  
legoas rumo O. S. Oeste. 

Amanhecendo voltemos para o rio e 1 hora depois do meio 
dia cheguawos no abarracamento, a nossa gente que ficaram 
no mesmo fizeram peecaria. 

31 

As R horas seguimos viagem o Rio tendo baixado muito 
e continuava de abaixar, logo para cima do.. . . . .  que anda- 
va por terra atropelou huma Anta que cahio no rio,depois de 
alguns tiros sahio outra vez em terra e foi morta em huma 
lagoa perto do. . . . . .  hum cachorro e fizemos pouzo cedo. 

Rumo Este Oeste X de Legoa. 

Sahimos do pouzo tendo ja bem cedo mandado hurha 
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canoa para traz em busca do cão até o ultimo ponzo, o rio 
prezentando o mesmo aspecto os laranjaes etc. 

Meia legua para cima encontramos com huma corredeira 
forte feito Ilhas parnamos hum ribeirão considersvel e deza- 
gua pelo lado esquerdo com agua vermelha (chamou-se Ri- 
beirão Vermelhri) logo acima fizemos pouzo no lado direito 
a tarde. 

Rumo de Leste meia legoa. 

Faltou hum cão dos melhores, hoje voltei para traz com 
3 companheiros para procural-o fomos at6 o rancho dos Indios 
mais n io  appareceu, certamente tinha sido devorado pelos 
tigres que abundam nas margens deste rio, a falta de hum 
cão nest,as :paragens 6 muito sensivel ainda mais em 
nossas circunstancias tendo somente dois de resto, e muito 
pouco mantimento, o Snr, Vergueiro e os mais tinham 
seguido a diante na canoa grande. . . . . . não tendo encont,ra- 
do anoitecemos no lugar de onde tinhamos sahido e fizemos 
pouzo aqui. 

Sahimos muito.cedo, logo para cima passamos duas cor- 
redeiras fortes, na segunda huma Anta estava descendo o 
Rio ire-se muito comendo barro nos grandes òarreiros do rio 
e táo bizonhas que não fizeram.. . presenya a gente matando 
quantos. . . . . . embarcar, alcacçamos a canoa grande. . . . . . 8 
pés de queda tendo um nucleo de Ilhas a esquerda i sua gente 
estava occupada no Varador para o lado esquerdo, varamos 
as canoas cesse mesmo dia, achemos humas argolas de ferro, 
deixadas aqui pelo senhor Borges. Pouzamos aqui. 

Rumo E&. Leste Digo E. 9. Este % de legoas. 

Choveu de noite c amanheceu brusco proseguimoff via- 
gem, passemos huma corredeira e huma cachoeira forte adon- 

' 

de foi preciso passar canoas e mrío, pelo lado esquerdo entra 
um arroyo com 10 ou 12 braças de largura. . . . . . appareceu 
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alguns espigões achava-se Jaboticavas maduras as 5 e meia 
4 
5) 

rt 
fizemos pouso a esquerda: . j  

Rumo S. Este I legoa. 

As 8 horas sahimos do Pouz:), logo para cima passamos 
uns baixios e despois uma corredeird forte com duas Ilhas, 
defronte destas, entra hum arroyo consideravel pelo lado di- 
reito chamou-se Rio dn Couves (?) aqui. . . o convez da canoa 
grande e mais algum trem para dezemharaçar as canoas, avis- 
tou-se aqui vestigios de Indios muito recentes. Pousamos logo 
para cima da corredeir< as 4 horas da tarde. 

' 

Rumo S. Oeste $$ legoa. 

As sete horas seguimos viagem nos baixios continuando .: 
a ver vest,igios dos Indios cada vez mais novos encontramos 
com alguns arbustos de Zambôa com fmctos maduros, .as 
margens do rio coberto de palmitaes e' laranjaes com alguns 
espigoes, as 4 horas da tarde fizemos pouzo no lado direito. ! 

Rumo S. S. Oest,e 2 legoas. r 

Seguimos 10go para cima do pouzo.. . . . . forte comprida 
e pouco adiante encontrando um baixio vimos algumas bana- 
nas no lado èsquerdo, as duas horas da tarde enc;nt,ramos com 
a barra do Corumbatahy ou hananal chamado assim das mui- 
tas bananeiras que tem nas margens, é caudalosa e christa- 
lina. . . . , . e tem mais de 20 braças de largura acima m i a  le- 
gua encontrando algumss corredeiras, i s  4 horas da tarde 
fizemos pouzo na margem direita. 

Rumo r10 Ivaliy S. Oeste 1 legoa e x. 
Rumo do Bananal Sul meia legoa. 

~> 
Tendo determinado de procurar o campo indicad3 pelo . . 

nossos Indios do Rio Verde, eu com o snr. Lopec e Camaradas 
,I 

'entramos para essas expcdiçóes digo ,esta expedição ficando 
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.. o snr. Vergueiro com 5 pessoas no Corumhatahy para procurar 
i: . 

o sitio da Villa Rica, ahandonado, logo depois de meio dia 
s entranios seguindo rumo de S. Oeste, matto màgnificos mas 

' 

cerrados de tal maneira de crescium que era quasi impenetra- 

4 - - vris fizemos pouzo ja de noite sobre um pequeno re'gato que 
'c corria para o Corumbatahy tendo apenas vencido um quarto 
i.+ 
R. de legoa. 
9~ Rumo O. S. Oeste. 
F t;, . . 9 ~ 

t:,. 
Ao romper ds. aurors sahimos mattos da mesma quali- 

8.. 

C dade d e  huma.. . . . . por tudo..  . . . . cresciuma em alguma 
r partes falhos de madeira. que facilmente podia se roçar para 

:; 30 ou 40 alqueires de milho sem nececidade de derrubar huma 

). só arvore, de tarde houve huma tempestade c?m chuva e 
i. por couseguintr fizemos pouzo oedb. 

Rumo O. S. Oeste meia legoa. 

i ' . ' 10  
i 
$ Amanhecendo sahimos do pouso mattos da mesmi qua- 
i lidade determinamos alcançar a margem do Corumhatahy 
t a encontrar matto mais favoravel por causo do muito cerrado 

foi necessario caminhar a margem do Arroyo, até a sua barra, k achando os mat,tos da mesma natureza determinamos de vol- 
5 

i ' tar ao rancho para de Ia seguir na canoa. 

L Rumo de Leste % de legoa. 

3 
, . 11 

~ 

Seguimos cedo pela margem do rio, os mattos d e  cresciii- . ~ 

$ ' ma, as 10 horas encontramos com . . . venho subindo o rio, 
e embarcando todos cheguamos cedo no rancho. 

i' 
0 
a' 12 

Amanhecendo, eu com o snr. Lopes e 4 camaradas . . . . 
0:. . o rio, logo passamos huns baixios. . . . . .difficuIdadc % de 
E .  legua para cima da fox deste . . . . . . bananeiras acabou-se, 

*, mas sempre viase mamoeiros por todos os ladoe, os mattos 

#. que cobrem as margens deste pit,oresco rio, é realmente ma- 
?; 
i. 
1 

I: 

%~~ ~ ~ 



gnifico' mas .. . . . . . christ.alinas aguas encontram-se cardumes 
de peixe de diversas qualidades, pouco de matto pelas mar- 
gens, os . . . . . . pmcurando alivio dos insectos nas suas aguas 
e bandos de Jacutinga atravessando o rio ou voando de ar- 
vore em arvore dava mais lustre a estas interessantes e roman- 
ticos quadros - duas leguas para cima da barra do Bananal 
entre um arroyo consideravel pelo lado esquerdo, tem . . . . . . 
braças de largura chamou-se rio de Guiapiá, as 5 horas da tsr- 
de fizemos pouso do lad9 direito e despois pescou-se muitos 
doirados. 

Rumo Sul 3 legoas. 

As sete horas seguimos rio acima depois de caminhar. . . 
encontremos com hum reçalto. . . de queda sem canal .e da- 
qui determinamos voltar não tendo visto vestigio pel9 estra- 
da digo mostrava ter. . . por ent,es civilisdos, 3 de legua aci- 
ma apparecei as bananeiras, mais para cima em . . . em ver- 
dade algumas, pamoneiras mais acha-se mais ou menos quan- 
tidade de extknção do Ivahy, para cima do Salto as mattas 
mudaram de aspectb, espigões altos que de longe.. . coroados 
de pinheiros enquanto examinamos o alto o senhor Lopes 
occupou?se em pescar.. . apanhou 6 grandes doirados . . . . . . 
daqui e as duas horas da tarde chegüamos no rancho a nossa 
gente durante essa expediçãB tinham procurado o sit,io de 
Villa Rica mais acharam muitos vestigios de que as bandnei- 
ras e algumas panellas de feitio dos Indios cidras. . . . . . mais. 

14 

As sete horas seguimos viagem, de frente da barra do 
Conimbatahy vimos poucos de Pinheiros, do mesmo rio logo 
acima da fóz tenho,visto tambem alguns poum acima desses 
vestigios dos Indios, pesqueiros as margens do rio e ranchos 
lógo para dent,ro, abandonado talves 20 dias, logo adiante 
encontrou-se uma Cachoeira comprida a donde foi necessario 
subir as canoas a mão, pouco acima desta passamos um bar- 
reim muito grande a donde matamos treis leitties dos quei- 
xadas digo a donde encontramos treis leitões dos queixadas 



atolados i.a lama a nossa gente soltou.. . . . . numa volta en- 
contramos com um resalto com cin-co pés de queda e aqui foi 
necessario descarregar as canoas paqa passarem a mão e por 
consequencia pouzamos aqui as 4 homs da tarde. 

Rumo Leste !4 de S. uma legoa e ?L. 
15 

Hoje passamos o resto do trem para . . . . . . varamos as 
canoas a mão por um canal direito-e fomos carregal-as no lado 
esquerdo da corredeira continuando por mais % de legua pas- 
samos a mão e parte a vara . . . . . . reçalto das laranjas doces 
por achar desse fructo aqui, passamos alguns baixotes, 1 le- 
gna para cima do ressalto elieontramos com vestigios dos In- 
dios muito recentes e meia fizemos pouzo numa Ilha. 

Rumo Leste K N. um% legoa 

As sete horas seguimos viagem, lógo acima na margem es- 
querda achamos uma eanôa ou antes Cocho feit,o de casca de 
Jaricatiá elles tinham se transport,ado por este lado algumas 
missaugas na canôm, passamos baixios e duas corredeiras for- 
tes a donde foi necessario passar as canoas a mão, os mattos 
das margens: . . . . . Composto na maior parte de palmital 
e iarangeiras com alguns espigões altos a 5 horas da t,arde, che- 
gusmos a um ressalto com 6 pés de queda c aqui fixamos pouzo. 

Rumo de Leste S. Estc 1 legoa e meia. 

Amanhecendo baldiamos o trem parao carregador e passu- 
se as canoas a m%o com muito trabalho, as 8 horas e meia sa- 
himos os mattos dos mais dobrados, vimos. vestigios de Ia- 
dios que iam subindo pelas margen? do I ~ D  . . . . . . de mulhe- 
res e creanças e achma3s diias flexas muito mal feitas por estas 
e outros signaes vimos que não era da nação d.is terriveis Co- 
roados, mais julgava ser da mesma t,rihu daqiielles quc esteve 
aldeados na marge do Rio Verde sobre a proteção do Exmo. 
Sr. Barão de Antonipa, uma hora depois do meio dia chegua- 
mos a um . . . . . . aqui foi desnecessario descarregar as canoas 



e varamos com bastante dificuldade achamos alguns ehris- 
taes roxos azues e brancos pouzamos aqui no carregador. 

Rumo de Leste ?4 Sul de legoa. 

18 

V a r a ~ o s  as canoas e as 8 horas seguimas viagem no  aci- 
ma continuaçjo de corredeira antes do meio dia cheguamos 
em huma cachoeira forte e aqui f9i necessario carregar as ca- 
noas e passar a míto este serviço 1.0s occupou toda a tarde 
e pouzamos aqui. 

Rumo Sul M Leste $4/ de legoa 

Logo cedo baldiamos o trem para o carregador . . . . . . hc- 
ras e meia seguimos viagem pasmmos u m  corredeiras e um 
quarto de legoa-para cima de nosso pouso vimos uma fumaça 
sahindo do matto na margem esquerda-do rio, caminhándo 
um pouco, vimos fogo ainda aceno de um pescador que ha pou- 
co tgmpo tinha se auxentado daqui. O senhor Lopes e Ver- 
gueiro e mais hum camarada que hiam na canoa grande sal- 
taram em terra' logo ouviram conversa dos Indios e andando 
pé por pé chegou até 4 ou 5 braças distante delles sem ser 
percebido, humas 12 mulheres esttivam sentadas em meio 
circulo discutindo os merecimentos d e  uma enorme panella 
de palmito e carne de queixada, e ao mesmo tempo sustentando 
uma conversa animada no extremo pouco mais adiante estava 
5 homens dois filhos e treis moças com uma loquacidade poiico 
inferior das senhoras, ascentadas ao pé de dois porcos mortos 
e perto de uma duzia de Jacutinga sobre os quaes de toda a 
probabilidade estavam discertaudo eis ahi quando todo esta 
armonia foi despertada com a apparição do senhor Lopes 
que surgindo de repente no meio foi um espanto difficil de 
descrever, . . . . . . e de terro; sahiu-se simultaneamente Eica- 
ram paralizadas e estupefatas. . . . . . fugir mais a maior par- 
te nem animo para isso e antes que elles acordassem do susto 
o senhor Lopes não descuidou de destribuir . . . . . . de entre 
aquelles que eile podia alcançar que nzda teve de temer de nós 
foram recebendo e sahindo de um e m  um não . . . . . . desejos 



de ter sua quinhão de nossas . . . . . . isto passou-se em poucos > 

minutos e quando nossa gente chegou acharam todos em páz 
os Indios fallava algumas palavras em espanhol e com . . . 
effeitos de nossas armas de fogo das quaes mostraram t.er 
muito medo, pedindo e até implorando com as mãos póstas 
que as depositasse em alguma distancia. Elles eram inteiramente 
destituidos. . . . . . deste metal que eu vi entre elles era umpe- 
daço de espada de 3 ou 4 pollegadas encastoada em um pau 
servindo de machado, dois prégos tortos servindo de a m a .  
Os seus machados eram de pedra e lisava os arcos e as farpas 
das flexas (que era de ~ a u )  com uma pedra que acimilhava-se 
a da pederneira, os homens. . . . . . . o Iabio inferior furado 
e dentro do ourificio hum botoque de rezina que a primeira 
vista parecia alhiambre, homens e mulheres traziam os ca- 
bellos compridos e ambos cobria as partes que o pudor manda 
esconder, as mulheres com uma qualidade de tanga de panno 
grosso tecido da fibras de ortiga brava, e os homens c?m pe- 
daço do mesmo . . . . . . unicas armas que eu vi entre elles eram 
arcos e . . . . . . nesta occasiáo vi são cinco homens incluindo 
os meninos os mais andavam a caça mulheres vi quinze e aI- 
guns pequenos, o senhor Vergueiro destribuio entre elles foi- 
ces facas e anzoes, espelhos contas e missangas que tinham 
sido mandado para esse fim pelo Exmo. Rarão de Ant'oninas 
hé impossivd de descrever o contento produzido entre elle, 
por estas dadivas. . . . . . invaluaveis, o Indio mais velho que . 

ja tinha eabellos e barba branca e de toda a probalidade a 
vista de mais de 80 inverngs era bastantemeute jovial, vendo 
o senhor Vergueiro fumar um cigarro para si mostrando por 
signaes que eUe tambem sabia o uso desse vicio civilisado di- 
sendo em mal espanhol : "Siugaro amigo" e desde satisfeito 
o sei pedido arranjou o cigarro sobre o bodoque com a maior 
gravidade possivel soltando nuvens de fumaça com hum de- 
sembaraço admiravel, estavamos com estes selvagens mais 
de 3 hora ,  e durante este tempo não mostrava a menor des- 
confiança, a sua linguagem das poucas palavras que nós podia 
intender parece ser o Guarany, mais por falta de interprete 
não se podia fazermos entendido por elle, det,erminemos de 
pousar para o outro lado do rio, e em despedindo-nos dos In- 
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dios mostrava estes signaes de afflição em seus semblantes,. 
offerecendo-nos mel,. carne etc. e acompanhando-nos atE as 
canôas, convidemos o velho . . . . . . ,para descer na canôa 
e acompanhar-nos para O outro lado o qual prontamente fez 
mais na ocazião de largar a canoa a sua mulher que estava na .  , 

barranea. dirigiu-lhe algumas palavm ouvindo as quaes agar- 
rou-se no gaibo de uma arvore . . . . . . sobre a canoa e com 
agilidade subio acima deixando-nm admirado àe um homem 
de tão avançada edade . . . . os nossos novos amigos, subimos 
o rio e fizemos posto ao lado opposto. 

Rumo, S. Oeste de legoa. 
N. B. Matamos uma anta neste mesmo dia levem?* para 

o n o  digo para o rancho dos Indios e não achamos mais aqui, 
o seus trens estava todo aqui, deixamos a Anta. 

Amanh<ecend,o, o snr. Lopes, Vergueiro e mais dois cama- 
radas fomo? outra vez ao Rancho dos Indios mais estavam 
auxentes. . . . . . peia margem do Rio até o e~pigão~vimos sahir 
fumaça hontem mais não . . . . . . parece que segundo a idole 
naturalmente desconfiado destes servagens tiveram medo de 
nós, deixamos algumas ferragens no seu rancho e volt~mos 
pari o pouzo; as 8 e meia seguimos viagem o Rio mais favo- 
ravel para navegar, terras de matto bom, as 4 horas da tarde 
choveu e fizemos pouzo defronte das 11has das Antas,depois 
matou-se uma Anta. 

Rumo Leste Sul legoa e meia. 

21 

I As sete horas e meia sahimos do pouzo tempo hriisquo 
passamos algumas corredeiras e de legua acima do pouso 
huma corredeira forte as 10 horas e meia cheguamos na barra 
do rio Beny que entra pelo lado direito vindo de N.E. 8 %  

Norte e terá 14 braças de largur+examinei mais algum cas- 
calho neste Ribeirão mais não deu mostra de ser aufifero, 
Iógo para cima deste. . . . . . baixios encontroii-se com uma 
corredeira onde foi necessario descarregar as canoas e passar 
s mão' com algum trabalho. 

Rumo de Leste X Sul legoa e meia. 



Cedo passamos ns trens para o carregador e as . . . horas 
seguimos viagem, o rio volteando por alto. . . u m  continua- - ção de Cachoeiras entre ellas foi necessario descarregar as 

\canoas ficando t,arde fizemos pouzo do lado direito. 
Rumo S. Este 1 legoa. 

23 

Sahiinos do pouzo os baixios e corredeiras.. . pasasmos a 
harra do Alonso, não se avistou mais larangeira pouco palmi- 
to branco e muitos Jaravás, avistou-se uns. . . serras altas 
de matto bom em ambos os lados, por caum da doença de um 
camarada fizemos pouzo as 3 horas P meia da tarde. 

Rumo S. S. E. 1 legoa e M. - 
Choveu toda a noite e amanheceu chovendo pouco de- 

pois do meio dia passou e seguimos viagem unicamente para, 
mudar de pouzo, o rio correndo por barraneaú altas, abundan- 
cia de Guaveraveras com. . . . . . madeira o rio tendo enxido 
um pouco as 3 horas da tarde finemos pouzo na margem es- 
querda. 

Rumo Sul % Este % de Iegoa. 

Tempo bom as 7 horas c meia seguimos viagem o Rio 
volteando mansamente por alta serra de formas variaveis e 
pit,orescas e appareiendo os Pinheiros em miior quant,idade, 
as 4 horas fizemos poueo em huma pequena barra 'que cntra 
pelo lado direito. % 

As 7 horas e meia sahimos do poiizo 

Nota : As folhas correspondentes aos dias entre 27 de no- 
vembro e 4 de dezembro, faltam no original 

As 6 horas seguimos viagem, o rio. . . . . . escarpadas 
serras, em algumas partes formando. . . . . . de outras partes 



estreitas que não tinham. . . . . . de largura cercadas de pedras 
grandes.. . . . . Souza, pa,wmos um arroyo grande do lado 
esquerdo chamou-se Rio Bello, matou-se um. . . . . . as cinco 
horas da tarde fizemos pouzo do lado esquerdo. 

Rumo Leste Si11 Estes 2 Iegoas. 

As 6 e meia horas sahimos do poiizo, tempo bom o rio 
rollando mansamente por vargedos e msttos bons e X para 
cima entrou por serras, e encont~ou-se Itapavas mais não de 
maior difficuldade,. . . . . . fizemos poueo para cima das Ilhas 
Cap.. . . na margem direita. 

Rumo geral Leste 9: Este. 

As 7 horas seguimos viagem o no passa por mattos bons 
as margens em parte pedras grandes, as 11 e meia cheguemos 
no . . ..: . desejado na barra do Rio das Campinas, aqui en- 
cont,ramos u q  roçado, rancho e padrão feitos por. . . . . . Ja- 
neiro do corrente.anno por ordem do senhor Barão de ~ n t o -  
nina, demoramos aqui uma hora e despois subimos o r i o  da 
Campina acima largando do Ivahy. . . . . . entretido exatamente 
durante. . . . . : tendo encontrado 3 enchentes o rio da Cam- 
pina. . . . . . braça de iargura na harra matemos uma Anta 
. . . . . . de lenia para cima fizemos pouzo na margem dircit,a. 

Rumo do Ivahy S. Este legoa e %. 

8 . 
Choveu de n3it.e e continuou até 10 horas, as 11 horas 

. sahim0s 0 Rio tinha enchido um pouco mais acima foi neces- 
sario arrastar as tsnoas em muitas partes de tarde fizemos 
pouzo na margem esquerda. 

Rumo, N. E. Legoa e meia da barra. 

Choveu toda a noite.as 6 horas seguimos viagem o rio 
cheio as 9 e meia hora que chegamos no lugar. . , . . . aqui 
deixamos as canoas daqui para sahir. . . . . .  de Amparo teve 
um 'caminho aberto feito a mandado do snr. Barão de Anto- 



nina no anno proximo passdo. . . . . . o snr. Lopes adiantou- 
se com 4 camaradas para . . . . . mantimento cavalhada etc. 

Rumo N. E. meia legoa. 

Sahimos as 7 horas temas montanhozai de tarde fizemos 
pouzo no Jsgead? lizo. 

Rumo Este N. E. 2 legoas. 

. 11 

As 8 horas seguimos viagem milita serraria matto de p 
nheral as 5 horas da tarde pousemos no cume de uma serra 

Rumo Oeste 2 legoas. 

Seguimos cedo o nosso ~nantimento tinha acabado não 
se achava caça nem fmct.a, mattos de catanduva e pinheiral, 
em passando uma catanduva achamos metade de um veado 
pardo que o snr. 1,opes tinha matado, no primeiro Ribeirão 
acendemos fogo, beneficiamos a carne e saciamos a fome que 
estava-nos apertando bsstante, an meio dia cheguemos nas 
campinas velhas digo Campinas Bellas aqui encontrou-se 
na casa digo uma e s a  bem construida com mangueiras etc. 
e aqui determinamos esperar a chegada do snr. Lopes. 

Rumo Leste meia legua. 

Falhamos os dois dias na Campina passando algumas 
privações sust,ent.ando-nos com os passaros. . . . . . ha. noite . 
de 14 chegou o snr. Lopes com cavallos e 'mantimento. 

Hoje sahimos da Campina e despois de . . . . . . por cat,an- 
duvas e faxinaes chegurtmos no. . . . . . recebidos aqui com B 

maior hospitalidade: . . . . . tratados com a maior desveiio 
pelo Snr. . . . . . . , ,morador destes csmpos, no dia 16 sahimos 
; . . . . . recebendo por todo o caminho aquella franca hospita- 



'" 
267 AS "ENTRADAS" DE J. P. L O P ~ S  E a. H. ELLIOT . - 

lidade que é tão caracteristicos dos Brazileiros especialmente 
dos habitantes da. cmarca. . . . . . no ,dia 19 chegamos em j 

I 

Piritiiva depois de ausentes de 4 mezes e treis dias, tendo per- 
corrido durante esse tempo mais de 170 leguss de certk do 
qual era inteiramente desconhecido. . . 

F q 
(assig.) JoXo HENRIQLTE 

'I 
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1 

D e  25 de Abril de 1674 a 25 de Abril de 1930 

. . . "essa reliquia preciosa de um passado glorioso 
aquellas pedras agora ennegrecidas e esbomadas pela 
a c ~ ã o  do tempo destruidor; aqueUe poema de pedra 
e cal que alli permanece afrontando os seculos sem 
o menor sentimento de vaidade e só á apera de 
que no relogio augusto e ter"vel do tempo soe a 

I 
a ultima hora; esse mernoravel Sanctuario da reli- 
gião, coberto com a poeira sagrada das seculos e pelas 
t d d i ~ õ e ~  ricas e gloriosas que a elle estáo Iiadns" . . 

No começo, Taubaté, a Tabneté, abandonada pelos guya- 
nãs, era um logarejo contendo um amontoado de casas deaor- 
denadas, conetriiidas de pau a pique, cobertas com palha, em 
deredor da banda do Tanque, hoje P r a ~ a d o D r .  CamposSalles. 
A banda do Tanque, era a zona do largo do mercado e do Ri- 
beirão do Corr&a, onde havia um entancamento para guardar 
agua, da serventia do arraial. Jacques Felix, aqui chegando, 
fez Taba-eté, centro de todas as suas clrrerias e penetrações 
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pelo valle do Parahybá. Caçava selvagens e procurava metaes 
preciosos. 

Mais tarde, como procurador bastante da Condessa Dosa- 
taria - Vimieiro - penetrou officialmente os sertões, aiigmen- 
tando assini conforme as ordens da nietropole, o conhecimknto 
das t,erras da referidd Condessa.. 

Decidiu finalsente a fundação do povoado, a qiie deno- 
nominou São Francisco das 'hagas de TaubatB. Edificou de 
modo e processo rudimentar as casas para a Capella, Cadeia 
e Cama,sa. Delineou mais tarde as ruas, numerando-as. Assim, 
a hoje rua Dr. Winther era a a do Marquez do Herval 
era a 2.*, a do Sacramento era a 3.=, a do n r .  Souza Alves era 
a l : , e ' l~ . ' de  ~ o v e r n b r o ~ e r ~  ã 5." ma. ' - t 

I 
I1 

Confirmand? o que Plutarcho, o cheroneo, ha quasi dois 
mil annos escrevera : Lnnçae os olhos por sobre a face da 
terra, podereis t'ncontrar cidades rem fortalezas, sem lettras, 

sem niagistratiiras ; povos sem habitações fixas, sem proprie- 
dade dc bens, sem o uso das moedas ; mas em r!arte alguma 
encontrarris unia cidade sem conhecimento da Divindade,. ." 
deu primeiramente inicio ás obras da capella. De taipa de pi- 
lão - coberta com telha de barro - com seus lanços de cor- 
iedsr olhando para o nascente. Distava umas 1013 braças do 
Tanque. Estava, l;ortanto, no mesmo Igeal occupado hoje com 
a Clapella dos Passos. Ti' o qne deprehendemos dos dxumen- 
tos existentes. Maniiseando estes, chegamos á conclusão de 
que O primeiro officiante em altar da Matriz, hoje Cathedral, 
foi o Padre Pedro Gonçalves Ribeiro do Valle. 

Não nos cabe, agora, averiguar o porque, o motivo real 
do convitc feito pelos taubateanos aos frades franciscanos do 
Rio de Janeiro para o levantament, de um mosteiro em nossa 



CONVENTO DE <ANTB CLAU 273 

villa. Porque não o fizeram ás outras ordens religingas, cujos 
cenóbios floresciam na Capitani e São Vicente ? Seria o %id 
rigor dos Jesuitas, defensores intemeratas das bullzs r ~ m a i a s  
e dos edictos reaes, veda.ndo o trafego e o apresamento dos 
selvicolss ? '  Seriam os dsqui, desde o nascimento, rebeldes 
ás ordens vindas do Reino ? O facto é que melhor se en- 
tendiam com os religiosos do Rio de Janeiro. Seria por acaso 
insufficieote o numero de religiosos vivendo no povoado ? 
Quem diz, ausentarem-se os padres const.antemente do ar- 
-raia1 ? Surge então o Convento Velho. Ponto debatido de 
nossa velha historia é saber si na realidade houve ou não o 
Convento Velho - Sto. Antonio, que, após .L constrncyão do 
de Santa Clara em 1674, deixou de existir. 

Algo sobre o caso, mais adeante diremos. 

E, si é verdade que : "o Brasil deve ao Catholicisma a 
sua formação espiritual, e, se aprofundarmos um pouco, tal- 
rez encontremos no idezl religi~so, o segredo da unidade 
nacional", não será menm verdade asseverarmos, que a reli- 
giosidade aprofundida e nunca desmentida do tauhateano, 
está como que radicada, identificada cum as paredes quas 
ires vezes secnlares da nossa Cathedral de São Francisco 
das Chagas, e, do nosso Convent!, de Santa Clara. 

Da Taba-eté de 1640 a Taubaté de noss3s dias, a popii- 
Iação foi christã, é christã, catholica apo~t3lica e romana. 
Surtos esporadicos, com physionomias apantufadas de crenças 
ou religiões do uso exaggerido i e  cousas novas: irromperam 
em epocas diffexentes, não 'galgando, como sbe acontecer, 
além da dentiráo lactea. 

Attestando e confirmando estão .os templos taubste a 
nos, verdadeires relicaries das tradições de nossa terra, hoje 
t,ão olvidados, hoje tão desdenhosamente reverenciados. Chro- 
nologicamente, cabe á Cathedral a primasia. Cahe em segundo 
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Sebastião Martins Teixeisa, tabellião do piihlico e notas, O * 
s escrevi 

Jeronymo Teixeira de Mello. 
Antonio de Alvarenga. 
Gonçalo de Oliveira. 
Henrique Vieira da Cunha. 
Domingos Rodrigues do Prado. 
Salvador da Silva Martins. 
Salvador Pires Bicudo. 
Antonio Delgado de Oliveira. 
Frei Jeronynio de São Braz. 
Francisco Alva Corrêa. 
Rento Gil de Siqueira. 
João Delgado de Novaes. 
Domingos do Prado Martins. 
Sebastião Cordeiro Gil. 
.João Martins do Prado. 
Manoel R3drigues de Miranda. 
Dorningas Sanches Pimenta. 
Antonio do Prado Martins. 
João de Castilho. 
Jeronymo Corrêá. 
Francisco Borges. 
Antonio Pires de Mendonça. 
Jos6 Télho. 
Salvador Pires de Mendonça. 
Doming3s Vieira C~rdeiro. 
Isidr.2 da ~ 0 8 t a .  
Manoel de Figueiredo. , 

Simão da Cunha. 
Angelo Gil. 
SebâstiHo Gil Cortêz. 
João Vaz da Cunha. 
Manoel Pbdrosn. 
Salvador Vaz da Cunha. 



CO1VENTO DE SANTA CLARA 2 77 , ! 
? 

B%rtholomeu de Soiiza. 
Manoel Gbes de Souza." i 

,. : 

Este precioso documento, tambern citado pelo saudoso 
Dr. Francisco de Paula Toledo, é de alta relevaoeia para a 
chronica do Convento. 

I :: 
!: 

Escolhiao de conformidade com o desejo dos religiosos o 
terreno que Ihes pareceu m i s  conveniente, passaram então 
a e ~ r i p t ù r a  que acima transcre;emos. 

Frei Eusebir da Expectação, primeiro Pr.>vin.cial, e seus 
Defin'idores acceitaram de bom grado a escriptura de doação 
dos taubatean~s? voltando para a Villa Frei .Jeionymo de São 
Braz, por alwnha o "Raleia", na de Superior, bem comb 
Frei Manoel 'Leite e mais um Irmã2 Leigo, no mesnio anno. 
"Entre os habitantes, foram escolhidos seis q u ~  serviram de 
juizes das obras, encarregados dc receber e angariar os meios 
de levar a effeito a constrncção do Convento." 

Começada, porém, em breve arrefeceu-se o enthusiasmo 
dos moradores. Os escolhidos aos p,ucos desertavam, e, os 
frades vend3-se s6s, abandonados,sern saber como ir para dian- 
te. endereçaram .uma queixa ao Vigario da Vara, licenciado 
Matheus Nunes de Siqueira, contra esse reprovavel procedi- 
mento da. Camara, Nobreza e Povo da Villa de SBo Francisco 
das Chagas de Taubaté, que sc recusavam auxilial-os,depois 
do compromisso formal assumido na escriptura de doação do 
terreno que lhes fizeram para edificaqão do seu Convento.Esta 
queixa const,a da petição que fizeram ris religiosos para que os 
moradores da "sobredita Villa assistissem com o promettido 
para a fundação do Conventc". Este documento foi por nós 
encontrado no primeiro livro do TOMBO DE TACBATE', conser- 
vado no archivo do Convento de Santo Antonio do Rio de 
Janeiro, contendo preciosos dados sobre as origens do refe- 
rido Convents, de 1674 e 1787. 
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"PETIÇÃO q. fizeram os religiosos para que os moradores 
da sobre dita Villa assistissem com o promettido para a funda- 
çzo do Convento. R. do snr. Vigario da Vara. Dizem o P. e 
Fr. Jeronymo de S. Braz G .  am. e fundador do Convento de 
U. P. e. São F m c i s o  da V. a. de São Francisco das Chagas 
de Taubaté, e os mais religiosos daquella casa q. os moradores 
desta Villa, e povo prometerão p. a fundação do dito Convento 
cento e tantos mil réis, ou o que ria verdade se achar, e tão bem 
particularmente algumas esmolas para adiunto d a  despez;is 
desta obra, e bem assim de fora aparte outros sugeitos com 
algum taboádo, em que cada qual foi fintado para estasobras; 
e porquanto est.50 paradas as ditas obras á falta desta satis- 
fação q. deviáo (como devem) czbrar os juizes ordinarios dadit.a 
Villa por serem meros executores (e em t,aes casos) das obriga- 
ções do povo, o qual tão bem hé obrigado a sssistir com negros 
'de seu serviço as semanas cada bairro alternatim até se acabar 
o Convento : ou terem efectivos qiiotidianamente t,rinta ne- 
gros ao trabalho, o que nada fazem,ciimpreni, nem giiardã~ os 
ditos moradores, cauza de não ir pordiante esta fiindação de 
que reziilta grande detrimento e descomodo aos religiosos supli-- 
cantes, a quem tão hem R lhes falta com sete arrobas, e dezoito 
libras de ferro para as obras, e os juizes q. devem dar conta de 
tudo, e cobrar as faltas dos moraclores são os seguintes : do 
anho de setenta R simo Antonio de Barros e M a n d  Crtrcia : 
do anno de setentaeseis Bernardo Sanches Pimenta e Raltbazar 
de Morees e deste anno de setenta e sete o mesmoRalthazar , 
de Moraes e Dsmingos Roiz do Prado. Porquanto pede a v. m. 
lhe fassa a caridade visto o que alegão e ser v. m. Juiz Eclc 
ziaatico, a quem direitamente t,oeão estas cauzas por serem bens 
da Igreja mande passar carta monitoria em forma p. q. o Rdo. 
Pe. Vigr." Diogo 1,nis adjunto eonio' suplicante Pe. Giiartlião 
tomem contas aos sobre ditos seis juizes daquella Va.do cobra- 
do e por cobrar dos moradores, assim das promessas particula- 
res, como da pra. obrigação, t,aboado e ferro com assiet,enciz 
do Gentio Semaneiro, ali& sejão obrigados a assistirem com 



279 
ti 

CONVENTO DE SANTA CLARA 4 
os trinta negros continuas nas obras em modo q. tudo tenha 
efeito na arecadação dos cobradores, e devedores na.forma de 
suas obrigapoens e promessns para q. remlte a continuação da 
obra deste Convento o q. fara v. m. com todas as penas e cen- 
suras necessarias mmindo-as atodos, e eitando-os para q. 
eendo rebeldes sejão punidos e castigados na forma de Direi- 
tos, e para agravação, e reagravação de todos os demais autos 
judiciaes, e extra-judiciaes. E. R. M. - D x s ~ ~ c a o .  P-se como 
pede conforme a petiçk. S. P. dexanove de Fevr. o. de Mil 
seissentos, e set.enta e sete - SEQGEIRA. "AOS dezenovede 
Fevereiro de 1677, o Vigario da Vara com séde em São Paulo, 
deu provimento favoravel á petição supra e, escrevendo uma 
Carta Monitoria em nomedo administrador Eclesiastic? do Rio 
de Janeiro, o Dr. Francisco da Silveira Dias, carta na qual 
encarregava o Vigario de Taubaté, o padre Diogo Ziiis Pcrei- 
ra e ao padre GpardiSo, frei Jeronymo de S. Braz de citar 96 

ditos juizcs a que obrigassem o povo a cumprir o que sulemne- 
mente haviam promettido e entregassem & esmolas recebidas, 
servindo-se para essa deligeneia de algum 'nfficial de justiça 
eclesiastico ou secular sob a pena de excomunhão maior (tpso 
FACTO INCORREKDA) e outras perias em direitos permit,tidas". 

Não avistamds Carta Monitoria. Todavia, rczn a chronica 
que o seu rffeito foi de real valor. Afastada, talvez, alguma 
causa que perturbasse desde o inicio a marcha da construcção 
do Mosteiro, o que é verdade é que o Convento se levnnt,ou 
rapidamente. Os dlnativos affluiam de todos os lados, u braço 
gperrtrio era abundante. Uma leitura dos autos de inventarios 
e testamentos da epocha nos obrigam a assim dizer. Bastsril 
um cotejo no inventario de Domingos Cordeiro Gil. 

"Em 1678, estando em obras o Convento, não tendo este 'i 
mattas siifficientcs, costumava o guardião, Fr. Antonio da Con- 5 
ceiçáo, ir abastecer-se de mdeiras em mattas de outros mora- * ', 
dores vlsinhos. Encontrando, porém, má vontade e upposição 

'I I 

da'parte destes contra elles representou ao Senado d a  Camara, 
'$ 

pedindo a sua interferencia para que cessassem esses embara- ' 

, I 
8 ,F 
+ 
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ços, pois, estand? os frades sempre promptos a attendcr Bs 
necessidades espirituaes do povo, era justo que este não Ihes 
recusasse os auxilios de que careciam para a siia subsist,encia. 
A este pedido despachou.a Camara, zos l i  de .Julho do dito 
anno, ordenando que "pessoa alguma, de qualquer qiiali~lade, 
impedisse ao Reverendo supplicnnte a extrncção de madeiras 
que lhe fossem precisas". 

Consta dos archivos da cidade que depois da fundação 
do Convent3, affluiram grande numero de religiosos francisen- 
nos, havendo epochns de possuir o Convento niais de cincoenta, 
além de quarenta escravos, gentios da Guiné. 

'ILeduzido, mais tarde, foi o numero dc  escravos addidos ao 
'serviço int,erno do Convento, para vinte e cinco. 

Entretanto, escreve Fr. Ricardo de Deniio,actiial chronin- 
t a  da Ordem ern Taubat,é, t ~ r  ouvido de um a,ntigo fazendeiro 
que por sua vez ouvira cont,ar de seu velho avô, haver sempre 
grande numero de escravos no Convento, como dadiva e voto 
dos lavradores !L Santa Clara. 

Neni todos, p3rém: estavam em condições de r~~es t ,a r  trz- 
balho de valia ; uns por impotentes ou velhos, oiitros por rebel- 
dia reconhecida. 

Cm entrave sêrio k fiel ohservancia dos editos dos papau, 
da grit,a dos Jesuitas, dos decretos reacs, dos bandos dos pover- 
nadares, vedando a caça e o trafego dos gentios, era o apreza- 
mento dos selvagens em toda a vasta região recentemente de* 
coberta. 

- 
Burlando, em tod3s os pontos, achavam esplicsção no 

facto da resistencia, diziam, offeiiecidn pelos nativos nas depre- 
dações das roças e criações d3s colonos. Não carece demonstrar 
quão falsa era a allegação dos capitães do matt,o, visto como 
ser real e tradiccional a ma,nsidão dos moiadoie~incultos, visi- 
nhos habitadores das selvas taubateanas. 

E assim foi "que em raz&o da muita erploraqão.qiie dos 
indios faziam os habitantes, escravimndo-os e deixando-os 
ignorantes da doutrina christg, o Cap. Mór Martins Garci 
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Lumbria, Governador da Capitsnia de Nossa Senhora da Con- 
ceição de Itanhaém, autorizado por S. m. Real, em Portaria 
de 14 de Julho de 1677. encarregw ao P. Guardião Fr.Antonio 
da Purificação e aos seus successores dc aldeiar os ditos indios 
e dirigil-os no espiritual e em tudo o mais". 

O Padre Gunrdiã2, Fr. Domingos do Rosario, endereçou 
ao então governador de Itanhaén, Antonio Caetano Pinto 
Coelho, uma petição aos dez de Fevereiro de 1720, pedindo 
cessão ao Con*ento de mais duzentos e ciocoenta braqas de 
terra, visto a necessidade de madeira e lenha de que ca,re- 
ciam os frades, para  seus mistéres. 

O capão de matto ficava defronte, rlelimitando provavel- 
mente uma extenção comprehendida onde hoje encontramos 
a Ass3ciaçRo Artistica e Literaria, o Hospital de Santa Izabel, 
o Asylos de São Francisco e o Campo do Esporte Clube Tau- 
haté. 

O caminho qiic dara accesso da Egreja de Santa Clara á 
de São Fnnciscs; hojc Cathedral, acompanhava na epoclia 
o mesmo caminho hoje constituido pela direita da Praça Mon- 
senhor Silva Barros, curvando pela iua Conego Almeida e 
subindo ligeiramente pela riia Diiqiie de Caxias. 

Neste terreno, no mesmo anno, xpossou-se o capitão Anto- 
nio de Aguiar Ferreira, de duzcntzs hrzças em quadra. 

Renhido pleito sustentaram os capuchinhos e apóz unia 
longa disputa ailiada a lima volumosa' papelada, obtiveram 
ganho de causa dos Officiaes da Camara. 

"ApeUado por parte do réo, a Ca~nara, despresando esta, 
fez executar a sentença". 

A causa não se refere ás terras doadas pelo capitão Mannel 
Vieira Sarmento, pois que a questão das duzent,as e cincoenta 
braças traz a data de 1720, emquanto a doação de Sar- 
mento data de 1798, e eram sóinent,e 100 braç2.s de terras. 
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lhe guardasse o previlegio por ser concedido por Pro&sáo de 4 
de Outubro de 1709 o qual senão  deve comprimento pelos 
officiaes da Camara daVilia de Paraty obrigando o dito Gaspar 
Martins Ferreira para que sirva na Camara, e faça tudo que 
outra qualquer pessoa digo que outra qualquer pessa fazer sem 
previlegio. Pedindo me fosse servido ordenar que infallivelmen- 
t e  se guardassem os previlegios aos cindieos dos seuseonventos, 
com excepção ao da Villa de Paraty náo obrigando a eousa. algu- 
ma que seje contra os ditos previlcgi~s. E attendendo as suas 
resões e ao que mbre esta particular respondem o procurador 
da minha c. a que se deu vista. Hei por bem de -promett,er ao 
dito Provincial que por ter outro cindieo na Villa de Pnraty e 
que  se giiardem aos eindicos de cada convento os seus previlegios. 
Pelo que sendo aos Governadores das Capitanias do Rio de Janei- 
ro e São Paiilo, e as offe.' a Crtmars da Villa dd Paraty. Cum- 
pre guardem esta Provisão e a fação cumprir e guardar, etc." 

Tarefa sobremodo difficultosa se nos antolha a reconsti- 
tuiqão da guardiania do Convento de Santa Clara de Tau- 
baté. Formndo a primeira difficuldsde, é notoria a deffi- 
ciencia de informes dos frades bem como de sua casa, quer 
nos archivos cenobitas, quer nos publicos que visitárrios. A 
pouca dr>cnrnentaçâo, além do primeiro Tjmbo do Convento 
de Santa Clara de Taubaté existente no Convento de 
Santo Antonio do Rio de Janeiro, é explicada pela invasão 
dos franeezes eni 1711, saqueando a cidade do Rio de Janeiro, 
', destruindo os papeis encontrados nas differentes cellas". 
(Vieira Fazenda.). 

O desprestigio, o desampztro em que eahiu o Convento, 
conseqnencia forçada do effeito das leis pombalinas, emana- 
das da Metropole,reflectidas immoderadamente sobre os esta- 
belecimentos christãos da Colonia, accrescido com o t,errivel 
incendio de 1842, quando foram destmidos papeis altamente 
esclarecedores das primeiras eras taubateanas, formará. a 
segunda difficuldade. 

A terceira será cqnstituida com a desattençfin da Ordem 
Terceira e o pouco criteiro dos syndieos no espaço de tempo 
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A Camara de Taubatb, em sessão de 18 de Fevereiro de 
1720, fez concessão a.i Convento para cobrar 40W00 anniraes 
no erario do Rio de Janeiro. 

A concessíto supra, está firmada na carta regia de 13 de 
julho de 1689, carta mandando informar a petição por có~ia ,  
dos Religiosos Capuchos da Provincia da Conceição do Rio 
de Janeim, na qual solicitavam o pagamento da ordinaria de 
qua'renta mil reia, concedida a cada um dos dous Conventcs 
da Villa de Santos e da de ~ a u h a t é .  

Merece transeripção a Provisão dada em Lisboa em 22 de 
Abril ' de 1723. 

"Dom João par graça de Deus Rey de Portugal. Faço 
saber aos que esta minha provi sã^ ?irem que tendo respeito que 
se me pepresentadc por parte do Padre Frei Fernando de Santo 
Antonio. 

Provincial dos Religiosos Capuchos da Capitania do Rio 
de Janeiro que ent,re os mais com outro que tem n4 dita provin- 
cia hé o de Santa Clara da ITilla de Taubaté na comarca de São 
Paulo distqnte do mar peLa terra a dentro seis dias de viagem 
e que o seu past3 mais imediato é o da villadeParaty donde se 
costumam fornecer o dito convento de 'ferinba, 'vinho, azeite, 
peixe e o mnis necessario para as refeições deste c& ccjo !ogar 
lhe foi preciso nomear sindico sem embargo de que tem o tal 
convento na \'iua onde é fundado para ahi desce expedient,e até 
o do mesmo para o tal convento e sobre tudo para agazalhar 
os religiosos que continuadamente passam pela dita Villa para 
os conventos da Ilha Grande, São Sebastião, Santos, ConceiçBo, 
São Paulo, Taubaté onde esperão embarcações e embarque com 
t,empo opportuno para aqsitir as despesas delles e o mais neces- 
sario de ma  pmvincia não póde o supplicante escusar na dita 
Villa de Paraty e de condição e sabendo que nelle se achava 
Gaspar Martins Ferreira alli morador e zellar d3 servi60 da 
Relligião o nomear Cindico passando-lhe patente para em vir- 
ude desta ,servir o logar de Cindico passando digo e para se 

t 
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comprehendido entre o final da segunda, até á vinda do vir- 
tuoso e severo fr. Caetano de Messina que, em 22 de julho de 
1876 prégava alto e bom som : "Povo . . . O argumento de 
hoje é a cont'inuaqáo do de hontem ; e por isso estou resolvido 
praticamente a provar-vos : que o S.S. Pontifice andou acer- 
tadiasimo, quando mandou lançar fóra das irmandades e con- 
frarias . . . aos irmãos e confrades das terceiras ordens reli- 
giosas, maçonisados ; pois ellas, as irmandades . . . em vez de 
coadjnvarem a devoçã., e o cult3, com os seus máos exem- 
plos e cabalas maçonicas o transformam, o perturbam c 
envenenando-o tentam supplantal-o". 

A biblioteoa actual do Convento está enormeniente 
desfalcada, pouca cousa guardando das antigas preciosida- 
des que possuira. E' a quarta difficuldade. 

A razão do valor negativo confirma o fact,o de lima vez 
desenhada na politica da Republieit, resaibos de perseguição 
religiosa, os livros eoustitutivos da grande colleção cuidadosa- 
mente salva, religiosamente amparada e augmentada, terem 
sido eritregiies á guarda de differentes pessoas em logares re- 

conditos, clm o fito unico de pão serem subtrahidos. 

A resultante foi contrariada, pouco dos antigos volunies 
voltaram á biblioteca conventual, tempos após a passagem da 
horrascâ. cujos estragos nada pesaram. 

Do Epit3me de Fr. App31inario da Conceição, livro hoje 
muito raro, pouca cousa obteremos. Não nos foi possivel des- 
cobrir algo sobre o excellente trabalho do Bispo Rodovalho, 
ta.ul>ateano de nascimento, honra c gloria do clero brasileiro, 
frade franciscano de vastissima erudição. 

Os unieos documentos, jamais destruidos pels critica, 
e quc nos deram trabalhos insanos para quasi traduzil-7s, 
devido aos estragos do tempo, descoloraqio da tinta, furados e 
destruidos pelas t r a p s .  . . os autos de testamentos e inventa- 
nos processsdos em Taubaté, revelaram muito material psra 
a reconstituiçáo dos nomes e epocbas daquelles que occuparam 
o cargo de guardião do nosso Convento. 
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O primeiro guirdião do Convento de Santa Clara fo iFr .  
Jeronymo de São Braz, seu fundador. Por mais que Pesqui- 
errssemosi a nacionalidade de Frei Jeronymo, nada conse- 
guimos desvendar. Da "Chronica da Arrabida" pouca clusa 
se conclue, havendo apebas a notar ter existido 1á Frei Braz 
de São Jeronymo, fsllecido muitos annos antes da fundação 
do nosso Convento. Em 24 de Dezembr:, de 1677, no primei- 
ro Capitulo Provincial, celebrado no Rio de '~aneiro, Frei 
Jeronymo de São Braz foi eleito Guardião do Convento de 
Sto. Antonio, do Rio de Janeiro, succedendo-lhe no cargo em 
Taubaté, Frei Antonio da Conceiçã?. Em 18 de Agosto de 
1680, Frei Cyrillo da Conceição passa um recibo s. Domingos 
Rodri'gues, de uma hataca "por acompanhar o corpo do Ma- 
noel B~rges  CaseiroJ'. A assignat.ura de Frei Cyrillo não traz 
o titulo de - Guardiáo -. Até 1681, segundo resa o processo 
de inventario de Antonio Antuxies, era guardião Frei Cosme 
de São Damião. 

E I ~  30 de Janeiro de 1701, era guardião Frei Matheus 
dos Seraphins, vide para prova, o inventario de Domingos 
Vieira Cardozo. 

Explicaremos a falha de alguns annos que ser8 encontra- 
da no decorrer de toda a Guardiania, com o facto dos autos 
e inventarios silenciarem, muitos, na parte referente ao Con- 
vento de Santa Clara. Este silencio ia de accSrdo com a vqn- 
tade do testadx quando pedia "que seu corpo fosse sepultado 
na Igreja Matriz, ou na Igreja de E. S. do Rosario". 

Nos autos ande o testador "pedia que seu corpo fusse 
sepul'tado na Igreja de Santa Clara, do Convento de Taubaté, 
. . . vestido com o habit,o do nosso Santo Padre Seraphico São 
Francisco", appareee então o recibo official passado pclo guar- 
dião do Convento, recebendo' a esmola costumada em t,roco 
do habito, attestando o sepultamento do defunts, beni como 
a esmola estabelecida para a s  orações, cruzes de acompa- 
nhamento e missas. 
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Em 1705, era guardião Frei Francisco da Conceiçãs. Era 
vigaria da Villa o Padre Antonio Barreto de Lima. Fr. Fran- 
cisco era cozidjuvado por Fr. Antonio da Trindade e Fr. Ma- 
noel da Conceiç*. Vide o auto de inventario de Elias Fer- 
reira, 1705. 

No recibo passado em Taubath., a Bdchior Felix por 
Jacques'Felix Netto, em 16 de Agosto de 1713, vamos encon- 
trar como guardião, Frei Paulo de São Boaventura. 

O auto de inventaiio de Manoel Rodrigues, de 1717, 
traz "Fr. Verissimo dos Anjos : presidente in-capite." 

Em 6 de Janeiro de 1718, no auto de inventaria e testa- 
mento de João Machado Jacoms, apparece, Fr. Manoel da 
Cruz, religioso franciscano, no Convento de Santa Clara. 
O Vigario da Villa. era o Padre João da Silva Carvalho, coad- 
jntor, Padre Antonio Velho Godoy. E& 24 de Setembro de 
1724 era guardião Frei ~ranbisco de Santa Izabel. (Vide inven- 
tario de Joáo Rapozo de Britt3-Taiibat6 1725.) No de Anto- 
nio Prado Gil, em 7 de Maio de 1726, era prenident,e in-capite 
Frei Frarcisco de Jesus. Figurava ainda no mesmo auto o 
nome de Frei Ignacio de Assumpção. 

Frei Ignacio de Santa Catharina Noronha era 9 guardião 
em 1727, conforme reza o inventario de Jorge Dias Velho! 
processado em Taubat6. 

No mesmo inventario lemos que, em 1729, em primeiro 
de Julho, Fr.Domingos do Sacramento era Guaridão. Lenios 
nos autos de testamento e inventario de Pedro de Oliveira 
Gil, testamenteiro Antonio Gonçalves de Oliveira, que, em 
1732, ainda era Guardião o mesmo Fr. Domingos do Sacra- 
mento. O I'igario da Villa era o Padre Joáo da Bessa Passos. 

Em 28 de Outubro de 1734 era Guardiãg Fr. José de 
Santa Tereza, sendo Vigario da Villa o Padre -4ntonio de Lima 
Fagundes. 

Assim reza o inventario de Placido dos Sant3s Y ' ianna. 



Do inventario de Margarida da Cunha Portes, testadora, 
em que era testamenteiro Mrtnoel Pires Cabral, em 5 & Ma,-  
qo de 1735 "era Prelado do Convento de Santa .Clara, Fr. 
José de Santa Catharina". 

Fr. Miguel de Santa Barbara era Guardião em S de No- 
vembro de 1744 (Inventario de Maria Bicudo Cabral.) 

O mesmo nome apparece no auto de testamento de Antp 
nio Corr&a de Abreu, bem como em 1745 no de Guiomar Mo- 
reira, onde vemos como Vigario encommendado da Villa o'. 
Padre Pedro da Fo~iseca Carvalho. 

Em agoste do mesmo anno era Guardião Fr. Domingos 
da Purificaqão. (Vide invent:hrio de Maria Antonia de Cas- 
tilho, 1745 - Taubat'é.) 

Em 15 de Novembro de 174fi, no inventario de Francisco 
Borges do Prado, test,ament.eiro Matheus Gomes da COsta, 
lemos o recibo passadq p9r Fr. Manoel da Encarna~ão, guar- r 

dião do' Convento. 
Em 4. de Agosto de 1751, no inventario de Imbel de Cas- 

tilhos, o guardião do Convent,~ era Fr: L t o n i o  de Piedade 
hledina ; Frei Antonio de Jesus Maris Pinheiro oecupava, 
segundo o inventario de Marinha de Chaves, a guardiania 
do C~.nvento, em setembro de 1752. 

Antes, em 2 de Jsneiro de 1752, reza o inventario de 
Maria Antunes Cardom, era Guardjáo Fr. João <Ia Trindade 
Conceição. 

Frei Antonio de Jesus Maria Pinh~iro occupava o cargo 
em 17%. (Vide o inventario de Manoel Frzncisco de Lafoens, 
testamenteiro Padre Floriano da Silva de Toledo.) 

No auto de inventario de Catharina Portes d'El Rey, 
mulher de José Corr&a da Fonseca, fallecida em Taubaté, 
eni 1.0 de Julho de 1762, occupava o cargo de Giiardião Fr. 
Antonio da C?nceição. 

Era syndico do mesmo Convento, Eusebio da Cunha e 
S3um ; Vigario da Vilia, o Padre Pedro da Fonseca Carvalho; 
coadjutor, Padre Salvador Pinheiro de .Jesus. 
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Em 5 de Outubro de, 1766, no auto de inventario de Ro- 
que Fernandes Vianra, apparece como Guardião do Cooven- 
to, ~ r . '  Luis de ~ á ' o  Patricio. 

Em 1768, lemos o nome de Fr. Antonio de Sant'Anna 
no inventario d e  Jerongmo de Queiroz. 

Reza o inventario d e  Catharina Barbosa o nome de Fr. 
Antonio de Numreth Madeyra, Guardião eni 28 de Maio 
de 1769. 

Frei Joaquini de São José Silva era Guardião em 25 de 
Maio de 1776, eoiiforme diz o inventaris de Francisco Vieira 
de Toledo. 

Xeste mesmo anno era yigario da Villa o Padre Fausti- 
uc Xavier de Moraes. Frei Antonio de São Domingos Vieira 
assigna, como guirdião do C-nvento, os papeis do Capitão' 
João Francisco Vieira, fallecido em Taubaté aos 26 de Agos- 
' t o  de 1778. Frei do Nascimento Salles era Giiardiio em 30 

de Julho de 1784 - "no convento de Sta. Clara da Vilia dc 
Taybaté". Vide o inventario de José Duarte Brags, onde é. 
tedamenteir0 o Sargento M6r João Francisco de Araujc 
Guimarães - feito em Taubaté no anno de 1785. 

De uni antigri livro, t,otalmente estragado c incompleto, 
o unico que encontrámos nas pesquizas levadas a effeito nos 
irchivos do Convento de TaubatB, livro que poderenios cha- 
mar de contas correntes, eonieçado em 1786 e finalisado eu1 
1807, extrahiinos apontamentos que nos dizem ba,stante sobre 
o espaço de tempo completaniente rasio e em que nos servi- 
mgs dos inventarios: 

Sol~re~ahc com aguçada curimidade o quadro comparati- 
v o  que mais adiante exaramos: contendo preços dos generos 
de primeira necessidade no fim do seculo dezoito e principios 
(13 dezeiiove. 

Charnanios a attençáo par3 o nome de Taubuté, que vem, 
até o presente documento, claramente escripturado por todcs 
OE religiosos :'TAYBAT~''. ' 
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Em 1786 era Guardião do Convento de Santa Clara Frei 
Fernarido Antonio de Santa Rita. Habitavam ahi tambem 
Frei José Francisco de Abreu Gonzalves, Frei Cust,odio de 
Santa Clara. As contas traziam lambem assignatura, ainda 
bem legivel, si bem que tremula e toda recortada, de Frei 
Francisco do Amparo. Deveriz ter, Frei Amparo, edsde alta 
ou quiçá uma esclerose bem generalisada, a deduzirmos dos 
traços da sua assignatura. 

Aos dose de Abril de 1786 ' ' t h e i  posse de guardião deste 
Convento, com patente d~ V. R. P. Provincial, Frei Fernando 
de São José Menezes. E para constar, passei este termo em 
que m e  assignei. Frei Francisco da. Conceição P in t~" .  

Assim tsmbem diz o inventario de Martha Barbosa de 
Jesus, como testadora e João Garcia Cordeiro como testa- 
menteiro. 

,As contas seguem regularmente subscriptas pelo guardiáo, 
por Frei Amparo,, por Frei Cust,odio e pelo syndico Jaaquim 
Francisco de'~hreu G?nçalves. 

I Em 7 de Agosto de 1786, lemos : "Visto e approvado em 
a nossa segunda visita. Em fé do que mandamos fazer este 
termo que assignamos e sellamos com o sello menor do nosso 
officio. Frei Femando dc São José Menezes, Ministro Pro- 
vincial". Segue-se o sello menor da ordem, illegivel. 

Achamos, tamhem, mais adiante a assignatura sob o 
sello, de Frei Antonio de São Miguel, então visitador geral 
e presidente. 

Com a patente do revrno. Padre Visitador Geral, presi- 
dente do Capitulo, Frei Antonio de São Miguel, tomou posse 
em Julhn de 1787, como guardião Frei João das Chagas. 

.4oJ 7 dias do me2 de Novembr? de 1787 "tomei posse 
deste Convento de S m t a  Clara de Tsybaté, com patente do 
nosso Revmo. Padre Prégador c exdefinidor Frei Antonio 
de São Miguel, visitador geral e presidente do Capitulo, em 
que foi eleito Minist,ro Pr3vincial o nosso Rev. Padre Préga- 
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dor e exdefinidor Frei José do Desterro, e, para constar, fiz 
est,e termo em que assignei. Frei Manoel de Sant'Anna Car- 
neiro. Guardião". De 2 de Outubro de 1787 em diante, náo 
mais apparece a assignatura de Frei Francisco do Amparo. 
Está sul>stitiiido por Antonio de Sant'Anna. As contas mere- 
ceram a approvayão em 20 de Abril, pelo Ililinistro Provinciltl, 
Frei José do Desterro. 

Frei hlanoel da Natividade Teixeira, como Visitador 
Delegado, aos 2 de Dezemko de 1789, houvc por bem appro- 
var as referidas contas. 

Em 29 de Marqo de 1790, Frei Salvador de São Louren- 
ço Justiniano appiosa todas as contas, comniissionado pelc 
Visitador Definidor e Presidente do Capitulo, Frei Ign?.cip 
de Jesus Maria. 

As contas do Convento são apresentadas por Frei Manoel 
de S a n t ' h n a  Carneiro, guardião, e siibscript,as por Frei An- 
tonio de São Bernardo Mmsam. Volta agora a appareccr a 
assignatura de Frei Francisco do Amparo. 

Frei Antonio de São Rernardo Monsam, com patente do 
Presidente do Capit,n~l?, Frei Iynacio de Jesus Maria, toma 
posse de guardião do Convento, em 4 dc Oiituhro de 1790. 

As contas são bcm approvadas c c~nt inua  assignat,ura 
cada vez ma,is tremula e illegivel, de Frei Franciscodo Amparo. 

Subscreve, tamhem, as mesmas, Frei Tbeodoro <ia Kati- 
vidade. Em 22 dc J a n e i r ~  àe 1792, recebe Frei Monsam esmo- 
la do testamcnteiro rlo defunto Francisco Rodrigues Chaves, 
permanecendo como guardião até fins de 1791. 

Em 27 de Deaenibro de 1792, Frei Manoel da Natividade 
Teixeirai Visitador Delegado, commissionado - pelo Ministro 
Provincial, Frei Lourenço Justiniano de Santa Tereza, 'appro- 
1% as contas. 

"Aos 2 de Agost,o de 1793 tomou posse de Presidente in- 
capite do Convento de Santa Clara de Tayhaté, com patente 
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do Presidente do Capitulo, Frei Manoel da Natividade Tei- 
xeira, Frei Agostinho da Apresentação". 

Toma, logo depois, poBe de guardião effectivo, Frei Mi- 
guel de Jesus M. Carmo. 

. 

Não mais apparece o nome de Frei Amparo; em seu logar 
assigna Frei ~ o a ~ u i r n  da Santissitna Trindade Netto. 

Aos 20 de ~ e z e m b r o  de 1794 Frei Manoel da Katividade 
Teixeira faz a sua visita geral. 

Em Novembro de 1796 lemos uma interessante approva- 
ção de conta?, nos termos que seguem : "Ne$a visita geral 
examinámos o livro das contas e achamos que na passagem 
que se fez do recibo do mez de Agosto para o de Setembro, 
ha contra o Convento o engano de $006 - seis réis - e como 
no mais não ha cwsa que duvida faça, o damos per appru- 
vado. Frei José de Sant,a Maria Mascareohas." Mais abaixo 
Frei José deixou a seguinte nota : "Esta nota se fez pa,ra 
mostrar que houve descuido, mas nada vale". 

Frei Antnni3 de São Bernardo Monsam tomou posse dc 
guardião aos 26 de Març3 de 1796. Frei José de Sant'Anns 
Flores, Ministro Provincial, approvou as contas em 17 de 
Julho de 1795. 

Como presidente in-capitc do Convento, tomou posse, 
em 2 de Agosto de 1796, Frei Agostinho da Apresentação. 

Foi eleito, em 20 de Dezembro de 1796, guardião, Frei 
Victorino de São José Mariano. 

Em 13 de Junho de 1798, com a patente do Provincial, 
Frei J. de J. Mana, tomou posse como guardiso do Conven- 
to, Frei Joaquim de Santa Clara. 

Em 8 de Dezembro de 1799, sendo presidente in-capite 
do Convento, toma posse, como guardião, como abaixo se 
lê : "Tomei posse deste Convento de Santa Clara de Tay- 
baté, por patente do Rev. P. V. G. Frei Manoel deThomaz, 
Frei Ignacio de Santa Rosaria Alvarenga, guardiáo". 
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Em começo, de 1800 o Ministro Provincial, Frei Antonio 
de São Bernardo Monsam, faz a visita regular. 

Em 17 de Maio de 1801< tomou posse da guar&ania do 
Convento, sendo Provincial Frei Monsam, Frei Francisco 
de São ~ h i a g o  Silva e Porto. 

Em Julho do mesmo anno foi o Convento visit,ado pelo 
Visit.ador Delegado, Frei José Carlos de Jesus Maria do Des- 
terro. Este Frei Jesus Maria do Desterro é o mesmo que, em 
21 de Ahril de 1792, sendo giiardião do Convento de Santo 
Antonio do Rio de Janeiro, acompanhou Tiradentes até o 
Largo da Lampadosa, assistindo-lhe .as ultimos momentos. 

Occupando o cargo de guardião Frei Sio Thiago Silva 
e Porto, foi o Convento visitado e approvadas as contas eni 
Agosto de 1802, por Frei Antonio de Freitas ~rs;la Rodovalho. 

Em meiados de Agosto do mermo anno, sendo visitados 
geral Frei José de São Joaquim Cardoao, foi empossado no 
cargo de guardião Frei Vicente de São Jos6 Msrques. 

Em Dezergbro do mesmo anno, dia 12, occupava a giiar- 
diania, por patente do Padre Provincial Frei João de São 
Francisco Mendonça, Frei Francisco Solann. 

Em 4 de Julho de 1803 passa eni Taubaté Visitador 
Delegado, Frei Joaquim de Santa Rosa Congonhas. Em 8 
de Julho do anno seguinte volta a occupar o cargo no Con- 
vent,o, como guardião, 'Fiei Ignacio de Santa Rosa Alvsrenga. 

Em 21 do mesmo mez r anno, o Convento 6 visitado pelo 
Presidente do Capitulo, Frei Manoel Luie da Madre de Deus. 

Ainda em Outubro do mesmo anno, a visita é feita por 
Frei Antonio de Sant'Anna Galvão. 

Pelo Natal de 1805 toma posse como guardião Frei Ma- 
noel da  Natividade Teixeira. 

As cont,as foram achadas bdas em Agosto de 1806, pelo 
Ministro Provincial Frei Joaquim das Santas Virgens Salazar. 
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Com a patente do M.R.P.M. Ex-leitor de Hebraico e 
Theologia, Ex-Defioidor e Ministro Provincial Frei Salazar, 
"Tomei posse deste Cmvento de Santa Clara, como guardiáo 
deile, a 28 de Abril de1807-Frei Agostinho da Apresentação, 

Frei João de Santo Aleixo, natural de Taubaté, que hou- 
vira professado no Convento de Santa clara, occupava o 
cargo de guardião em 1826, e escrevia : "Não ha neste Con- 
vento documento que dê perfeito conhecimento da data da 
sua fundação a náo ser uma escriptura pela qual a Camara 
Nobreza e Povo desta Villa, em 23 de Abril de 1674, se ohri- 
gara a fazer esta Igreja e Convento, fornecer os Paramentos 
para a mesma Igreja, com a cond.ição de ser Santa Clara a 
padroeira, obrigação passada por Frei Jeronymo de S. Braz, 
que veio fundar o mesmo Convento e trouxe consigo dois reli- 
giosos. . "Frei Santo Aleixo occupou os Cargos na sua Ordem 
de Visitador e -Provincial, e Theologo da Nunciatura ; guir- 
dião do Convento de Taubaté em 1830, ahi falleceu inespe- 
radamente". 

Rareavam os frades do Convento. Do relatorio de Frei 
Ignacio da Graça, datado de 1765, extrahimos contar o mos- - 
teiro 16 frades 7 coristas e 6 leigos. Tomando apontamentos 
dos documentos da epocha, em 1832, dois unicos frades aqui 
viviam. O primeiro era frei Manoel de Santa Izabd Mattos, 
guardião em 1 de Dezembro de 1832. Basta ler o inventario 
do Tte. Fco. Mendes Pnrtella. 

Em 8 de maio de 1836, segundo o mesmo auto de inven- 
tario apparece como guardião frei Joaquim das Dores. 

Em 27 de janeiro de 1841 continúa frei Joaquim das 
Dores como guardião do Convento de Santa Clara. (Vide in- 
ventario de Maria Pereira dè Jesus, Taubaté, 1841). 

Frei Joaquim das D ~ r e s  foi o ultimo guardião do Con- 
vento de Santa Clara, fallecido em 5 de Dezembro de 1868, 
na ViUa de Redempção, sendo seu corpo transportado para 
TaubatB. T3dos os religiososti, antigos posguidores do Con- 
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vento e que aqui faleceram, estão sepultados nos corredores 
do Claustro. "Dahi para cá, o Cmvento foi governado por 
Syndicos, nomeados por Provincial. Em 1871, o Provincial 
Frei João do Amor Divino Costa em visita ás ruinas da pro- 
vincia, encontrou irrigularidadcs na gerencia do Syndic? 
desta casa, demittindo-o e nomeando eni seu lugar odignis- 
simo vigario da parochia". Era vigario de Taubnté o padre 
José Pereira da Silva Barros, depois Bispo de Olinda, bispo 
do Rio de Jimciro, arcebispo de Oarnis e cnnde de Santo 
Agostinho. 

O Convento de Santa Clara foi occupado pelo Lyceu 
Provincial, até 1852. Em 1877 fgi inaugurado o institut,~ de 
Agricultura, Artes e Officios, desapparecidg em 1891. E m  
1892, a convite do padre, hoje monsenhor, Nascimento Castro, 
tomaram posse do Convento de Santa piara os reverendos 
padres capuchinhgs da Provincia rle Trendo, aos 25 de Janeiro. 
Nominata dos guardiáes capuchinh9s do Convento de Santa 
Clara, de 1892 a 1927 : 

De 1892 a 1895 (agosto) frei 1,uiz de São Thiago ; 

De 1895 a 1898 (agosto) frei Felix de Lavalle ; 

De 1898 a 1901 (fevereiro) frci Mansueto de Valfloriana ; 
De 1901 a 1902 (outubro) frei Chrispini de Rallo ; 

De 1902 a 1904 (outubro) frei Gregorio de Rumo ; 

De 1904 a 1907 (agosto) frei Ricardo Maria de Denno ; 

De 1907 a 1909 (janeiro) frei Aurelio de Smarano ; 

De 1909 a 1911 (agosto) frei Bemardino de Lavalle ; 

De 1911 a 1913 (julho) frei Virgilio de Breguzzo ; 
De 1913 a 1914 (junho) f.rei Mansueto de Valfloriana ; 

De 1914 a 1916 (agosto) frei Salvador de Cavedine ; 

De 1916 a 1919 (setembro) frei Jacyntho de Prada ; 

De 1919 a 1921 (agosto) frei Daniel de Garden2 ; 

De 1921 a 1922 (julho) frei Vital de Primiero ; 

De 1922 a 1924 (setembro) frei Jacyntho de Piracicaba ; 
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De 1924 a 1927 (janeiro) frei Frito de Martinham ; 

De Janeiro de 1927 - frei Vital de Primiero. 

Em 1842, rtos 17 de setembro, um pavoroso incendio des- 
truio a Capella M6r da Igreja e grande parte do Convento. 
O fogo partira da Sachristia, provocado pelas bnzas de um 
thurihulo deixado descuidadamente no soalho. Por longo es- 
paço de tempo permanenceu o Convento de Santa Clara apre- 
sentando com? que um estado de completa riiina. Mais tarde, 

' g r a ~ s  á intervenção do Capitã3-Mbr Victofiano Moreira da 
Costa, que era syndico do Convento, foi levada a.effeito a 
reconst~ucção da Igreja e da part,e incendiada. As difficuldades 
inherentes á epocha occasioiiaram a demora no andamento 
das obras, que foram terminadas ás expensas do povo de 
Tsuhaté, por iniciativa do saiidoso capuchinho, Frei Caetano 
de Messina, quando, ?m 1876, aqui pregou uma fiuctuosa 
Missão. 

Foi de Tanhaté, que Frei Caetano de Messina escreveu; 
em 22 de Julkio de 1876, a sua celebre carta ao BiSpo de Olin- 
da. Ha um equivoco relativamente á carta do Frei Caetano. 
Não se trata de uma carta escripta ao Papa, como julgam 
alguns, e, que occasionaria a resposta de Pio I X  á Camara 
de Taubaté. A carta de Pio IX, eiidercçada aos governadores 
de Taubaté traz motivo tnt,almente diverso das referencias 
de Frei Caetano $6 Meseina. Em capitulo h parte encontra- 
remos publicadas, tanto a carta de Pio IX, como a de Frei 
Caetano. 

XII 

Na sessão de 11 de Janeiro de 1845 6 lida uma represen- 
t a ç k  da Camara Municipal de TaubatB, subscripta por va- 
rios cidadãos do municipio, pedindo que a Camara represente 
perante a Assembléa Nacional Legislativa Provincial, no 
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sentido de obter a creaçáo de um Collegio Scientifico nesta 
cidade, para o que offerecem uma subscripçáo de 5:200$000, 
lembrando o Convento de Santa Clara como séde. 

O pedido foi logo approvado e encaminhado. Náo encon- 
tramos mais dados explicativos. O que é fact3 é que o Impera- 
dor Pedro I1 passou por Taubaté em 1846, antes do seri re- 
gresso ás Cortes. provavelmente uma commissão foi encar- 
regada de solicitar os bons officios de S.M. tornando realidade 
a representaçáo á Camara, mencionada na sessão de 11 de 
Janeiro 

Por acto da Assenibléa Legislativa Provincial, em 1847, 
foi creado em Taubaté um Lyceu Publico, ás expensas da Pro- 
vincia. Pouco depois da passagem do Imperador em Taubaté, 
na sexta sessão ordinaria, em 22 de Maio de 1846, o snr. pre- 
sidente indica, e é unanimemente apoiado e depois approvado 
"para se lembrar ao Exmo. Governador da Provincia, a conve- 
niencia de que elle exija ao Revdmo. Padre Provincial os bai- 
xos do Convento de Santa Clara para nelle se estabelecer o 
Lyccu, creado para esta cidade". 

Este estabelecimento funccionou regularmente até o anno 
de 1852. Tempos houve em que suas aulasforam frequentadas 
por m a s  de 80 alurnnos, funccionaudo nos salóes do pavimen- 
to terreo do Convento. 

Ko Lyeeu lecionavam-se as seguintes materias : Philo- 
sophia, Historia, Geometria, Franeez e Latim. 

O primeiro direetor foi o Padre ManoeLInnoceneioMuniz 
Simões. Muitos magistrados, advogados, politicos, profea- 
sores, homens de lettras e distinctos sacerdotes que existem 
na provineia, beberam os primeiros rudimentos da instrucçáo 
naquelle estabelecimento. Eram seus professores : de Geome- 
tria, o brigadeiro Pedro Maria Xavier de Castro ; de Historia, 
o dr. João Cardozo de Menezes Souza Junior: de Philosophia, 
o dr. João Ribeiro Mendes; de Latim e Francez, o padre Fe- 
lippe Vieira. de Toledo. 
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"Todavia, por causas que aqui n8o convem averiguar 
foi extincto aquelle utiiissimo estabelecimento, donde sahiram 
muitos homens eminentes, pel? seu saber, e que Iionraram a 
Patria". 

XIII  

Devido ao verdadeiro desleixo de muit,os syndicos, foram, 
os moradores pouco criteriosos, visinhos do Mosteiro, tomando 
posse aos poucos degvarios pedaços de terrenos pertencentes 
á Ordem. 

Assim.& que em 1828 o syndico do Convento de Santa 
Clara, .Joaquim Xavier de Assis, dirigia ao dr. Jufz de Fóra 
da'comarca Antonio Militas de Souza Aimberê a petipão se- 
guinte : "Illmo. Snr. Dr. Juiz de Fóra. Diz Joaquim Xavier 
de Assis, que o Convento de Santa Clara desta villa, de que 
sup. he actual syndico, tem hua data de t,erras. por Sismarias 
a qual foi demarcada, segundo consta, e acha-se sob os marcos 
de certão' e não os de testada, pe!lo que passa a rogar a V.S. 
queira a vista dos titulos mandar demarcar a testada das ditas 
terras ; mandando convocar para o dia q. V.S. aprazar ao Al- 
feres Manoel José Telles como ao captam Antonio Moreirade 
Mattos, como Procurador do Rdo. Pe. Manoel Alves Coelho, 
a6 Pilloto, e mais Officiaes das medições, e para testemunliaa 
RO Major Iguc." Vieira de Almeida, Francisco Domingiies, 
Bento de Aguiar, e Francisco Bomardes" Mariano Corrêa 
Leite, porteiro e carcereiro nesta villa de Taubaté e seo termo 
etc. Certifico que intimei as pessoas cmstantes no reqiieri- 
mento e mandado retro do senhor Dr. Juiz d e  Fóra c intimei 
o capcam Antonio Moreira de Mattos o ~ l f e r e s  Manoel José 
Teles, e o Pilloto e myis os officiaes da medição6 o Major In- 
gnasio Vieira, Francisco Domingis, Bento de Agia1 e Francisco 
Bernardes o li e declarei por eram intimados por ser verdade 
pasço o presente certidam, com presente por mim feita e 
assignade Taibatd, 2 de janeiro de 1828, Mariano Corré?% 
Leite". 
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Em Fevereiro de 1876 foi lido na inunicipalidade um of- 
ficio do guardião do Convento, "afim de obrigar os posseiros 
das terras pertencentes ao mesmg, a aprmentarem os seus ti- 
tulo~", que f,3i respondido, "caber este trabalho ao respectivo 
syndico, empregando os meios estabelecidos na legislação". 

Frei Joaqriirri das Dores Bueno, em 10 de Julho de 1863, 
fez doação ao municipio de Taubaté, do Largo da Palmeira, 
"Illmos. snn.  Os abaixo assignsdos, gu~r<iião e syndico d? 
Convento de Santa Clara desta cidade, reconhecendo quc o 
Larko da Palmeirá deve ser tambem, proprio Municipal, 
at,tenta á sua posição, e a necessidade que o publico tem da- 
quella servidão, por este cedem a bem do municipio o mesmo 
Largo e esperam que esta Camara, de hoje em diante, o çonsi- 
dere em beni deste municipio, confiado ao zelo desta Corpo- 
ração, devendo ficar a~chiva~lo  para a tgdo o tempo const,ar. 
Deus Guarde a Vv. Ss. Taubaté, 10 de Julho de 1863. Illmos. 
snrs. Presidente e demais vercadores á Camam Municipal 
desta cidade. Frei Joaquim das Dores Bueno, ~ i a r d i ã o .  Au- 
tonio Moreira da Costa Guimarães, syndico". 

XIV 

S.M. o Imperador Pedro 11, em Outubro de 1886, de pas- 
sagem por Taub%té, visitou o Convento de. Santa Clara. O 
I)esembargad>r Dr. ~ure l iano de Souza e Oliveira Coitinho, 
Juiz de Direito dil Comarca, fez ver a S.M. a conveniencia de 
aproveitar-se o predio do Convento para um Asylo Orpbano- 
logico. "Prornettendo o Imperador interessar-se pela ideia, 
apenas chegado á Corte obteve de Frei Joio, cessão daquelle 
convento para aquell'e fim, coni a clausiila de não poder opre- 
dio ser alienado, nem alugado, nem ern caso algum diatrahido 
do fim a que se propunha, sob pena de ficar sem effeit,o a mes- 
ma cmão, scguincio-se a restitiiição do dito Convento ao pro- 
prietario". 

O Dettmhargador ,Oliveira Coitinho respondendo ao ques- 
tionario que lhe foi pergunt,ado pelo Snr. Dr. Pedro Tricente 
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de Azevedo, enl ,b Presidente da Provincia de São Paulo, assim 
sc refere á fundação do Instituto Taubateano de Agricultura, 
Artes e Officios : "Este Instituto é um dos muitos fmctos do 
accendrado patriotismo e do nunca arrefecido desvelo de S. 
M. o Imperador, pela causa da instmcção e moralisaçãù das 
classes popul-xes. A pedido do abaixo assignado, S. M. I. 
solicitou e obteve do Ministro Provincial da Ordem Francis- 
cana Fluminense, Frei João do Amor Mvino Costa, a cessao 
do proprio, o ex-Cmvento de Santa Clara, nesta cidade de 
Tmbaté, 6 Sociedade Beneficente que aqui se constituisse 
para fundar e manter o$ Instituto de Agriculturs e Artes. 
A ceseão foi feita sob a clausuia de não poder ser o prcdio ali- 
enado, alugad?, nem em caso algum dist,rahido do indicndo 
fim, sob pena de ficar sem effeito a mesma cessão, devolvendo- 
se o vredio ao proprietario, operanda-se tambem a mesma 
devolu&a si de um auno a contar de 13 de Janeiro de 1887 não 
e s t i v e ~ e  funcciunado o Instituto que se projectava. 

Por aviso numero 264, de i 1  de Janeiro de 1887, o Minis- 
terio do 1mpe&o, dignou-se dar-me conhecimenta da referida 
cessão e suas clauml.is, remettendo-se uma copia dacorrezpon- 
dencia trocada entre o mesmo Ministerio e o Ministro Provin- 
cial da Ordem Franciscana. Constitui, entâo, uma Commis- 
são Fundadora do Instituto, de que eu fiz parte com o Rev. 
Vigrtrio Antonio Nascimento Castro, ús Exmos. Visconde do 
Treniembé, Conselheiro Ant,onio Moreira de Barros e d Capitão 
J3sé Gomes Nogueira. A 2 de Outubro de 1887, em numerosa 
reunião popular, convocada pela Commissão Fundadora, e 
por mim pre~idida, ficou fundada a Sociedade Protectow do 
Instituto Taubateano, fnram discutidos e approvados os res- 
pecti\:o.oe estatutos e, de conformidade com elles, constituido 
o pessml dirigente da Associação. Eleito o Conselho fiscal 
pelos socios fundadores, este elegeu para seívirem, durante o 
primeiro biennio, cgmo membro do Conselho ~ i r e c t o r ,  o 
Visconde do Tremembé, o Vigario Antonio do Nascimento 
Castro, e o Dessmbargador Honorario Aureliano de Souza 
Oliveira Coitinho, acclamado Presidente. Tratou-se enbão de 
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fazer no predio do Convento de Santa Clara asmodificações 
e reparos precisos, e de dotar o 1nst.ituto com os utensilios e 
ferramentas e instmmentos indispensaveis á installação no 
que dispendeu-se a somma de rs. 6:009$379. incluida a despem 
eom a canalização de agua e de gaz e a montagem de duas 
officinas. 

Esta somma foi emprestada á Sociedade ~rotectora do 
Instituto pelo Visconde do Tremembé, ficando estipulado 
que elle e seus herdeiros não poderão exigir o pagamento sinão 
depois que o Instituto tiver constituido um patrimonio de 
20:000$000 e sem desfalque do capital e juros do mesmo patri- 
monio, salvo si o Instituto deixar de existir, caso em que se 
considerará vencido o debito, sem onus de qualquer juro, e 
a Sociedade Protectora terá de solvel-o cam 3 dinheiro e bens 
que então existirem. A crise economica operada pela transfor- 
maçáo do trabalho e o consequente desanimo que ella produ- 
ziu, não permittimm que os fundadores desta ut.il instituição 
recorressem ao expediente de agenciar donativos entre as pes- 
sôas abastadas do municipio ; julgou-se meio mais pratico e 
efficaz alargar o numero de socios da Sociedade Protectora, 
exigindo-se de cada um delles a pequena contribuição mensal 
de 1WO. Calculando-se que com um effectivo de 400 socios, 
ainds na peior hypothese, se poderia contar com uma fonte 
de receita egual a 200$000 mensaes, que chegaria para o suste- 
to de dez orphãos desvalidos, contando-secom apequena renda 
dai officinas, com as contribuiç6es dos alumnos pagantes e 
com os donativos, subvenções e loterias para as outras despe- 
s=. Esta organização não B h&, mas em vista das circum- 
tanrias. foi a melhor que era possivel para se aproveitar a 
bem da. instrucção e educação das classes popuiares, o espaçoso 
predio cedido pela Ordem Franciscana Fluminense, que jazia 
inutil e desaproveitado, representando, aliáz, apesar de muito 
deteriorado, um capital de cerca de 600008MX)O.Não se p d i a  
appellar para melhores tempos, porque estavam se sob a im- 
minencia de caducidade da cessão, dentro do curto prazo de 
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um anno ; o Provincial me asseguarára que eu podia ficar tran- 
quillo quanto ao prazo marcado, porque elle o prorogaria, 
logo que eu o exigisse, mas quando reclamei o cumprimento 
dessa promessa, em carta e por meio de um emissario muito 
qualificado não consegui como resposta mais que o silencio, 
inqualificavel, mas bastante significativo. A 1 . O  de Janeiro 
do cnrrente anno, instdlou-se o Instituto Taubateano, ficando 
sob a zelosa e gratuita direcçáo do Revdmo. Padre Francisco 
C9sco". 

:o 
A commissáo F'rotectora, antes desta resolução, dirigi- % 

rayse aos Padres Salesianos, recentemente installados no Bra- 
I! 

si], propondo-lhes a administração do Instituto. 2 
, ,~# 

Respondeu D. Jo5o Bosco não acceit,ar Convento de outra 
Ordem, "por ser .uma grave injuria aos seus religiosos e mais 

2 
.\ 

ainda por estar fóra. do plano da instituição Salesiana,que re- R 
quer dominio e propriedade directa para a sua Congregação". F; 

i." 2 

A f f i r ~ m  outros, porkm, e com elles D. Lourenço Geor- 
:t 

dani, miesiano de saudosa menioria, "que o motivo priacipal, .I .. 
porque o recusaram foi por acharem o Csnvento em Qm estado 5 
tão deploravel, que para concertal-o e adaptal-o ao fim, seria 3 . . 
necessario tal quantia que dava para fazer um novo, sem y 

P contar que teriam sempre ficado com um casarão velho, care- a 
tendo sempre de continuos restiuros2'. f 

~..  

O Padre Geordani, foi o primeiro reitor do Lyceu do Sa- 
grado Coração de Jesus, de São Paulo, em 1885. I: 

Inauguradn o Instituto sob a direcçáo do Revdmo. Padre 3 9 
Francisco Cosco, empenhou este o maximo de seus esforços , . 
para o progesso da novel Institut,ição. O Padre Francisco ? 
Cosco era um religioso da Ordem dos MissionaGos de São I 

'$ 
Francisco de Paula, refugiado no Brasil, consequencia da per- > 

.seguição religiosa no seu Paiz. 2 
' I  

A despeito do trabalho excessivo, encontrava o Padre 
Cosco tempo de sobra para accudir moribumdos, missões e 
presidir festas religiosas, na cidade e municipios visinhos. , .i 

4 
j 
,! 
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Assim foi. quc,em 15 de Agosto de 1888,o Padre Cosco embar- 
cara na cidade de Caçapava em uni troly, diriginda-se á po- 
voação de Caçapava-Velha. Feztejava-se ahi Nxsa  Senhora 
da Ajuda. Ao passar o kilomet50 135 da Kstrada de Fcrro Cen- 
t,ral do Brasil, foi apanhado pelo trem que vinha de Caçapava, 
ficando em pedaços o trolg e mort,alment,e ferido G inditoso 
sacerdote 

Após ou primeiros soccorros, veio para Taubaté no 
meum3 trem, falleeendo o padre Cosco ao desembarcar na 
plat.tforma. Outros dizem t,er sid3 a morte no Convento: 

Transportado o cadaver para Igreja do Conventa de 
Santa Clara, onde est,ava estabelecido o Iilstituto de que era 
director, foram ali prestar so  virtuoso e popular sacerdote as 
ultimas homenagens, de que era digno, pala mais de 3.000 
pessoas de todas as classes sociaeu. 

. Era grande a estima em que era tido este zcloso Padre 
na cidade de TaubatB. O Visconde de Trememhé fez traiispor- 
tar cs restos mortaes do Padre Cosco, sepultands-os no dia 
seguinte no Jazig? da famili3. Monteiro, na Necropole da TT. 
Ordem Terceira. 

Foi e1cit.o director do Institut-, o Padre Antonio Firmino 
Vieira de Araujo, que permaneceu 5 testa do est,abelecimento 
até 1891, quando o Instituto desappareceu. 

Na fcsta da installação do Instit,uto, um dos chefes poli- 
ticos do Municipio de Tauhaté, tomando a palavra, pronun- 
ciou-se sobre a conveniencia da libertação irnmediat,a e in- 
condicional, como unico meio de sustsr a desorganisação do 
trahalho que 'se operava na Provincia, sendo esse prmuncia- 
mento ponto de partida da Libert,ação do Municipio, alguns 
meees antes da  Lei de 13 de Maio. "Esta circumstancia Íevou, 
náo pequeno numero de espiritos retrogrados e ignorantes, 
a se riscarem do quadro da Sociedade Protectora, como se 
a educação profissional e a moralisação das classes proletarias 
não fossem a primeira das medidas par3 conjnrar'os inconveni- 
entes insuparaveis da transformação do trabalho. Aguardo 
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que passe esta onda de irritaça,? r de irreflexão paraconcitsr 
de novo esses espiritos transviados! em prol de uma institui- 
rão utilissima e humanitaria, com:, é o InstitutoTaubateano" 

E m  1885 o Gzral, Revdmo. 'Pe. Frei Bernard.~ de An- 
dermatt, dos capiichinhos de Trento, desejxi que a Provincia 
de Santa Criiz de Trento optasx ou pela Missão da Ilha de 
Candiz ou, ent,ão, peln Provincia de São Paulo, no Brasil. 

"Os nossos superiores da Provincia de Trento, depois de 
madura reflexão acceitaram est,a ultima, para ter ensejo de 
fazer muito bem espiritual, tornhem entre miiitnr. nossos co- 
nacionses que sabiam ter se estabelecido ni'vast.a Provincia 
de São Paulo". 

O ministro d3s estrzngeiros do Brasil, em nome rlo Go- 
verno Imperial, entabolod praticas opportunas com o Geral 
dxfProvincia de Santa Cruz dc Trento, para a vinda dos Ca- 
puchinbos com permissão de rcceber e reconstituir noricisdo: 

Aos 27 de Julh? de 1889 partiram de T r e n t ~  9s quatro 
primeiros missionarios que da mesma Proiincia apartaram 
ao Brasil. 

Como Commissario Provincial, viera Frei Felix de La- 
vale, acompanhado de l'rei Luiz dc São T h i s o ,  de dois Ir- 
mãr>s Leigos, Frei Caetano de Pictrn-Miirst,a e Frei Tiirgilio 
de Trent3. 

Ao defrontar as aguas hrasileiras, nas alt,uras de Pernam- 
huco, morre Frei Virgilio dc Trento, victimado por unia fehre 
typhoide. O seu cadaver.depois de. eneommendado,foi lançado 
ao mar com todo 3 breve e funereo rito maritimo. 

Chegaram ao Rio dr Janeiro em Agosto os,de~nais  c ahi 
permaneceram estudando e aprendendo a lingua sernacula, 
viajando mais tarde, c detendo-se provisioriamente na cidade 
de Tieté. Passaram definitivamente para Piracicaba, onde 
ndificaram pnmeirament,e a grandiosa Igreja e mais tarde 
o Conventg annex?. 
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"Seria o anno de 1891, quando o Revdmo. Monsenhor 
D. José Pereira da Silva Barros, Bispo de Olinda, natural 
rle Taubaté, corividou os nossos mkionarios a tomar posse 
deste antigo Convento de Santa Clara, pert,encente ao8 Meno- 
res Fianciscanos Reformados da Antiga Provincia da Con- 
ceiçRo, mas então quasi abandonado e proximo a ruir comple- 
tamente". 

Vivis ainda no Rio de Jzne i r~  Frei João do Amor Divino 
Costa, derradeiro represent,ante dos antigos Padres Francis- 
canos dz Provincia da Immaculada Coaceição, a quem com- 
metia unicamente o direito de cessão do Convento e terras 
annexas, em uso perpetuo aos Capuchinhos de Trento. 

"Depois de cedidos seus direitos sobre o Convento, a 
Directoria do Instituto de Artes e Officios, com o documento 
publico de 24 de Abril de 1891, Monsenhor Antonio Nasci- 
mento Castro, então zeloso Vigario desta Parochia, fez junto 
ao Revdmo. Frei Felix de Lavale as praticas necessarias para 
obter de Frei João do Amor Divino a cessão formal do Con- 
vento para os <:apiichinhos e assim impetrar a necessariali- 

cença da Santa Sé, por meio de inter-Nuncio e, emfim, fazer 
a escriptura da doapão". 

Frei João do Amor Divino cedeu de bom grado in-perpe- 
tuo aos Capuchinhos de Trento, o Convento de Santa Clarm. 

h transferencia Canonica foi feita por monsenhor Spol- 
verini, inter-Nuncio apost~olico. 

Lavrou-se então o contracto de doação perant,e o Governo 
Imperial, cuja copia mencionamos abaiuo. 

"Exmo. e Redvmo. snr. intei-Nuncio. Diz o Padre Anto- 
nio Nascimento Castro, Vigario Collad~ da Parochia de São 
Francisco das Chagas de Taubaté, Estado 'de São Paulo, que 
tendo obtido a licença do Superior Geral dos Capuchinhos, 
para o Superior das Missões de São Paulo, n i  Brasil, o Rev- 
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dm. Prei Felix Maria de Lavalle,residente em Piracicaba, na. 
mesma diocese, tomar posse do Convento de Santa Clara, 
situado nesta cidade, com a clausula p ~ r è m  de prévia liçença 
do Revdmo. Bispo Diocesano e bem assim precedendo a trans- 
ferencia Canonica do dito Convento a ordem dos religiosos 
Cap~pitchinhos, tendo V. Exa. Revda. consideraçãodo referido 
estabelecimento pelo Superior Geral e a licença inclusa dc 
Exmo. e Revdmo. Bispo Diocesano que muito se interessa 
pela vinda dos Revdmos. Padre Capuchinhos á minha Paro- 
chia, pois, não só trata-se de salvar o Convento, hoje em com- 
pleto abandono, como porque, corre perigo de ser entregue 
mais tarde a-uso profano 2 porque virão prestar a esta popu- 
losa Parochia relevantissimos serviços pela administração dos 
Sacramentos ás muitas colonias italianas j4 aqui estabeleci- 
das e coadjuvar-me no ensino religioso aos meninos infeliz- 
niente entregues ao ensino atheu das escolas publicas. 

que passam o Reverendo Vigario Antonio do Nascimento 
Castro e o dezembargador Aureliano de Souza Oliveira Couti- 
nho, meml?ris ds. Sociedade Protectora do Instituto Tauba- 
teano de Agricultura, Artes e Officios, a Frei Felix Maria de 
Lavalle, Superior d s  Ordem dou Capuchinhos, como adiante 
se declara. 

SAIBAM quantos virem o prezerite instrumento de escri- 
ptura de doação que no Anno do Nascimento de Nosso Senhor 
Jesus Christo,de mil oitocent,os e noventa e um,  aos vinte 
quatro dias do mez de Abril do dito anno, nesta Cidade de 
Taubaté e casa d a  resideneia do Reverendo Vigario Padre 
Antonio do Nascimento Castro, onde eu Tabelliáo no fim no- 
miado e assignado vim a chamado por ser-me esta distribui- 
da, ahi perante mim Tahllião compareceram partes justas e 
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eontractadas, como outorgantes o Reverendo Padre Antonio 
do Nascimento Castro, aqui residente e o Desembargador 
Aureliano de Souza Oliveira Coitinhg, rezidente em São 
Paulo, aqui representado por seu procurador, Doutor Cre- 
scencin José de Oliveira Costa, como se vê da procuração que 
aprezentou-me, vai adiante transcripta e fica archivada e como 
outnrgado Frei Felix Maria de Lavalle, superior da ordem 
dss Ca~uchinhos de Trento, pessoas conhecidas pelas pro- 
priao, do que dou fé, e sendo prezentes as testtmunhas no fim 
nomeadas e'assignadas, perante ellas pelos outorgantes Reve- 

"rendo Vigario Padre Antonio Coutinho, ambos Directores e 
este Prezidente da Sociedade Protectora do Ins t i tu t~  Tau- 
bateano de Agricultura, Artes e Officios, me foi dito que em 
virtude de aut~risaçáo concedida pela Assenibléa Geral -da 
Sociedade Protectora do Instituto Taubateano, fazem cessão 
i Ordem dos Capuchinhos de Trent?, reprezentada pelo 011- 

torgado, de todos os direitos que tem a mesma sociedade sobre 
o prcdio ou proprio de Santa Clara, desta cidade, em que 
tem funccionado 3 Instituto Taubateano, direitos esses que 
lhe foram outorgadas com annuencia e approvaçãs do então 
AMinisterio do Imperio, pelo Ministro Provincial da Ordem 
Franciscana, Reverendo Frei João do Amor Mvin?, cessão 
essa que se realiza a titulo gratuito, porém.com a clausula de 
ser o rnesmo predio ntilisado de accordo cornos intuitos cari- 
dozos que determinaram a Ordem Franciscana Fluminense a 
fezel-a e para o niesmo fim transferi~do desse modo toda a 
posse 'que mantinham no ~redio  alludido, e seus accessorios. 

E;,,pelo outorgado foi dito qne em nome da Ordem de que 
era representante, acceita a cessá? c transferencia B $13 feita. 
E me aprezentai-ani n distribuição sepliinte : D. no primeiro 
Tabellião Cainargo. n u b a t é ,  24 de Abril de 1891. M. de 
Aguiar. Assim me pediram lhes lavrasse esta escriptura, que 
sendo-lhes por mim lida, por acharem conforme, acceitaram 
e assignaran; eom'as testemunhas seguintes : Franciscg das 
Chagas Monteiro e o Padre Antonio Gomes \'ieira,pessÔasde 
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mim conhecidas. Eu, Manoel Innocenci? de Camargo, primei- 
ro Tabrllião, a escrex7i e assigno (as) Crescencio José de Oli- 
veira Costa. O Vigario Antonio do Nascimento Castro. Frei 
Felix Maria de Lavalle, superior dos Capuchinhos. Padre An- 
tonio Gomes Vieira. Fri~ncisco das Chagas Monteiro. Illanoel 
Innocencio de Camargo. 

Out.rosim, o ~uppte.  está autorisado a rieclarar a V. Exs. 
que est8 effectuada por escriptura publica a3s Revdmos. Pa- 
dres Capuchinhos a cessão qiiepelo Frei JoAo do Am?r Divino 
Provincial da Ordem Franciscana Fluminense feita a uma So-.. 
ciedade Protectora e fiindadora do Lyceu no Convento já 
alludido, tendo a dit,a Sociedade passado á Ordem dos Capu- 
chinhos todos 7s direitos sobre o Convento, que lhe foram 
hutorgados na cessão, com annuencia do Governo, como V. 
Exa. verificou pelo aviso do Ministerio do Imperio, nestes 
termos. Exmos. Revdnios. Mons. Taubatr, 10 de Abril de 1891: 
O TTigario Antonio Nascimento Castro". 

A resposta, datada de 14 de Abril, procedente de Petro- 
polis, diz : "Attendento ao que nos representou o Revdmo. 
Antonio do Nascimento Ca~tro,  Pai-ocho Collado da Freguezia 
e 'idade de Taubsté, deste Bispado e, tendo em vista a carta 
dirigida ao Revdrn. Frei Felix de Lavalle, Superior dos Re- 
ligiosns Capuchinhos residentes em Piracicaba. pelo respecti- 
vo Superiw Geral èm Rcma concedemos de muito bom grado 
o quanto está de nossa. parte s pedias annuencia e permissão, 
afim de que o sobreditl religioso Frei Felii e seus padres pos- 
sam estabelecer sua residencia no Convent:~ de Santa Clara 
de Taubaté.. .' ficando porém dependente da S.Sé ou de seu 
representante neste paiz a transferencia Canonica absoluta 
e definitiva da propriedade dos religiosos dos Franciscanos do 
Brasil, para as dos Rdrnos. Capiichinhos de que se trata, 
tima vez que por parte do podcr civil tudo se acha Icgalmente 
resolvido e determinado. Segue a assignatiira do Exmo. e 
Revdmn. D. Lino Deodato, Bispo de Sáo Paulo, em 17 de 
Abril de 1891". 
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XVIII 
c 
ri r, Foi lavrado em Taubaté, em Abril de 1891, o contracto 
2 de doação. Por motivo de força niaix,entretanto, os Capu- 
i., 
í: chinhos de Trento não tomaram po& immediata do Conven- 

s '  
to de S a ~ t a  Clara, que foi adisda até 15 de Fevereiro de 1892 

.i N e ~ t e  dia,cF.egados que foram á est,ação da Central em Tau- 
baté, foram recebidos por enorme massa papular, autoridades 

$ c .  
e clero de Taubaté, encaminhando-se incorporados para. s. 
Igreja de Santa Clsrz do Convento, onde t3marsm posse for- 

$ mal, onde foram lidos publicamente todos os documentos, T, 
$ 

leitura que terminou com a bençam do .Santissimo Sacramento 

i - e solemne Te-Deum. 

Frei Luiz de São Thiago foi escolhido giiardião, Frei 
f Gregorio tlumo, Vigario, Frei Mantn~ueto de Val Floriano 
i coadjuctor, e Irmão Frei Benjamim de Vigo Mesno, e Frei 
5: 
3. José de Cassana, tal era constituida a primeira familia reli- 
$. giosa do Convento. 

1; A estadia destes denodados trabalhadores da religião 
1 de Chiisto"marc~n o principio de uma epocha de renovament3 

da verdadeira vida christã nesta cidade, da qual, dizia Monse- 
nhor Antonio d9 Nascimento C?st.ro, estava muito esmoreci- 
da por causa do protestantismo e maçonismo infiltrados como 
estavam em todas as classes soeiaes da cidade;náo poupando - 

5 :  como verenios x mesmas irmandades catholicas e em modo 
especial a Ordem Terceira de São Francisco de Assis". !~ 

XIX 

.4 convite do Revdmo. \'igario da Parochia, pregaram os 
Capuchinhos então uma Missão solemnissima na Matriz da 
Cidade, que durou 15 dias. A affl'ueneia do povo era tal, que 0 

pulpito f.>i erguido na porta da mesma, occorrendo então 
um accidente ao mamo tempo grotesco e lamentavel, por 
parte dos protestantes aqui residcntes. No momento em que 
o Frade Capuchinho iniciáiít a pratica, um dos asséclas, pro- 
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testante, atreveu-se a sacudir o pulpito, como que querendo 
derrubar o prégador. A reação dos assistentes foi mais do que 
fonnidavel, e, senão fosse o Padre, ds, tribuna, acalmar os 
animos exaltados, recordando-lhes o dever sagrado do pardão, 
as consequeneias seriam lastimaveis. 

Estabeleceu-se, n.0 momento, panico e uma confusão me- 
'donha.'~erminada a Missão, percorreram todos ós bairros da 
Parochia c os fmctos "foram na realidade consoladoreu, copio- 
sissimoo,'renovando-se em todos os logares os feitos do grande 
Miasionatio Capuchinho, Fr. Caetano de Messina, que e m  
1876 tinha Mi~sionado esta Parochia". - 

A Ordem Terceira de São Francisco.de Askis, de Tau-  
bat6, carecia dc uma reforma radical. Funccionava no Con- 
vento de Santa Clara e fora fundada pelos benemeritos e ze- 
losos Padres Franciscanos, em 1757. Desapparecidos 9s fra, 
des, desapparecera tambem o espirito religioso franciscano, 
que deve regcr estrictamente a Ordem Terceira. 

- 
Para fazer-se uma ideia d.3 ponto a que chegoii a Irman- 

dade, basta considerar que o ultimo Ministro da Ordem 
Terceira era tambem Veneravel de uma Loja Maçoriica Tau- 
bateana 

Nest.6 Convento, escreve o actual ciironista da Ordem : 
"Havia um Salão que era formado pelas duas ultimas cellas 
de agora. . . . qalão que servia de Lgja I\.Zaçonice. . . e em uma , 
parede existia ainda o emblema maçonico em alto relevo, que 
foi denubado quando reconstruiram as cellas daquelle cor- 
redor". 

Era inconteste a penetração do espiritu maçonis%do em 
todas as cpmadas sociaes, ou seja pela astucia, 'JU seja 
pela audacia dos seus instituitiores, ou seja pela ignorancia 
de uma grande parte. "Na Ordem Terceira só podiam entrar 
pessoas de posição social ouricas. Eram excluidos os  obres e 
gente de cdr. Na ertrada pagava-se uma avultada jois e outra 
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nmis avultada para serem dispensados do noviciado, e assim 
iaziani :I Profissãn no dia em que vestiam o habito, que era 
de côr preta eqm caps. comprids quasi quarto o habito,e um 
cordão brznco com duis  grandes borlas nos cabos. Os proven- 
tos da Irmandade, digo, da Ordem Terceira erani consumidos 
t,odos em festas senliprofanas. N9 Igreja havia unia .eapella 
lateral muito comprida e anti-estetiea que chegava até o cin- 
sistorio, e que foi reduzida como está agora! pelo primeiro 
gusrdião Frei Liiiz de São Thiago. Nesta capellti os '~erceiros 
faziani as  suai  funcções, não faltando nellas muitas vezes a 
parte comiea, porque não havia sequer s3mhra do espirito 
Franeiseaiio, cram só exterioridades e nadamais. Ora, os nossos 
Missionarios receberem ordem formal de Roma de reformar 
esta infeliz Ordem Terceira, mas assim infeccioriada pelos vinis 
maçonico, com as suas terriveis conseq~e~icias, se pode faeil- 
mente imaginw quaes enormks difficuldades apresentava a 
sua reforma. Frei Luiz, porém, animado de verdadeiro zelo 
pela srilvaçã> dedas almas não esmqreceu perante s s  (lifficul- 
I 

dadcs e as amargas decepções que previa,sem contar as pcrse- 
guições que o esperayam, mas com o peito forte e coni a gran- 
de prudencia e sem transigir começou destemidamente asa-  
lutar reforma. Antes de tudo annunciou no pulpito, e fez 
annuncis tambeni na Matriz, explicando milito hem o porque 
desta reforma e a incumhencis recebida da S. Sé em proposito. 
Disse que todos 9s antigos Terceirw poderão entrar de novo 
na Ordem, contanto que nujeitassem em tudo ao seguinte i'e- 
gulaniento e q u e  dava prazo de nove dias para respmder. 
Resoluções tomadas na visita Commissaria1 do dia 5 de Agos- 
to de 1893, respeitc da Ordem Terceira de Taubaté: 1.0) 
A Ordem Terceira deve ol~ediencia ierfeita a sua Zx. Rcv. 
o Snr. Bispo de São Paulo, de conformidade com as leis ec- 
clesiaeticas, 2:) -4 direcção interna e n disciplina da mesma 
Ordem pertencem cxelusi~~amentc aos religiosos Capuchinhos 
dest,e Convento de Santa Clara, conforme o decreto da S. 
Cong. dos Regulares do dia 31 de Julho de 1893, 3.0) Será 
tambem de csclusiva alçada d3s mesmo- religiosos, a vesti- 
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ção, a profissão, as eleições, convocação da mesma e approva- 
ção dos  divers~s cargos. 4.0) Não se estabelecem taxas pela 
vestição, profissão nem por outr, qualquer titulo ou pretest,~. 
Os Terceiros não têm direito nem d l  missa, nem do cemite- 
rio nem de qualquer outra coisa, tirante os direitos que lhes 
confere a respectiva regra modificada pelo S. Pontif. Leão 

X I .  Caso quizessem alguma missa na nossa. egreja devem 
mmdal-as dizer pelos religiosos deste Convento, ou pedir 
licença para podel-a msndzr rezll-a por outro sacerdote. 
5.") Não podem exigir festas em que os religiosos reconheçam 
alguma coisa contraria. ao espiriro christão. Devem em tudo 
conformar-se com a regra novamente reformada, digo, modi- 
ficada por Leão XIII. 6:) Os Terceiros antigos ,não serão re- 
conhecidos como taes se não se sujeitarem á nova vestição e 
noviciado de umanno  inteiro c depois, a novs profissão, fi- 
c a ~ d o  sempre inviolavel o direito dos Capuchinhx de admit- 
til-3s em cada um destes act,os religiososse os julgarem dignos. 
7.0) Não poderão mais abrir novas covas no cemiterio nem 
exigir novas sc,piilturae. Só terão direito a sepulturas aquelles 
que lá antes desta data têm pago o direito, ou que por outro 
titulo tem direito por justiça. Kenhum cadaver daqui em 
diante poderá ser levadi na cossa egreja. 8.0) Festas. No dia 
de Sã> Francisco (4 de Outuhro) da Immaculzda Conceição 
(8 de Dezembro) São Luiz Rci de França (25 de Agosto) Santa 
Izabel (19 de Novembro) com r condição que nada tenha de 
mundano, conforme deci<lirem os religiosos. 9.") Só com 'estas 
condições acceita-sc a Terceira Ordem no nosso Convento de 
Santa Cbra, faltardo uma dellas, declara-se que os Capuchi- 
nhos não querem mais ter nada e3m a Ordem Terceira e a 
querem'cxcluida da pripria egreja: N.B.. Dá-se o prazo de 9 
dias para responder contsndo com esta data, is t i  é, quando 
mais tardi  no proximn Damingo. No caso de demora consi- 
deram-se as condições como nãc acceitas,com todas as conse- 
quencias d s  recusa. D3 nasso Convento de Santa Clara, Tau- 
brtA, 5 de Agosto de 1893. Frei Felix de Lsvalle. Commis- 
sario. Frei Luiz $e São Thiago, Guardião". 
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Communicadas estas resoluções a S. Em. o Snr, Cardeal 
Arcoverde, então Bispo Coadjuctor do Bispado.de SãoPaulo, 
respondeu este louvando o feito e affirmando que era mesmo 
necesszrio tisar de t ida  energii, livrando s. Ordem Terceira 
dos maçonicos, introduzindo nella a observiiicia exacta i13 
regra recent,emente reformada por Leâo XII1. 

Os principaes membros da Ordem Terceira na cidade, 
receberam identica comrnunicaç80. 

i "Um t,anto draconianas á primeira vista, mostrou o t,em- 
< po, claramente, que eram necessarias". 

" .  
?. 

Alguns dos mais influente? protestaram, a maioria se' 
conformou, resignação esta proveniente da pouca frequencia 

~. ou, por outra, dos que da Ordem Terceira só usufruiitni ou 
5 

pretendiam as regalias do cemiterio. 

Ob crentes acceitar+m coni fervor a reforma, trocando O 

habito da cor preta pelo q r r o n .  Dos semi-revoltosos, alguns 
tent,aram assaltar o Convento. sendo preciso que a autoridade 

; . policial mandasse, por dous ou tres dias, algumas praçss. com 
armas municiadas guardar o Mosteiro e seus habitantes. 

Deixou-lhes, frei L&, a administração do cemiterio. O 

. , 
Bispo de Sâo Paulo, no anno seguinte, nomeou Monsenh,?r 
Juão Alves, illustre sacerdote taubateaun, Visitador da Ordem 

', Terceira, o qual assumiu a administração do, cemiterio, em 
nome do Snr. Bispo. T'isava o Bispo de S. Paulo, e com crtrra- 
das de razão, evit,ar a quéda do cemiterio da Ordem em mãos 
seculares. 

Receberam os Capuchinbos para uso e propriedade bodas 

+ as alfaias pertencentes á Sachristia, o harmonium foi doado á 
?, Matriz, recebendo mair os.frades os primeiros emolumentos 

i de cemiterio, que montaram a 300S000. Este auxilio reunido 1. 
aos já angariados, tornou effectiva a compra da Imagem 

t 

i do Coração de Maria, collocado em um nicho na Capella.. 
t. Passou, dois annos depois, para o Tíigario da Parochia 
8. 

a administraçáo do cemiterio. ". . . q u e  continuou até 1902, i 
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na qual epocha, sendo direct,or da V. Ordein TerGiira o Rev- 
dmo. Frei Damião de Grumes, os Terceiros reformados, como 
legitirnos successxes dos antigos, requereram ao Exmo. Siir. 
Bispo de São Paulo e alcançaram a administração do cemite- 
rio da Ordem, prornett,endo de usar dos emoliimentos do 
mesmo em 3bras Pias, cama já realmente fizeram e fazem es- 
crÚpiilosamente até o presente. Esta tranderencia da admi- 

' 

nistraçgo foi par% nós religiosos, especialmente nos primeirx 
annos, uma. fonte de sem numero de desgostos porque o Dire- 
tor era bbrigzdo a fazer parte da administração para endi- 
reitar um sem numero de irregularidades, reformar a planta do 
mesmo cemiterio dando-lhe um aspecto conforme a etetica 
moderna, exigencia. e hygiene, reformr, completameqte os 
livros muito confusos e mal escript,urados, c, emfim, per o 
bóde espiatorio. Os novos estatutos do cemit,erio que ebamh- 
vam todo serviço do mesmo e n fiscalisação severa h Ordem 
Terceira.. . trouxersm desgostos aos emprezarios de funeraee de 
então, os quaes eram costumados tambem fazer por conta 
das familias não só os enterros, mas timhem os jazigos n o v q  
abrir os mesmos, etc., e vendo faltar-lhes um% fonte çonsidera- 
vel de rendas se revolt,aram, pintaram os frades diante das fa- 
milias interessadas, fizeram correr boatos, como de ganancio- 
sos, quando na realidade não se percebia nem se quer um vin- 
tem pois tudo pertencia a Ordem Terceira. Emfim, nada pou- 
param para desgostaios frades, visto que nada podiani com 
a Ordem Terceira.. . As coisas jh estavam para acalmar-se, 
quando um infeliz sacerdote apresentou a respeito do cemi- 
terio um requerimento injuoto e náo o vendo deferido promo- 
veu duas demandes contra a Ordem Terceira, perante a Curia 
Episcopal de São Paulo, para lhe tirar a administração do cemi-' 
terio, mas, os Terceiros, por meio do aeu procurador, snr. dr. 
Gastão da Camara Leal defenderam-se brilhantemente e o 

. infeliz perdeu arnbas as demandas como injustas e foi ol~rigado 
a pagar as despesas como, pelo mesmo motivol'uma terceira 
demanda que intentou perante o poder civil em SãoPatilo. 
Todos esses processos com os seus pormenwes constam d3 
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livro do Tombo dos Terceiros de 1904. Intimada a reforma 
da Ordem Terceira, conforme a constituigão de Leão XIII  
"Misericors Dei Filius", além de entrar como j& temos ditc 
varios membroz da Ordem Terceira antiga se alist.aram varias 
novas pessoas de ambos os sexos e aos 26 de Outubro de '1892 
foram vestidos e principiaram noviciado 24 homens e 145 
mulheres, todos animados de optimo espiritri, mas só n3 dia 

-15 de Abril de 1894 foi Feita a profissão destes primeiros Ter- 
ceiros". 

XXI 

í'oristruido por colonos, na ColoAa, o Conventg de 
Santa Clara obedeceu ao estylo de então - Colonial 

"Pouco pouquissimo nos resta em materia de edificios 
Coloniaes. Em meia duzia de linhas que faz a resenha destas 
reliquias que, si não são primores architectonicos, nem monu- 
ment,os cyclopie~s, nem por isto deixam de ser preciosissimos, 
e apresentam-se irisuhstituiveis, porque a ellas em nossaSerra 
se apega a evocatividade do velho São Paulo e do velho 
Brasil". 

O Convento de Santa Clara de Taubeté é uma destas 
rdiquins. 

tradição de nossas velhas taipas, começando com as 
de Santa Clara, estão ao menos temporariamente conservadas. 

Taubaté possue tambem pouca coisa de cunho colonial. 
Existentes temos apenas o Convento e a Igreja de Xossa Se- 
nhora do I'ilar. Outras constmcções, si de facto existiram nas 
eras coloniaes, hoje não mais existem. Queremos nos referir 
ao tão decantado caso do Convento Velho de Taubaté, s3bre 
cuja construcção P existencia pairam duvidas que serão em 
parte aclarahas no decorrer deste trabalho. 

Domingos Cordeiro Gil, cujo processo de inventaria traz 
data de 24 de Maryo de 1701,foi o primeiro proctector d3 Con- 
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vento de Santa C,laia, protecção essa após sua mortk dada 
por 3utros membros de sua farnilia. As taipas, corpo de Igreja, 
fgi sua. primeira esmola, que mandou fazer por SPUG escravos. 
Empreitou as taipas restantes por mais 200$000, (tispendendo 
g r a d e  parte da cOa fortuna para cunseguir cadeirapara cstudo 
e mestre para 9. mesma,. (?) 

"Muitos frades franciseanos ali vieram conveotiiar, sus- 
tentados por sua conta muito tempo". 

Guardando sempre o mezino es tyl~,  o predio foi sendo 
augrnentado e sua cons~rvação mantida quanto permittiam 
os recursos e as epochas. O abandono, conforme explicamos, 
na epocha de Pombal, trouxe estragos que forani facilmente 
retocados. O incendio de 1842 deixou-o quasi em minas. A' 
morte de Frei Domingos das Dores seguiu-se nova serie de 
manifestações de quasi completa inutilidade. 

Os egncerto~: effectivados tanto pelo Lyreii, como pelo 
Institut3 de nada vahram. 

Xa epoeha em que os actuaes fsanciscanos tomaram posse 
do Convento, o predio estava num estado deploravel. 

O madeiramento do telhado todo compromettido ; falhas 
enormes de telhas, soslhm, forros e ce1l.w apodrecidos. 

OG csixilhos sem vidros e bem pouc3 delles hayiem. Ne- 
. cessitavam de grandes reformas a Igreja e o Coro. O estado 

era tal que pessôss merecedoras de t2do o credito affirn!aram 
que se não fossem os abnegados Capuchinhm de Trento me& 
terem mãos ás obras, executando traha1hos importantes para 
a segiirmça do predio, dentro de p3ucos annos teriamos 
ficado cJm um montão de destroços. 

Com a bôs, vontade d3 populaçXn, o esforço dos religi~sos 
foi satisfaetorio. 

I 

Send3 guardiã~ Frei Luiz de S. Thiag3, chegaram dc Per- 
nambucoTrei Silverio de Rsbbi e o irmão lcig3 Frei Vicente 
de S. Thiago, accrescidos n, mez de Maio de 1891, de Frei 
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Policafpo de Levico, Frei João Pedro de Gomazini e Frei 
Ricardo Maria de Denoo. 

Neste mesmo anno de 1894, Frei Luiz abriu o externato 
do Coração de Maria, funccionando no sobrado do Consistorio 
da Ordem Terceira. Eram 
mente gratis, meninos de iamilias 
tempos os frades do nosso convento não descuravam do en- 
sino ministrado, quasi sempre aos menores, e, releva dizer, 
ensino gratiiito. Frei Appolinario da Conceiçã~, já citado, em 
seu Epit,ome faz mençíio de tres canventos em que se ensina- 
vam em 1745 as primeiras lettras a saber : Cabo Frio, Ma-. 
cacú e Taubaté. 

Frei Felix de Lavaiie era eleito guardião em 1895, em 
substitiiição de Frei Luiz que o fôra para identico cargo, 
em Piracicaha. Frei Felix milito fez pelo Convento de Santa 
Clara, tanto na  parte material como na moral. 

Proseguiram os trabalhos de reconstrucção que foram 
continuados pelos outrob guardiães eleitos, até 1926, anno 
em que foi levada a effeito a maior reforma em toda a Igreja, 
trazendo a conservação do meEmo estylo externo e a segurança 
de mod3 completo. 

São ainda recentes as grandiosas festas franciscanas cons- 
tantes da inauguração da Igreja de Santa Clara de Taiibaté, 
de 8 a 16 de Outubro de 1927. 

XXII 

Escassos apontamentos nos trazem uma ideia dos muitos 
que receberam hahitos franeiscanos estudardo no Convento 
de Taubaté. 

Felix Sanches Barreto, Padre, nascido em São Paulo, 
filho de Felix Ssnches Barreto e de D. Ignacia de Barros, era 
casado com D. Isabel Pedroso, de 'cujo rnatrimonio houve 
uma filha chamada Isabel Cardoso, casada com João P. Do- 
mingues, em Taubaté, a 20 de Janeiro de 1725. 
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Ssnches Barreto ficou v i u v  e resolveu receber as ordens 
sacras. Depois de ordenado valtou a ser cosdjuctor evigaiio 
desta Parochia, em 1723 ; antes de vir para aqui foi vigario 
de Guaratinguetá, de 1720 a 1722. 

Em 1724 foi para o Cerro, capitaniade Minas, onde Fal- 
leceu em 1725. (Athayde Marcondes). 

Affirma Ignacio Cesar que "~ccupou depois o csrg3 de 
coadjuctor da Parochia de Pinda, de 1723 a 1724, data em que 
deikou sua terra natal para acompanhar uma bandeira a Mi- 
nas beraes". 

Náo cnntr,%riando a opinião de rlthaydo Marcondes, I. 
Cesar, escreve : :'Frei Felix Smches Barfeto, natural de Pin- 
damonbangaba". Era, diremos agora, taubateano, visto conio 
somente em 1705 foi Pindamonhangaba dotada de pelourinho, 
officiaes de justiça, e, elevada á cathegoris de Villa. Antes 
era a freguesia de N. S. do Bom Successo de Pindamonhangal>a, 
dependente de Taubaté. 

Em 1680, professou no Convento de Santa Clara, Frei 
Gaspar 'de Santa Maria ; era filho de Gaspar Nunes de Men- 
donça, que tambem era o nome de Frei Gaspar de Santa 
Maria no seculo, e de D. Fnncinca Xavier de Araujo, todos , 

uaturaes de Pindamonhangaba, ent,ão freguezia, de Taubaté. . 
Era dotado de grande talento e eloquente pregador. Foi 

Capelião da Freguezis. de São Joséde Pindsmonhangaba em 
1700. 

Frei Gaspsr de Santa Maria "nasceu nesta freyuesis e 
falleceu em 1702." Frei Antonio de Santa Urqula Rodovalho, 
taubateano de nascimento, que no seculo se chamava Antonio 
de Mello Freitas, era filho legitimo de Thimoteo CorrêadeTo- 
ledo e de sua mulher Ursula Isabel de Mello, todos naturaes 

' 

da Villa de Taubaté. 

Fo i  acceito no Convento de Santa Clara & Ordem pelo 
Rev. Provincial Frei Manoel da Enearnação, que, apreciandq 
os seus dotes intellectuaes, o enviou para o Convento de Sá.0 
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Francisco, da cidade e SBa Paulo. Ahi professou, recebendo as 
ordens de Sacerdote na cidade do Rio de Janeiro, que lhe fo- 
ram conferidas pelo exnio. Bispo, D. Antonio do Desterro. 

Foi philosopho profundo, e, em muitos dos seus "escri- 
ptos dispersas, ineditos, que nunca vieram a luz do dia, e que 
são encontrados, rari nantes ingurgite vasto, nas bibliothecas 
dos conventos da ordem, denunciava um -9spirito observador, 
tenaz em pesquizar a histaria da philosophia e a controver- 
sia das escolas, nos fundamentos e perigos para a causa que 
por fxça  do seu ministerio defendia". 

Foi eleito guardião do Convento de São Paulo, mais tarde 
Ministro ProviriciaI da Provincia do Rio de Janeiro. Foi 
elevado ao ~ ~ i s c o ~ a d o  em 25 de Abril de 1810 ; Bispo de An- 
gola. Resignou o Provincialato em 31 de Janeiro de 1811 e 
o Bispado em 1812 "apesar; porém, de procurar o retiro e a 
oração foi sind+ distinguido de uma provido em 13 de Ou- 
tubro de. 1814, com a nomeação de Censor RBgio. ! 

Foi esta a ultime corua que lhe cingiu a fronte, alque- 
brada pelas fadigas do estudo, da perseverança e do constante 
pelejar pelas sciencias e pelo F.vavpelho". 

Falleceu no Rio de Janeiro'a 2 de Dezembro de 1817. 
Dedicaremos um cspitulo especial á grande pcrsonolidade do 
Bispo Rodovalho. Dentro da grande copia de trabalhos tscri- 
ptos do illustre frade taubateano, somente 'duas oraçdes en- 
contrámos e copiámos a despeito de numerosa e custosa pes- 
quiza levlda a cabo. Os dois trabalhos trazem os seguintes 
titulas : "ORAÇÃO DE acçÀo DE' GRAÇAS, que pelo muito feliz, 
e h g u s t o  Nascimento da Serenissima Senhora D. Maria 
Thereza, Muito Alto e Muito Poderosa, Princeza da Beira, 
Recitou na Cathedral do Rio de Janeiro no dia 19 de Xovem- 
bro de 1793 e offerece á mesma Senhora no anno de 1809. 
Frei Antonio de Santa Ursula Rodovalho, PrEgador regio. Rio 
de Janeiro, MDCCCIX, Na Rekia Officina Typographica" ; 
"ORAÇÃO FTTXERRE, á Memoria do Illustrissimo e I3xcel- 
lentissimo Marqiicz do Lavradio, Recitada na Cathedral do 
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Rio de Janeiro, Nas Excquias, Que Llhe Consagrar59 Os 
Cidadã~s  Da I\fesnia Cidade Pelo R. P. M .  Fr. Antonio de 
Santa Ursula Rodovalho, Rf-lisiosn da Provincia da Concei- 
ção dos Reformados". 

Profeswu tambem no Convento de Santa Clara de Tau- 
baté, Frei Joáo de Santo Meixn, que foi timbem seu gusrdiáo? 
fallecendo inesperadamente em 1830.  "Frei Luccas José da  
Purificaçã~, natural de Gunratinguetíi, professou no Conl.cn. 
to de Santa Clara. De um tino e sagacidade admiraveis, go- 
enva de muita estima entre os seus Irmãos de habih ; falle- 
c e n d ~  em São Paulo em 1826, como Cape1150 do Convento 
da  Luz". Frei Luccas foi n3meadr Capellão da Luz, em subs- 
tituiçáo a Frei Antonio de Sant'Anna Galvio, tambeni natu- 
ral dc Guaratinguetá, fallecido aos 23 de Dezembro ae 1822 
110 Convento da Luz. Assegura Xrict,or Veiga, estarem seus 
rest.0~ mortaes sepultados na capella-mór'do mesino Convento. 

Frei Luiz Marcondes de Oliveira Cabral, nascido em Pin- 
dsmonhangaba, estiidou ni, Convento de Tauba'tE. Foi notavel 
orador sacro, fallecendo em Barra Mauna em 1856. 

Faltam-nos informes dos muitos que estudaram. profes- 
sarsm, e illustrarm~ pelo seu sat~cr e virtudes o nomednMos- 
teiro de Santa Clara. Mais para os n3ssoe dias,depois da che- 
gada dos franeiscanos de Trento, que organizarame remode- 
laram o Convento bem como n. Ordem Tercrira, tomaram o 
habito em Taubaté : 

Frei Domirgos de Kiese. 
Frei Seraphim d e  Piraeicaba, fallecido. 
Frei 1,eonardi de Campinas. 
Frei Lourenço de Piracical~a. 
Frei Jaeyntho de Piracicaba. 
Frei 1,uiz de Sant'Annu. 
Frei Fidelis de Primiero. 
Frei Modesto de Tauhit,E. 
Frei Angelo de Taubaté. 
Frei. Vital de Primiero. 
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Frei Angelico de Roseira. 
Frei Gabriel de Taubaté. 
Frei Felix do Rio das Pedras. 
Frei Thimoteo da Colonia Elvecia, fallecido. 

XXIII 

O Convento de Taubaté guarda factos interes6a.nt.e~ no 
decorrer dos seus duzentos e cincoenta e quatro annos de exis- 
terivia. 

Nem todos foram guardados pela tradição, e, os poucos 
que o foram t,razem jú o cunho de legenda. 

Ad~ilterados uns, ampliados outros, esqiiecidos outros, 
pouca cousa resta de notavel. . 

Dos "Documentos para ?I Historia de São Paulo, Vis. 
16 e 18, paginas 245,246,lemos : "Carta RBgia ordenando que 
se dê ajuda db braço secular c~nt , ra  os frades, do Convento 
de Santa Clara, de Taubaté. (30 de Abril de 1728). Dom Joèo, 
por graça de Ds. Rey de Portugal e dos Algarves, daqm. 
c dalem mar em Africa Snr. de Guiné etc. Faço saber avós  
Governador e Capitãq General da Capitania de São Paulo 
quc vendo se a conta q. me deu Frei Fernando de Santo Anto- 
nio, Provincial dos Capuchos da ~rovincin da Conceição do 
Rio de Janeiro, em cart,a de 12 deFevereiro do anuo passado 
sobre dezobediencia em q. estão os religiosos do Conventò de 
Santa Clara da Vills de Tauhaté, aos quaes mandaddo-os 
 admoestar.^ d.0 Provincial por trez religiosas seus, os q. esta- 
vam no dito Conventg, lhe atirar50 varios tiros com q. ma- 
tarão a hum e os dois se retiraram espantados, de q. tendo noti- 
cia o dito Provincial, recorrera ao Governador de Santos p. 
a. lhe dar ajuda de braço secular para castigar os d. os. reli- 
giosos, e com effeito dando-lhe soldados pa. a da. deligencia 
quando chegarão ao d.0 Convento se havião retirado delle 
os taes religiosos. Me pareceu ordenar-vos deis toda a ajuda 
braço secular ao Provincial destes religiosos para que possa 
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prender a todos os q. andão fugitivos e fora da sua obedien- 
cia. E1 Rey Nosso Snr. o mandou por Antonio Roia da Costa 
e c Dr. José de Carv.' e Abreu Conc. ros. de seu Conc.0 Ulter. 
e se passou por duas vias. Antonio de Souza Pereira a fez e 
Lix. occ'em t ~ i n t a  de -4bril de Mil sete centos e vinte oito. O 
secret. André Lopes de Lavre e fez escrever. Ant,.~ Roia da 
Costa. Joséph de Carn: Abreu". 

O heroe .de&ti. triste façanha foi um companheiro de Frei 
Francisco de Menezes "Frade mereenario que, illudindo os 
Superiore? do Convento, professara entre ellea sob um 
nome falso". 

O Dr. Lucio dosé dos Santos, n s  seu resumo didaetico 
sobre a Historia de Minas Geraes, tratando d% reaçã3 nati- 
vista, da guerra dos emboahas, refere-se tambem a Frei Me- 
neaes do segiiinte m7do : "Fortificaram-se os paulistan no ar- 
raial de Cachoeira do Campo, a 4 leguas a NO de Ouro Preto, 
construindo t,rincheiras ao longo do ribeirão. Terrivcl foi o 
choque e encarniçada a batalha. Embora ferido, ficon Píunes 
Vianna vencedor. Entretanto, o heroe d9 dia foi o Frade 
trinitario, Frei FranciscoU'de Meneze~, um dos mi~itos que 
traficavam na Capitania livres de quaesquer peias, quasi 

. apostatas, que muito mais compromettiam do que serviam a 
religião de quc eram ministros. Não fOra o ardil do frade, in- 
vadindo á noite, após a primeira batalha, o acampamento dos 
Paulistas, com gritcs e alaridos, pondo-os assim em fuga no 
meio de grande eonfiisão, e otttro talvez fosse o suceesso da 
refrega, pois, no primeiro encontro, parecia pender a vict9- 
ria para òs Paulistas." A c9mmissão de Redacção da Revista 
do Instituto Historico e GeographicoBrasileiro publicando na 
parte primeira do volume LXLX a "Carta de Frei Francisco 
deMenezes para o Duque de Cadaval, escripta do Riode Ja- 
neiro, sobre a invasão de Duclerc," traz uma nota pouco 
recommendavel para Frei Meneaes. "Nota-o signatario des- 
t a  carta é o celebre frade que tantas façanhas praticou em 
as lutas entre paulistas e emboabas. Famigerado caudilho do 
dictador Manoel Nunes Vianna, foi, por este e seus sequazes,. 
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encarregado de ir a Lishôa obter do Rei o competente indulto. 
Satisfeita sua missão volveu aquelle religioso trinitario ao 
Rio de Janeiro, sendo-lhe prohi!)id? regressar 6s' Minas. Nesta 
cidade assistiu elle a invasão de Duclerc (1710). Conforme tes- 
temunlic dos contemporaneos, Frei Menezcs praticou actoh 
de bravura, fazendo frente aos invasores na altura do morro 
do Desterro (hoje Santa Theresa). Como elle mesmg o declara 
ao duque C'adaval, cstava resoluid? a voltar á metropole e 
recolher-se a seu Convento. Pcr isso o seu nome não figura 
entre os comhatc*ntes contra os soldados de Duguay Trouin. 
A carta ersl questão cgntem particularidades não mencionadas 
nas elipmicns e db perfeita idéa do caract,er desse homem, em 
que mais assentava a farda dc soldado do que o habito de 
sacerdote. Algumas de suas previsões infelismente se reali- 
saram no anno seguinte. São dignas de notas suas considera- 
ções sobre as fqrtificações da cidade e a constnicçãu da preten- 
dida muralha que, mais tarde edificada, nenhum result,ado 
deu". 

Foi ainda frei Menezes quem sagrnu, á guisa de. panto- 
mima, Piunes Vianna dictador. 

Frei Menezes, , o  falso frade Menezes, houvera sido con- 
temporaneo e continuador das falsificações e. perversidades 
do famigerado frei Rohert,~, sutro falso frade "falsificadõr 
dos cunlioe da casa defundição de ouro de Taishaté". 

1)ecorria a guerra dos einboabas rio mais acceso da cam- 
panha, qiiando deteve-se em T3uLat.é o grosso do exercito dos 
paulistas que view de São Paulo. 

Fizera alto na cidade de Tauhat6, esperando agruparem- 
se-lhe numerosos troços de volunt,ario& que affluiam de todos 
os lados, emquanto o Governador, proceclente do Rio de .Ta- 
neiro, permanecia em Guaratinguetá, vindo de Paraty. 

, 
Nessa 9ccasiã0, nhnndo-se urna sepultura no chXo da 

Igrcja de Santa Clara, rem a tradição, depararam com uma 
ossxda na attitude de quem atira 
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. . ."Partiram finalmente em direitura de Taubaté, para 
se incorporarem com mais algumas tropas,que de outras partes 
esperavão, e caminharão com tanto vagar, que em quasi 
vinte diis só vencerão o caminho, c]ue em cinco dias commoda- 
mente se pode andar. Nesta Villa se detiverão largo tempo, 
esperando que se unime a gente, que pouco a pouco hiaconcor- 
rendo ; e, querendo Deos dar-lhes a conhecer o pouco, que lhe 
agradava a jornada, perrnittio que se abrisse no convent,o de 
São Francisco huma sepultura, na qual se achou hum cadaver 
incorrupto com postura de quem atira ; porque tinha hiim 
joelho eni terra, o braço esquerdo est,eodido; e o olho direito 
aberto. Ao horror se seguio logo a noticia, de que 9 sujeito fara 
de tão má vida, que, perdendo o respeito a Deus, e aos seus 
Ministros, com huma bala ferira hnma imagem de Christo, 
que elle tinha na mão. Mas com2 este successo nãoabrandasse 
animos tão bravas, cie Taubaté caminharão para Guaratii- 
guetá, gast.ando nas marchas mais de hum niez". 

Vem esta narrativa no livro da "vida do Padre Relchior 
de Pontes", composto por Manoel da Fonseca, ediçãs dc 11 
de Agosto de 1751, em Lisboa. 

"Ao horror desta sceua, espalhou+e a n3ticia de que Deus 
dava com isso a conhecer aos guerrilheiros o pouco que a elle 
agradava a jornada ao Rio das Mortes". 

Factos outros tiveram logar, porém, com datas mais 
recentes. 

Quanto tratarmos, em capitulos á parte, "As Epidemias 
em Taiibaté", citarem~s c+ncidencias attrahentes pelo seus 
mod3 explicativo. 

Varios frades capuchinhos, nossos conhecidos, são fal- 
ecidos no Convento de Santa Clara 

I 
Destacarenios, entre outrx,  Frei Mansueto de Val Flo- 

riana. Pedimos permissão ao nosso eminente mcstre e amigo, 
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Sr. Dr. Afioriso de Taunay, para transcrever in totum o i . . 
:! 

necrologia do extircto e e d i t o  franciscano, publicado no 
t 
3; - tomo XIII da "Revista do Museu Paulista". 

S .  p .  
Foi com o maior pesar que no MUS% Paulista se nivulgou 

.I' a trist,e nova da mort,e do excellente amigo do Instituto, eru- 
dito conhecedor das linguas indigenas do Estado de São Paulo, 
que era o piedoso e venerando mi&ionario rujo nome epi- 
grepha estas linhas. 

4.. 
e. 

Falleceu em Tauhaté, no Convento de Santa Clara, de 
sua Ordem, a 1.0 de Fevereiro de 1921. Noticiando o seu pas- c.  

? 
samento, assim nos exprimimos no "Cwreio Paulist~ano", de 
11 de fevereiro segiiinte : 

r 2. 
h "Dizem de T%ul~at& que alli acaba' de fallecer, no seu con- 

1, vento de Santa Clara, o venerando missionario frei Mansueto 
Barcatta de Val Floriana, da Ordem dos Capuchinhos do 

$ ~ s t a d b  de São Paulo, e um dos professores mais eonceitiiâdos 
:< .. . do seminario daqucila cidade. Tal noticia nã? poderá deixar 

:i de entristecer sobremaneira todos 05 que tiveram o ensejo de 
i _ conhecer tão distincto sacerdote epc r fe i t ,~  cavalheiro. 

Correram-ihe os aiinos asperose trabalhosm, como a quem, 
adopta como nwma de vida a regra franciscana, mas cheios 
de cont,entamentr, intimo, como ainda a quem, no ministeno 
sacerdotal, preenchera as iristigações da vocação e da prpfun- 
da f6. Longo tempo fazia que no Brasil estava, consagrando-se 
ás missões evangdicas ou á christianisação dos nossos selvi- 
coias. Largamente conviveu com os Kainjagangas, aprovei- 
tando a occasiáo para - a respeito desta grande nação indi- 
gena, outrora tão numerosa e espalhada no sul do Brasil e 
hoje eni via de extincçáo - adquirir um cabedal glottologico 
verdadeiramente precinsos. Prestou, assim, r e l e v a n t ~  serviços 
á ethnographia. e philologia brasilicas, pois as suas observa- 
çóes c3mpendiou-as em volumosas memorias, insertas ou por 
inserir na "Revista do Museu Paulista". 



. "1 
No t,omo X desta publicação appareceram dois destes 

-' r 
artigos : ''Ensaio de grammatica Kainjgang" el'Critica ao vo- 
cabulario Kaiirljjgang do \'iscotlde Taunay1',umas cem paginas 

r 

;i 
i-i 

in-8.0, que os americanistas sobremodo apreciaram, consa- '1 

grando-lhes valiosas criticas no Brasil e fbra do~paiz.  : i 
.i 

~ ' 
No tomo XII, a sahir dentro em pouco, apparecerão . ,  9 

seusdiccionarios llKainjgang - Portuguez" e "Portuguez - 'i X .a  Kainjgang", com cerca de 400 paginaa, in 8.", obra que cons- * 
., 4 

tituirá repositori? insubstituivel de conhecimentos sobre o 
idioma destes nossos indios. . <  5 

Aos diccionarios ainda annexoo frei Mannueto numeroaas 
notas grammaticaes, ohsen~ações, criticas, emfim,' uma serie 
de escriptos eruditos. 

Cheio de piedade, modestia, desinteresse e caridade, es- 
coouse-lhe a vida na prégação e no estudo,. na meditação e 
pratica do bem. Honrou, como raros -t sua humilde estame- 
nha e o seu rninisterio o bóm evangelisador, que tanto amou 
os nossos iudioe, e ,  em pleno seculo XX seguiu as pégadas 
de Bnchieta e de Nobrega. 

_ . A saudade dos que o conheceram, cheia de pesar, o acom- i 
panha ao vel-o transpor os limites da sua vida terrena. : 

<> 
Com prazer aqui transcrevemos as notas biographicas - 

que sobre o nosso venerando amigo recebemos de um seu - . .., 
companheiro de ordem.. .:I 

"Nasceu Frei Mansueto em TU1 Floriana, pequena cidade 
do Trentino, no dia 2 7 d e  Maio de 1863. Cursou humanida- 
des no Gymnasio Imperial de Trento. Sentindo aberta pro- 
pensáo para a vida monastica, irgressou na Ordem dos Cspu- 
chinhos, em Trento, no dia 16 de Outubro de 1879, emittindo 
os votos solemnes no dia 2 de Julho d e  1884. Dois annos de- 
pois recebia a sagrada ordem- de presbytero. A provincia reli- 
giosa dos Capuchinhos de Trentc havia escolhido em 1889 
o Estado de SRo Paulo como séd& de uma missão, enviando 
para aqui, nesse mesmoanno, os primeiros missionarios, que 
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se estabeleceram, provisoriamente, na cidade de Tieté, pas- 
sando, poucos meses depois, para Piracicaha, onde fundaram 
convento coin egreja propria. 

Em 1890 chegava a Piracicaba Frei Mansueto com mais 
tres companheiros de habito. Durante os prinieiros annos de '  
sua estada no Brasil, dedicou-se coni niuito zela a pregar mis- 
sões percorrendo diversas localidades de S. Paulo. Dedica- 
dame~te  estudiosò por indole e vocação, não se limitava. o 
nove1 missionaiio tão somente ao estudo das sciencias eccle- 
siasticas, em que era profundamente emdit3, mas tanihem 
ás linguss, ás sciencias naturaes e á historia. Augmentando, ' 
mais tarde, o numero das casas religiosas, com a acceitação 
por parte dos Padres Gapiichinhos dos Conventos de S. Fran- 
cisco, na 'apital, e desanta Clara em Taubnté, f3i Frei Man- 
sueto eleito superior dest,e ultimo. Em 1895 fundou-se, em Tau- 
hrtté, o Collegio Seraphico para a formaçw de vocações r Frei 
Manstieto foi dos que nelle mais trabalharam como lente de 
diversas mstcrias. 

Dessa epoca em diante distinguiu-se sempre pelo tino e 
actividade como superior ; cargo que exerceu repetidas vezes 
em diversas casas religiosas. Como conselheiro e auxiliar do 
Padre Commissario- Provincial prestou optimos serviços na 
fundação do convento e da egreja da Immaculada Conceição, 
em São Paulo, dm casas religiosas de Rotucatú, MonteAlegre, 
Pennapolis, e, ultimamente, de S. Manoel do Paraizo. 

Em 1911, desejaram os Superiores ds  missão levar a ef- 
feito a idéa de iniciar a cathechisação dos ii>dios Coroados, 
nas margens do R.io Paranú. A idéa afigurava-se viavel, a zm- 
preza promissora por quanto devia estar ainda viva nesses 
selvicolas a memoria 'de outro missionario capuchinho. Frei 
Thimoteo de Castronovo, que entre elles pmsara uns 20 annos 
e entre elles morrera em 1895, por t3dos amedo e respeitado. 
Offereeeu-se Frei Mansueto aos superiores para ser enviado 
para a Coloois de Jatahy, no Paraná, e para lá seguiu effecti- 
vaniente em Outuhro de 1911, afim de se iniciar na lingua 



CONVENTO DE SANTA CLARA 327 

dos indigenas. .Do resultado destes estudos occupou-se o Dr. 
Affonsn de E. Taunay, directnr do Museu Paulista nu& ar- 
tigo do "Correio Paulistano" puhlicado a 11 de Fevereiro de 
1921." 

Frei Mansueto exercia proficientemente o magisterio, 
leccionand:, varias materias importantes no Seminario Epis- 
copal de Taubaté, qiiando a morte, a 1 . O  de Fevereirs de 1921, 
3 victirnou. Fomos seu medico assisteiite. 

A expressão pura da verdade, dizendo o que são e o que 
fazem os henemeritos Capuchos da Provincia de Trento na 
cifade d.e Taubaté, é o que seencontraem artigo de fundo num 
se anario editado ha tempos em nossa terra, quando da fun- 
dação do Collegio Seraphic3, tamhem zelosamente erguido e 
mantido pel3s religiosos de nosso convento. A parte moderna 
de nossa monographia terk maior desenvolvimento, quandz 
do livro a ser publicado referente & histeria de Tauhaté. 

C '  Os PanaEs CAPUCHINI~OS. São tantos e tão grandes e 
de tal ordem os beneficias prestados a esta cidade por esses 
virtuosor padres, que nós Tauhateanos devemos não só consa- 
grar-lhes a nossa gratidão, a nossa estima e co>nsidera~áo mas 
até mesmo chamal-os como distintissimos e bencrneritos, dignos 
das iossas mais  sincera.^ oraGóes. Só mesmo quem os observa 
de perto. e com toda a sttcnção pode avaliar devidamente a 
gctndesa e prediosidade de seiis importantes serviços e assim 
se emvencer da extenção do seu zelo e dedicação em pró1 dos 
nossos conterraneos. Converteram a egreja do nossa a n t i g ~  
Convento em preciosa santuario, onde dia e noite impera a 
mais pura devoção e a mais fervorosa piedade. Lá est8o em 
todos os dias da $emana e em todas as horas do dia a espera 
e promptos para recolhercom indizivel ternura e bondade todos 
quantos vão implorar a i.lquezs do seu santo ministerio. Pro- 
movem as mais tocantes solennidades religiosas, pr6gam, con- 
fessam comi admiravèl assiduidade, milhares e milhares de 
pessoas, cujo numero exacto 6 impossivel precisar, naquella 
egreja, em tão feliz hora confiada pelo nosso illustre compatrio- 
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ta  e saudosq, amado e virtuo~osissimo D. José, ao zelo infati- 
gavel de táo dwotados religiosos, se reconciliam com Deus 
p l o  Sacramento da Penitencia e àquecidos pela chamma da 
fA e da caridade, sentam-se á Meza do Banquete Eiicharistico 
para se alimentar com s carne e com o sangue do Cordeiro 
Divino. Não contentes com esses já assignalados favores que 
prestam com toda promptidão e boa vontade, acodem pres- 
surosos aos constant,es chamados para as confissões dos en- 
fermos, não só dentro do perimetro da povoação, como até 
mesmo para os mais longinquos pontos de& vastissima Paro- 
chia. Continuamente nós cheios de edificação, os contem- 
plamos descalços, com a cabeça descoberta marchar appres- 
sadamente a cavallo, ora innundados por umachuva torren- 
cial, ora banhados de suores e crestados pelos abrasados raios 
do sol, pari i r  levar a consolação e conforto dos Divinos soc; 
corras da nossa Santa Religiáo a essas almas afflictas, que lá 
num recanto longinquo d a  parochia, muitas vezes á sombra 
de urna pobre choupana se debatem a gemer num augustieso 
leito de dores. Oh ! ahenpoada ! 01; ! mil vezes abençoada a 
parochia que abriga em seu seio tãb dignos ministros de 
iim Deus de infinita bondade. Mas como se a tão zeloso de- 
sempenho das iagradas funcções do ministerio sacerdotal não 
bastasse para saciar a sua intensissima sede de sux ardente 
caridade, esses dedicados apostolos do bem, se consagram ainda 
de corpo e alma, h educação scientifica da'infancia indigente, 
scm mirar a nenhuma outra recompensa, a náo ser exclusiva- 
mente aquella que ardentement,e desejam receber no, céu, já 
abriram ha tempos um externato,ondecom muitoproveito lec- 
cionap a mais de 100 meninos, pobres, as primeiras letras, 
grammatica, contabilidade, geographia, Historia do Brasil 
e sohrc tudo Cathecismo e Historia 'Sagrada, e como que para 
demonstrar os seus ardentes e santos desejos de illustrar 
filhos de paes completamente privados de recursos, acabam 
agora de inaugurar um internato de 13 alumnos com ofim 
de preparar os meninos pobres ao sacerdocio. Ob ! factos dessa 
ordem forsosamente recordam esses virtuosos sacerdotes que 
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tanto amam-se escsnder com o mant,o da humildade, a grati- 
dão a estima e a veneração publica dr quantos sentem arder 
em seu peito uma scentelha de patriotismo. Não tendo acomo- 
dapóes'~ppropriadas e sufficientes nem mesmo para ss actuaes 
alumnos muito menos ainda para ,os que de futuro queiram 
se utilisar de tão i~comparaveis beneficio&, esses devotados pro- 
tectores ds. infancia desprote.gida vão recorrer ao patriot.ismo 
e caridade deste bom povo que até agora, como eloquente- 
mente attesta tantos,piedosos estabelecimentos, nunca em vão 
fo' implorado para um fim tão justo e santo supplicando de 
ca h a um, durante déz meses, uma m~dica  contribuição mensal 
para occorrer ás despezas de concerto e edificapão que estão 
promovendo no antigo edificia do Convento, interpretando 
os nobres e elevados sentimentos de todos os nossgs cmter- 
raneos ao terminar essas linhas devo dizer : 

Dignosmininirob aquelles que passam toda *sua vida 
fazendo o bem, desinteressados potectores da educação sei- 
entifica e religiosa da infancia desvalida, cheios de uma pro- 
funda e inabalavel confiança, supplicae a cste bom povo que 
tanto vos deve, que tant,o vos venera tudo quantonecessitaes 
para melhorar a sorte desses pauperrimos meninos que tomas- 
tes debaixo de vossa protecção, e vereis-que todos de bom 
grado, cada um de conformidade com seus recursos, acolherão 
benignos as v3ssas justas e caridosas supplicas. Estepovoreli- 
gioso e catholico como tanto se ufana de o ser, wbe perfeita- 
mente que segundo a promessa Divina qiie ba de se realisar 
infalivelmente, os que contribuem para a verdadeira instmc- 
çáo da infancia privada de recursos brilharão um dia, como 
eetrellas fulgurantes lá no immenso infinito da cternidade: 

&UI CRUDIANT MULTCS AD JUSTITIAM FULGEhLrKT QUASI , 
-:1. 
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".:& Antonio Francisco Lisboa a ,- 
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\ "O Aleijadinho" "5 ,q 
'5% 

I 
O HOMEM 

c , * Não era possivel deixar o Instituto Historico e Geo- , 
graphico de são Paulo de acompanhar seus congeneres do ,.$ 
Itio e de Minas na cokmemoração d~ genial artista nacional . , z.? .. 

: 4 
Antonio Francisco Lisboa, cujo bi-rentenario VillaRica hoje . .d 
festejappor iniciativa do illustre espiritosantense que illustra ".& :.j 
a séde archepiscopal da lendaria Marianna, o notavel Dom .. 

Helvecio Gomes de Oliveira. '$ 

Antonio Francisco Lisbôa, com o delineamento de sua ar- 
te, toda pessoal, lançou as bases de uma reacção artistica de 
cunhi n;cionalista, em pleno meio colonial. 

Quem acompanhar com carmho o movimento das linhas 
de fachada da architectura brasileira do Aleijadinho, quem 
lhe estudar a ironia das figuras ou os detalhes da estatuaria 
sumptuosa, ,quem lhe penetrar o sentimento intimo, encon- 
trará, pof certo, mbtivos de orgulhoso desvanecimento. 

E' a mesma impressão das pinceladas largas de um Paul 
Chabas, que para sempre ficam adstrictas á nossa retina. 

Antonip Fràncisco Liabôa não foi um mero produetor de 

, monumentos barôco-jesuiticos, foi o creador de uma modali- 
dade de estylo, que é tcda nossa e, plasmada sob o mais ele- 
vado espirito. 



Isso que por abi anda com rotulo de colonial, antes de- 
' 

vera chamar-se iberico, mais pomposo e recheiado de oma- 
mentos nos meios hispano-americanos, que entre nós luso-ame- 

. ricanos. E' um remendo de arcos, columnas, rosaceas, rotulas, 
gelosias e beiraes, bem diversos da cariciosáespiritualidade 
das curvas e contra curvas, das modalidades de linhas. mes- 
tras, do coujuntl de volumes e da:esbelteza de fachadas que! 
sem prejuizo da elegancia do conjuntb e do movimento do to- 
do, idealisara o illustre architecto mineiro. 

A obra do invdgar artist,a patricio consubst,ancia-se na 

+i. reacção nativista, do mais puro gosta, do mais intuitivo senso,. 
I contra as influencias externas. 

Quando num momento historico a metropole, numa an- 
sia asphyxiante, fulminava o burile o cinzel dos artistas da 
cfilonia, manejavam estes o escopro, os formões, as goivas e 
raspadores para realisarem seus sonhos e nos legarem inde- 
leveis manifestações de uma arte que surgia altiva no scenario 
central do Pais, independente dos canones da metropole. 

Paulista de coração e nascimento, porem d'alma brasi- 
eira. nZ, podemos deixar de nos curvar 'ante ao manifestações * 
do grande talento de Vills. Rics, que aprendem0s.a cultnar 
desde a nossa épock de humanidades, na pittoresca cidade 
sombreada pelo Itacolomy e, posteri3rmente, atravéz de nos- 
s a  peregririações a S. João D'El-Rey, Cocgonhas do Campo, 
Sabará, Caeté. Ouro Preto e Marianna. 

Níto se póde, todavia, separar a obra do Aleijadinho do con- 
a .' ' junto de preciosidades encravidan no torrão .mineiro, dahi 

tratarmos sempre de preferencia das ohras do mest,re, em cada 
lugar, seguidas de outras que lhe completam a moldura' 

A lição sublime bebida á fonte per&ne é o que ahi vae e 
para a qual peço a bondade de quant,os se interessem pelas 
cousas brasileiras. 

Antonio Francisco 1,isbÔa nasceu n.3 districto de Antonio 
Dias, de Villa Rica, sendo baptizado na Matriz da Senhora da 
Conceição em 29 de Agosto de 1730, ha duzentos annos, pelo 
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< 
Padre João de Brito, sendo no momento alforriado psr seu pae, 
o Gestre de riscos Manoel Francisco Lisbôa, segundo os as- 
sentamentos do vigario collado F e l i ~  Simoes. Era sua mãe 
a creouls Izabel, escrava de seu pne e liberba no dia do seu 
baptisnio. . , 

Dessa hiimilima origem brotou o genio de que hoje nos 
orgulhamos. Dessa transfusão de sangue que na opinião dos 
Bucklea, dos Gobinexu e dos Bryces deveria surdir a lesã) 
medular do organismo brasi!ciro: florescrrani os Cotegipes, 
os. Patrocinios, os Rebouças, os Theodoros Ssinpaio de que 
o Paiz se póde ennobricer pela! força pujante do talento, aos 
quaes nossa vaidade satisfeita 'prcst.a culto. 

Era  Antonio Frariciscr, 1,isbÔa pardo escuro, arrebatado 4 
no falar, baixo de ettatura, dr  rosto e cabeça redondos, corpo t 

i 
cheig e mal enjambrado, no conjunto - 

r , .  

t Ampla era sua testa, adornada de cabellos pretos e anel- *< 
lados. O nariz era aquilino e a' barba espessa. Si o criizamenfo i ~. 

i 
respeitara esses caractéree paternos, lá estavam, além da côr, ..<; 

;$ 
os beiços grossm, as orelhas fartas, o pesc3ço curto, a denun- .? ., 
ciarem a origem africana da linhz materna. -. 

Não &a um unico r e t~x to  s c ~  e os que por ahi vemos, corno 
por exemplo a reconstituição de Jogo Raymiindo Ribeiro, são 
méras phantasias idealieadas dos seiir; ultimos annos, sem o 
minimo cunh3 de realidade. Não negando a raça tinha de ser 
folgazão, libidinoso, sentimental á Criiz e Souzl oii á Gon- 
çalves Crespo. Nas aulas de primeiras letras aprendera a Iêr, 
a escrever, as mathematicas, um boccadu de latim, conhe- 
cendo musica de oitiva. 

Somos levados a icreditar no: seus conhecimentos de 
latim pela segurança e pmpriedade com que applicava ás suas 
obras versos latinos. A musica estava irmanada á sua vida 
airada. NBo fosse elle de Minas, terra em que toda a gente 
antiga tinha como prendas o latim e a musica. 

Quanto aos conhecimeiitos de calculo, desenho,-archite- 
etura e esculptura e s t ã ~  todos os seus biographos accorde~ 
que os aprendera na officina pat,erna, na do cinzelador João 



Gomes Baptista, abridor de cunhos na "Casa dos Contos'' 
e na do mestre de risco Francisco Vieira Semal, cujo nome h r á  
evocado diante. das egrejas de S. João D'EldRey. 

Mas, sua carreira de mestre de architectura e esculptura 
deve-a ellc mais ao seu genio que a quantos mestres, por ven- 

L ao eram tura frequentam e que lhe ficaram muito aquem. V'- 
poucos os existentes em Villa Rica. Entre outros Manuel Fran- 
cismo Lisbóa, Francisco Vieira Serval, Francisco P9nibal, 
Manoel Gomes, Antonio de Souza Calheiros, Jose Pereira 
Arouca, Francisco de Lims Cerqueira, Gonçalves Barcarena, 
mestres de risco ; João Gomes Baptista, cinzelador; os escul- 
ptores, chamados pelo povo santeiros, José Coelho de Noro- 
nha, Felippc i'ieira, Francisco Xavier, Jeronymo Fellis ; os 
decoradores 1,iiiz Pinheiro, Antonio Martins, alem dos prin- 
tores Mestre Viégas e Manuel da Costa ~ t a h i d e .  

Emulo do Aleijadinho era Va.lentim da Fonseca e Silva, 
q "Cabra", mineiro e como elle filho de um reiriól e de uma 
parda. Mas Mestre Valentim, apesar de estudar no Reino, de 
habil fundidor de passaras, autor dos famhsos jacarés e do 
pequeno : "Sou util einda brincando", do Passeio Publico; 
de ornameutista das egrejas da Ordem Terceira do Carmo e 
de S. Francisco, do Rip de Jane i r~ ,  .n&o possuia a genealidade 
de architecto de Ant.onio Francisco Lishôa. 

Tinha -4ntonio Francisco Lisbóa o seu tempo dividido 
entre sua arte e seus folguedos. Epicurista, satisfazia a ma- 
teria com todas as gulozeirnas, mas por um contraste morbido 
era um mixto de sensualisffio e sensibilidade. O genio não se 
perpetuou. Deixou um unico filho que nunca conseguiu passar 
de simple: marcerieiro. 

Vemos o impetuoso artista a dirigir folguedos, tão ao sabor 
da epoca e do meio, at6 que aos 47 annrs se evidenciaram os 
prodomos-de uma doenya que lhe veio a transformar comple- 
tamente a personalidade e a existencia. 

Venus, com pasmoss maldade, costuma suffocar seus ga- 
lant.eadores, para tel-os sempre nóvos. O Cot,teyon existe, 
alimentada pela propria natureza. Dahi repetir instinctiva- 
mente os ritos da Thracia e de Coryntho. Ingerindo perigosos 
filtros buscou a decadencia. 



Foase devido á elles, fosse devido a um sedimento syphi- 
iitico, o guapo mulatote perdeu todo o prazer pelas vigilias 
foiionaa e com a paralysia dos membros inferiores começou 
sua dolorosa via-crucis que culminou com a cegueira, pouco 
antes da morte. 

Attribuiram uns á Zamparina, molestia contagiosa, então, 
reinante na Provincia, a causa de seus males, outros !i lepra. 
O mais recente trabalho sobre o inolvidavel artista, firmado 
pelo sr. Manuel Bandeira e apoiado em Rodrigo Jos6 Ferreira 
Brêtas, assim perfilha a erronea opinião. José Pedro Xavier 
da Veiga os attribue a humores gallicos, complicados com o 
escorbuto. 

Quer nos parecer que a Zamparina não vem ao caso, visto 
' a sua rapida evoIução de forma sempre aguda. Quanto a lepra 

não está provada visto que, ao em vez da falta de sensibili- 
dade, muito soffria o artista e apesar de seu aspecto exterior 
não inspirava repulsão aos que continuavam a fazer-lhe en- 
commendas. Alem disso a molestia não lhe teria permittido 
o trabaJbo e convivi0 social por mais 37 annos. "Ainhum" 
molestia de origem africana, hoje rara, talvez,ou :e quizerem 
~yphilis terciaria, nunca, porem, gommis osseas, papuias e 
mseolas, isto é, mal de Htlnsen ou nodulos leprosos. 

Negligenciando aos primeiros symptomas do mal, logo 
perdeu os dedos dos pés, resultand~ dahi por deante andar 
sempre wrregado, de jselhos ou a cavallo. Dos dedos dasmãos 

!, 
apenas conseNou os prillegares e indicadores, quanto aos de- 
mais ia-os cortando, nos momentos de dolorosa angustia, a . "  

golpes de formão. Para isso ajustava o gume 'do instmmento ' i. 

ao ponto contaminado e depois ordenava aos discipulos o . :? . 
golpe de macete. i 

Cahiram-lhe depois todos os dentes e completando a hedion- 
dez physica voltaram-se-lhe as palpebras. Januario, um de 
seus escravbs tentou suicidar-se, abrindo a carotida, para fugir i 

i o 
ao serviço de t b  feio senhor. Quiz a sorp que mais tarde fosse ..; 

seu melhor amigo, dedicado discipulo, o companheir3 que lhe 
cuidava das roupas, seguindo-o continuamente no caridoso 
empenho de lhe suavisar os soffrimentos physicos e moraes. 
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Houve tambem quem attrihuisse todos seus penares ao 
uso de um aphrodisiaco a - "Cardina" - rqi~~ist,rado por uma 
nirandeira de nxne Helena. As Helenas quando não produzem 
o incendio de Tioia, produzem o de muitos cerebros. 

F,' facto que entre a gente do povo de certas regiõcs de 
Minas, não só a "Cardina" produz desses rastilhos, mas ain- 
da a fsmosa "Cat,uahal'. 

Sabendo-se horripilante, Antoni, Francisco Lisbôa, já 
cntão o .kleijadin.ho, fugia a todo convivi0 com estranhos. 
Morando numa rua aos fuiidos e nas vizinhanqas da Matriz 
da Conceição, de Antonio Dias, ohra de sua crnamentação, 
ia á misua aos domingos ás cóstas do Janiiaiio, que o oecultava 
junto do altar-mór. 

Fóra da egreja ninguem o via. Sahia em plena madru- 
gada para o trabalho, envolto numa capa negra e defendido 
por um amplo chap6o beirão, num cava110 tirado pelo Ja-  
nunrio. Quando tornava h casa era noite fechada. Assim fugia 
a todas as saudações c a tadas as intimidades. Além disso trs- 
balhava sempre sob uma tenda portat,il, quer estivesse ao ar  
livre, quer no interior dos templ~s.  Resguardava-o a tenda 
da ciiriosidade publica, dos olhares que o molestavam, mesmo 
quando lhe envolviam a obra em louvores, mesmo quando 
buscavam aguçar-lhe a vaidade. 

Conta-se que certa vez o general Bernardo José de Lo- 
rena, então governadgr da Provincia,, f8ra admirar-lhe os tra- 
balhos. O artista, ao em vez de lhe agradecer a honra da vi- 
sit,a, inanejoii por tal forma e com tal habilidade o escopro 
que cobriu com uma chuva de estilhas ao iiiustre personagem. 
Era assim, qual' ~ u i i ç a  caixeiro, que se defendia de quantos 
o iniportunnvam. 

Antonio Francisco LisMa faiieceu em meio de crueiantes 
soffriment?~, numa grande pobresa, amaldiçoando a existen- 
cia, aos 18 dias do mez de Novembro de 1814, c& 86 annos 
de idade. Foi dado seu corpo á sepultura, na Matriz de Anto- 
nio Dias, de Ouro Preto, na parte contigua e fronteira ao altar 
da Seihora da Bôa Morte, santa de sua devoção, cuja festivi- 
dade sempre presidira, n3s seus tempos de saude. Visitando ha 
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pouco mais de anno a Matriz de Antonio Dias, debalde hus- 
cámos descobrir os vestigios de sua sepultura. 

A ingratidão de seus conterraneos só hoje começa a des- 
vanecer-se com o iançamento dos fundamentos de uma herma 
no adro da egreja de S. Francisco de Assis, em Ouro Preto, 
erigida por iniciativa do povo de sua terra e com o concurso 
das cenmoniits civico-religiosas inspiradas por Dom Helvecio. 



O ARTISTA 

Morto o artista resta-nos sua obw que cresce, avulta e 
se valorisa, atravez do tempo e da posteridade, que a estuda 
sob differe~tes aspectos. 

Começa a transfundir-se a emoção esthetica mais com- 
pleta, mais elevada, toda ella de earaeter social. 

Esthetiea, religião e politiea são phenomenos sociologicos 
cuja expansibilidade depende da maior ou menor sinceridade 
dos seus predieadores. Solidarios ou congregados por um ideal, 
s ~ u s  predicadores só conseguem se impor quando, transpondo 
os horizontes limitados da familia e da patria, expandem 
c~nvietamente suas idéas pela Humanidade. 

A fiincçáo da arte é, pois, produzir a sympathia social 
por meio de uma emoçãoesthetiea segura, sincera e domina- 
dora que, partindo da visão individual, pela for$% de identi- 
dade de sentir, se transforme numa grande fusáo emotiva e so- 
'ciologica. 

Grande artista é aquelle que dentro dessas linhas precisa* 
consegue evocar a vida, conduzindo-nos pelo sentimento cal- 
lectivo á reeonstituição da belleza, da verdade e da fé num 
ideal objectivo que spmme as parcellas exparsas, ondulantes, 
imprecisas, do subjeetivismo individual. 

Eis porque a arte do Aleijadinho, como a religião OU a p0- 
litica, conseguindo empolgar, se transforma num phenomeno 
sociologico que, transpondo o ambito de Minas, se irradia pelo 
Paiz, alargando já suas fronteiras, desde que se estude a mo- 
dalidade do estylo barôco na amplitude universal. 



O Aleijadinho, na sinceridade de sua crença, armado de 
uma grande genialidade, realisou esse objectivo. 

Pasmamos todos de admiração diante da sua obra, pela 
segurança das linhas, pela precisão do calculo, pela ideali: 
dade.de seu espirito e pela sua realisação material. A seguran- 
ça de linhas é tal que, sua personalidade fica gravada na me- ' 
nor das suas obras, at,ravéz do jogo de impressões que della 
se origina. Estudadas as fachadas das egrejm de S. Francisco 
de Assis e Carmo, de Ouro Pret,o, S. Francisco e Carmo, de S. 
João D'El-Rey, do Carmo, de Sabará ou da Matriz de Caeté, 
18 divigamos sempre as iigidas arestas verticaes, columnas 'com 
os mesmos plinthos, os mesmos cspitéis corynthios, como si 
um rioGo Callimaco as houvesse talhado em serpentina verde, 
taes as nervuras principaes dos seus sumptuosos templos. 

Depois vem a longa linha do telhado das grandes naves, 
quasi que sob a forma de uma carapaça de tatii e os planos. 
'bem dispostos d&q partes posteriores, que constituem verda- 
deiro motivo decorativo exterior. 

Pouc* importa que as torres sejam quadradas ou redon- 
das, como as do Carmo e Senhora das Mercês, de Ouro Preto 
ou S. Francisco, de S. João D'El-Rey, lá encontraremos sem-. 
pre a ligal-as um frontão assente numa grande curva em sem$- 
circulo e protegendo a rosscea do corpo central, á meia fa- 
chada. Jamais 'faltam duas janellas, em cantaria lavrada e os 
florões trabalhados que ericimam os poitaes soberbos. 

Outro caracteristico proprio são as agulhas ponteagudas, 
feitas de pedra, em que terminam as canulas das eupulari, 
qualquer que seja a forma das torres ou sejam quaes forem os 
adornos ou corucheus 

Os extremos desse frontão t,ypicamente se abrem ou fe- 
cham numa curvatura que lembra a elegancia das pBpas das 
galeras libyo-phenieias, formando como queum super capitel 
Bs colu&nas da fachada. 

As naves de forma cylindrica jamais faltaram ao interior 
de qualquer t r a~ado  do Aleijadinho. 

Ems linhaa de fina caracterisação se estereotypam por 
tal forma em nossa retina que lhe r~conhecemos logo o autor. 
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Tal nos succedeu ao defrontarmos, pela vez primeira, a 
fachada da egreja do Carmo, de Sabará. 

São expressões eommuns a tódas as suas obras, soml~rea- 
das de amplos beiraes, de bellas cornijas, csprichnsos linteis e 
e~talhados portaes. 

Dadas as influencias do meio, a ignorancia de outros es- 
tylos, o do Aleijadinho nãu podia deixar de ser filiado ao ba- 
r6co português, de cunho todo pessoal. Aliás, diz E. Bayard : 
"Les' styles ne k n t  que répétitions et adaptations á travers 
les moeurs et Ia mode capricieuse". 

'Não percamos nunca o principia de que o object,o de 
artè para ser hem c>mprehenrlido exije seti ambiente. 

Assim como é chocante u.m vestido de soirée numa feira, 
assim tambem para se comprebeiider a arte do Aleijadinho 
temos de nos transportar ao seu meio e á w a  época. 

Mas os artistas de hoje qiie busquem inspiração em suas 
lições e nos transmittam, atravea de sua impressãn, tudo quan- 
to puderam apprehender. 

Na esculptura, si iiáo foi iiuperior ao bahisno Mznoel 
Ignacio da Costa, de talhe primoroso, fui niuit,o mais desen- 
volto que t,odos os seus successores e ,  por vezes de u m  finura 
de interpretação que contrastava com a bulhenta ironia com 
que animava suas obras de caract,erisaqão. Sem perda da 
unidade technica desenvdvii seus planos. Era gracioso e bem 
equilibrado nas composições de todo o vulto ou meio relevo 
e nos debuxos, as rezes irre,?larei; m a  do melhor :osto, em 
relação á época. 

Espirit.0 de urna invencionice illimit,ada, justo nas propor- 
çóes, quando queria, energico nos traços, delicado nos deta- 
ihes e accessorios, legou-nos obras de grande sinceridade. 
Ao lado de anjos deliciosos, quanto h expressão, embora nem 
sempre de tronco e membros caprichosamente cuidados, le- 
gou-nos maldosas caricaturas. cujos traços vigorosos traem 
saborosa perversidade. 

Certo na esculptura monumental dos prophetas d a  esca- 
daria e adro da egreja do Senhor Boni Jesus de Mat,tosinhos, 
cle Congonhas do Campo, náo reproduz as finuras da arte hel- 

lenica. Quanto ao Christo resurrecto de uma das ca1;ellas ex- . 



ternas ou nas figuras dos lavabos dàs egrejas do Carmo e S. 
Francisco, de Ouro Preto e nos paineis em pcdra azul que ador- 
nam os tambores dos pulpitos da mesma egrcja de S. Francis- 
co, revelou toda a pujança do seu estylo pessosl. 

Entretanto o Aleijadinho ainda não teve o seu R u ~ k i n  
para lhe cantar as "Pedras de Ouro Prelo". 

De uma inventiva illimitada, sua ornamentaçã.> é profusa. 
Os portaes que esculpiii, os altares que ornament,ou, os linteis 
e cornijas delicadas e ptrallelas, as pilantras livremente lan- 
çadas. as formosas guirlandas, os cuidados-acanthos, as plu- 
mse finissimas, os cnbellos e barbas encanudadas constituem' 
o complenienlo natural de sua caprichosa eomposigão. Fechos 
de arcos, almofadas de portas, medalhões são primores appa- 
ratosos. 

Todo esse conjunto de minucias, toda essa riqueza de de- 
talhes floresce no seu individualissimo estylo D. João V. 

Não lhe tem falt.ado, ent,rrtanto, iconoclastas a tentar 
meiiospresar 2 obra grandiosa. Houve até um Julio Engracia, 
administrador do Sanbuario de Congnnhas, que ac~nselhara 
a destruição das suniptuosss estatuas dos prophetas, pcr 
acha1-e~ feias e improprias para inspirar espirito religioso. 

Não longe dellas está "O Passo da Ceia", cujss figuras 
que alli representam Christn e os Apostolos, tanto se sppro- 
ximam, pela sua perfeição, á materia a n i d d a ,  que alxumas 
mulheres do povo chegaram a cumprimen.ta1-as. 

Repetia-se, assim a anedocta. do "Cacho de Uvas", de 
~ e u x i s  que os p m r o i  vinham hicar, jiilgando-o verdadeiro. 

Que elogio poderá haver melhor para o trabalho de um 
artista que ver suaobra conf~indida com a natureza ? Ouça- 
mos agora a opinião insiispeita de Saint Hilaire : 
- "On pense bien que je ne vonlu pas quitter Cogonhas 

sans aller v~ir'l'eglise de Nosso Senhor do Bom Jesus de hiat- 
tosinhos, qui est pour cette contreé, come i'obsewa Luccolk, 
ce qui est pour I'Italie, Notre Dame de Lcrettc. Cette église 
a é& eonstniite sur le sommet d'un morne, au milicu d'unc 
terrasse pavé de larges pierres et  entourée d'ur mur d ' ap i .  
Devant elle, on a pIace6 des stntues en pierre qui rrprcsent 
les prophétes. Ces statues nc sont pas de chefs-d'euvrcs, sans 



doute; mais on remarque dans Ia maniére dont elles ont ét? 
sculptées quelque chose de large,qui prouve dans l'artiste un 
tdent uaturel trés prononcé". 

Não sabia, porem, Saint Hilaire que o artist,a ganhava 

. . 
o jornal de uma oitava de ouro, ao tempo 18200 e, talvez, 
pouco mais como premio para a acquisição de materiaes ! 

Não sabia, For cert,o, que um homemroidopela miseria 
physica e moral as esciilpira entre os 60 e 70 annos, rio iude 
sertão de Minas, creando uni patrimonio artist,ico que já des- 
pertava a admiração de sèus conteniporaneos e que mais 
tarde despertaria os melindres do administrador do San- 
tuario. 

A PRECISÃO DOS CALCULOS ARCHITECTONICOS: 

Constitue surpresa para os nossos coevos a-  precisão dos 
calculos já então empregados pelo architecto patricio. Paul 
Meytre, competente artista suisso, aqui domiciliado, confirma- 
Ihes a segurança. 

As vigas, as thesouras, as traves e columnas, l i  cstáo tal 
qual as poz o mestre, resistindo ao temp3. 

Nas estatuas, principalmente nas dos judeus, das capellas 
dos "Passos", ha como que um vinco de maldade, pois que 
quasi todas tem narizes propositadauiente deformados, riei- 
xando muito a desejar quanto á anatomia, principalmente dos 
pés e mãos. 

'Ha mesmo uma com um dos pés volt.ado para o norte e 
o outro para o ssiil. Esses senões tanto podem ser nttribuidos 
aos seus falhos conhecimentos da anatomia d~ corpo humano 
quanto a descuido de seus discipulos : Januario, Mauricio, 
o aprendiz Justino, &l fiscalisados por um mestre já no ul- 
timo quartel da vida, quanto podem advir, segundo alguns 
chronistas da época, da irascibilidadeda molestia que o levasse 
a deformar sua obra á imitação do seu corpo. 

Entret,anto, quer nos parecer, devido a um incidente, que 
narraremos mais tsrde, ao fanatismo religios~. 

Ha uni facto passado com o Cel. José Rornão, que denions- . 
. 

tra seu espirito sardouico. 
Eil-o. Desejando o general Bernardo José de Lorena, 



presidente da Provincia, uma imagem de S. Jorge, de tamanho 
natural, para as procissóes de Corpus-Christi, mandou chamar 
o artista a palacio. 

Este, depois de muita reluctancia, accedeu ao ippello. 
Eni chegando foi recebido pelo Cel. José Romão, aj'udantede 
ordens do presidente que, horrorisado recuou diante do ar- 
tista, que  via pela primeira vez e exclamou : - feio homem ! 

Aspero reponto11 Antodio Francisco Lishba : foi para isto 
que S. Em. ordenou-me que viesse ? 

O general ouvindo a altercapão proci;ron accommodar 
o artista e fez-lhe a encommenda, dizendo-lhe que o S. Jorge 
deveria ter o vulto nzztural, coma por exemplo, 9 de seu aju- 
dante alli presente. 

Fixando-o coni odio respondeu-lhe o artista : fort,e arga- 
naz ! forte arganaz ! 

Já a imagem de Romão estava fisa em sua retina por tal 
forma que, acabada a obra, toaos viram nella a caricatura do 
ajudante do presidente. 

O caricaturado sempre se oppoz que tal ipagem sahisse 
á publico, diante do escarneo que produzia. Fsta imagem está 
depositada na sala do Consistorio da Matriz de Ouro Preto. 

Como essa .feri o Aleijadinho muitas outras, copisndo as 
feições de pessoas conhecidas. Todos esses fnctos corroboram 
nossa crença de que as deturpsçóes que tanto tem molestado 
os iconoclastas tenham sido. propositaes. Nem ontra poderia 
ser nossa persuasão tendo em vista as linhas de perfeRão de 
figuras de alta expressão religiosa como as do, seu Chrinto de 
uma das capellas vgtivas de Congonhas e a de Maria, escul- 
pida no lavabo da egreja do Carmo, de ,Ouro Preto, ou a sere- 
nidade evangelica do São Francisco de Asnis, do medalhão do 
frontespicio da egreja erigida sob seu patrocinio, em Ouro 
Preto. 

A genialidade de seu espirito deduz-se facilmente da abso- 
luta falta de quem o tivesse guiado nos rigores da arte, num 
meio de mentalidade tão acanhada. E' verdade que foram des- 
cobertas em Minhs alg;mas gravuras do XVI seeulo devidas 
a Diogo Barazzio, dito Vignola, mas ninguem ousou até ao 



presente nttribuir-lhe outra inspiração que a bebida atravez 
da Biblia. 

As rariisimas gravuras do mestre da architectura mó- 
denense, por certo não estavam ao alcance dos parcos recur- 
sos do filho do mestre de riscosM%noel Francisco Lisboa. 

Assim, o meio, o abandono natural em que devera ter vi- 
vido, a carencia do estimulo publico, devem forçosamente ter 
influido, não sb em sua formação artistica, mas tambem na 
evolução dd siia obra. 

Soccorreu-a, ent,ão, a RiElia fornecendo-lhe {L imaginativa 
os motivos ampliados atravez de sua rudiment,ar cultura, cu- 
jas falhas ninguem procurou emendar. Toda a grandiosidade 
que conseguiu emprestar aos seus trabalhos deve-a á sua ge- 
nial intuição. Fortaleceu-a a fé christan, que suppriu a li& 
que os mestres da terra ignoravam. Entretanto, siia esculptura 
já era sentimental e espiritualista. 

O retabulo do altar-mór e o tecto entalhado da egreja de 
S. Francisco de Assis, viersm pór em evidencia aquillo que de- 
~ o i s  se iria admirar no "Passo da Ceia", em Congonhas, ou 
nos adornos que enriquecem o interior da Matriz da Senhora 
do Pilar, em Ouro Preto. 



Antonio ,Francisco I,isb6a entalhava de prefereneia no 
cédrs, madeira macia e resistente nos bichos. Tanto assim 
que at6 hoje sáo conservados, em perfeição, seus trabalhos de 
talha, num meio p u c o  interessado ao disvélo pelas cousss de 
arte. A ped1.a que costumava empregar em *ouro Preto era 
a serpentina aznlada, n que o povo chama. "pedra sabão7', 
facil ao desbaste e muito abundante nas visinhanças do Ita- 
colomy. 

SÃo FRAXCISCO DE Assrs DE OURO PRETO. 

Innegavelmente ests egreja 6 um d3s seus heiios padrões 
architectonicos. A fachada está dividida em tres corpos, lan- 
çados em tres p!anos differentes. A parte central, mais sali- 
ente, consts da porta dividida em dois campo8 : folhas moveis, 
com tres almofsdzs e bandeira fixa, com duas. portal fina- 
mente trabalhado, duas janellas de saccada, medalhão, com 
o santo de joelhos', lyrios, reproducção da basilica d e  Assis 
da ordem, anjos, conju?to emmoldurado em pedra, c o r ~ i j a  
curva e ao tspo, quebrando o angulo superior do triangulo 
central, a CNZ papglina, ladeada de duas espheras decaradas 
a maneira de vasos' floridos. 

Duas columnas de pedra, sobre plinthos quadrados e en- 
eimndas por simples capiteis corynthiss dão-lhe a saliencia 
caracteristics. 

O segundo plano, entre as columnas lateraes e pilastras 
de pedra abre c espaço,na parte inferior,& uma porta c na su- 
perior eorrespmdent- janells de egual estylo. Fòrmam o ter- 
ceiro plano as torres cylindricas, com dois ocul3s alonga- 
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dos, para a illuminitção interna. Beiral, campanario com qua- 
tro aberturas, cupuh achatada e agulhas de pedra. Exterior- 
mente se lhes segue a linha do retangulo que forma a grande 
nave, eni cuja parte superior se abrem jauellas quadradas 
emmolduradas de pedra e a seguir um claustro correspondente 
ao cylindro que forma a capella mór, com porta e janellas 
curvas na parte inferior e, pqsteriormente a sacristia, em pla- 
no divego. 

Esse jogo de planos, essas linhas, curvas ou rectas, essas 
saliencias ?u reintrancias, ap differenças de altitudes sahiamen- 
t e  dispostas, constituem o movimento de todos os volumes, 
a g r a p  invejavel do conjunto srchitectonico. 

E' a unidade technica, de idenlidade pessoal que tanto 
avulta na obra méramente architectonica, quanto na escul- 
ptorica. 

Is5o se verifica nos e i s  paineis que decoram s s  faces dos 
tambores dos pulpitos onde, como nas molduras e demais 
adornos rococós do estylo predominante nos seculos XS711 
e XVIII, divisamos, atravez das minucias de det,alhes, a per- 

. sonalidade das composiçóes, o que att+ta a genealidade do 
art,ista inspirada quasi que eiclusivamente pela Bihlia. 

Dx6i o xssumpto desses painéis : O sermso do Lago Tibe- 
riades ; Jonas lan~ado ao mar e salvo por uma baleia ; O injo 
junto ao propheta Ezequiel : O leão de S. Marcos ; O boi de 
S. Lucas e A aguia de S. João. 

No altar mór ainda divisamss, entre curvas, contracur- 
vas e floróes, as Tres pessoas da Santissima Trindade e no 
retabulo da frente uma allqsão a re$urreiçáo. Sobre o sacrario 
repousa um hellissimo cordeiro pascal, o Agnus Dei. 

E' sua toda a esculptura do tecto. O corpo dessa egreja 
conserva os primitivos assoalhos, o que constitue verdadeira 
felicidade, nias a galanteria dos modernistas, lenibrou-se de 
collocar na capella-mór uma harra de azulejos brancos ! 

Incrivel ! Interessantisiinu barra, quiçá egual ado Carmo 
de Sabari, foi sacrificada h iguorancia de algum falso ar- 
chitect.9, num centro de cultura que justamente se desvanece 
de contar entre as prendas de seu patrimonio famosa escola 
de engenharia. . . 



Mas o tempo e os homens souberam,com inhlgar crite- 
rio, conservar as pinturas de Manoel da Costa Atahyde que 
não só decoram-lhe os tectos, como constituem tambem os 
paineis espalhados por toda a nave e sacristia, de estimavel 
valcr, como primitivos. 

No "plafond" vêm-se os retrato* dos papas sahidos da 
Ordem Franciscana, sendo que o da capella mór representa 
Nossa Senhora rodeada de iima orchatra de anjos. com seus 
respectivos instmmentos. Diz a tradição que para m3deiar 
os anj3s se servira Manoel. da Costa Atahyde do proprio filho. , 

As figuras da nave e sacristia são do tamanho natural. Entra 
as localisadas nesta ultima dependencia está uma "Ceiil' 
que fóge á interpretação provinda da pintada por 1.eonardo 
da Vinci, no refeitorio do Cbnvento de Santa Maria das Gra- 
ças, em Milão. H+ na sacristia um famoso lavabo em que o 
Aleijadinho se revela habil burilador pela riqueza de minucias 
c~mquetr.tbalhouafigura central do frade de olhos vendado3, 
que assim significa a ohediencia cega que prometteni ao in- 
gressar na Ordem. Figura hem proporcionada, magnificencia 
de detalhes quer quanto aos anjos, quer quanto ao medalhãn 
que ostenta o retrato de S. Francisco, as cabeças de veado 
emblematicas, os elementos decorativos em acantho ou o 
fundo conchoidal. 

A bacia tri-dividida 6 outro mimo. Todos os detalhes fo- 
ram carinhosamente cuidados e o verso latini, resumetodo o 
pensamento elevado do esculptor : - Ad Dominum curro si- 
tiens, ut cerviis ad undas. 

Ao topo de ligeira ondulação de terreno, galgada por ve- 
lha escadarii de pedra, cercada de arbustos, ergue-se um' ou- 
tro monumento architectonico devido ao grande artista patricio. 
Exteriormente o mesmo typo de fachada b&rÔca de interpre- 
tação propria, com portal central, duas .torres quadradas, cu- 
pulas ovoide-achatadas, frontão triangular, com os usados 
comcheus. Não possue a elegancia de linhas da de S. Francisco 
mas nem por isso deixa de apresentar, interiormente, interes- 



sàntes detalhes. Os arcos achatados em que se apoia o coro 
são de pedra, como de pedra aão as grandes nervuras das 
naves. A capella-môr tem original sabor typico. A grande na- 
ve possue rebuscados altares. Entre o septo divisor e os de- 
gram do altar-mór, possuem as paredes lateraes magnificos 
azulejos portuguezes, cujos painéis branco-azul, em numero 
de cinco de cada lado, formam- quadros recortados, separados 
por uma est,ylisação em acanthas e jarrões muraes. Ao ladc 
esquerdo estão os que representam vida de santos, na seguin- 
te ordem : 

1." - São João da Cruz : 
2 . O  - São Pedro Thomaz. arcebispo de Pó ; 
3.* - Santa Thereza de Jesus : 
4 . O  - Santa Maria Magdalena : 
5 . O  - Nossa Senhora tirando de um P o ~ o  á S%o João 

da Cruz ; - Ao lado direito estão : 

1 . O  - São Simao Estoque ; 
2 . O  - Sant? Alberto Patriarcha de Jeiusaleni 
3 . O  - Santa Angelica : 
4 . O  - O propheta Elias no deserto ; 
5." - Elias ao ser arrebatado ao c&. 
Esses azulejos feitos por mão de mestre, constituem uma 

+as Eellezas da egreja do C a r m ,  de Ouro Pret,o. 0 s  a~soalhos 
d o  corpo da egreja eram de grossas tabôas, com pequenos ori- 
ficios para serem suspensas, pois, attestavam outras tantas 
sepulturas antigas a guardarem os deapojos respeit,aveis dos 
filhos de TTilla Rica, irkanados no culto da Selihora do Monte 
Carmelo. 

Sua vetustez alli estava visivel no lmlimentodado pelo 
alizar de joelhos, durante as preces, atravez de seculos, no 
attestado palpavel do ambiente. 

Pois houve quem ?+e lembrasse de os arrancar para, talvez, 
substituil-3s pelas tab6as estreitas de duas côres, como já fora 
feito na Matriz de S. 5 6 0  D'EI-Rey, ou pelos vulgares ladri- 
lhos de ciment,~ quaes se vêm na  de Marianns. 



Já ia em meio a profanação, começada pelos tectos e pa- 
redes malbaratadas por um pinturéco extravagante qualquer- 
quando um grito de proteito fez com que fosse sustado o van, 
dalismo e repostos os assoalhos, sinão com a madeira primitira 
já estragada, ao menos coni outra identiea e cm egual estylo, 
que em poucos annos dar-nos-á illusão de primitividade, res- 
peitando assim a tradiçáo. 

Essa ignorancia e depravação artistica grita ú primeira 
inspecção, pelo contrast,e que nob offerece o ambiente. 

E' das mais interesçant,es a sacristia do Carmo. Tectos 
baixos, ainda decorados a tempera. Movcis de jacarandá pre- 
to com pucdadores de prata portuguesa. Bancos e cadeiras 
a D. João V e, sobretudo', magnjfico lavabn esculpido pelo 
Aleijadinho. 

Desce esse verdadeiro monumento de pedra do tecto ao 
asoalho. Serve de pia uma formosa meia taça decorada com 
a estlisação de acanthos. Segue-se a fonte. O fundo é um ni- 
cho de céo eonebnidal. Dois anjos lat,eraes sustentam escudos 
com dist.icos referentes 5 Ordem. Sobre o escudo central emer- 
ge de um lintel curvo uma cabeça de anjo. Ao centro do nicho 
surge, a meio corpo, a imagem da Senhora do Carmo, tendo 
ao braço direito o menino Jesus. Toda a composição é soberba. 
Á figura de uma grande expressã~ de finura e os detalhes de- 
corativns de uma siiperabundadcia surprehendente. Entre os 
trabalhos do mestre é dos mais notareis e bem.corifirma não 
só a concepção idealist,~, a originalidade de realisação, mas, 
sobretudo, a elevapão e apuro de expressão. 

Os dois anjos lateraes, o lintel superior, a remataçã? con- 
choidal c~nstituem mais urna affirmatiya do genio cspontaneo 
do  grande artista que soube delinear e executar tão gracioso 
monument,~. 

Inriegavelmcnte a sdcristia do Carmo, com0 a de S. Fran- 
cisco se equivalem. Ambae possuem magnificos lavabos escul- 
pidos em pedra pelo maior artista patricio do seu tempo, 
ambas tem tectos decnradx c3m bellas pinturas. Si S. Fran- 
cisco possue os grandes paineis que lhe cobrem os muros, pos- 
sue o Carmo azulejos interessantissinios e mobiliario dos mais 
ricos e caracteristicos da épocha. 



Depois do Carmo, salienta-se entre as obras architecto- 
nicas de Antonio Francisco Lisbôa a egreja do Senhor Bom 
Jesuc de Rlatt3sinhos, no bairro denominado "Cabeyas", 
á uma das entradas da cidsde. 

&ta egreja construida sob a planta do mestre, possue 
entretant,~, sobre o port,al, trabalh2do com mais parcimonia, 
um friso que passx merecidamente, como digno de toda admi- 
ração. E não é só o friso queprovem do mestre,mas a imagem 
de um archanjo que sobre tima peanhs se abriga no nicho que 
encinia o friso. 

Humilde no conjunto, essa egreja quasi capella, por suas 
dimensões, ostenta seu portal de pedra. Sobre o tornijo da 
moldura. do arco da porta, apparecem, no extremo dos baten- 
tes, duas volutasque parecem firmar o friso. Na linha mediana 
afloram tres cabeças de snjos. Decoraç6es em acantho termi- 
nam lateralmente os batentes. O friso representa em relevo 
as chammas purificadoras do purgatorio. E' um bel!o trabalho 
de detalhe de figuras. São representativas da'crença da exis- 
tencia dessa região etherea de penitenck. 

O n ich~ ,  esculpido em meio da fachada.; guarda sob um 
eéo conclioidal, a imagem de uin archanjo com uma balanda 
na mão esquerda. A figura é do t s m n h o  natural. Talvez o 
emblema da .ju.stiya divina. A pedra magnificamente traba- 
lhada, detalha, alem da finissinis expressão physionomica do 
aajo, sua cbta, a asa direita e o capacete plu1nos3. 

Não foi outra a mão que esculpiu a aza plumosa do anjo 
do portal da egreja de S. Francisco, de S. João D'm-Rey. 

Mas, para attestar O insigne valor do artista basta o fri- 
so representando o Purgatorio. .' 

E' uma obra digna de estima e tem os ouropretanos sa- 
bido preservar esae I~ello painel depedra, deha tanto exposto 
ao temps. E' um boccado que jamais dever8 escapar á curio- , 
sidade dos admiradores da obra do previlegiado esculptor. 
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Esse mesmo genio, Antonio Francisco I,isbÔs, que escul- 
piu duas preciosidades numa simples capella, gravou na fa- 
chada da egreja das Mercês, ao lado da Esc~ la  de Minas, velho 
palacio dos governadores, obra de seu pae, uni formoso me- 
dalhão. Fazendo um inventario da obra desse srtist,a não po- 
deriamos deixar escapar tã? interessante detalhe. 

1.embramos apenas que as pi!zstras embutidas na fachada, 
em fórma afilada na parte iliferior, recordam, quanto á linha, 
as columnas que sustem o côro d r  Matriz dc Czet,é. E' im- 
possivcl fugir á comparaçã? ouando constatanios a obra de 

, um artista. Assim tarito se Ih- attribue a planta da Matriz 
de Caeté, quanto a fachada da egrcja das Mercês. Pl'ns Mer- 
cês ha harmonia de conjunto, na de Caeté as torres estão 
fóra de plano. Si o Aleijadinho t,iveirse presidido sua construc- 
ç&o, como s2u pae presidira a das Mercês, tal se não daria. 

Mas a egreja das Mercês mereceu algum carinho do filho 
da escrava I z a b ~ l  que, esculpindo nesse medalhão a imagem 
da padroeira libertando os escravos, na allegoria da Ordem fun- 
dada por S. João da Matt l ,  prestava indirecta homeiingcma 
sua mxe, liberta r o  diz do seu haptismo. Dir-se-$ que  é uma 
carinhosa inspiração devida a sua progenitora, delicad~sa, 
sensibilidade que era um dos contrastes de seu temperamen- 
to  irascivel. 

J á  sabemos que duas das 15 egrejas de Ouro Preto fcram 
projecta<lm, executadas e decoradas pclo Aleijadirho : S. Fran- 
cisco de Assis e Carmo ; duas devem-lhe as facheda,~ : Mercês 
e Bom Jesus e duas ou t~as  a drcoiação intcrns : Senhora do 
Pilar e Senhora da Conceição, ns duas Matrizes parochiaes 
de Villa Rica. 

Passemos B algumas das outras grandes egrejas de Villa 
Itica, a n k  de emm3ldumr-lhe seus 14 famosos chafarizes 
com suas esculpturas bem talhadas, com suas inscripçõcs lati- 
nas, para encerrarmos este estudo local com os oratorios pu- 
Micos, de tão forte sabor colonial. 



A Matriz do dist,ricto ile 011r3 Preto, que foi erigida sob 
a invocação de Nossa Senhora do Pilar, foi constriiida em 1723 
se,qndo o risco 6 direcçáo do profiesionnl portugues Pedro 
Gomes Chaves. Cm grande muro de arrimo segura-a do lado 
posterior, supportando a formidavel massa de alvenaria. E' 
toda ella de pedra,, ao contrario de nlguns dos velhos templos 
mineiros, como a Sé de Marianna, toda feita de adôbe. A ar- 
chitectura 8, sem duvida, inferix & do Carmo e principalmente 
á de S. Francisco de Assis. Sua fachada, apesar de duas bellas 
columnas em altos plinthos, de sua bella porta em saliencia, 
da repetição dos motivos decorativos da parte central, de duas 
rosaceas, urna. na deselegante front.ana, não offerece aquelle 
desenvolvimento de linhas posto em movimento pelo lapis. 
magistral do Aleijadinho. As duas torres são por demais pe- 
sadas e as cupulas achatadas, como as volutas de um capitel 
corynthio. 

O interior 6 ricamente decorado naquelle estylo Dom 
J o ã ~  V tão cheio de pompas e doirados. E' a exhnber2ncia dos 
tempos de D. Maria c D. José, da opulencia das minas dando 
habitos e gostos de ostentação. 

Mas náo deve escapar ao critico que toda aquell? riqueza 
toreiitica, toda aquella magnificencia mural jB precwcupavam 
ao seu arcbitecto que procurou e conseguiu iriundar de luz a 
todo o interior da egreja. A lua penetra-lhe pela rosacea da 
fachada, pelas portas e janellas que ficam por traz das tribu- 
nas, que correm por toda a nave, de um e outra lado. Os seis 
altares lateraes estão separados por falsas columnas, cheias 
de canellura?, encimadas de capiteis compositos, cobertos pe- 
los arcos das tribunas. Dois pulpitos, fronteiras, bem traba- 
lhadon em madeira, imergem da parede, á meia nave. O "pla- 
fond" é todo branco e doirado, em caixões, com pinturas 
anonymas bem conservadas. O altar-mór é riquissimo e o 
tecto da capella mór apresenta interessante pintura, devida 
a Antonio Francisco Pombal, que se inspirou tambem na His- 



toria Sagrada, unica fonte para as composiçóes de então. 
A grande figura central, em qualquer posição que esteja o 
observador, offerece-lhe a illnsão de um movimento girat.orio. 
Essas pinturas, si não obras primas, firmadas por um gran- 
de nome, tem bastante merecimento para serem carinhosa- 
mente conservadas. A sacristia pJssue ricos paramentos e um 
reeto de piataria. Os moveis bem entalhados são de jacarandá; 
exceptnada u'a mesa de largo tampo de peroba, derribada no 
local em que foi construida a egreja. Na saia do capitulo, no 
andar superior, entre ~ u t r a s  alfaias, est,á a celebrada imagem 
de S. Jorge, do Aleijadinho, feita para sahir a cava110 nas pro- 
cissões de Corpus-Christi. 

A egreja do Rosario é de forma originalissima. Projectada 
qual cnmromana, tem bonitos movimentos de linhas, curvas 
flexuosas, de inwlgar graciosidade.. Só a grande mas,% da sa- 
cristia apresenta linhas rectas. Foi delineada e executada em 
1785, por Manuel de Souza Calheiros. Deve-se sua erecção 
ás offerendas dos escravos. A fachada, em arco de circiilo, 
Q formada por tres arcadas que dílo entrada ao templo e que 
r> gosto hidierno fechou com cancellas de sarrafos para evitar 
a irreverencia de certos animaes. Sobre essas a radas  abrem- 
se tres janelias com sua balaustrada de madeira e lintel curvo. 
Ao alto a platibanda com sua rosacea, imitando minuscula 
janella, tambem com sua cornija. Dos dois extremos da corda 
de arco sobem as torres, caracterisadns apenas por tres oculos 
circulares com gradil, abertos nos pannos de muro para illu- 
minar-lhe o interior. Só da altura da linha do frontão é que co- 
mepm a caracterisar-se, em sua forma redonda, com as aber- 
turas para os sinos e a original cupula espherica, encimada de 
adornos abertos na cantaria. A illuminação é feita iateral- 
mente pelos mesmos oculo~ circulares que vimos nas torres, 
porem mais amplos. No corpo desta egreja predominam as 
linhas curvas e 96 na parte posterior se encontram as rectas 
e planos cubicos, do quadrílatero do cmsistorio e sacristia, 



Original e graciosa é essa grande ma.ssa architectonica en- 
tcrrnda a meia encosta. Sua construcção foi devida ao esfor- 
ço dos c-cravos. Os pretos, obtida a permissão dos senhorrs, 
offertavarri um dia de trabalho mensalmente em beneficio das 
obras da egreja da Senhora do Rosario. Nas grandes solemni- 
dades religiosas apresentavant- se com a carapinha polvilhada 
do 0ur3 das mines ern que trabalhavam e a sahida tinham o 
gesto, eufrio de suprema elegancia, de lavar os penteados n a  
pia de agua benta, onde ficava todo o ouro. .4ssirn a miseria 
degradante edifieava lima forniosa egreja, que não foi a unica 
devida a sus raça, eni Villa Rica. 

No extreirio opposto da ciciade vamos encontrar Santa 
Ephigeriia dos l'omens prctos, de original historia. 

No fundo do valle e x r e  um filcte de ayua. Trem d.i. mon- 
t,anha. F6ra inanancial onde arrobss e arrobas de ouro eram 
lavadas e sepaiudas, em batêm, da materia t,errosa qiic a? en- 
volvia. 

Poucos inetros acima, no barranco, es t i  um das mais bel- 
10s cruzeiros do Brasil c~lonial e a egreja, de exterior humilde, 
alli resiste ao tempo qiic tudo varre, homens, riquezas e 
ideaes. . . 

Na f a r ~  fronteira ergue-se o morro do Campo Grande, 
em c.lijo flanco corre a estrada que deman(l2 Marianna. O 
terreno, semeado dc quintaes e abandrinzdas casas, 6 sustido 
em degrhos, por muros de arrimo em pedra secca, cobertos 
de capim ou lichens, que lhe dão interessante aspecto salpicado. 

Corre sem queisunies o fio dagua por aqurllas rusticas 
paragens. 4 egreja, oii melhor a capella do Padre Faria, tem 
os fundos voltados para o Itacoloniy. 

Por mais inveiosimel que pareça, sua Iocalisação tem plau- 
sivei explicação. 

O padre .João de Faria Fialho, iim dos fundadores da ci- 



dade, err handeirank e tinha sua lama naquelles sitios. Kas 
alturas contrarias porejsva o ouro e nas aguas d? corrego cram 
lavadas as areias. Unia assim, o padre faiscador, os deveres 
do ciilto 6s ambiç6ec humanas. 

Annibil de Mattos perfilhando as opiniões de Furtado de 
Menezes e Diogo Vasconcellos, colloca a egreja do Padre Fa- 
ria como das mais hellas de Ouro Preto, que ~ e r i a  dizer, de 
Minas. 

Concordam elles coni a ext,rema simplicidade de linhas 
exteriores do templo, para realçar-lhe a interna sumpt,uosi- 
dade da obra de talha. 

Quanto a nós, tomando em conjunt.3, não ha obra de arte 
religiosa em Minas, que valha os templos de S. Francisco de 
Assis de Ouro Preto e S. JoSo D'E1-Rey. 

Como sumptuoaidade de obra de ta!ha nada ha que valha 
ou eguale o interior da Matriz de Tiradentes. Longe de nós, 
porem, desmerecer a obra insigne da capella do Padre Faria, 
cuja humildade externa, encerra interinrmente tanta doçura 
de linhas floreadas. 

F:' uma grande joia pm modestissimo mcrinio. 
Approxiniam-se os dois ambientes quanto a epoca e as 

scintillações das nontanhas pejadas de ouro. 

Quem ncs negari que nas huinilinias parede?, tres vezes 
respeitaveis, não occultava, o padre faiscsdor, dos olhares cu- 
biçosos do viandante, toda sua famosa riqueza ? 

E m  tão ambicioso personagem a xstucia devia ser um 
predicado. 

De facto a obra de talha da velha capella é um mimo. 
Toda ella é esculpida em cédro ou jacarandá. Ha variedade 
de motivos, ha graciosidade de desenho, ha finura de con- 
cepção. A imaginativa do art,ista ignorado 6 fertil. 

Tanto o altar-mór, quanto os dois lateraes são compos- 
tos de themas graciosos, equilibrada proporção e facil compo- 
sição. Diogo Va~concellos extasiou-se diante daquellas colum- 
nas corynthias, dits volutas, das linhas de anjos, eni parallelo 
com as columnas. Os ornatos se entrelaçam, surgem canellu- 
ras, floreados, folhas estylisadas, liliaceas, vergonteas de pam- 



panos, acanthos e, para ma% realce do conjunto, azulejas 
pompeanos. 

Mas as dimensaes do templo tiram-lhe toda a grandiosi- 
dade imaginavel. 0 8  tectos e os muros possuem beilos frescos, 
mal conservados e referentes k vida da Virgem : "lTisita~áo", 
"Annunciação", "Nasciment~" e "Adoração" de Christo. Em- 
quanto exteriormente a egreja b d a  ao sól, na sua caiação 
fresca, o int,erior foi criminosamente esquecido apesar de 
nimbado de f6, de tradição. 

Na baixa sacristia, que se esgueira k esquerda, ao abrir- 
se a janella fronteira do It,acolomy, salta uma preciosidade - 
o lavabo. 

E' interessantissimo esse lavabo em estylo grotesco. Dir- 
se-ia unia janella onde apparecesse a figura de um carnavalesco 
segurand, aos dentes uma torneira de metal, em puro estylo 
da epocha. Essa figura, á primeira impressão, parece-nos sahir 
de collarinhos de babados á Henriqur IV, tecidos com arabes- 
cos de folhas de acantho, que ligam duas conchas symetricas, 
dispostas abaixn do queixo, com lima outra maior, aberta so- 
bre a czbeçs da figura. 

A agia cahe em uma pia conchoidzl. Aos lados, dois ba.- 
tentes em linhas de alto relevo, fixados por iim duplo lintel 
curvo. Sobre o lintel, como um complemento das columnas- 
batentes, volutas de estylo grego do cuja curvz inferior par- 
tem aois arcos de circulo que se unem, formando um plano 
em que fie apoia um pequeno pedestal, encimdo por folhas 
de acantho que se fecham em botão, envnlvendo u m  tbcha. 

E' a peça melhor conservada de toda a capella e lwrada 
em itacolomyte. 

Exteriormente 6 simplicissima. Um portal de pedra tos- 
camente lavrado, folhas que já não sendo as primitivas, amim 
devem valer muito menos que suas antecessoras. Duas janel- 
las de batentes de pedra, ligadas por um lintel curvo e fechadas 
em sua metade inferior por argamassa. O frontão, tendo ao 
centro uma rosacea circular, 6 fnrmado por linhas convexas 
e ciirvas, ligadas por uma horizontal, onde assenta minuscula 
crua de pedra. Aos angulos dois adornos em peanha. Não ha 
torres, mas ao lado está. a sacristia num puchado de uma s6 



agua. O beiral 6 simples, assentando as telhas em mais siniples 
moldura de rebdco. A direita, completamente separado do cor- 
po da egreja, minusculo campanario quadrado, de um só piso, 
com o tradicional sino a cuja vbz dolente faiscadores iam ou 
vinham no labutar diario com o mesmo passo estugado com 
que os senhores iam para as missas e novenas. 

Mas em frente a porta da capella, sobre um muro de ar- 
rimo ao falso terreno, ergue-se soberbo cruzeiro papalino em 
pedra lavrada, coroados os braços, em seus extremos, com 
finos lavores. 

Merece particular carinho e m  cruz que de7.e datar do 
XVII seculo. 

Sant,a Ephigenia do Alto (Ia Cnlz, foi erguida numa cle- 
vação de cdlina de onde a vista se est,ende ao longe, por val- 
les e morros que se perdem sob o casario de um lado, sob cam- 
pos aridos de outro. 

Junto á rua defende-a a escadaria de cantaria, e um gradil 
de ferro. O adro se ele7.a de alguns metrx  deste primeiro 
planr. Duas torres quadradas de arestas adoçadas mantem as 
cupulas de um falso gosto bysant,ino. Sustido entre ellas cstá 
o corpo da egreja. Portas e janellas de batentes de pedra la- 
vrada. As folhas são almofadadas, simples. Sobre a porta uma 
cornija triangular aberta no vertice para poiso de um nicbo 
onde está u'a imagem que nos pareceu da Senhora da Concei- 
ção. Sobre o nicho a roeacea e sobre esta a cumatura do fron- 
tán, em semi-circulo. Linhas sinuosas disfarçam a forma tri- 
angular do frontso, onde uma nova cornija, tamhem trian- 
gular, como a do pgrtal, se abre novamente para que sobre 
sua base p i s e  a CNZ de pedra do centro da fachada. Um ori- 
ficio circular, inexplicavel, se abre sobre a curva saliente que 
envolve a rosacea. 

Dir-*ia um orificio para relogio, mas estes estão simu- 
lados nas faces das torres. Desta egreja pouco se tem falado. 
Talvez as linhas simples ou a desgraciosidade da niassa não 
tenham inspirado admiração, entretanto, o interior nos sur- 
prebendeu. 
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Sabenios qilc a egreja de Sa.nt.a Ephigenia, como a do 
Rosario, é d o i d a  {I grande devopão dos escravos. Est,a possue 
-saborosa originalidade de linhas ext,ernas, emquanto aqiiella 
profiisão dccorativa. Esta profusão na egreja do Alto da Cniz, 
quer no alt,ar mór, quer nos lateraes, prejudica um tnrito a 
linha esthetica, p o r  falta de uma rigorosa orientação. No 
altar mór, por exemplo, é ric3 o retahulo, apesar da variedade 
desordena<la de sciis motivos. Não ha as bellae columnas 
pompesnas [la Capella do Padre Faria. Ha conmlos super- 
postos corri figpras de a ~ j o  a meio ou todo o corpo, festõcs de 
flores de alto a baixo, folhas dc acant,ho, curvas que se suece- 
deni floreadas atE findarem em cspit,eis cornpositos ccontiniioa 
sohre nichos! numa disp3eiqão interessante, que dA realce ao 
reconcnvo do retahulo. 

Sobre estes capiteis, de suppostos pilares, ~ssen ta  o 
grande arco, onde grandes anjos, de tamanho natural, em 
raro cqiiilitirin plastico, para a época, sustentam o escudo da 
rainlin do céo e siia coro&, symbolo da realeza celestial. O 
front,ão sob a pedra d'ara, é muito rebliscado na sua decora- 
ç&o. No tecto, entre nuvens. de uma pintura a tempera, appa- 
recc a figura oninipotcnte do Padre Eternn, rodeado de %rijos. 

O aiitor, como cs iie quaai todas a# pinturas muraes das 
velhas egrejas, é anonymo. 

Olhando de uma das janellas para os lados de Antonio 
Dias, por onde os bandeirantes deveriam ter siihido, em dis- 
tant ,c~ tempos, eni busca do ouro de Campo Grande, Morro 
de S. João, Gandarella, Tombadoiiro e Taquaral, nosso espi- 
rit,s arrasta-nos ás duras jornadas do findar d9 XVII seculo, 
quziido foi const,mida a egreja. 

Recordemos Sffonso Arinos, o grande amante das c3usas 
brasilciws, descrcvcndo na "Atalaia Brasileira" a lenda de 
Cbicl-Rei. 

"A egreji (lc Santa Ephigenia, do Alto da Cruz, em Oiiro 
Pretn, guarda a lenda de uin rei negro e t.oda a sua tribu 
t,ransportarla para alli, da costa da Africn, como escravos e 
nivellados pelo mesmo inforttinio, soberano e vassalos, sendo 
que estes Ihc guardaram sempre a mesma fé, o mesmo amor 
e obediencia. A custa de t,raFzlho insnno, feito nas poucas 
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horas, reservadas au repouso, os raxsalos, escravos como elle, 
lhe pagaram a alforria. 

Fôrro o rei, reserva o fmcto do seu labor para compra da 
liberdade de um dos seus subditos ; depois os dois trabalham 
pelo livramento do terceiro e assim por diante até a obtensão 
da  liberdade plena de toda a t,ribú. Essa victoria de just,a al- 
forria, esse msrtyrin de siiblime elevação moral ficou assigns- 
lado pela erecçso do templo em honra de Sa.nt.3 Epbigenia, 
princeza da Nubia". 

Dupla lenda encerram a<]uelles lugares : a da erecção do 
templo, por toda uma tribú ligada mesmo no exilio ao seu rei 
e a do culto com que os seus subditos sempre o honraram. 
Umadas  reminiscencias at6 hoje conservadas pelos ouropre- 
t,ancs descendentes de Chico-Rei é ti "congada", annual repe- 
tição d a b  homenagens então prestadas ao rei no exilio,embora 
escravo. 

E' u m  tributo de fidelidiide e rec?nheciment,o guardado 
religiosamente, desde tenipos immemoriaes, em Villa Rica, 
a que tivemos ensejo de assistir. 

Our? Pret.0, alem das egrcjil~ descriptas, possue outras 
como S. Francisco de Paula, grande mole architectonica, no 
alto de um formoso oiiteiro, moderna, estylo barôco, sem gran- 
d a  pretenssões a não ser formidavel escadaria qiie dá accesso 
ao adro. Pouco ahaixo está a de S. JosB modestissima, com 
unia só torre e occulta ao fundo dos quintaes que vem até 
o seu adro. 

S. Sebastião, S. João c Taqiiaral, são capellws distan- 
t.es, sei'vind? a?s bairros a que deram o nome. 

Ao todo quinze egrejas e capllas de valor muito variável, 
attestando todas a pujança do catholicismo que foi o verda- 
deiro faetor mxa l  da3 populações brasileiras. 

Qiiatorze chafarizes p?ssuia T'illa Rira, alimentados por 
um serviço de aguas abundante e original, em canalisação de 
pedra, que os seciiloe não consegiiirain deteriorar e que pela 
excellencia da limpha que vae buscar ás serras fronteirai: 
constitue u maior f:tct,or de salubridade local. 

Desses quatorze chafarizes alguns, não todos certamente, 
são de grande orignalidade artintica. Citemos algo sobre elles 
tão irmanados se acham ao aswecto architectonico local. 



Os chafariees como os oratorios suspersos, nos a n g u h  
de rua, constituem nota de sabor lidimainente colonial. Em 
geral apoiam-se a um panno de muro de alvenaria rebocada, 
com decorações eni pedra e bacias ou pias de pedra. 

Ao fundo de Ouro Preto, nas proximidades do Grupo 
Escolar D. Pedro 11, encontra~iios o primeiro. Sobre uma 
bacia tiiangular tres mascaras jorram agua pela bocca. Estão 
todas no nienmo nivel. Abaixo a indefectivel bacia. Logo a 
meio do quadro uma grande concha de pedra como adorno. 
Em cima dos pilares de pedra uma cornija de forma t,riangu- 
lar, com um friso onde o distico latino já está bastante estra- 
gado. Lê-se perfeitamente a data - MDCCLIII. 

A parte mais alta, com seus enfeites de alvenaria foi 
refeita ha poilco e o monumento é defendido por um triste 
gradil, eomp1et:tment~e fóra do sabor da epoca. 

O chafariz da rua Tiradentee, em frente ao antigo Lyceu 
de Artes e Officios é, no genero, um dos mais interessantes 
monumentos da cidade. Um panno de muro coberto por uma 
roseira virente abriga toda a p g a .  De uma artistica concha 
de pedra duas torneiras jorravam agua, nos bons temposde 
Villa Rica. Não ha figura alguma no grande quadra e~nmoldu- 
rado por duas pilastras de pedra encimadas de duas espheras 
achatadas nos pblos. Um duplo lintel curvo, adornos piiiiifor- 
mes. Ao centro grandes relevos em pedra e uma pia em forma 
de vaso grego. Um friso siniples guarda o distico: "1s quae 
potatum cole gens, pleno ore senatu, secnri u t  sit,is nam fccit 
ille sitis- 1766". Este chafaria estb muito bem conservado 
embora não fiinccione. 

Na fachada da Penitenciasia, toda em granito roseo, 
abre-se uma escada em dois lances, para a direita e para a 
esquerda. Ao centro existe um chafariz em cantaria lavrada. E' 
trabalho dign,~ de apreço e felizmente o material tem podido 
resistir ás de~rastações do temp3. 

Fóra da cidade, no caminho de Marianna existe o tra- 
dicional chafariz das "Aguas Ferreas". E' dos mais modestos 
de Minas, mas as suas aguas gosam de apreço como medica- 
mentosas. Está conservado e limpo, muito embora a limpha. 
corra perdidamente por tempo indeterminado pelas fendas da  



bacia. Alguns dezráos de pedra levam-nos a um patamar 
de poucos metroe quadrados. Apoisdes sobre o muro do 
fundo erguem-se duas pilastras rusticas encimadas por um 
duplo lintel de pedra. Dir-se-ia um emqu?tdramento de ja- 
nella ou porta para alli transportado. Ao centro uma ponta 
de cano dá vasão a agua que cahe sobre a pia e extravasa at6 
perder-se pelas fendas do lagedo. Sob a curva do lintel, num 
medaihão circular, sem a minima preoccupação decorativa 
está o distico : "Presidindo a Cspitauia o illmo. Exmo. Snr. 
Pedro Mana Xavier d2Athayde e Mello, mandou a Csmara 
construir esta fonte em beneficio da Saude Publica, em o anno 
de 1806." 

Na ladeira que s6be da Capella do Padre Faria para 
Santa Ephigenia encontramos mais um -chafariz de pedra 
trabalhada. Data de 1767, portanto muito anterior ao das 
Aguas Ferreas. Faz pena seu estadg e, si não f6r amparado, 
cairá em proxima mina. Surge de um muro de pedra entre 
duas columnas quadrangulares, de alvenaria, encimadas por 
dois arcos ligados ' uni sócco, ornado por uma folha de acan- 
tho. Sobre esse sócco ha uma figura a meio busto, qualquer 
cousa phiygia. Ns parte inferior uma faixa de pedra mantem 
em horizontal tres mascaras grotescas, irmanadas por uma 
linha quebrada. A do centro 6 encimada por uma concha. 
As tres mascaras jorravam agua pela bocca, sobre um caixão 
cavado na pedra. 

No começo da Ladeira do Vira Sai, poucos metros alem 
da Ponte de Antonio Dias, num angulo de duas mas irregular- 
mente empedradas ergue-se uma casa de amplos beiraes em 
cachorros, entabhmento e cornijas de madeira, que nos chama 
a at te~ção.  

E' assobradada e toda azul anil. Um muro alto de tres 
metros fecha uma figura trapezoidal. E' a casa de Marilia de 
Dirceu com as suas sete janellas. h duas faces ltlteraes são 
de alvenaria. O vertiee foi chanfrado de forma a offerecer 
uma superficie de quatro metros de largura onde se apoia o 
mais lindo chafariz de Minas, para não dizer de ViUa Rica : 
O Chafariz de Maril i  occulta o jardim iageado onde a musa 
de Thomaz Antonio de Gonzaga se occultava para sonhar 



com .2 infeliz ouvidor, degredado depois para Africa, como um 
dos inconfidentes. 

A fonte é sumptuosa para a épocá. Emmoldura-a, como 
sempre um grande quadro de alvenaria, imitando as pilastras 
duas coiumnas com os competentes plinthos, adoriiadas exter- 
nament,e de linhas sinuosas, em pedra lavrada, com rclevos. 
A pia, uma grande concha de pedra, chega at6 ao chão, á ma- 
neira de uma credencia, dando á linha visual, na parte siipe- 
risr, a impress5.o de est,ar coberta por uma louza. Fecha o 
qiiadr?, na parte eiiperior, uma moldura em linhas quebradas, 
tendo ao centro iim motivo conchoidal e aos extremos esculp- 
turas estylisadas B imitação de figuras marinlias, com cabeça 
de mulher. O medalhão central enquadra quat,ro mascaras 
coroadas, de cujas boccas corre cont,iriiiamente a belle. agua 
da montanlu.. 

'\'as extremidades lmgitudinses do rnednlhão eiico;itrarn- 
se arahescos conchoidaes. Ao alt,o, no centro do quadro, ha 
unia concha em p6. Talvez, por prwir a concha das aguas, 
tornou-se para os antigos motivo forçado para a decoração 
das fontes e chafarises barócos. Qiiando admiramos n grande 
fonte occorre-nos a lembrança de qiie as m8ccnt.e. alli estão 
sob o lagedo do jardim suspenso, quando sabemos qiie um 
deposito acolhe a corrente que descc da montanha. Atravez 
de quasi dois seculos que a fonte de Marilia é sentinelli de sua 
tradição. Aos lados da fonte, entre batentes de pedra, de lin- 
te1 curvo, clm uma rornija cstylisada em concha, estão duas 
lapides, numa dellas ainda podemos lêr : "Marilia dc Dir- 
ceu", na out,ra o tempo se encarregou de delir a vellia ins- 
cripção. 

Tamhem Marilia deliu de seu coração a t  mais lindas pro- 
messas de amor feitas ao desfortunado Mrcni.. . 

Outros chafarizes encontram-se em T'ilLz Rica, porem sim- 
ples utilidades, sem o minimo relevo artistico. 

ORATORIOS DE ESQUINA 

São typicgs os oratorios publicos que eni geral encontra- 
mos suspensos h tini muro ou a iim arigulo de fachada. Abun- 
dam pelas velhas cidades como cxeniplos de fé e dex~oçiio, tra 
dição herdada aos nossos avós portugueses que a transporta- 
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ram das suas villas distantes num verdadeiro e sublime simbo- 
lismo dos velhos deiizes penates. O mais interessante que se 
nos apresentou cavalgava um antigo muro quasi em frentc a 
egreja de Santo. Ephigenia, Todo elle era de alvenaria rustica, 
coberto de telhas, em duas seias, formato chalet, com pouco 
mais de sessent,a crntimetros de altura por quarenta de largura 
e outro tsnto de fundo. Porta de vidro defenderia a imagem, 
no tempo em rpie ahi bshitsva. Restava-lhe apenas uma cru- 
zinha de madeira, pintada de preto, enfeitada de papel de seda 
de cor, cortado em franja. Faltara-lhe a Ismpada vot,iva,em 
compensqão aos lados, rio muro e sobre o telhado crescia o 
capim, semeado pelo vento o11 pelos passaros. 

Na ladeira do Ouvidcr, logo ahaixo da casa de Gonzaga 
havia outro, numa fachada, com a imagen iIc algum patrono 
predilect3. 

E582 nota eolonial nos sorri sempre como uma doce remi- 
niscencia do passado dos nossos maiores. 

Mas não é só esse itetalhe urhano que nos faz voltar o 
espirito investigador para as hrtndas do passado distante. 
Tambem as nolidas pontes de pedra que Villa Rica const~iiiu 
desde os seus primeiros annos de hnndeirismo constituem 
monumentos qiie devem ser giardzdos com ca r i~h? .  

Ha as pontes do Fundo de Ooro Preto, do Romrio, s9hi.e 
o rio Funil na Barra, rna,s de todas a msis intercssante é a de 
Antonio Mas. 

Lxalisada pouc3 abaixo da "Casa de Marilia" ergue-se 
sobre a torrente, ora nirtis volumosa, ora quani um filete 
d'agus que desce das alturas, unia ponte romana, pels seu 
feit.io, em tres lances, com dois arcos. Toda a obra é de alve- 
nsrii, fechada ao nivel da rua por uma guarda massiça tambem 
de pedra, t.en<io s3bre n cylindro central d3is hancos rusticns e 
interessante enizeir?: Este eruneiro crpue-se na parte fronteira 
ás rnontanhas, volt,ado para o arrahslde da Barra. 

Um plintho qiiadrangular, uma hase cyIindrico curva, 
uma esphera, sohre a qual uma cruz latina a b r ~  seus braços 
par? o espaço. Os h ra~os  da cruz terminam em ponta. 

Um oncidiiim floresce ao longo do trraço inferior. E' 
uma obscura homenagem alli depositada por mão anonyma. 



A humidade da  serra, a evaporação do regato conservam-no 
florido, consituindo quasi natural coniplemento, perpetuo 
adorno, á, cniz de Christo.. . 

Distante, já no alto da cidade, ligando dois bairros, lan- 
çaram sobre profundo aby~mo uma ponte de ferro. Essa im- 
portação da industria extrangeira,, de incontestavel utilidade 
local,cont,rasta com o colorido do ambiente colonial. Nem ao 
menos o revestimento de cimento, com seus motivos decomti- 
vos lhe mascara o aspecto indesejavel ao meio colonial. 

Necessidade do progresso, distante aspiração dos ouro- 
pretanos. E' nota discordante no panorama. 

Do adro da grande e relativamente moderna egreja de 
São Francisco de Paula divisamos a cidade espraiar-se para 
todos os lados, illuminada pelo ultimo sorriso de um sol morno. 

De um lada as 'LCaheçaa", estirando-se atravez da linha 
irregular de sua longa rua, que vae findar ao Jardim Botanico. 
E' o caminho das trbpas que vem de Cachoeira. 

Em baixo, em degráos, vae cahindo a cidade at6 o "Fu- 
nil". Do outro lado a Escola de Minas e as pontas da fachada 
da Penit,enciaria. Torres altaneiras semeadas entre o casario 
alvo de T'illa Rica. Ao longe, por toda a parte o aznlado das 
serras que ora se approxima, ora se afasta, como a manter o 
scenario de passadas glorias. 

Na tranquilidade immensa daquella tarde fugitiva apenas 
o badalar de iim sino distante vinha despertar-nos. Alli se 
erigira a Arcadia Mineira. Era José Basilio da Gama com o 
"Uruguay", Santa Rita Durá* com o "Caramurú", Gnnzaga 
com a "Marilia de Dirceu", claudio Manoel da Costa, Alva- 
renga Peixoto, poetas todls que arrastavam meu pensamento 
para o grande drama da "Inconfidencia", emquanto mais 
distante ia fugindo á minha vista o sol morno daquella tarde, 
magnifica, nos ultimos ouropeis do occaso.. . 

O ouro apparecia novamente aos meus olhos rolando das 
encostas daquellas serras para a "Casa dos Contos". Eram 
cargueiros que partiam para a côrte a encher as csra~relas que 
abriam pannn para a metropole. Crescem osdizimos. 0 povo 
esfalfa-se e, na sombra, se esboça revolta. SÔa um clarim. 
Entre os atrevidos soldados do vice-rei partem os inconfiden- 
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tes. Espalha-se o terror. A cidade treme, aguardando peiores 
dias. Villa Rica já não dorme, apavorada pelas devassas. Um 
dia um tropel excita-lhe os nervos. Ha como que um estreme- 
çáo por aquelles montes. F,' que o mangote parara na grande 
praça onde surge a cabeça de JqsQ Joaquim da Silva Xavier ! 

Era o fim. Morto Claudio, eaqiiartejado Tiradentes, con- 
diizidos os restantes k S. Juliáo da Barra o11 aos presidios 
da Africa, podia D. Msiia e seus assalariados dormir tran- 
quillos. . . 

Depois veio a Indep~ndencia, o Imperio e, ViUa Rica 
povoou-se com as alegrias acsd~micas. Conservadora, a Pro- 
vincia recebe com desconfiança o 13 de Maio e depois o 15 de 
Novembro. Mas a vida continuara cada vez mais accelerads. 
Numa manhã Villa Rica sentiu-se despojada das prerogativus 
de Capital. BeUo Horizonte continuara a arrebatar-lhe os 
filhos, o poderio, a opulencia, mas siias glorias nunca ! 

Essas ebtavam encrustadas em suas montanhas, nas suas 
tradiçóes impereciveis, tão valiosas como o ouro que alli se 
occulta. . . 



, , . 

Falar das egrejas em Sáo João D'EI-Rey é lisongear esse 
povo de crenças arraigadas. E' tocar sus. sinceridade, fcrindo 

Jr- 
# - a tecia mais delicada do seu sentir. 

O sanjuanense tem um clilto fervorosa pela voz dos seus 
sinos. Creanças, mulheres, homens do povo ou de cult,ura, 
conhecem-na de longe e distinguem-na na siia preferencia, 

g? ,.: como os filhos distinguem a vlz das mães, sobre o.murmurio 
g-, d%s multidíl~s. p 

T d o s  clles têm a sua confraria, todos elles têm a sua 
sympathia, seja pela igreja do Carmo, pela de S. Francisco, 

$ ;  $i; pela Matriz ou qualquer outra. 

Ant,es de pedirem-os a impressão sobre a cidade pergun- 
tam'-os sempre: - Giram as igrejas? 

19 como se nos perguntassem se já haviamos cumprido 
o primeiro dever para com a sua cidade. Tem elles razão de 
sobra para se orgulharem dos seus templns e conservarem esse 
carinhoso respeito cultural, transmittido de paes a filhos, 
como uma tradição de familha. 

A voz dos sinos confunde-se com o sussurro do Lenheiro, 
cujas aguaa niurmurantes, dividindo longitudinalmente a ci- 
dade em dois sectgres, vae ter ao Rio da: Mortes, pouco 
abaixo. 

Dirigc-nos um appello o bimbalhar alegre do grande sino 
do templo do Carmo, cuja fachada B um primor. 
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E' uma architectura harôca, como a da maioria dos tem- 
plos de Minas, quasi todos do XVIII seculo. 

A actual egreja, seguindo a evolução tradicionalista, 
succedeu á. primitiva capella. Sua construcçáo data de 1732 
Ha exteriormente uma grande approsimação entre o Carmo 
e S. Francisco de Assis, ar  mais pomposas cgrejas locaes. Se- 
melhança de linhas, semelhança de portal, de frontespicio, 
de cdumnas de torres? que nos permit,te deduzir um autor 
commum para as  duas fachadas e que certamente ná? foi 
outro que o Aleijadinho, embora queiram alguns at,tribuir a 
do Carmo, á Francisco de Lima Cerqueira. 

As differenças são miniinas, quest,ã.o. apenas de mot,i.r-os. 
Postas em confronto não resistem h mais ligeira observação. 
A fachada do Carmo é sumptuosa. O corpo central salienta-se 
das torres. Um p o h l  de serpentina, esciilpido desde a base 
-tem a meio corpo dois huftos de anjos alados. Os hatentes 
sóbem em cauneluras recurvas, separados pl r  pequenas cor- 
n i j a  na linha da curvatura, onde principiam os capiteis con- 
cavos. Ahi se assenta ~ i m  anjo de cada lado, siistentando um 
escudo no braço correspondent,e ao meddhão, eniquant? o 
externo levanta o escapuhrio da ordem do Monte Carmello. 
A curvatura do portal tamhem é cheia dc canneluras, tendo 
ao centro a caheça de um anja alado. Feptóes de flores cahem 
com elegancia emquanto fluctúa lima fita com o dist,ico : 
"Dominus in Sion magnus et Maria manteniitus Libano." 
Linhas sinuosas precedem o medalháo em que a Senhgra do 
Carmo, entre anjos, tem o divino filha no braço esquerdo e o 
eecapulario rio direito. 

Novos anjos encimam o inedelhão coberto, ao alto, pela, 
corôa da Rainha dos Céos, que com a sua cruz vac tocar a parte 
inferior da roeacea central. Esse portal desperta-nos grande 
interesse. Domina o conjunto, apezsr das duaj janellas que 
se ahrem pouco acima terem interessantes lavores, quer na 
base, quer sobre o magnifico lintel, ambos esculpidos s?b o 
mesmo tliema. 



Duas pilastras de alvrnnria de pedra terrriina~n n'um 
capitrl coinposito, com predominancia jonica. 

A linha de separação da parte media da fachada do fron- 
tão comeca com uma scrie de molduras, cada vez mais sa- 
lientcs, até terminar n'uml grande curva que envolve dois 
terço4 da rosacea 

O frontâo triangular é cheio (Ie curvas e contra-cunras 
cgiri enfeites Iateraes r uma bellissima cruz central. 

As duas twres, com relggios, estã,o limitadas por pilastras 
do niesmo estylo, mzs passa lhe8 pela centro rins orificios dos 
sinos e oculos, uma linha saliente que parece ir transfgrmar- 
lhe: o cylindro n'um oct.aedro. Essa salieneia dá-lhe uni sabor 
typico, todo original. As cupulns comeqam por um eylindro, 
para depois adquirirem aspecto bysantino e t.erminarrrn n'- 
unia ponta afilada, onde assentam duas rspheras armillares, 
de ferro. 

O coipo da rgreja é forinado por um quadrilatero coin 
beiral, e janellas de sacadas, com gradil. 

Na decxaçáo interna, onde ha seis altares laterae. e uma 
capella m6r, encontram-se magnificos trabalhos de toreutica. 
O ret,abulo do altar principal é bello, sendo attrihuido a Fran- 
cisco Vieira Serval. OR pul~i tos  lateraes, á meia nave, sBo at- 
tribuidos h Manorl Rodrigues Coelho, mas sobre estes existe 
um anjo do tamanho natural em cada um que, por compara- 
ção, somos levados a considerar ohra do Aleijadioho. Dos 
altares, os dois que ficam juntm ao grande septo, possue~n 
columnas de funtr espiralado, salomonicas. O tecto da grande 
nave possue um painel a oleo, cujo thema é a sagraçso do 
bispo Jqão. Suas tint,as foram avivadas, guardando porem as 
niianças primitivas. 

Na sacristia existem excellentes moveis em jacarandá, 
devidos tamhem B Vieira Serval ; preciosos paramentos,fina 
prataria dc culto, e uma collecçáo de copias de qiindros cele- 
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bres, cujo unico desvalor é serem copias e nenhum original. 
Interiormente a egreja baila n'uma limpeza de hrancos que 
invadiu altares, paredes, occultando os primitivos doirados, 
que constitue crime, ao nosso ver. 

Emquanto a linha da fachada demonstra grande vigor 
architectonico, aquelle interior asseiado induz-nos a grande 
tranquillidade espiritual. 

Deixando o Carmo em busca de S. Francisco temos de 
atravessar o Lenheiro. 

S. João D'EI Rey, antiga quanto Marianna, Sabará, 
Ouro Preto e Tiradentes, supera-as na elegancia cheia de no- 
breza que se traduz no seu ridente aspecto deasseio e conforto. 
O sbl esbatendo nos velhos pannos de muros centenarios, dk- 
nos a impressão de cousas velhas remoçadas pelo carinho de 
quem as comprehende e desejl guardar como patrimonio de 
uma raça. E' a. nota de brmilidade que brilha intensamente 
ao nosso avido olhar. 

Gente h&, gente culta, gente de crenças, conserva, num 
culto de fervor e de reconhecimento o sentimento de admira- 
ç&o pelo passado. 

Por aquelles passeios constriiidos com largas lages da 
Serra. de Tiradentes, concavos pelo gottejar dos amplos bei- 
raes, dir-se-ia que multidões continuas por alli passaram, se- 
culos a fio, gastando-as no roteiro de suas velhas igreja.% 

Um edificio ihoderno que surja naquelle meio antigo, 
mas proprio, grita contra. a esthesia do conjunto. 

S. JoBo D'El-Rey cqm suas velhas pontes de pedra sec- 
ca parece um velho burgo romano. E' o ambiente srtistico 
a engrandecer a obra monumental de Antoúio Francisco Lis- 
bôa, que ahi loealisou por inesperada fortuna, talve~, a si15 
mais fina joia a Egreja de S .  Francisco de Assis ! 

Do outro lado do Lenheiro, passada a ponte do Rosario, 
em meio do casario pittoresco que sóbe de mamo o acclive, 
está a formosa, entre as mais formosas egrejas de Minas. 

E' um magnifico padrão amhitedonico plantadg em plena 
Praça D. Pedro 11, e, erigido sob a invocação de S. Francisco 
de hsis. 



Sua expressãr esthetica é lidima. Rella como dizia Rodin, 
porque tem caracter, isto é verdade em arte. 

Nessa planta contractada com o Aleijadinho, em Villa 
Rica, p>r 606000, est5 toda eiia genial interpretaçãodo barô- 
co, intuitivamente sua. 

Na acta do consist,orio d s  Ordem, de 11 de Setenihro de 
1775, está determinado o nome de Antonio Francisco LishAa, 
como o do autor da planta executada por Francisco de Lima 
~ e r q ~ i e i r a  ou Manoel de Souza Calheiros, cuja assignatura 
Joaé Wasth Rodrigues descobriii em um dos seus batentes. 
Mera pretensão de executor que deseja passar á posteridade. 

Primeiro ponto de confronto com a egreja do Carmo. 
Sua erecção foi, pois, iniciada em fins de 1774, segundo do- 
ciimentos officiaes que affirmam t,er sido encornmendada. em 
Julho desse anno, porem, só muitos annos depois descoliertos 
nos arcbivos da Ordem. Isto é que 6 importante. 

Mas ao lado do corpo da egreja, fachada e grande nave, 
existia n eltpella mór milito mais antiga. 56 quando esta zmea- 
çou ruinas, em 1784, E que foi completada a conetmcç5o do 
traçado do Aleijadinho. Dahi a differença de estructura que 
se nóta mais facilmente na face exterior, embora t,oda ella 
integralisada niim mesmo estylo. 

Verificada documentadamente, que a planta da egreja 
pertence ao Aleijadinho e siia execução $ Francisco de Lima 
Cerqueirs, tal como deve ter succedido ao Carmo, facilmente 
se juxtificam suas affinidades estheticas. A mesma fachada 
de linhas curvas de caracteristica originalidade, o mesmo 
portal soherbamente esculpido, os mesmos motivos dos cunhaes 
com as mesinas linhas de relevo, os mesmos anjos, as niesmas 
sinuosidades, divergindo apenas, e isto mesmo como magni- 
fico documento, quanto ao centro da curva do portal e aos 
symbolns. 

As duas Ordens já não haviam recorrido dos seus cabe- 
daes artist,icos em Ouro Preto, em Mariaiina, em Sabarit ? 
Diante dessa disputa que outro artista que não fosse o Alei- 
jadinho seria capaz de produzir, nessa epoca, obra tão egiial ? 

Nenhum. A obra de arte tambem tem caracteres incnn- 
fundiveis aos olhos de quem os sabe comprehender. 
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No Carmo uma unica cabeça de anjo marca O centro do 
arco do portal. 

Eni S. Francisco são tres. Uma um pouco mais elevada e 
duas symetricas, um pouco abaixo. Destas duas uma é 
uriginal, emquanto a restante que é copia, de perfeita imi- 
tação, naturalmente substitue a primit,iva que por qualquer 
fatalidade se extragou. Aos olhos habituados a factura 
trae-se, apesar do modelado. A posição dos anjos que estão 
sobre as voliitas do pgrtal tambem não é a mesma. Como sym- 
bolos já não trazem o escapulario, mas a caveira. Sob o meda- 
lhão da Senhora da Conceipio existem esculpidas, urna corda 
de espinhos e ao iado desta, em dois medalbóes germaiios, 
as mãos chagadas e o escudo de armas de Portugal. Exterior- 
mente, na  extremidade inferior, duas ma~nificas azas plvmo- 
sas a que já nos referimos tratando do friso da fachada da ca- 
pella do Senhor de Mattosinhos, em Ouro Preto. 

Sohre o medalhão 1k e t k  a coroa da Rainha dos Céos, 
com sua CNI no topo. 

Pendem do medalhão duas fitas, mais eIegantemente dis- 
postas que n i  Carmo, onde se 16 : "Tota pulcra est Maria et 
macula originalis non est in te". 

As duas janellas da parte media, a rmacea, as coltirnnaò e 
capiteis, aqui corynthios, a carnija, o frontão triangular, com 
as  mesmas curvas e contracurvas estão a denunciar o estylo 
individual do grande mestre patricio. Muito mai? rico 6 o 
frontespicio, com as suas figuras esculpidas e sua cruz papa- 
lina. As torres tem, na parte infcrior oculns alongados. São 
cylindricas, com corucheiis e cupiilas de forma oval, terminan- 
do nas caracteristicas agulhas de pedra. S6 a esquerda p.,. -?sue 
relogio e sino. A base das cupulas é ceicada de iiit,eressante 
balaustrada de pedra. Fecha o adro empedrado um niuro enci- 
mado de balaustres que descem em dois lances acompanhando 
a s  escadarias, at6 um portáo de ferro, no piano inferior. Entre 
as duas escadarias, por detraz do port80, ha uma lapide com 
rosas esculpidas em releva, de uma outra fact,iira, moderna, 
que não tem ligação com o conjunto do mestre. 

Averiguada, sem temor de cont,estação, a autoria do 
risco da egreja de S. Francisco e a do portal do Carmo, não ha, 



duvida que diante dos detalhes de uma e outra snhsiste a 
convicç50 de que amhas são do lnpis de um s6 e mesmo 
artista, enihora de executores diversos. 

O jardim que completa exteriormente é de formação re- 
cente, copiando com sua forma. os detalhes da fita do medalhão 
e por elle estão espalhadas treze palmeiras reaes, em pleno 
de.senvolvimento. 

Penet.remos o interior. 

Nos muros interiores do grande corpo central existem duas 
portas e tres rosaceas a illuminal-o, sendo duas along~das e 
uma mais redonda. Todas tem cornijas, todas sáo em serpen- 
tina azul-verde. Na parte nova, capella mór, existem quatro 
rosaceaq, ou octilos, duas de cada lad3 e de cada especie, dis- 
postas symetricamente. 

No int,erior a suinptuosidade do poema de pedra canta 
num arco tricentrico, achatado, sob o caro, capas de fazer 
inveja nos mzis peritos calculistas de cimento arniado. 

A este corresponde um outro sohre o coro, ainda servin- 
do de ponta de arrimo ao tecto. 

Colùmnas, septo central, portas de communicação com 
o exterior, guarnições de rosaceas. cxnijas na linha de con- 
tacto das paredes com o tecto, parecem um arcahouço de 
pedra amil-verde que dR ao todo uma elegancia sobria, uma 
maravilh~sa dignidade de linhas, que seguem interiormente 
o mesmo movimento externo do conjunto. Neste t,emplo, mais 
que em qualquer outro, está revelada a intniqão genial deste 
novo Mestre Affonso Domingues, o grarde autor do arco de 
pedra do Mosteira da Batalha. 

O psital de communicaçáo com a sacristia é de explendido 
hvor. 

Seis altares lateraes, symetricos, e dois pulpitos, emergem 
dos muros, um de cada lado, ostentando riquissima toreutica. 

Columnas salornonicas, nichos, baldaquius, escudos, anjos 
e volutas, numa profusáo entontecedora de arabescos, em- 
branquecem aquelle ambiente fartamente illuminado, occul- 
tando o brilho dos doirados feitos a custa da producção da 
Serra de Tiradentes, outr'ora tão rica. 



A capella m6r é fornmda por um retabulo branco e doi- 
rado, dc recente rctóque. Quatro cdumnas espiraladas sustcn- 
tam o arco. As espiraes do terço inferior do fiiste 
são em estreitas canneluras, seguindo os dois terços superio- 
res a forma classica das c?luniuas salomonicas, entrelaçadas 
de. festões floridos, para terminar cm rapi t~is  compositos. 

A cima do sacrario ergue-se o altar principal com cinco 
degráos, tendo ao alto a milagrosa imagem do Christo cruci- , 
ficado, viilgarmente denominado, Jesus de Mont'Alverne. 

Kas paredes lat,eraes paineis, os iinicos que existem no 
templo como pintura decorativa, sendo as molduras em fornia 
de cora.ções cstylisadns. O que fica no muro divisori3 da .;a- 
cnstia é uma reproducçáo da "Ceia" de Leonardo d t  Virici. 
Nos tectos ha decoração em madeira, completando o con- 
junto um. lristre de crystal antigo. 

A sacristia possue finissimo lavabo, tendo por motivo 
dois gnlphinhos de caudis entrelaçadas, de cujas hoccas, 
em torneiran no estylo da época, jorra a lympha da serra, 
que se espalha sobre iima hacia em forma dc baiidcja. Um 
lambri completa esta finissima prça de pedra verde, dclica- . 
damente picada e niagriificaniente conservada, em toda sua 
extensão de pmco mais de metro e meio de largura por dois 
de altura. 

No meio de farta cultura a gent.e de S. João D'El-ltey 
não foge ao ancestral espirito de crendice do povg brasileiro. 
Conta-se qiie a Irmandade da Ordem de S. Francisco de Assis 
carecia de uma imagem de Christo com a cruz ás costas. Pro- 
curara debalde o artista que a pudesse executar, quando lhe 
appareceu um lazaro que se p~opoz a realissr a enipreitada 
mediante a entrega de um tóro de cédro, de sua escolha, e 
uma capa em que a pudesse exccutzr tranqiiillamente. Tudo 
convencionado, fechou-se o artista lazaro na casa que lhe 
fora indicada com o tóro, que dentro de um mez deveria estar 
transformado no Christo coni a cruz. Portss fechadas não 
houve quem mais o visse. Estabeleceu-se o silencio em torno. 



Findo o prazo e todos desconfiatlos de alguma embusticc, 
foi a casa aberta violentamente, sendo então encont,ra.ds a 
imagem ainda entre os cavacss do cedro trahalha(10. Essa 
imagem, reza a crença, é a do Senhor J e s u ~  de hlont'Alverno, 
hoje adorada no altar mór da egreja de S. Francisco. 

Não é tima obra de arte de regulares proporções auat,o- 
micas, principalmente qnarito ao thorax que deixa milito a 
desejar. 

Estes defeitos e a lenda do lazaro serão ainda iim ponto 
de identidade com o Aleijadinho ? 

A MATRIZ DE S. JoÃo D'EL RET. 

Não se trata de obra do Aleijadinho, mas de verdadeiro 
valor artistico, de patrimonio precioso. 

Fachada classica : duas torres quadradas, deaproporcio- 
nadas, frontão triangular, cinco janellrrs em linha horizontal, 
sendo uma em cada torre, cinc? portas, sendo a central um 
pouco mais alta e larga. As torres são altas com orificios 
para os sinos nas quatro faces. Fa1t.a a harmonia de conjun- 
to. O adro é empedrado e cireumdado por um gradil de 
ferro, preso 6 pilasirinhas de cantaria. Sohe-se por uma 
simples cscadaria de pedra. Uat.a esta Matriz de 1820, sendo 
sua const.rucçã? devida a mestre Cândido José da Silva. 
Interiormente estrag~ram-lhe o assoalho primitivo, substi- 
tuinb-o por um outro novo, de tabbas estreitas em duas 
cores. -4 capella mór resplandece entre molduras d'iradas, 
muito cn~~servadas, que encerram hellos paineis <Ic artistas 
anonymos. Os t,ectos t.amhem estão bem decorados com figu- 
ras de santos e themas da Escriptura. A impressão predomi- 
nante oscilla entre as pinturas antigas F a torentica. E' um 
conjunt,~ variado, de columnas salomonicas, aspiraladas unias, 
outras pompcanas, algumas doricns c de grande vulto, 'com 
capiteis de rirliiissimo estylo de um variadissimo composito, 
de haldaquins, curvas, festões, anjos e figuras, numamult,i- 
plicidade de bhenias e motivos que desafirrm os espiritos mais 
inventivas. Sobre dois altares lateracs, a meia nave, estão duas 
grandes aves, t,alvez q+as, paradas, suspendendo ás garras, 
originaes correntes de madeira esculpida onde est,ão presas 
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duas ricas Izmpadas de prata antiga. Quatro cabeças de ser- 
pentes fimni na bocca duas barras de ferro que se vão engastar 
na parede, com o fim de travar o madeiramento do tecto. São 
oriHn~lissimos esses collos de serpentes que alem de iim mo- 
tivo decorativo, possuem grande utilidade. 

Si não fora a preoccupação modernizmte deste templo, 
não lhe negariamos o qiialifieativ~ de uma das bellesas histo- 
ricas de S. João d'E1-Rey. Mas modificar cousas primitivas, 
desejando ao mesmo tempo guardar seu caracter, é absurdo 
qiie lhes mata a originalidade. 

Esse harôcq, de .tssoalhos estreitos, de duas cores, perdeu 
todo o sabor de wia epoca, que não send:, muito distante, 
tinha iim explendido valor. 

A tmqqueta de prata que possue a Matriz pesa 18 arro- 
bas, pertenceu á Ambrosio Caldeira Brant, cujo espolio foi 
sequestrado em 1720. Seus paramentos são muito ricos e o 
seu missal é uma obra prima, ambos dadivas do Visconde de 
Ibituruna. 

As PONTES DE S.Io J o i o  B'EL-REY. 

Mas não é só a primitividade das egrrjas que dá esse 
sabor typico á S. .João D'El-Rey. As suas duas pontes de 
pedra attraem logo a vista do visitante investigador. 

Duas pontes de pedra em junta secca que ligam as duas 
margens do Lenheir3, que córta a cidadelongit.udina1mente. 
A Ponte Nova, por signal a mais velha, data de 1785. Os 
seus arcos são abatidos, com defesas muraes. Para protegel-ss 
da apgressão das pequenas vegetações cometteram o sacrile- 
gio de tomarem-lhe as juntas com cimento. A segunda - 
Ponte do Rosario, que data de 1800, t,em seus arcos curvos. 
Num espaço de menos de mil metros conseguiram máue urba- 
nist,as quehrar a bella perspectiva, collocando entre as duas 
uina pasmgem de ferro, para o aproveit.wnento de algtimas 
vigas, canos e cruzetas, sobras doa serviqos municipaes de 
aguas. Triste lembrança que se nã.o explica ! Infcliz aprovei- 

t,amento ! 



TIRADENTE S 

A Matriz da velha cidade de S. José D'EI,Rey, boje Ti- 
radentes, internamente 4 um dos maiores monumentos art,is- 
ticon do Brasil colonial. 

A fachada é classica. Um corpo central com bcllo portal 
de cantaria lavrada. Duas twres lateraes, marcadas por pilas- 
tras de pedra, com portas na base, relogio sobre a cornijs, 
orificios dos sinos com batentes de pedra ligad3s pela curva 
e cupulas em capucho. 

O corpo central tem, na sua parte media, duas janellas- 
portas, com lintel curvo, vidros em quadradinhos, da parte 
media para cima e almofadas de madeira, na parte inferior. 
Guarnecern-n'as balaustrcs de madeira. A rosacea central 
é circular, cornija em t , d a  ext,ensáo, seguindo, na parte cen- 
trsd, i ciirvatura da rosacea c, finalmente, o frontão sobre- 
levado, com contracurvas e volutas,ladeado por enfeites pyra- 
midaes, tendo ao centro, no tôpo, o cruzeiro de pedrn. 

Perfeito sabor seculo XVII 

A Matriz de Tiradentes parece ter rido erigida ao findar 
de 1690, pois que o seu riquissimo orgão, ahi collocado depois 
de inaugurada, data de 1720. E' uma peça de fina originsli- 
dade artist.ica. 

Iqteriormente a Matriz de Tiradentes 4 um mimo inegua- 
lavei. As pinturas m u r e s  são primitivas, as decoraçks sump- 
tuosas. Nada vimos em Minas, no genero, que a eupplantasse. 



O tecto do coro é decorado com arabescns verdes e vermelhos, 
originnlissimos pelo entrelaçamento de linhas curvas, num 
motivo gracioso, qussi ingenuo, em que o artistam~strou hahi- 
lidade ao usar da tempera. Apenas o fundo branco da caiaqãr, 
mostra as manchas amarellas do temp3. O tecto da nave 
central, numa superficie de linhas quebradas é todo branco e 
doirado, com pequenos painéis, em quadros symetricos. O 
grande septo central abre-se num bello arco elevado. Na parte 
inferior dos pannos muraes estão dois altares e, a meia nave 
outros quatro, seguidos dos pulpit,us, mair ao fundo. Não ha 
dois altares semelhantes. Themas e motivos decorativos .ira- 
riam, bem como as columnas. Ha unia pnfusão de consolos, 
capit,eis, anjos, folhas de acan th~ ,  curvas e contracurvas, 
arahescos, tudo num doirado antigo, perfeitamente conser- 
vado que, apenas pede agua e =hão e um bmnimento a ca- 
murça. 

O altar mór excede a toda a espectativa. Quatro columnas 
formidaveis, tendo por plinthos caryatides tmculentas, de 
uma plastica rnagnifiea nos aeus movimentos de esforço ti- 
tanico. Os fustes são salomanicos e os capitéis nriginaea. EstXo 
dispostas duas a dum, 6 cada lado do altar, com uma pequena 
differença de linha que acompanha o mivimento do doce1 
curvo, com franjas. Mas o que causa maior admirapia é uma 
cortina esculpida com sua barra de apanhados, franjas de 
torçal, na mais perfeita seda "lameé". Não ha profusão de 
doirados que se lhe possa comparar, em qualquer egreja do 
Brasil. E' preciso que o nosso espirito se volte para os tem- 
plos de Benarés, na India. Não é só a riqueza materialisada 
que nos encanta. E' o senso irtiatico,é a intelligencia dos the- 
mas, o equilihrio das proporç6cs, a perfeição dos detalhes. 

Como lhe fica longe adecoraçio daegreja do Padre Faria, 
em 011r3 Preto!. . . Entretanto a esta, por estar na ex-capital 
de Minas, nãa lhe faltaram ent,hiisiasticos criticas, ernquanto 
que para a obra moniimental da Matriz de Tiradente3, per- 
dida na decadencia de uma cidade distante, escasseiam os 
admiradores para lhe louvarem os explendzxes. 

. . 
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Na sacristia, já fendida, inagnificos painéis, e suspensa, 
unia velha tela, cujo vidro partido lhe ameaça a integridade. . . 
,To& a egreja carece da conservaçáo intelligente de um ar- 
tista consciencioso n não de um alvenel ganancioso. Precisa de 
alguem que comprehenda o seu valor patrimonial e lhe não vá 
alt,erar a estructura com camadas de tintas e rebuscados que 
serão remendos. A!terar-se um trap, tocar num detalhe será 
um crime de lesa arte, neste Brasil tão falto de preciosidades, 
de primores de táo alta graciosidade. 

O governo de Minas, que possue na.s mais elevadas inves- 
tiduras homens de intelligencia e descort,ino cuida de defender 
essa joia que é um patrimonio do Paiz e s6 comparavel a 
egreja de S. Francisco, da cidade de S. Salvador, na Bahia. 

A Matriz de Tiradentes ainda possue miiitos objectos 
de prata cinzelada, lampadas, cruzes, t,uribulos, ostensorios, 
calices e paramentos dignos de admiração e que constituem 
uni thesouro. 

O Chofarir. - Entre as originalidades locaes eetá um 
chafariz datado de 1749, co.ist,antemente tratads, sem contudo 
perder mas linhas primitivas. Tres mascaras, na parte infe- 
rior, das quaes apenas lima ainda jorra ama.  Na parte central, 
á meia altnra, urna janella, separada do frontão por uma 
longa cornija de pedra, que serve, ao centro, de lintel curvo 
á janella. No campo aberto do frontão as armas episcopaes 
e a plat,it>ancla de pedra em que se apoia uma cruz roma- 
na, taml~ern de pedra. 

E' um interessante padrão colonial. 

Traços de Histeria. - Aqiiellas serras, os caminhos co- 
bertos dc agua, a paysagem trist.e, dum acabar de tarde tem- 
pestuosa, levaram-nos ao fiin do snno de 1707. Por esse tempo 
a cubiça do ouro aguçava todos os espiritos. A cubiça semeava 
odios nas popiilações de aventureiros fsiscadores. A principio 
brigavam os bandeirantes de Piratininga e Taubaté, por via 
de :melhores dat,as. Depois os paulistas unidos sustentavam 



o embate dos portuguenes ao mando de Niines Viauna e Bento 
do Amara1 Coutinho, em numero de mais de 1.000 homens. 

Nessa lucta ingloria tombaram não só os nossos indoma- 
veis carijós, mas paulistas de costadu, como Jeronymo Pedro- 
80, Lourenço Vaz, Francisco de Almeida, Manoel Velloso> 
Antonio Monteiro e 3 luto invadiu Piratininga. Foi portador 
da triste nova Luiz Pedrnso que empolgou a gente briasa de 

-então. 

No silencio temeroso daquella estrada rccordsvami>s a 
pagina magnifica do poeta, romancista e philologo mineiro, 
Julio Ribeiro, ng "Padre Belchior de Pontes" ao descrever 
o juramento das mulheres de Piratininga. 

Era ao cahir da noite. Accendiam-se as fogueiras com que 
se c3stumava illuminar á noite o pateo dos beuedictiiios, hoje 
Largo de S. Bento. I.uiz Pedrosg com um archote na mgo, 
s3bre iim monte de lenha por t,ribuna, pinta ao povo, cgm as 
côres de grande dramat,icidade, toda a tragedia do Capão 
da .Traipão, h margens do rio das Mortes. A commoçáo era 
profunda. A ineertez.?zs envolvia toda squella confusa mancha 
de espectros que se moviam O desalento começava a ex- 
pandir-se. 

"De suhito, emparelhando-se h cahcça de Liiiz Pedroso, 
desenhou-se um husto vigorosamente accentuado : um rosto 
feminino pela bellesa e varonil pela expressão, iim collo al- 
vissimo emmoldurado por longos caracois de cabello, uns 
hombros maravilhosamente e~culpt~uraes, eis o que se poude 
ver á luz dubia do archote. 

O talhe esbelto, o vestido roçngante advinham-se, per- 
didos na incerteza da sombra.. . 

Paulistas, ejaculou a apparição, atirando com um gesto 
os eabellos para traz, todos vús conliecei-me bem, sou a es- 
posa de Francisco Bueno. 

Venho falar-vos em nome de minhas patricias. As mulhe- 
res paulistas amam muito sais paes, adoram seus maridos, 



idolatram seus filhls, mas não podem querel-os deshonradoa. 
E elles o estão. 

Emquanto não tiver sido lavada a affronta que pesa sobre 
Firatiniuga, emquanto o sangue paulista bradar por vingança, 
vos negamos nossas caricias de filhas, nossos afagos de esposas, 
nossas ternuras de mães. E' um voto solemne que fizemos ; 
eu para dar o exemplo, recolho-me hoje a casa de minha avó ; 
meu marido partirá sem que eu o estreite a meu seio, meu 
filho seguirá sem que eu o beije nos labios. 

Ou vel-3s-ei voltar vict,oriosos do inimigo, ou nunca mais 
meus olhos se apascentarão em seus rostos amados : vencidos 
não os recqnhecerei por pedaços de minha alma. E'este o nosso 
pensar : é isto que temos pactuado. 

Verganha eterna á mulher paulista que quebrar este con- 
venio. 

- Vergonha eterna á mulher paulista que quchrar este 
convenio, repetiram, em cbro, velhas e moças, donas e dpn- 
zellas. 

- Amanhan partiremos ! disse Luiz Pedroso, apaguese 
da face da terra o nome dos emboabas, comn se extingue a 
luz deste facho. 

E, virando o archote calcou-o aos pés. As fogueiras con- 
sumidas já não davam luz. Tudo ficou em trevas". 



V I  

CONGONHAS DO CAMPO 

Por uma encmta de pouco mais ou menos um kilometro 
de extensão galga-se o monte em cujo topo se ergue a famosa 
egreja do Bom Jesiis de Mattosinhos. 

Longa rua calçada de pedras de feno irregulares, polidas 
pelos pés e joelhos de milhares de romeims que, ha dois seculos 
quasi, se esgueiram por entre o canario de uma typica aldeola 
colonial. 

Logo no adro empedrado deparamos as estatuas do 
tamanho um tanto maior que o natiiral, dos doze prophet,as. 
Como toda a obra monumertal a expressão das figuras não 
p3de ser de uma perfeiçáo de linhas gregas. 

Mas ha detalhes eni que o artista demonstra invulgares 
dótes. Os rendados rlas vestes, as cordas dos cintos, cs debruns 
dos panejamentos em geral, bem attestam que quem os tra- 
balhou não era um ignorante aprendiz de artes plasticas. A 
proporção dos membros está entre os limites da harmonia 
aiiatomica. Dispostos no adro e na escadaria que l h ~  dá acceh- 
so, imprimem-lhe uma sumptuosidade que não só cnmpleta, 
quaEto valorisa ao conjunt.0. Bem razão tinha Saint Hilaire 
ao manifestar sua justa admiração quando defrontou em pleno 
sertão com uma obra que honra nossa arte primitiva. 

Ezeqiiiel, com os pannejamentos de suas vestes bordadas, 
tem alem disso a expressão physionomica moça, que agrada ; 
Isaiae, com a tunica em pregas, suas longas barbas, e uma 
natural expressão de senectudc no olhar, é imponente ; Daniel, 



ainda moço, traz aos pés o leão symbolico ; Nahum, tem  um^ 

bello apanl ado de tunica á cintura e as hwbas patriarcbaes; 
Jeremias, um olhar de padecimento moral; Baryd 6 um moço 
forte ; Jonas olha para o Céo em gesto de agradecimento, 
emqiianto a h a l ê ~  jorra agua pelas f?ssas ; Amós traz vestes 
muito trabalhadas de summo sacerdote, assim as demais f i - ~  
guras que ha quasi duzentos annoz alli estão a desafiar as in- 
temperies e as msis damnosas criticas dos homens. 

E' interessante que individuoa ignorantes de cousas 
de arte busquem quasi sempre desvalorisar objectos d~ real 
merito para exalçw o que nada vale. 

Aos fundos da egreja está a entrada ou portico do Colle- 
gio. Como mot,ivo decorativo é um mimo qiie bem merecia 
a visita dos nossos architeetos. Essa entrada é constituida 
por quatro degrám de cantaria, envoltos por uma reentrancia 
de forma angular que Ihes serve de capucho oii cobertura, 
sahida da parede ii guisa de aba. Do degrio inferior  partem^ 

quatro pilastras quadrangulares, em serpentina aeulada, li-- 
@das ao alto por trcs arcas ahat,idos, eucimados porum painél 
tamhem de pedra, em cujo campoestão esculpidos: uma esphe- 
ra armillar, ramos de café, fumo e a cor64 imperial. P l in th~,  
wrpo de pilastra, capitéis e arcos são trabalhados com uma 
simplicidade e leveza que dão a estylisação de Iiliaceas que o 
adorna, toda a graça de portinholas de uma liteirinha de dama 
brasileira de antanho. Espera-se á todo momento ver surgir 
daquella p0rt.a de at,rio herttldico a cabecita negra de uma 
brasileira deliciosa, como outr'ora nos passeios de pôr de sbl 
ou nas manhans domingueiras, ii caminho da missa. 

Como motivo decorativo interrnediario de duas epocas 
não se poderá exigir nada de mais fin, e gracioso em favx  ' dos 
nossos decoradores sequisosos de motivos ornanientaes, que 
esse mimo do estylo á Luis Phelippe, que se náo póde attri- 
buir ao Aleijadinho. 

O portal da egreja do Senhor Bom Jesus é de grande 
lavor, como aliás todos os por tas  trabalhados pelo Aleija- 
dinho. Motivos de anjos muitissimo finos, apartados por 



um festão de rosas que dá a impressão da linha de 8eparaçá3 
dos corpos.' Cada anjo ostenta, do lado exterior, uma da.s 
azas. 1s.w para cada um dos bate~tes.  As folhns, de madeira 
antiguissima, talvez caviuna, são almofadadas, com molduras 
em canneluras. O floráo que a encima é fragmentado, apre- 
sentando o conjunto duas cabeças de anjos, cujos pescopos 
emergem de um jogo de azas..  . O medalhão central spre- 
senta na base os pregos da crucificação e na part,e superior, 
cincr, grupos de gottas de sangue, dispostas symetricamente 
em dois nucleos de tres em cima,um de cinco ao cent,ro e dois 
de duas em baixo, csmr, si foram cinco alfinetes decorat,ivos 
com perolas ovaes, dependuradas ao longo. Na parte mais 
dta ha uma cor6a de espinhos e sobre ella uma base plana 
onde assenh esphera terrestre, tendq fincada interessante 
CNZ dupla. O conjunto é em serpentina azularia, algo des- 
botada pelo tempa. 

Os .motivos decorativos internos nno deixam de ter certa 
originalidade. O conjunto enihora pgbre, pois a p e a r  das ro- 
marias deixarem sempre copiosa renda, que é desviada para 
outros misteres da parochia, esti limpo e agradavelmente 
im~ressionavel. O altar mór, que possue duas coliimnas ador- 
nadm com motivos sinuosos, originados do acantho, tem 
quatro anjos ao alto. Sqb a pedra dara abre-se um retsbulo 
finamente decorado, que serre de caixilho a uma redomil vi- 
drada, onde se encontra deitada a milagrosa imagem dcSenhor 
Bom Jesus de Mattosinhos, sob cuja iovocaçáo f.ii construido 
o templg com as esmolas colhidas por um leigo que á guisa de 
frade arrancou aos sertanejos do nosso interland b ô a ~  dad:vas. 

Aos lados e ao alto de grossas paredes abrem-se dois 
oculos que inundam de luz todo o templo. Logo ahaim dos 
oculos como nos muros da sacristia, divisam-se velhos pai- 
neis a oleo. Sã.0 scenas das Escriptums, soldados romanos, 
papas e santos, attribuidos a Atanoel da Costa Atehyde, 
companheiro do Aleijadinho, nas decorações de Ouro Pret,o 
e Marianna. 



Ka grande nave estão dois altares lateraes, numa pequena 
reintrancia dos muros e p o u c n m i s  abaixo dois pulpitos 
fronteiros marcam-lhe o meio. São simplicissimos. Emergem 
da parede a dois-metros de altura do solo. Encima-oa um doce1 
de madeira com um anjo em pB. tal como na egrejl rio Carmo 
de S. João d7El-Fky. A origiiialidaàe desses pobres pulpitos 
de uma eapella de arraial ~e rd ida  numa curva das cabeceiras, 
do ribeirão do Marauhão, reside na originalidade dos seus 
consolos. Sobre vigis embutidas na parede pairam duas antas, 
que sustentarn n9 dorso esses piilpitos rustic3s. Esse interes- 
sante motiva decorativo que já ha duzentos annos preoccupava 
o espirito do Aleijadinho, vem de novo preoccupar á um 
grupo de homens de letras taes como Raul Bopp, Plinio Sal-, 
gado, Menotti De1 Picchia e outros que aspiram t,ransforrnar 
a anta em t3tem nacional. Esse motivo nacionalista da anta 
ou tapir, tomado como thema decorativo, não deixa de recor- 
dar o estylo r3manico em que os animaes serviamde auxiliares 
as iliustraçóes artieticas. Seria nue o Aleijadinho as conheees- 
se ? Duvidamos porque é caso unico no seu estylo, todo pes- 
soal, o apparecimento da anta. Talvez, com mais forte razão- 
encontrando na Biblia leões, serpentes, burros, como Nabu, 
chodnosnr, se lembrasse de se utilisar da anta que se tanhava 
no ribeirfio que corre no sopé da montanha. 

Méra utilisação da prata da casa. Um animal desses 
apanhada alli no Maranhão poderia tel-o .induzido ao apro- 
veitamento. 

Para nós, uma das mais originaes manifest~ações do ta- 
lento do Aleijadinho, fomos descobril-a na toreutiva expres- 
sa nas figurss de madeira das capellas externas, chamadas, 
"Passos da Via Sacra". 

Abmdoi~srlas ignorancia de conservadores menos en- 
tendidos ern m3teria de arte, sem lima porta de vidro que a 
resguarde da lirieira e das intemperiea, são dignas de ambiente 
mais limpo e de serem defendidas das mãos sacrilegas dos 
desvastadores convictos ou inconscientes. Assim encontra- 



se uma figura do Iscariotes com uma das vistas vasadas por 
um tiro de arma de fogo, desferido pela ignorancia de iim 
fanatico que suppoz castiga!-o pelo muito que fizera padecer 
á Christo. Dahi a minha supposição de que as deformações 
que se notam nas figuras dos judeus e soldados romanos, 
esculpidss pelo rlleijadinho e conservadas nessas capellas 
tenham por egual inspiração recebido a nota sarcastics que 
para gutros pareceu erro de proporção. Existem hoje figuras 
com mãos e braços truncados, porque espiritos malevolor 
divertem-se em os trocar. Na Capella onde se procurou re- 
constituir a scena da resurreição, existe um soberbo Christo, 
ainda pouco estudado, que B uma obra prima de expressão, 
de panejamento, de subjectivismo, que nos mrprehende possa 
ter sahido do escopro dcum artista já sem mãos e de mais de 
sessenta annos ! 

A figura desse Christo que se alça, emquanto os guardas 
do sepulchro dormem B simplesmente magnifica, na pl~nitu- 
de de serenidade que exprime, ria belleza mascula das linhas, 
na grandiosidade da composição. O olhar 6 franco, as barbas 
do Nazareno bem cuidadas,. a tunica bem lançada. 

E' um conjunto espiritual ein contraste com a generali- 
dade da obra local. Esta figura vale pela obra tireutica do 
Aleijadinho, como harmonia de valores, digna de ser imitada 
pelos nossos modeladores modernos. 

Visse Saint Hilaire esse trabalho que sua admiração eu- 
pandir-se-ia qualo nosso enthusiasmo. Para nós essa figura 
está acima das do "Passo da Ceia", diante das quaes as mu- 
lheres do povo ae persignavam suppondo-as naturaes Já o mes- 
mo se não dirá du "Via Cmcis", onde o Christo e a Magda- 
lena muito deixam a desejar. 



VI1 

MARIANNA 

Depois de lima serie de vicissitudes divisa-se hoje num 
dos pontos mais elevadm de Ma,rianna a an.tiga egreja de S. 
Pedro, com fóros de museu de arte antiga religiosa. 

A' entrada do velho caniinho de Ouro Preto esth a resi- 
dencia episcopal. E' natural que para alli dirijamas nosso 
primeiro olhar. 

Diz a tradição que, iniciada em 1723, por duas vezes os 
raios fizeram-n'a ruir, em part,c. Foi a fachada a parte que 
mais soffreu. Desanimau de restaural-a o bispo frei D. Manoel 
da Cruz, scndo suas obras suspensas em 1750. Conheceino-Ia 
em 1898 scm a torre esquerda, nem o frontespicio, abrigo de 
auimaes e rcsidencia previlegiada dos morcegos. As paredes 
estavam denegridas. O abandono empolgava-a. Mas osraios 
haviam lhe ~oupado a capella mór, o soberbo retabulo, cujas 
eolunina~ de cedro e mais decorações em niadeira constituem 
suas melhores jqias, D. Sylverio, o bondoso bispo 'latinista 
e santo, pouco entendia de cousas de arte, para restaural-a 
condignamente. Não o tirassem dos seus deveres de pastor, 
dos seus livros, da sua extrema humildade para as cousas 
externas. Lá um dia resolveii reconstruir a egreja, transfor- 
mando-a em Basilica do Sagrado Coração de Jesus. Come- 
çou mal confiando as obras h um architect,~ allemão que 
lhe rohou a originalidade da fachada, num 
horrendo gothico que acabou de baralhar-lhe a physio- 
nomia brasileira. Como um olho maldoso a sorrir, abre-se ainda 
hoje, no panuo de muro que aeompanhaafachada snhreojardim, 
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um velho portão coloriial. E' o riso sarcastico do estylo nacio- 
nal a desafiar o intruso que o vem molestar no alcantil das 
serras interiores.: 

Felimente salvou-se exteriormente a sinuosidade dm 
faces lateraes. Interiormente armod-se uma nave em cimento 

com rehoco estriado á ocre vermellio, para fingir um marmore 
de muito mau gosto. Ficou porem o mtabulo com suasmagni- 
ficas columnas de fuste em canneluras, capiteis corynthios 
com folhas de acantho e volutas jonicas. O arco em baldaquim 
t? snstentado por dois anjos e os plinthos são bem trabalhad3s. 
Entre as quatro columnae, duas de cada lado, existern dois 
nichos. O sacrario é um hello trabalho de talha. O altar, todo 
entalhado, tem cinco degráos, estando ao alto a imagem de 
S. Pedra, tamanho natural. O tecto da capella tambem é 
decorado com explendidos entalhes do mesmo est,ylo. 

Todo o c3njunto está envernizado sobre a cor natural. 
Pena é que o verniz esteja espelhante. Felizmente o ar~hiteet0 
allemão respeitou essa joia de velha tereut,ica a que o tempo e 
os raios não ousaram macular. 

Toda s. nave foi transformada em museu artistico reli- 
gioso por Dom. Helvecio,guarda nobre das nossas boas tradi- 
ções, ao mesmo tempo homem de iniciativas eleva, 
das. A entrada divisamos umvelho c 0 u p 6 . ~ t á  sob as arcadas 
externas. Fazem-n'o passar como objecto do uso do Padre 
João Manoel, tribung arrojado, parlamentar do Imperio que 
do recinto da Camara, teve a ousadia de gritar o primeiro 
"Viva á Republica", que se ouviu no Parlamento brasileiro. 
Conheci-o muitos annos depois, arcado pelo tempo, cabeça 
alva, mss sempre audacioso republicano, como simples viga- 
rio da parochia do Amparo, cidade deste Estado. Nenhiim 
valor historico tem esse coupé. 

As naves lateraes estão pejadas de armarios, contendo . 
joias, imagens, oratorios, ohjectos de arte. religiosa. Sob o 
grande septo estão conimodas antigas, w m  puchadores de-  



prata, onde se guarda a baixella de prata lavrada, com as 
armas (10 arcebispado. Alli se encontram velhas arcas. Dentre 
ellas uma ha com mais de 200 annos. Era o cofre onde se reco- 
lhiam as espcitiilas das differentes parochias do bispado. Ve- 
lhos vazos de porcellana e antigss cadeiras rxieiam o alt,ar 
mór. Sobre ums credencia existe um velho painel. Num dos 
armarios fomos encontrar, não sem certs. extranheza, a boa 
convivencia que faziam um pequeno budha de marfim, precio- 
sidade indiana, com o humilim~ Santo Antonio de Padua. 
Naturalmente esse mimo artistico que alli estava foi trazido 
por algum ouvidor da India, transferido para o Brasil e, pas- 
sando de mão em mão, denegrido pelo tempo, fara pedir hos- 
pitalidade ao oratorio do bondoso Santo Antonio, onde 3 in- 
troduzira mão ignorante áté que fosse parar no museu de D. 
Helvecio, que o conservará como preciosidade artistica. 

Na parte superior da nave eneontrwnos duas preciosas 
camas antigas Dizem-me que uma fora do uso do Imperador 
e a outra do sr. D. Benrvides, o bispo santo. 

São ambas de aprimxado lavor, com cabeceira e colum- 
nas esculpidas. Em todo caso são dignas do museu episcopal. 

Nas paredes, entre antigas t,elas de ignorados artistas, 
mtão os retratos dos dez bispos de Marianna, mandados fazer 
por D. Helvecio e confiados ao artista austriaco Nibaun. Este 
artista que se mostrara perfeito desenhista ao reconstituir na 
tela as matrizes, mais interessantes iie Minas e os chafarizes 
de Marilia e Sabará, não se mostrou egualmente feliz Como 
retratista. Ao modeiar não conseguiu dar 6s figuras aquelle 
earacter inZividua1,a unctuosidade de muitos e principalmente 
a expressão moral dos iiltimos,que conhecemos. Vimos ainda 
na nave bellos trabalhos em seda, procedentes provavelmente 
de G6a ou Diu. 

A bibliotheca não tem a adaptação luxucsa de muitas 
das modernas instaliaçües, mastem uma intelligente cataloga- 
ção, está bem conservada e possue variedades preciosissimas 



em classicos latinos e portugueses, alem dos originsrs de Anto- 
nio Vieira. Ha alli mão guiada por cerebro de entendido. 

Logo z seguir penetramos nos apartamentos privados 
do sr. .Arcebispo, onde destacaremos um% saleta com a referi- 
d, collecção de telas do artista Nibaun, representando as mais 
interessantes matrizes de Minas, e alguns velhos chafariaes. 
Sobre uma pequena meza vimos um primoroso ostensorio e 
bem assim u m  ambula antiga, ambos em prata doirads, cons- 
tituindo dois mimos de ourivesaria portuguesa, seculoXVII1 
e um crucifixo de marfim, interessantissimo como obra esciilp- 
torea, pelas proporções anatomicas, expressão, que fazem com 
que se lhe attribua, a autoria de Benevenuto Cellini. Que 
este crucifixo seja uma joia rara não ha que duvidar, que a 
cruz de msdeira com adornos de prata em que está montado 
não seja a primitiva, tambem não padece duvida, mas dahi a de- 
duzir-se que seja obra do florentino Benevenuto Cellini, autor 
do "Perseo" da "Loggia dei LanniJJ, do retrato em bronze 
de Bindo Altoviti, da "Nympha", que está no Loume ou do 
"Crucifixo" do Escurial, hs  uma distaiicia que ao menos pre- 
cisa de apoio. Não é que em Minas, onde existem alguns de- 
serhos de Pietro Jacopo Baroechi, dito Vignola não possa 
possuir um Cellini. Não é que lhe falte belleza, mas falta-lhe 
constataçio. Como e de onde o caboclo do Mx-ro de São Se- 
bastião de Ouro Preto o obteve ? 

Depois não é o primeiro que vimos no genero em Minas. 
Trae-nos a memoria para que possamos determinar o 

local, si em l'irsdentes, em S. João D'El-Fiey i u  alhures. N%o 
lanpmos uma affirmativa pr6 ou contra, apenas u m  duvida 
oriunda da falta de documentaçgo historica que acompanhe 
essa peça de fino lavor art.istico e bella expressão. Mas vae 
uma grande admiração por esse caboclo brarileiro que regei- 
tou as melhores propostas, envolr~endo vultuosas qusntia's, 
offertadas por exploradores extrangeiros de antiguidades na- 
cisnaes, para entregal-o graciosamente ao vigario de Ouro 
Preto, Monsenhor João Barbosa de Castilho, que por suavez 
doou-o ao Museu de D. Helvecio. 

No gabinete do arcebispo ainda examinamos os velhos 
anoeis dós bispw de Marianna,uma interessante corrente tra- 



balhada com o ouro do Ribeirão do Carnio, uma CNZ pastoral 
de esmeraldas, offerta do povo de Santo Antonio das Cachoei- 
ras á D. Sylverio. 

Um punhado de legitimas esmeraldas da regiáo aguçou 
a gula de um collecionador de mineraes,que soube conter-se 
diante demas pedras mirificas que tanto atormentaram á 
Marcos de Azevedo Coutinho, Fernáo Dias Paes Leme, ins- 

. tigados pela. cubiça dos reis de Port,ugal. 
No andar terreg vimos ainda um bello mobilia,rioDom 

Joáo V., de diferentes t y p o ~  As cadeiras são estofadas umas, 
simplesmente lavradas outras, sendo a archiepiscopal de espal- 
dar e magnificamente esculpida. A unica que conhecemos no 
genero. 

A residencia do sr. Arcebispo de Marianna está longe de 
ser luxuosa, não tem 6 aspect,o de um palacio carregadode 
vestusta nobreza, mas é confortarcl como convem a alta dighi- 
dade de um ill~istre represent,ant,e do clero. 

Tendo sido D. Helvecio o propugnador das homenagens 
prestadas ao Aleijadinho no momento do segundo centenario 
de seu baptismo, sendo pelas virtudes civieas e moraes que o 
exornam viilto rle alta envergadura no meio social brasileiro. 
iião 6 demais que fixemos a sua biogriphia oeste estudo, 

D. Hdvecio Gomes de Oliveira é capixaba, da cidade de 
Anchieta, no Espirito Santo. Pr~fessou >a Pia Sociedade 
Salesiana, que nos tem dwlo numercsos principes da egreja, 
corno d. Aquino, de Matto Grosso, D. Manoel de Goyaz, 
d. Malari, de Jacarezinho c oiitros. Fez estudos de philoso- 
phia e theologia na Universidade Gregoriara, de Roma. 
Ordenou-se presbyt,ero em Cuyabít.Eleito bispo de CorumbU, 
foi transferido antes de sagrar-se para o Maranhão onde esteve 
quatro annos. Elcito bispo titular delrerissa e coadjutor de 
D. Sylverio não chegou a exercer a cmdjuctoria, pois teve 
logo de substituir seu antecessor, tomando posse do arcebis- 
pado em 22 de Novembm de 1922. Foi presbytero 17 annos e 
bispo 4 e já 6 arcebispo de Marianna ha 7 annos. Milito via- 
jado, culto, 6 iim homem de aeçáo. Administrador previdente 
e intelligente, ainda agora está edificando um Seminario Maior, 
obra em cimentc armad3, para mais de mil contos, porque 



est,e era o orçameqto primitivo. Tamhem está transformando 
o velho palacio episcopal em ggmnasio dc regimen analogo 
ao P d r o  II e realisando uma serie de refornias no velho semi- 
nario. A sua estatura é elevada, são 57 annos robustos, ubrin- 
do-se de continuo num sorriso franco, que lhe envolve de sym, 
pathia e benevolencia toda a figura. 

Provindo aris interesses religiosos de sua provincia eccle- 
siastica, eleva tambem a moral e a disciplina do seu clero- 
sem se desmiidar do alimento de suas ovelhas. A sua acção. se 
faz sentir por toda a parte. Pastor de uma epoca. dynamicr. 
tudo cura e prove. Funda collegi3s, cria parochiw, incentiva 
patriotismo e adquire amizades por toda a perte e em todas 
as camadas sociaes. Marianna velha cidade episcopal, quas 
sempre indifferente a acção dos seus bispos comprehende-o 
e elle lhe dedica todo o affecto da sua grande alma bemfazeja. 
Ouvem-n'o todos, acatam-11-'o e, mais que isso, o estimam siri- 
ceramente. 

D;ts alturas do Palaoio descortina-se a cidade. A primeira 
cidade edificada iio Brasil sob planta foi Marianna. Foi esta 
traçada em 1743 pelo sargento Alpoim e permanece até hoje 
quasi a mesma. O Ribeirão do Carmo serpea no fundo do valle. 
Os acidos e compostos de mereurio e arsenico que lhe deswje 
a Mina da Passagem matsm-lhe os peixes, tornam-n'o i t &  
proprio ii certas molestias da pelle. Mas uma pequenina par- 
cella de ouro mla ern s u a  areias. 

E' por isso-que rle longe eni longe ainda se vêm em pleno 
leito do Ribeirão do Carmo algumas bólas de baeta vermelha, 
de cerca de um metro de eixo a prender palhetas que rolem, ou 
ainda alguns faiscadores a desviar a corrente e a fazer girar 
as batêas onde encontram a pinta (10 ouro. A cidade assim con- 
serva.* t,ypicament,e colnnial. Tocar-lhe na respeitavel v e  
tustez para edificar ridiculos edificios como o de Telegrapho 
Nacional é um crime, é tocar-lhe impied0sament.e na linha 
caracteristioa dos tempos em que foi séde das capitanias de 
S. Paiilo e Minas, em 1715, sob o governo de Dom Braz Bal- 
ihazar, que nella residfu, bem como Dom Pedro de Almeida, 
Conde de kssumar, que suffocou em 1720 a revolta de Felippe 
dos Sántos, em Villa Rica. 



Deixando S. Pedro, ladeira a baixo, divisamos quasi em 
frente R BzsiXca um chafariz antiquissimo, meio csrcomido* 
com os dois golfinhos de caudas entrelaçadas, alimentaiido 
com a sua soberba lympha i s  necessidades dos muradares 
daquellas bandas da cidade e os viandantes que, como nós 
ao acaso alli passam. 

Enfrentamos as egrejas do Carmo e S. Francisco, prandes 
massas bar6cas, fronteira4 ao edificio do Forum e cad&a, for- 
midavel pelo seu aspecto de resistencia. As construcções são 
attribiiidas a mestre Arauca. Ambas da primeira metade d.> 
XVIII seculo. 

Os portaes esculpidos em pedra, bem corno o arco e 
columnas em que sc apoia o côro de S. Francisco sáo attribui- 
dos, junt,amente com os pulpitos entalhados, ao Aleijadinho. 

São dignas de nuta as pinturas dos tectos. Interiormente 
estão muito aquem das egrejap de Ouro Preto e S. João D'El- 
Rey. Exteriormente é facil a constabação. 

O antigo Aijube de Mariil~ina é o mais bello typo colo- 
nial existente na cidade. P ~ r t a s  e janellas de pedra e em hellos 
arcos. Sobre a janella central do andar superior um fino me- 
dalhão de pedra esculpida Saccadas de gradil, folhas de portas 
almofadadas e de grande exaessura, beiral simples. Toda a 
casa é de pedra. Apesar de ser construida para aljube, s e  
gundo planta vinda do Maranhão, tem o caracter de um solar 
nobre, comparavel á "Casa dos C~ntus",  de Ouro Preto. 

Está o aljuhe hoje transforma.30 em typógraphia episco- 
pal. Por elle sc penetra na sacristia da Velha Sé. 
A S6 de Marianna, toda de adôbe, foi constr~iida em 1750. 

Pgis, apesar de ser const,mida de taipa e madeira, a cerca 
de 180 annos, está integralmente conservada at,é hoje. Os alta- 
res de madeira esculpida são doirados a ouro fosco e brunido. 

Os tectos pintados, conservam, quanto ás figoras a ori- 
ginalidade primitiva. O da Capella Mbr tem figuras de sant,os 
bem conservadas, embora mãos menos habeis tenham feito 
no septu central e nos angulos desenhx e outras decorações 
desagraciosas. No tecto da grande nave ha um primitivo r e p r e  
sentando a Ascenção de Nossa Senhora ent,re anjos. Ahi per- 
msnecem as sds bandeiras dos batalhões de voluntarios mi- 



neiros que estiveram na Guerra do Paraguay, circundando o 
escudo imperial. Brllo pleito, digno de louvor. Uma grande téla, 
representando a Senhora da Conceição enche todo o altar-mór 
que é simples, emb3ra de marmore. O arco do retabulo 6 de 
madeira esculpida. A não ser o marmore do altar mór não ha 
pedra na Sé de Marianna. Um sgberho gradil de caviuna, 
com balaustres espiralados, at6 mais de dois metros de altura, 
separa o local do cabido do corpo da egreja. 

Talvez seja uma rias péças interessantes dest,e templo. 

Os pulpitos são bem trabalhados Lindos paramentos, 
abundante prataria, em castiçaes, cruzes, thurybulos, navetas. 
lampsdas, ambulas e ostensorios possue a matriz de Marianna, 
tudo trabalhado ao sabor da epoca 

Mas ha uma grande falta que não podemos calar. E' que 
nsquelle ambiente de lima vetustez digna, surjam revestindo 
o chão sagrado pelos corpos de tantos filhos da terra ladri- 
lhos de cimento, de u m  arte irrifiaria , num desenho monotono, 
onde ás velhas sepulturas immergiram, talvez para sempre. 
NBo houve nquella mesma preoccupação com que foram subs- 
tituidos os do Carmo, de Ouro Preto, sem quebra da linha 
artistica do templo. 



VI11 

SABARA' 

Pa.ra nós paulistas Sabará tem uma grande attração, pois 
constituindo com Marianna e Ouro Preto aq avança& dxs 
nossas bandeiras foi o campo de acção preferido pelo espirito 
ousado de Borba Gato, marido de Maria Leite, a morena for- 
mosa, filha de Fernão Dias Paes Lemc. 

Emprehendedore, resoliito, tempera de aço, Borba Gato 
foi uma das figuras mais representativas desse pugilo de auda- 
ciososos avent,ureiros qiie; para fundar a nacionalidade, não 

-media sacrificios diant,e dos perigos da terra descnnhecida, do 
insidioso gentio ou da petulancia extrangeira. 

Visitar Sabará é reviver uma pagina do S. Pa!ilo tradi- 
cional, é traduzir para a Historia do Brasil uma das mais 
nacionalist,as fapnhas, do dominio da terra, do orgulho varo- 
ni I da sua gente. 

A passagem entre Boiba Gato e Don Rodrigo de Castello 
Branco, não f3i menos temerosa, nas suas consequencias, que 
o avanço sobre as miss6es jesuiticas do Paraguay. Aqui jo- 
gava-se com a vicia contra os penhascos guarnecidos pelos ca- 
techumevos dominados pelos jesuitas. 

Era a defesa do territorio encorajada pela metropole, 
aili era a propria autonomia que se rebeliava contra a Me- 

O perigo que alli era passageiro e glorioso, era aqui cons- 
tante e temeroso. 
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Rever, pois, a Sabará 6 cqmo que a ronmria ao grande 
templo onde nossos antepassados retemperaram as fibras 
do sei1 caracter. 

Esse episiidio é O esboço do grande drama da Ioconfi- 
dencia, prodomo do 7 desetembro de 1822. Num e noutro esti- 
veram ligados mineiros e paulist,as, si não materialmeote, 
certo, na consriencia civiea que n x  havia de arrastar á In- 
dependencia. 

Peia manhan, a vista panoramatica de ~ a b a r á  6 agrada- 
vel. O rio das Velhas corta-a em duas porções. ligadas outrl- 
ora pela Ponte Saldanha Marinho, coustruida pelo velho en- 
genheiro dr. Dumont, depois grande fazendeiro de café em 
Ribeirão Preto, de cuja prole sahiu o pae da aviação - San- 
tos Dumont. 

O engenheiro Dummt, de origem francezd, viera para 
Diarnantina ainda bem moqo. Mais tarde casou-se na familia 
Santos. Foi por essa epocha que construira. a celebre ponte 
de nmdeira que Sabrtrh conservara e deveria ter conservado 
como uma tradicional reliquia. 

No governo do sr. Mello Vianna suhstituiram-n'a por 
outra de cimento armado, cuja vasão defficiente não comporta 
dois automoveis em sentido contrario. 

Não teria sido difficil constmir a nova e elegante ponte, 
consenvando a velha. 

Sahará possue bellos templos. 

A Matriz muito bem decorada internamente, segue os 
estylos barôcl e romanico. 

Com o correr dos tempos as suas arcadas interno-lateraes 
foram muito melhoradas. As piirtas que dão para a sacrixtia 
são interessantes, como obra de talha e as velhas pinturas do 
altar rnór, precissas. 

A facliada. rom as suas duas torres e frontespieio trisn- .%!I 
gular, não condiz com a epoca aurea da mineração. Era uma 



capella mstica e ampla, onde artistas diversos, em epochas 
varias, prestaram seu concurso. Uma das mais interessantes 
obras de arte é a pia baptismal em pedra, não lhe ficando 

i nferior a haluastrada em jacarandá. São magnificas as com- 
modas da sacristia, onde são guardadas as alfaias. 

A egreja do Carmo é tima obra prima. As linhas externas 
traem o desenho do Aleijadinho. Poderá não ter sido coiistrui- 
da por elle, como as egrejas de S. João D'El-Reg, mas aquelle 
movirnent,~ de linhas, de um b ~ r a c o  original, a disposipão dos 
planos, o frontespicio, as torres equilibradas e até o material 
empregado sob uma disposiç8o propria, indicam a concepçao 
de uni art.ista sem segundo na sua rpocha e na arte decorati- 
va brasileira. A ella nos referimos ao tratar da obra do Alei- 
jadinho, capitulo Ouro Preto. 

Na architectura particular, possue Sabará muita cousa. 
tradicionalmente interessante como o "Solar de Jacyntho 
Dias", com bello atrio, interessante oratorio e muita decoraçrio 
da epocha. 

A Collectoria Estadoal, com a sua fachada primitiva de 
longo beiral. 

Entre as suas precissidades possue Sabará dois chafari- 
zes : o do Kakende, algo mais artistico e um outro muito 
mais simples ; aquelle é monumental e alem de duas masca- 
ras que jorram agiia sobre uma, bacia de pedra psssiie uma 
corda de conde em relevo. O povo de Sabará deverá saber 
conserval-os como patrimmio da cidade tal qual a Egreja 
do Carm3. 



Caetê (ctla-etê), quer dizer segundo Theodoro Sampaio, 
a matta virgem, a niatta real. 

E' um dos mais an t ips  municipios mineiros, com cerca 
de 225 annos. Foi importante na rpochn das grmdes minera- 
ções. Resurge hoje de uma grande decadencia esperançado 
s a  industria siderurgica e na ceramica. 

As suas encostas montanhosas, tradicionalmente cober- 
tas de espessas mattas, tem sido desbastadas pelo consumo 
de carvão e lenha, cada ires mais amplo, devido ás industrias 
locam. Nito está longe a epocha em que a falta de combusti- 
vel cmstitua serio embaraço ao seu florescimento. 

Attrae-nos a Caet.6 sua velha Matriz que, como a egreja 
do Carmo de Sabark, pertence ao Aleijadinjo, mas cuja exe- 
cução ninguem ousara attribuir-lhe. Ha mcsmo quem d& 
outro autor so risco, mas somos levados a ciêr, por com- 
paração, pertencer ao mestre de Ouro Preto. 

A construcção, feita com intermittencias, deve ser at- 
tribuida á Frei Henriqiie, um dos seus vigarios primitivos, 
tão ignorante de cousas de architectura que não soube dispor 
as torres na linha da fachada. 

Maa os seus planos, que se suecedem, a movimentada 
linha decorativa, a porta esculpida ecm carinho traduzem, 
se não um dos mais bellos barseos do mestre mineiro de Ouro 
Preto, ao menos o seu sahor inconfundivel. 



Os altares tcni a graça decorativa da epocha, com volu- 
tas  differentes e cobertos de baldaquins. Dois pulpitos de 
madeira esculpida abrem-se nas paredes B meia nave. Tudo 
isso devia ter $ido primit.i+-amente dourado, hoje está reboea- 
do de branco, porque B mais facil commetter esse crime em 
nome do asscio que cnns~rvar OS hellos dourados dos tempos 
de D. lf2lsri:t Rorb?.. 

Não 6 sú nisso qiic se tme a irirn.talirlade pouco esthetica. 
de algiini vigxio noviço. Sn1)re s insgnificn, balaiistrada de 
jacarandh preto que corre a narc, p u a  que o vigario se não 
desse ao trahalho de subir aos pulpitos: foimodernamentecol- 
locada u m  giola de peroba rcsea onde sua rrverendinsima 
deve gorgesr sobre cousas do céo, quiç8 do inferno. A ico- 
noclsstia avança mais. Manchade roxo terra as bellas colum- 
nas que sustentam o coro, em pedra clara, para fingir niar- 
more. E' preciso tocar-lhes para qiie não erremoc: eni nosso jiiizo. 

A mat,riz do Caetê possiir alem do altar mbr, mais seis 
altares lateraes. Int,eressantissinios os arcos de pedra que, 
ligando as  columnas, siistentam o côrn. O d s  centro é chato e 
os dois lat,eracs cammtins. Quatro são as  columnas. das qriaes 
as  duas ccntraes emergem de pias de agiia henta, apnia(la8 
s o b e  sóccos que servem de plint,hos. 

Confe~sainus que s5o as  primeira6 que vimos no genero. 

As pias sRo decoradas com folhas de acantho numa dis- 
posição continua e original. A pia do pequeno haptisterio 
lat,eral, fechacio por uma porta de jacarand.5 preto milito bem 
torneada, 6 uma preciosidade de elegancia e distincção e é 
adornada no mesmo estplo deeorativg. A pedra da parede foi 
pintada para fingir marmore, t,eudo felizmente escapado a 
sanha detiirpadora a magnifica pia. 

Um grande blóco de pedra soberbamente talhado e tam- 
bem decorado com folhas de acaritho, tal qual as pias, c?nsti- 
tue u'a mesa inteiriça que está na 8acristía. Dizem que essa. 
meEa fora talhada num bloco de rocha que aflorax-a a meio 



da sacristia, numa grande originalidade e que sómuitosannos 
depois fôrs serrado e posta á um lado. 

Tantos crimes de lesa arte se tem commettido nesta in- 
teressante Matriz que pode bem ter visos de verdade o facto 
narrado. Ainda nos devemos s e ~ t i r  satisfeitos em encontral- 
a slli e não ter sido vendida como object,o archaicoaqualquer 
negociante extrangeiro. 

E '  muito bonito o lavabo da sacristia. Um painel de 
pedra em forma de nicho, com seus arcos e v~lutas.  Dais pol- 
finhos de caudas entrelaçadas estão esculpidos ao centro. 

De s u ~ q  boccas, por duas torneiras, no estylo da epocha, 
jorra a agua que cahe numa pia em forma de bandeja. A base 
é toda esculpida em curva  e relevos originados doacantho. 

Possue ainda a Matriz de Caeté espelhos em origii~nes 
molduras antigas e muitos ohjectos de prata de lei como 
cruzes, ~thuribulos, eastiçaes e lampadas. Mas dentre 
todos distinguiremos um formoso ostensorio em pratadoirada. 
As imagens nada tem de. extraordinario. 

A origem desta egreja tem tamhe~n s sua lenda. Era vi- 
gario da freguezia um certo Frei Henriquc, de origem portii- 
gueza. Portuguezes e braiileiros não se cosiam bem riesse 
tempo de emboabas. Dahi talvez a intriga. tecida. em torno 
de sua pessoa. O que é facto é que Frei Henriqueenvolvido 
na sccuseçáo de uni crime contra a honra de uma das suas 
ovelhas não encontrava meios de defesa. Preso, suspenso de 
ordens, fez voto de construir no locsl uma grande egreja caso 
fosse possivel demonstrar sua innocencia. Depois de todas 
essas provaçóes, quando ia ser condemnsdo, 6 descnhertoo 
autor da alheia deshonra. 

Frei Henrique a h i u  a esm~lar  e ccnseguiu assim edificar 
a egreja.As esmolas por certo não foram faceis e numerapas 
dahi a intcrmitencia da construcção que se verifica na falha 
da fachada, embora o plano mandado vir de TTilia Rica denote 
um estudo previamente elaborado. Alem dessa possue Caeté 



mais duas egrejas, sendo que a de S. Francisco possue iimtecto 
artisticamente derorado, embora a architect,ura esteja longe 
do lavor da Mat,xiz. 

A cirlsdc possue dois chafarizes publicoci, serulo XWI, 
porem desmantelados e com hlrriveis torneiras de metal amaz 
rello n3 iiltimo gosto do halcáa de roça. A continuar o aban- 
dono ein que cahiram, a futura geração descmhecrl-os-á. 

Quem visita Caetê não se pode furtar a visit,a da Serra 
a,- 

$$ 
d a  Piedade em cuja pico foi erigida a Capella da Senhora da 

6,  
V '  

Piedade ciijas virtudes são veneradas em todo o Brasil. 
i "; 
x,. O Pico da Piedade é envolvido por um circulo de raio 
. 

de seis leguas. O terreno nas encost,as da serra é vermelho, f 
k. coberto de frmdosa mattaria, que vae rareando at.6 transfor- 

mar-,,e numa vegetação depauperada e rasteira, onde as 
k' g; melastornac~ns, compgstas, eramineas, orchidaceas com 
B a festejada "Catuaba" cohrem as concavidades da serra onde 

conieçz a rarear a as ia .  
i '  
3 Catuaho 6 o elixir primoroso da longa mocidade, uma 

mina a ser explorada. 

Foi coiii a l w ~ n a  difficuldade que attingimos h cavallo 
aos 1783 metros <!r altitude ds. Serra da Piedade. Nessas al- 
t,uras em que de continuo descem as nuvens, envolvendo-nos 
n'uma hruma perigcsa, descwtina-se de fact,o explendidos 
panwamas que se extendeni por dose leguas em redor. 

A emoção é prgfunda na sua grandiosidade. Nem sempre 
se consegue um dia de plena luminosidade. Cominumente, 
corno se d ~ l i  nn momento em que o nttingimos, a visão é 
int,ermit.tente. Xnm rasgar de nuvens deseortina-se um sectoi. 
distante, onde se focalisam os raios solares. Dcpnis cahe a 
sombra sobre esse ponto e os ventos mudando de direcpão 
tocam as nuvens e descortina-se novo sector, muit,as vezes 
diametralmente apposto ao primeiro. Raro uma elevação com- 
pleta das nuvens nos perrnitte escolher o ponto a que 
võltemos o nnsso hinoculo. Assim durante unia hora que est-i 
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vemos no alto da Serra da Piedade descobrimos successiva- 
mente CaetB, Sabará, Macahubas, slli ao pé da serra, ~ a g h a  
&ta, Taquarussú, Santa Luzia, mais ao lqnge. 

Bello Horizonte porvilhada pelo ouro candente de um 
p8r de sal magnifico ostentava o reticulado geometrico do seu 
traçado. Mais dist,ante, como um gigante ,estirado, com a 
face voltada para o eéo, a grande Serra do Careça, ao norte. 
Ha no. alto uma area, como ums explanada artificial, de uns 
cem metros por sessenta. No extremo norte está assente a 
Capella da Piedade, rustica ermida, cujo prestigio miraciiloso 
é grande por dezenas e dezenas de leguas em deredor. Nesse 
ermo só a fO é que perdura. Não ha uma pouca dagua, não 
ha um abrigo natural. Apenas um pequenino cemiterio onde, 
após cada romaria, quasi sempre ficam em guarda um ou dois 
devotos. 

As LENDAS DA SERHA 

A ermida da serra tambem tem a sua lenda. Entre os 
f~ragidos portuguezes a q ~ i  chegados, tangidos pelo p a u t e  de 
SebastiBo JosO de Carvalho, Marquez de Pombal, estavam 
dois cavalheiros, tendo um o nome de Lourençi e outro o 
de Bracarena. DOS sobren3mes nada se diz. 

Ligados no infortuuio, vieram buscar esconderijo em Cae- 
tê, longe da politica e dos rumores mundanos. 

Haviam elles feito voto de edificar um templo a Nossa 
Senhora, na primeira terra de segurança em que se estabele- 
cessem. 

Em Caetê muito ouviram falar da appariçáo da Virgem 
da Piedade 8. uma menina muda. que em virt.ude disso se poz 
a falar. Opinava Lourenço que o templo fosse edificado a 
meia encosta, onde havia agua, madeiras e outros recursos. 
Teimava Bracarena que fosse escolhido o Pico da Serra, onde 
a apparição se dera. E assim foi feito. Lh esta até hoje a er- 
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mida na simplicidade alva da siia fachada triangular mettida 
entre duas torresinhas. 

4 0  fundo do templo ha accommodações para residencia, 
mas em completo abandono. 

-4 falt,a de agua, lenha, facil meio de transporte á poucos 
convidará a uma permanencia nesse bello ponto de vista e 
precioso sanatorio. A distancia de uma legua nada existe. 

Apesar de todas essas difficuldades a fi5 chri~tan fel-a 
surgir e manter-se radiosa como uni pharol, naquellas altu- 
ras, ha pertr> de duzertos anpos. 

A sua fachada guarda uma data esculpida na pedra 
-1770, ada  siia edificação, sabendo-se mais que, a venerada 
imagem da MBe de Deus, com n filho mwto ao colln, foi 
mandada \ ir  do Porto, por Rracarena. 

O povo brasileiro, comquanto não seja um agglomerado 
de fanaticos, é crente, dnhi, em data certa do anna povoar-se 
to& a serra com milhares e milhares de devotos, vindos de 
perto e de longe, a part,ilhar dos jubileus. Lá encmtramos 
restos de edificaçóes de esteiras de taquara e coberturas de 
folhas de palmeiras, abrigos inventados para essas occasiões. 
Por essa occasiã;> forma-se alli uma povoação, dessas que se 
encontram no int,erior do Rrasil, como Canudos, guardas de 
um santuario. Nesse labiryntho, na maior promisciiidade, 
se juntam homens, mulheres, crianças e animaes. E' uma 
população hcterogenea, attrahida em parte pela fé, em parte 
pela ganancia de pequenos negxios e parte ainda pelas di- 
versões improvisadas. As procissões descem e sobem a monta- 
n b ,  fazendo poiiso nas capellas improvisadzs, á meia encosta. 

O jogo é disput,ado violentamente, os praseres faceis 
estimulados pela promiscuidade e pela catuaba. Dahi uma 
ou outra victima que sempre fica no eemiterio da serra, como 
guardas perdidos. Depois tudo acaba e, no silencio do ermo, 
siirgem os lobos e onçss a disputar as migalhas esparsas por 
entre as penedias. Esse festin leva dias e ai de quem se aven- 
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turar desprevenido, pois certo não deixará vestigios. 

O grande prestigio do Santuario da Serra vem de um 
conjunto de phennmenos que muito influe no espirito publico. 
Alem da apparição da Virgem á pequena muda, que desde 
então se poz a falar. ha ainda a crucificaçáo da Irman Ger- 
mana. 

Não 6 um phenomeno de estygmatizaçáo, como o de 
Campinas e outros casos. E' um caso attribuido, talvez erro- 
neamente, á catalepsia. 

Em 19 de Setembro de 1843, eram recebidas duas noviças 
no recolhimento existente junto á ermida. Uma dellas, Gcr- 

'mana Maria da Purificação, devota fervorosa, levou vida 
mystica inteiramente dedicada h Deus. O facto é que todos os 
anrms, a meia noite de Quinta-feira Santa, a Irman Germana, 
que' dormia numa esteira, nos commodos do recolhimento, 
que ficavam aos fundos do t,emplo, entrava em extase. 

Estendida sobre a esteira, braços abertos, pé sobre pé, 
cabeça pendida sobre o .peit,o, dava a impressão de unia cru- 
cificada. O estado de rigidez do corpo era completo. Ao meio 
dia de Sexta-feira Santa era ella levada na esteira para a egre- 
ja e, esse corpo completamente rigidn, esses braços que nin- 
guem conseguia mover, essas pernas que se não descrnzavam 
sem auxilio, se erguia e ficava apaiado á parede c3mo se esti- 
vesse suspenso numa cmz. As 15 horas, no momento em que 
a Egreja celebra o passameuto de Christo, voltava ella outra 
vez, sem nenhum auxilio para a esteira e ahi continuavana 
mesma postura at6 sabhado da alleluia pela manhan, rio mo- 
mento em que o padre, celebrando a missa, volta-se para O 

povo e diz-"Ecce Agnus Dei, icce qui tolli peccata mundi". . . 
Então a Irman Germana ajoelhava-se, asist,ia na nova 

postura o final da missa e depois, como si nada houvesse oc- 
corrido, entregava-se as suas ohrigaçbes quotidianas. 

Como exvlicsr o phenomeno ? Catalepsia ou outro qual: 
quer mysterio ? 



Varias pessoas estudarzm o caso O dr. Paccini, medico 
italiano, bem camo o sabio Saint Hilaire, quizeram magne- 
tizal-a e não o conseguiram. Os sabios allemães Martius e 
Spix attrahidos pela fama de santidade da Irman Germana, 
quizeram tamhem estudar o phenomeno, mas ao chegarem b. 
Serra da Piedade não mais a encontraram. Era tarde. O bis- 
po de Marianna tinha feito transferil-a para o hsylo de Ma- 
cahubas, do outro lado d a  serra, no municipio de Santa Luzia 
do Rio d a  Velhas, para eevitar,agglomerações e explorações 
em torno dz irman. Spix e Martius, nem ao menos puderam 
emittir opinião sobre o sensacional phenomeno que vinha alvo- 
roçando o povo. 

Fdtava cump~ido o nwso roteiro, tinhamo, visitado se. 
não todas, as melhores ohras do insigne artista Antmio Fran- 
cisco Lisboa, o Aleijadinho, lima das fontes mais puras da 
arte nacional e a mais pessoal e original das ereayões barôcas. 
Assim, amenizando a profus% dos detalhes architectonicos 
com lendas e tradições, buscamos uma outra forma deau- 
xiliar a eonstmeção do grande edificio da nossa nacionaliilade. 



l i a  quem prefira a obra de S. Francisco de Assis, de Oiiro 
Prcto ; ha quem prefira a do Carmo, como ha quem prefira 
as de S. João D'El-Rey. Méra questão de sympathia. Aqui 
e alli encontramos sempre a mesma linha archit,ectoiiica. 

Na parte plastica a mesma finura de niodelado e sagaci- 
dade de interpretação. Só o predomonio de suggestóes nos 
induzirá a preferencias. Talvez o maior faetor a predminar 
seja o do ambiente. S. João completa maravilhosamente o 
conjunto. 4 moldura do horizonte, o temperamento n ciiltura 
tradicionalista do seu pov?, a harmonia do conjunto. 

Muita cousa ha nas igrejas delineadaq e executadas 
pelo Aleijadinho que não é sua. Assim, na matriz !do Pilar, 
pertence-lhe, apenas, a decoração a D3m João V. 

Pertencem com toda a segurança a Antonio Francisco 
Lisbôa as Egrejas de S. Francisco e Carmo, de Ouro Prrto, 
S. Francisco e Carmo de S. J o h  D'El-Rey : Carino, de Saba- 
rá, Sanct,uario de Congonhss, São João do Morro Grande, as 
ermidss da Serra Negra, Tabócas e Jaguára, em Sabará. 
A planta da Mitriz de Caeté. Ainda são suas as fachadas das 
Mer& e S. Miguel ou das Almas, de Ouro Preto. 

Repiitava o meu velho amigo Diogo de Vasconcellos 
como a mais fina joia da cidade a Capella do Padre Faria, 
quanto a sumptuosidade interna, á fachada renascença, ao 
notivo que presidiu a decoraçSo com esmerados entrelaces 



e graciosos themas symetricos e dil-o francamente : "si, posem 
, . n o  exterior a forma Cem que dar, o interior em compensação 

não sabe para onde capacite mais o deslumbramento dos >lhos.'' 

1':sss opinião, aliás perfilhada pelo engenheiro Fiirtado 
de Menezes não abala nossa convicção a favor do conjunto 
harmonico das linhas externas de S. Francisco de Ouro Preto 
e externas e internas das de S. João D'El-Rey. 

Certo as linhas renascença que se estampam eni a Capella 
du Padre Faria constituem uma novidade de estylo em Minas. 
Dest.acam-nas o conjunto mais sensivel da obra do Aleijadi- 
nho. E' velho vezo da gente brasileira, na sua grande fartura, 
preferir o alheio, ainda que mau: Haja vistaa futura Cathedrsl 
gothica que o meio racial paulista nunca poderá sentir, por 
melhor expressa que se lhe apresente. Ahi está porque os fi- 
lhos da terra sempre se descuidaram do que possuem para 
pedir emprentimos. 

Razão do predominio do frontespicio renascença naquelle 
meio agreste de morros e valles profundos. 

Não sent,em os ouropretanos, de olhos voltados para a 
seducção progressista do presente, toda a belleza de um canto 
de suas velhas ruas, de seus antigos edificios, de suas pnntes 
de pedra, desses mil pequeninos detalhes que constituemo 
encanto, a harmonia do ambiente. 

Cegueira e inveja que os leva a desejar o peior em troca 
. . do melhor que herdaram de seus maixes. 

Não t,eve até hoje o Aleijadinho seu Conrado Ricci, 
qual Miguel Angelo. O que delle conhecemos, como biogra- 
phia, nos ver11 através das publicações de Jos6 Ferrcira Brêtas, 
estampadas em 1858, no Cxreio Official de Minas, nw. 169 
e 1'70, reimpressas nas Ephcm?ridee Mineiras de José Pedro 
Xavier da V-isa. Entretanto deve o Instituto Historico e 
Geographico Br.xsileiro possuir uma copia do original. Encan- 
tados tem ficado muitos poetas, mas sua obra de ficção tem 
sido por demais superficial. 



Os\valdo de Andrade, Blaise Cendrars, Mario Andrada 
dedicam-lhe inspiradas poesias. E' só. . . 

Stint Hilaire, na segunda parte do primpiro volume das 
"'Voyages dans 1 'Intene~r du Bresil" declara sua admiração 
por Rsse genio da Sertão 

Diogo Vasconeellos, Furtado de Menezes, Annihal de 
Mattos, Djalma de Anrirada, Eduardo Frieiro e Manuel Ban- 
deira mais ou menas repetem o que disseJosé F'erreiraBretas. 

Angel Guidn, catheciratico de Historia da Arte, da Uni- 
versidade do Litoral, da Argentina e membril do IV Congres- 
so Pan-Americano de 'rchitectos, que vem de se realisar no 
Rin de Janeiro, concitou os artistas necionaes a buscarem na 
obra do Aleijadinho os verdadeiros motivos da renascença, 
não só brasileira, mas sul-america.na., Esse encorajamento é 
milito mais intelligente e produtivo. E' sempre o extrangeiro 
que nos ensina a .valorisai. o que é nosso. 

Nercu de Sampaio, Alexandre de Alhuquerque, Ricardo 
'Severo, Jos6 Marianno Filhs, Paul Meytre, José Wasth 
Rodrigues, Paulo Vergieiro I.opes dc Leão, C A Gomes 
Ca~dim,  José Maria da Silva Neves, Edgard Parreiras, -41- 
fredo Norfini e tantas outros artistas tem encontrado moti- 
vos de emoção nessa obra. Todm attestam :o prodigio, todos 
se confessam pasmos e por isso pr?ciiram penetral-o obedecen- 
do-lhe os ensinnmentx e assim procurando dar nova direc- 
t,riz á uma arte propriamente nacima!. Os artistas se impres- 
sionam com as massas, com as linhas, c3m o colorido, com 
um determinado detalhe ; os poetas transbordam a galanteria 
do genio, a emoçãl falha e parcial de uma cortczania de fic- 
ção e os chronistas mais se proecupam com os acc~ssorios, 
com o apparato mundano. 

A penetração completa e il!ust,rada d a  obra, ainda não 
foi feita com elegaocia, ssguranqa e verdade historico-artistica. 

Mas a obra de psychdogia, a obra escripta para a pene- 
tração das massa3 popuhres, efsa tardará devido 9 nossa 



grande e invenc~vel morosidade. Exigc elia iiin conjuncto dc 
esforços, um senso estlietico mais aprimorado do que o que 
possuimo$ ou ensaiamos, apenas, em ligeirgs vdos. 

Depende do esforço critico descriptivo, illust,rado e com- 
mentado para instrucção das massas. E' o trabalho do critico. 
Corroboia-o o architecto, illustranílo-o pela sua obra creado- 
ra, d'um renasciment,~ nacional baseado na emoção obtida 
com a applicação da inspiração do mestre. Os hnmens de 
governo ainda não comprehenderam que a nrt,e é urna ílamma 
mciologica necessaria a textura da cossn nacionalidade. 

O Institiito Historico Geographico de São Paulo, tolerou- 
me hoje a tentativa do primeiro estudo de conjunto da obra 
artistica do Aleijadinho, talvez, uma tentativa de approxi- 
macáo nacionalista em beneficio da collectividade. Bem sa- 
hemos qiie falta-nos o cabedal preciso encoraja-nos, porem, 
o conselho de Guyau : "O !ivro escripto, por mais imperfei- 
to que seja, é ainda uma das express6ek mais elevadas da 
eterna tentativa de viver, n este titulo merece tolerancia". 
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Prudente de Moraes 

Numa das minhas excursões automobilisticas, fui dar 
com os costados em Itú. A lendaria cidarlinha, com sua reli- 
giosidade, sua velhice nohre e suas lages, possue hoje um ou- 
tro attractivo-o ~ u s e u  Republicano. O governo Washington 
Luis installou-o no casarão de Carlos Vasconcellos de Almei- 
da Prado, onde se reunira a Convenção de 1873. 

Pena é que, quando entregaram o predio a Affonso de 
Taunay - quem dirige carinhosamente os museus em S. 
Paulo - bivessem tentado remoç&l-o com vernizes e óleos, 
trast,es e arandelas de~t,es ricos tempcs. . . 

Mas estão guardados, ali, coisas e symbolos da propagan- 
da republicans. Entre dociimentos interessantes, ha retratos 
dos convencionaes, aliás, na maioria, horrives. Chama tam- 
bem attenção uma tela, de mais de metro, de Jonas de Barros. 
Representa a reunião celebre. Por signal que o esforçado pin- 
tor, querendo p81-a toda no salão principal da casa, teve de 
agrandál-o tres vezes, aiignientaudo-lhe janellas e portas. . . 

Mas, no meio das coisas valiosas recolhidas ao museu, 
uma impressionou-me de verdade- o escriptorio authentico 
de Prudente de Moraes. Tal e qual o grande ituano o m n t i -  
nha em Piracicaba, occupa a sala do rés do chão, logo a direi- 
ta. Aquillo é o documento mais eloquente n5o só da simpli- 
cidade do primeiro presidente civil da Republica, mas de sua 
serenidade, de sua aust,eridade. Estantes communs com livros 



e photographias dos amigos. Cma mesa commum. Cadeiras 
communs. Alguns outros objectos pohres. . . E' tudo de que  
Se compõe o gabinete de trahalho desse varão admiravel, 

Foi na realidade de tanta monta a austeridade de vida 
da nossa maior figiir% repiiblicsna civil, tão simples e serena, 
tão equilibrada, qiie seu nome passou para a historia dera- 
companhado de itrna anecdota alegre, dessas com quc ensaio 
(le transmittir 6s minhas hiographias um pouco de pitoresco. 

Era daqiielle escriptorinho, pouco além de uma cela. mo- 
nacal, que Pmdente, uma vcz ou oiitra, nos dias que lhe res- 
taram, sahia a procurar, muitas vczez, at.é no jiiizinho de paz 
da formosa terra em que se fez. 

Como eont,rastam com a sua maneira tranquilla de ser 
os seus gestos de valentia pessoal, entre elles, o ir acompanhar 
os despojos de ,seu ministro da guerra, que, para salvar a vida 
ao presidente, rahiu sob o punhal do alagoano Marcelino 
Bispo I 

Tanto mais cresce o seu destemor, qiianto mais se obser- 
va a historia politica do Brasil, onde os exemplos aodaqueiia 
fraqueza de Hermes da Fonseca, quando do enterraniento d e  
Pinheiro Machado, apunhalado pelo seu co-estaduano Manço 
de Paiva Coimhra. 

Prudente JosE de Moraes Barros foi um estadista na am- 
pla significação do termo. 

Sem a cultura c s: intelligencia de Campos Salles, excedia- 
o entretanto nas qualidades de administrador e politico. 

Sem a impulçividade, as expansões perturbadoras de 
Canipos Salles, foi mais energico doqueo restaurador de nossas 
finanças. 

Com a sua doçura e a sua prudcncia, Prudente seria capaz, 
de substituir Campos Salles e alcançar as realizações de Cam- 
pos Salles. Mas este, com seu temperamento apaixonado, não 
o substitiiiria, não realizaria como o outro a paz do Brasil, 
quando o paiz era uma fornalha a pleno fogo. 

Mas, comece-se pelo principio. Prudente nasceu em Itú, 
a 4 de Outubro de 1841. Foram seus paes José Marcelino de 
Barros e d. Catharina Maria de Moraes. 
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Cedo lhe faltou JosP Mareclino. Estudou com difficul- 
dade. Pas~ou ohscurament,e pela vida academica. Formado em 
aireito, em 1863, não voltou para a fidelinsima Itú. Prociirou 
antes a menos nohre Piracicaha, naquelle tcmpo, Constitui- 
ção, certo de que, na terra alheia, o santo de fhra. 6 mais mila- 
groso. Alli já morava e advogsva, aliis, seu irmão Maniiel. 
Ao lado do irmão mais velhq, tornou-se advogado proficiente. 

Por sigrial que muito mais t,arde, sendo Manocl eeriador 
federa1 e Prudente, chefe de estado, o depiitado A%~i2ugusto de 
Freitas, querendo apresentar seu eollega mineim Prisco Cavul- 
cante a Manoel, pioniineiou as palavras do estilo : - 

. - O deputado Prisco Cavalcante, de Minas. . . O senador 
Morats Barros, irmão do si.. Prudente de Moraes.. . 

A. isto, segundo Huinbeito de Campos, t,eria assim pro- 
testado Manoel : - . 

- Perdão.. . Eu sou o irmão riiais velho! Prudente 6 
que 6 m?u  irmã.^. 

Todavia Prudente, rijo ol~stante politico desdelogo, corno 
advogado tinha feitio proprio : fazia-se pagar por t,odo~, até 
pelos proprios eleitores seus. Mas nunca se cobrou senão 
modicsmente. 

Em 1866, foi a Santos desposar d. Adelaidc Gordo, filha 
do portiiguez Antonio Jos6 Gordo e irmã de Adolph? Gordo. 

Mettido na vida dr cidadinha, não eseapoii ao gostn da 
epoca. Pertenceu a mna sociedade literaria e amctilora do 
theatm. Davam-lhe a desempenhar os papeis severos. Por 
ter feito de frei Anselmo, num drarnalhão que delieiou I: bôa 
gente antiga, quando seus post,eriores adversarios qurrinm 
atazanhl-o, ignorando coisas graves a seu respeito, chsinavam- 
lhe pelo nome do santo henedit.ino, inaugurador do methodo 
escolastico. . . 

Vindo da monarchia, como Campr>s Salles e depois deste, 
foi como este monarchista liberal. Ilessa escols. politics, que 
ja se estabelecera pelo adiantamento fronteiriça da republica, 
-evoluiu para a ultima e nesta sr  alistou em 1876. Se 6 verdade 
que Prudente não acompanhou seu irmão, Manoel de bloraes 
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Barros, pois deixou de bmar  assent,o na Convenção de Itú, 
(1) vale frizar que adheriu ao movimento republicano quando o 
partido liberal ia dominar e chegou a regeitar então uma pre- 
sidencia de provincia. Naquelle tempo atrasado, - mais por- 
que ji< ficou para atrás do que pelos habitos politicos, devido 
a deserção, Prudente não mereceu com certeza, como hoje, 
a classificação dc trahidor, com que se baptizam os que ahan- 
donam os homens da situação nos processos lodosos em que 
se enterraram até a bocca. 

Prudente parecia o menos combat,ivo da p1eia.de que o 
rodeava : Campos Salles, Rdngel Pestana, Bernardino de Cam- 
pos, Francisco Glicerio e outros. Era contiido o mais sereno e 
o mais organizado, e, consequentemente, o mais efficiente na 
propaganda. 

Campos Salles e os demais impunham-se pelos arroiibos 
de oratoria e pelos artigos apaixonados. Prudente falou muito, 
é ccrto, falava com alguma fluencia. . . 

(1) Affonso Tauna? parece confirmál-o nas suas notas sobre a Acta 
da Convençáo de Itu. Vê-se dali que Prudente não figura no livro de pre- 
senpa. Accresce que seu nome escreveu-se na ultima linha do espaço reser 
vudo aos delegados de Constitui+ (Piracicaba). E com tinta preta, quando 
se  1avi.o~ o documento com tinta roxa. 

Eis as nomes dos convencionaes lançados na acta. Transcrevem-se 
mesmos os que não foram cscriptos pelo punho de Americo Brasiliense, 
rednctor e calligrapho do documento. João Tibirisi Piratininga (presiden- 
te), Americo Brariliense (secretario), Estanislau de Campos Pacheco. An- 
tonio Basilio de Sousa Paiaguá, Francisco e José Alvares Lobo, Antonio 
Nardi V;~sconcellos Jor.. Braz Carneiro Leão, José E&~dio Fonseca, Antonio 
Roir Sampaio Leite, Luiz Ferrae Sampaio, Teóphilo Fonseca, Elias .ilvares 
Lobo, João S. Costa riguiar, Joaquim Pires F. Almeida, Luiz A. Nardi 
Vasconcellos, Joaquim Rois de Barros, José Teresio Pereira Fonseca, Jo- 
sé Berriardo de Freitas, Manuel Fernando Almeida Prado, Joaquini ,Manuel 
Pachem Fonseca, Antonio Freire Fonseca Sousa, Antonio e José Sardi 
Vasconcellos, Manuel Costa Falcito, José Antonio Sonsa, Pedro Alenan- 
drino R. Aranha, \'ictor de  Arruda Castanho, João Tobias A y i a r  e Cas- 
tro, 7osé V. Piiito Mello, Carlos Vasconcellos Almeida Prado, Francism 
Emydio Fonsern Pachero, Joaquim Paula Sousa, Ignacio Xavier Campos 
,Mesquita, Antonio Joaquim Pereira Guimarães, Antonio Augusto Fonseca, 
Francisco Paula Cruz, .4ntonio Basilio Vaiconcellos Barros, Constantino 
José Santos, Carlos Queiroí Guimarães, Raphacl Aguiir Paes de Barros, 
Luiz Antonio Oli~eira  Cruz, iManuel Elpidio Pereira Queimz, Antonio Cer- 
queira, Jorge Miraiida, Antonio Benedicto Cerqiieira Leite, Evaristo Bra- 
sileiro Campos. João Jose Araujo Vianna, Alexandre Jeremias Jor., Theo- 
philo Oliveira, Azarias Dias hlello, Francisco José Camargo Andrade, Joa- 
quim Sampaio Góes, Francisco Glycerio, Francisco Quirino Santos, Antonio 
Carlos Silva Telles, Candido Barata Ribeiro, Ameiico Campos, José Maa- 
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Mas ouça-se o t,~gtemunho de Affonso Celso, scu con- 
temporaneo na camaia dos deputados geraes, o qual conta 
antes como causaria riso se alguem assoerasse, quando Pru- 
dente e Campos Salles se assentaram ali, que estavam nelles 
dois predestinados chefes de estado : 

"Seus discursos, recheiados de cifras e referencias a rela- 
torios e cutms documentos officiaes, demonstravam appli- 
cação, eepirito nnalytico, seriedade; mas quão compridos, 
quão monotonos ! Em ultima analyse, anódinos, delles ne: 
nhum damno resultou para a mona.rchii. Prudente foi escuta- 
do com attençã? at6 ao mein do primeir3 discurso. Do meio 
para' o fim houve debandada. 

Perseverou limitado numero de auditwes. Identica de- 
bandsda occorreu nas outras occasiões, aliás, raras, em que 

well Rudge, Nuno Mello Vianna, José Luiz Elaquer, Joaquim Taques Ai- 
vim, iWalaquias Rogerio SaUes Guerra, Antonio Francisco Paula Sousa, 
Joaquim Roberto Azevedo iMarques, Bernardino Campos, Francisco Assis 
Santos Prado, Tristão Silveira Campos, José Pinto Carmo Cintra, Antonio 
Joaquim Leme, ,Manuel Jacyntho Moraes Silva, Theodom Henrique To- 
i d o ,  Joaquim Antonio Silva, Antonio Francisco Araujo Cintra, Ladislau 
Araujo Cintra, Manuel Mornes Barros, Claudino Almeida Cesar, Balduino 
Amaral Mello, José Rocha Camnrgo Mello, Prudente Moraes Barros, João 
Eloe Amaral Sampaio, Bernardo Augusto Rois da Silva, Francisco Xarier 
Ahieida Pires, Domingos Soares de Barros, Pedro Aives Costa Machado, 
Luiz Antonio Carvalho, Americo Boaventura .4lmeida, Cesario Nazian- 
zeno A. Motta Magalhães, Joaquim Flariano Toledo Jor., Antonio Toledo 
Piza e Almeida, João Baptista Silveira Ferraz, José Raphael Almeida Lei- 
te, Antonio Joaquim Viegas Muniz, Bernardino Sena Motta ~Magalhães, 
Lu& Gonzaga Campos Leite, Jeronymo Pereira Almeida Barros, Toné 
Rois Paca, Antonio AIves Pereira de Almeida, Luiz Antonio Soura Ferraz, 
Antonio José Sousa, João Corrêa Leite Moraes, Antonio Dias Aguiar, Joa- 
quim Galvão Fonseca Pacheco. Antonio Dias Aguiar, Theóphilo Oliveira 
Camargo, Joaquim Augusto Sousa, Francisco A. S. Sousa. Manuel Arruda 
Castanho, Gabriel Toledo Piza Almeida, Balduino Ailello Castanho Sob., 
Francisco Pedro Soura ~Mello, Antonio S. Camargo Barros, Joaquim Sil- 
veira Rodri~ues, Antonio Joaquim Lisbôa Castro, Ubaldino Amaral, Je- 
suino Pinto Bandeira, Joào Licio, .hlanuel José E. Carvalho, José A. Prado 
Netto, Diogo Amaral Campos, Ladislau Amaral Campos, Luiz Augusto 
Fonseca, José Vasmnceilos A. Prado, Theóphilo Oliveira Camargo, Amelio 
Carneiro Silva Braga, Joaquim Pinta Oliveira, José Ribeiro Camargo, 
Cremildo Barata Ribeiro, Eduardo Oliveira Amaral, Cesario Mofta Jor.. . . 
- Paulo Lacerda, resumindo sua histaria politica do paiz no seu Di- 

reito Constitucional Brasileiro, dá n ConvenGo de Itú como tendo-se reu- 
nido em 1870.. . Além disso não se refere ao manifesto de 1870, primeiro 
passo nacional para a sequencia de que o 15 de Novembro foi," derradeiro 
termo e a Conven~ão de Itú, em 1873, a primeira consequencia. 



a figura espcctral do dr. Prudente, sobraçando pnpeis e calha- 
mnqos ameaçadores, se alçiii para a tribuna". 

Escrevendo, ainda os companheiros levavam-lhe vanta- 
geni. 

Outros mariejavam a penna como senhores della, traça- 
vam libelos de um jacto. Prudente era menos dextro e mais 
incorrccto. Com rclação a seu pouco conheciment.3 da lingua, 
prova-o bem aquelle precioso autographo que o "Diario Na- 
cional" mandou emoldurar e pendurou na sala de sua redac- 
çáo, no qual Prudcnt,e aniinta o telegramma recebido íIc Cam- 
pos Salles, crn 12 de Xovemhro de 1589. 

Priidcnte não se fez na Itepublica. J á ,  na rnonarchia, 
presidiu á niunicipalidade dc Piracicaba e elegeu-se deputado 
provincial, varias vezes, e foi deputado geral. Na Repiihli- 
ca, pertenccu ao triunvirato que governou provisoriamente 
S. Paulo, rio qual t.amhern estiveram Francisco Range1 PCS- 
tana e Francisco de Sousa Miirsa. 

As surpresas que coi.st.anteruente a vida traz não fmem 
expcrie~cia. Aquelle a quem, hoje, rnaltratarnoc 6 dc que, 
anianbã., clependemos. Vale um apnlogo o episodio que sc vae . 
seguir. O juiz de direito dc Piracicaha, ùr. Riifiro de Almeidrt, 
monarchista intransigente, não simyathizava coni Prudent,~. 
Por isso, náo só difficultava a advocacia do advcrsario como 
até o dcslust~rava. Sobrevêm os acontecimentos de 15 de No- 
vembro de 89. Prudente já se achava em S. Paulo. Avisados 
da grande rinva, setis partidarios sahcrn para a rua, em pas- 
seata civica que atroou os ares piracicahanos com bnmbas, 
musica e vivas. 

T\To outm dia Pmdente vae occupar o seu post,o no triun- 
virato cscolhido, n i  noite de 15, no Cliibc RepublicaIio, por 
acclamação do povo, sob proposta <te Americo de Campíx.Re- 
cehido r, governo das mãos do derradeiro presidente da pro- 
vincia, general Couto de Magalhscs, Pnidente fci encontrar, 
na coriespondencia official do antecessor, ainda por abrir, 
um officio de teor parecido com o dcste : - 

"Esmo. sr. Presidcnt.e da Provincia. 
Piracicaba acaba de ser theatro de scenas dcuagradaueis 

d e  que r. exa. precisava estar ao facto. Sob pretexto de haver 
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sido proclamado a republica, hoje, de manhã,na Corte, conhe- 
cidos desordeiros e vagabundos, do grupo politico do bacharel 
Prudente de Moraes, percorreram as ruas com vivorio, fogue- 
torio e banda de musica. Para que as arruaças não se repi- 
tam c se possa manter o iespeito as autoridades, requesito a 
remessa urgente de 50 praças, devi&ment.e armada5 e mu- 
niciadas. 

Deus guarde v. exa., O juií: de direit,o da corn-zrca - Ita- 
firo de Almeida. 

Se Prudente possuisse o temprramepto do magistrado, 
coitado de Rufiro ! Eunca entretanto o dr. Rufiro esteve tão 
garantido em Piracicaba. 

O novo delegado de pdicia, Manoel de Moraes Barros, 
nos primeiros dias, não fez outra coisa que guardar a residen- 
cia e a pessoa do juiz contra o (lesabafo dos republicanos e 
adesistas - concluiu meu informante, o velho clinico em 
Piracicaba, Abilio Tlaniia. 

Mas Prudente, nomeado por Dcodoro, geriu sosinho o 
futiiro estado até 1890. 

E' bastante sign.ificat.ivo o manifesto quc recebe11 dos aii- 
tigos monarchistas de S. Paulo, ao passar meses depois o go- 
verno p~ovisorio a Jorge Tibiriçi. Assirrr se iniciava o do- 
cumcut5 : 

,, Os governos que procedem com isenção de espiiito, só 
tendo em vista o hcm da patria, a obediencia 6 lei, o respeito A 
justiça, a economia dos dinheiros e a mais severa morrilidade . 
na administração, impõem-se ao respeito publico c conquistam 
os applausos dos verdadeiros patriotas". 

Encerram-no os signatarios, affirmando que Prudente 
desceu do poder mas subira no respeito e estima dos pnulistas. 

E pedem a Prudentc quc, no senado da Republica, para 
onde ia, empenhe sua actividade cm prol da federação, "fe- 
deração ampla, perfeita, sem sophismas, sem mistificações, 
completa, baseada na independencia reciproca dos estados, 
ligados unicamente pelo vincul? da mesma nacionalidade e 
da solidariedede dos grandes interesses de representação e 
da defesa exterior". 



Assignarii o documento : B. A. Gavião Peixoto. barão 
de Sousa Queiros, barão de Ja,guara, Augusto de S. Queiroz, 
Domingos Sertorio, marquês de Tres Rios, Antsnio Prost 
Rodovalho, Luis Lins de Vasconcellos, hlanoel Joaquim de 
Alhuquerque I.iris, Luis F. A. Maranhão, barão de Mello Oli- 
veira, Pedra A'rbues da Silva, &I. de Almeida Mello Freire, 
A. F. dc h e i a r  e Castro, A. Moreira de Barros, Delfino Cin- 
tra, Joaquim Celidoneo Gomes dos Reis, Frederico Abran- 
ches, J. J. Vieira de Carvalho, José de Soiisa Queiroz e J .  C. 
Leite Penteado. 

Note-se a ausencia de Antonio Prado, que estava na Eu- 
ropa, e de Joio Mendes, coherente ccm sua declaração de di- 
vorcio d:t politica. Exceptnadas urna oii outra nmis figura im- 
perial paulistana. como Raphael Correa,, Nicolau de S. Quei- 
roz, Jasé Aranha, João Cerqueira Mendes, Antonio Ribeiro 
dos Santos, t,odos os demais firrnaram 3 docdmento. 

Aliis, Priiderite amiude foi atacado pelos grandes nomes 
monarchicos. O proprio visciinde de Ouro Preto, sempre parco 
de elogios para os repiiblic.anos, com toda aquella inflexibili- 
dade, orgulho e altivez que lhe attribue Oliveira Vianm, dis- 
se, mais tarde, de P ~ d e n t e  : - 

- E' um homem ext,raordiriario ! 
Deixando a direcção provisoria de S. Paulo, Priidente 

foi presidir a Constituinte da Republica, transfeita afinal 
em congresso legislativo e desdobrado nas duas camaras. 

Kesse pasto, dizem os historiadores mais em evidencia, 
pila serenidade manquejou. Candidat.0 competidor dc Dco- 
dnro, quase vencedor; náo encarou com simpathia a eleição 
ao fundador do novo regime para Presidente do Brssil. E 
guerreou t,enazmente Deodoro. Iniciou a campanha tratan- 
do decortezmente o genrralissimo, logo no dia em que lhe 
dava posse. 

Da briga que, por um nada, ia enterrando o iecem-nasci- 
do regime, surtiu o golpe de estado de 23 de Noveinbr3 dc 91. 

Deodoro renuncia e morre dahi a poiicc. 
Ascende Floriano. Prudente e seu grupo ligam-se a elle. 

Prest,igiam todos os seus actos abusivos, inclusivcoque violou 
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a Constituição que mandava o vice-presidente em exercicio 
proceder á nova eleição. 

Apos ajudar Floriano a se collocar no poder, Prudente 
vem a S. Paulo auxiliar C. Salles, Bernardino, Tibiriçá, Gli- 
cerio e outros, nas hostilidades a Americo Brasiliense. Foi 
um dos primeiros dos 39 que firmaram a act,a de installação 
do governo Cerqueira Cesar, cm 5 de Dezembro de 1891. 
Seu nome vem entre os de Castella Branco e Ca~ripos Salles. 

Prudente coroou sua carreira publica como presidente da 
Republica. Succedeu a Floriano, o qual, talvez apenas por 
doente, "não se deixou levar pelo espirito de alguns facciosos 
que o aconselhavam a não entregar o governo". 

'<N- ao fosse o opportuiio fallecimento daquelle homem, 
em tal instante - cont,iiina um chronista - e não se sabe 
o que t,eria acontecido;'. 

Como B costume dizer-se, se Prudente não exisbisse para 
a kpoca, precisaria ser inventado. "A ditadura de Deodoro 
inquietou muita gent,e. O governo Floriano, dadas as condi- 
ções em que a revolta de Custodio José de Mello e Saldanha 
da Gama o collocoii, largamente contribuiu para irrit,ar os mais 
comedidos. A situação do Brasil, nessa hora de incertezas e 
privações, era melindrosa, portant,o". 

Elle pacificou, restabeleceu a ordem e tornou a lei res- 
peitada. 

Para attingir o seu desideratum chegoli a romper com 
F. Glicerio, sem duvida nenhuma quem ergueu o presidente 
até a presidencia. ,Mas tevc que lutar, porque o adversario 
era formidavel. Ademais, alia-se a Glicerio o vice-presidente 
Manoel \'ictorino, maguado com a volt,a inesperada de PN- 
dente ao exereicio do cargo. Prudente ~ o c i s a r ~ a  voltar. Victo- 
rino estava dando cabo do dinheiro da nação. O palacio do 
Cattete, adquirido ao conde dc Nova Friburgo, fora um dos 
grandes gastos de Vict.orino. 

Para agravar as difficuldades, explode no Rio, o desas- 
tre da expedição Moreira Cesar, contra os jagunços de Canu- 
dos, nos sertões da Bahia. "h opiniio exaltou-se de um modo 
incrivel. A principio, foi o espanto. Logo, um intenso agitar 
de conjecturas para explicar o incrivel acont,ecimento. Dis- 



seram que os jagunçcs eram inspirados e apoiados pelos mo- 
narchi~tas; que estes lhes enviavatu armas, miiniçõcs, dinheiro. 

A Rep~iblica estava pois em perigo. Cumpria salvlvSl-a. 
" Divers:)~ jornaes monarchist,as foram vitimas do sagrado 
furor, sendo queimado o material das respectivas officinas, 
na praça publica. Julio Gentil de Castro foi assassinado apa- 
ratosamente, para aplacar a colera piedosa da divindade insur- 
gida. Era uma tortura de duvidas cruciantes, diz Euelides da 
Ciinha". 

Num crescendo, de Março de 1897 em diante, as coisas 
pret.ejaram. 

O attentado de 5 de Píovembro do mesmo 97, que arre- 
bentou como uma apavorante desgraça, foi, no final das contas, 
o que revigorou Prudente. O piesidente, ás portas de um fra- 
casso, retornou com iin) prestigio como não grangeara ainda. 
A'cluelle seu pequeno manifesto lançado immediatamente á 
nação, correu toda a nação para protegêl-o. Glycerio e seu par- 
tido e seus candidatos piesidenciaes - L a i i r ~  Sodré e Fer- 
nando Lobo, tudo rodoii por sgua abaixo. Escreveu Prudente 
no documento alludido : 

"O precioso sangue de um Marechal do Exercito brasi- 
leiro derramado na defesa da pessoa do chefe de Estado, dB 
a certeza dc que os incumbidos da sustent,açáo da aut,oridade 
publica e das irstituiçõcs, não hesitam no cumprimento de 
seu dever, ainda mesmo qiiando levado ao extremo sacrificio. 
A nobir indignação popular manifestada naquellc tragico mo- 
mento, as iriequivocus provas de apoio e solidariedade dadas 
ao  presidente da Repiiblica, fortalece-me a c?nvicção de que 
posso contar c3m o povo brasileiro para manter com dignidade 
e desassombro a mtoridade de que estou investido pelo seu 
vot,o espont,aneo e soberano". 

Mas emquanto a autoridade se affirmava, a vida come- 
çou a se lhe ir. 

Ficou-lhe no coração a certeza amarga, de que por detraa 
do matador do marechal Carlos Machado Bittencourt, de 
volta de Canudos extincta. por detraz de Mareelino! estive- 
ram muitos dos seus contemporanens da campanha republi- 
cana. Queriam pagar-lhe com a suppressáo a obra de paz e 



ordem qiir iniciara.,A ferida não se fechou mais. Outra coisa 
não lhe arruinoli ;h saude e lhe abreviou a morte. 

S. Paulo, todavia, não lhe negou justiça. No seu retorno 
do Cattete, victoriou-o. E o enthnsiasmo cresceu com um dis- 
curso de J. J .  Seabra, entregando-o a seus patricios. O poli- 
tico bahiano falou da riia Direita para o Hotel de França, 
aonde se recolhera o ex-presidente. Não apenas o povo ano- 
nyin? bate11 palrnas a Prudente. Não apenas a situação poli- 
tics 3 acciamou. Tambem homens de responsabilidade e inde- 
pendencia, á frente João Monteiro, esse principe da intelli- 
geucia paulista, vieram a publico applaudil-o. Do hymno de 
victoria, muito expressivo apezar de gongórico, que lhe de- 
d i c o ~ ~  o mestre de direit,o, vale a pena extraliir este pedaço : 

"&r general da força é ser homeni temido e pode mesmo 
importar a gloria. Mas ser soldado da lei 6 tanto nos consti- 
tuirmos iiivenciveis quanta amados. Esta é a linha mais bri- 
lhante da grardiosa persondidade do ex-presidente da Re- 
publica. Guvernoii com a lei e na lei. E foi tanto mais admira- 
vel aqiielle homem que ao subir não encontrava vivo sequer 
o direito. Tinham d&olndo o pspirito da Republica. E rlle 
reanimou a lei". 

Cobert,q de ctz6o João Mont,eiro. Prudente fgi isso mesmo. 
Ainda ha pqucos dias, ;intonio de Moraee. Barros referiu-me 
dois gestos eloqiientes de sei. tio. Rclacionam com as deposi- 
ções do bar69 de Traipus e de Hercilio LIIZ, respectivamente, 
dos governos de Alagóas e Santa Catharina. Ambos guerrea- 
vam Priident.e, &s como estavam dentro da lei, Prudente 

repol-os, em 24 horas. 
Nossos administiadores republicanos não escaparam ao 

retalhsment,o, até da honra. O proprio Campos Salles pade- 
ceu-o. A honra de Pnirlente porém, consolidou-se a ponto da 
calumnia andar sempre longe delia como o diabo da cruz. 

Yas vesperas da entrega do governo a Campos Salles, 
José do Patrocinio rscrweu sohrc Prudente uma seiie de ar- 
tigos cor~ados por estas linhas : 

"Esta foi a politica do honie~n providencial, que deixa o 
poder, o Fabius Cunctator da consolidação das instituições. 
As suas mãos não derrainavam sangue, enxugavam lagrimas ; 
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o peso do seu poder só serviu para tarar a balança da equidade 
e do noss2 creditc; a sua palavra não fomentoii odios, mas os 
apaziguou. Aggredido brutalmente, eiie nunca scrviu-se do 
seu mandato para vingar-se ; nunca ultrapassou os limites da 
lei para acceitar o desafia das fac~ões. Só teve iirn favorito : 
O estatuto fundament.al da Republical. Este n seti conselho, 
este o scii assessoi.. Nunca foi sinão depositaria fiel da siia so- 
berania popular ; só em nome della agia, sem que c.infundisse 
cam ella a sua pi.ssô.t, que se conservou sempre despretcnciosa' 
mente chã. Tinha horror ao ruido em torno de seu nome ; 
~recisava de recolhimento c silenci3 para m e d i t ~ r  nos ultimos 
prol>lemas, que urgia resolver. O seu tempo empregava-o re- 
ligiosamente em cst.udar os negocios politicos e conhecia-os, 
nos diversos ministerios, com uma minudencia de chronist,a 
incumbido do diario meticuloso de um governo. Er'a iim es- 
miuçar continuo, incessante do direito e cia utilidade das ques- 
tões, sohre as  quaes t,inha de diecr. Kão valiam ante a siia jus- 
tiça inflexivel as suggest,ões da amizade ; formava o seu cri- 
terio no e.mme das provas e sentenciava sem cogitar na po- 
piilaridade da sustentação da, autoridade ou imp~y~ularidade, 
que pudesse advir. Com uma palavra podia muitas vczea ca- 
ptar as  dedicações mais fervorosas. Calava-a, ent,retanto, re- 
calcando os scnt,imentos mais grat,os, porque lhe parecia que 
ia ferir s lei. Usiirario do bem publico, preferia que o chamas- 
sem mesqninho a fazer concessões, ainda que justifieaveis, 
mas que cram na sua conscicncia de justo um 61ius para a 
naçUo. De iima coragem pessoal inexcedivel, preferiu passar 
por urri timorato, para não expôr pela tenieiiclade a ordem 
constitucional e o socego da Republica. Penitenciava pelapa- 
trin em desobriga do peccado original do nosso regime : O es- 
pirito da facção. Não era a sua pessôa que elle resalvava, mas 
a convalescença do sentimento da frat,eri.idaiie e tolerancia, 
iniermados pel2 guerra civil. Kão queria ~ ; r~voca r ,  nem hu- 
milhar os seus adversarios e inimigos, inflingindo-lhes a cons- 
ciencia na iinpotencia delles contra o seu poder coiistitucional, 
limit,ava-se a dominál-os sem ostentação. Xão houve injus- 
tiça de que tivesse conheciment,~ e não se empenhasse em re- 
parál-a. 



"Reflectido e tenaz, runca arriscou em aventuras o exito 
de uma medida. Tinha a hesitação baliitar dos fortes, dos que 
só resolvem para chegar perseverantemente ao fim. Por isto 
mesmo as suas decisóes eram irretrataveis. Sua autoridade 
era como o raio ; qiiand? se sentia o rumor de uma medida já 
ellc havia fulminado, saneando o ambiente em que se exercia 
a sua acçio. Inaccessivel a intrigas, zombava dos intrigantes, 
confundindn-os com finissima ironia. Um dia lhe foram dizer 
que um desterrado, despedindo-se na hora do eml>arqiie, dis- 
sera que havia de voltar e 3 esfaquearia, para heher-lhe o 
Bangue. 
- E' natural, observou Prudente de Moraes ; c) hnmem 

não havia de ir para o desterro dando-me vivas. 
Nunca pensru em desacatar os outros dois poderes cons- 

t'itiicionaes ; podia ter burlado o "habeas-eórpus", declarando 
o estado de sito, até a reunião do Congresso. Não quiz : a 
consciencia Ihe dizia que a repressão co~stitucional tiavia re- 
produzido o desejado fructo, e não podia servir-se da Consti-. 
tuição como escudo para um (lesabafo pesscal. Limitoii-se 
a registrar o procedimento dos juizes, para não invadir a es- 
phera de competencia do poder judicigrio. Não queria ser 
forte exaurindo a força constitiicional commum a t,odos os 
poderes. Cidadão exemplar, passoii pelo governo sem que a 
calumnia o pudesse arranhar na sua probidade immaculada. 
Não fez amigos a preço de concessões e de favores. Os que 
O aeu civismo e abnegação crearam em derredor dc si, sahiam 
de antemão que elle não conhecia senão a lei e só se julgalra 
obrigad3 a servir a patria. Uni justo na verdadeira sipnifica- 
ção e valor do termo, eis o que foi o santo, o martyr, ovarão 
probo que se recolhe h vida privada. Em honra de sei1 nome 
a Republica ha-de levantar um altar ao patriotismo, paraque 
nelle se celebre o ciilto d a  tolerancia e do amor h liberdade. 
Esse espirito viril só se deixou dominar por um terror : o de 
praticar a injustiça ; o de confundir o que era pessoal com o 
que era governamental. Todos podiam atacar livremente a 
Prudente de Moraes ; não fizessem porem k sua autoridade 
e á lei. Deixaria saudade salutar noespirito do povo, saudade 
que será o anjo da guarda dos governos constitucionaes, de- 



fendendo-os das tentações do arbitrio e da violencia. Foi, em 
uma palivra, um modelo de virtude e honra, de patriotismo 
e firmeza, de sabedoria e abnegação. Foi o sacerdote da pa- 
tria e pontificando a mima nova do governo civil, coube-lhe 
a missão sobrehumana de transubstanciar o sangue do mar- 
tyr  de 5 de Kovenil~ro no verbn da liberdade e (13. justiça, da 
lealdade e do devotainento para a rcdempção do nosso pas- 
sado e glorificação do nosso futuro". 

Não se esqueça de uni:: icfcrencia tio litigio acêrca tla ilha 
da Trindade, resolvido i.a administração prudenciana, sendo 
chance!ler rarlos nc Carvalho, muito ajudada a causa hra- 
sileira poi C:in~elo Larnprria, pienipotenciario do rei d. Car- 
10s dr  Portugal. Retiradas p3r um navio inglrz 11s signaes d i  
occupzçã3 ingleza, nosso criizadoi' Rcnj~mim Constant es- 
teve, acoli, nss inares da ilha, p:trs fazer desembarcar e plan- 
tar nas suas terras o marco hronzeo que assignsia o dorninio 
Iii.asil~iro. 

Ainda que doente, Prudente não se alheiou CIA politica, 
quindo desceu do Cattcte. Art,c nii sciencia, a polirica é uma 
cacha~a  terrivel.. . 

Lá, de Piracical>a, dirigiu a (iissidencia de 1901. Istn lhe 
valeu levar para o tumiilo maior desilliisão dos amigo: edei- 
xsr na t,erra rancoren que Jlunea se findaram, coiilc por exem- 
plo, 0s dr  C.'arripos Salles - feit.0 por elle presidente da Rc- 
puhlica. 

N ã o  i~hstante correr até hoje que a candidatura de C. 
Salles foi indicada por Prudente, Prudente, riiais t,arde, chefe 
(Ia dirsidencia, declarou, altq e bom Som, qiie a sua conncicn- 
cia "rião o acciiszva do peccado de haver coi.corrido para a 
aprrsent,açiío d~ nome de C. Salles". 

Isto provccou 11" outro aquelle revide do "Da Propagan- 
da 6 Presidencia" : - "Qualquer que teriha sido 3 senti- 
rnento que inspirou esta declaração, nuncil. deixarei de tribu- 
tar-lhe s mais profunda gratidá3 por esse fiiovime~ito de sin- 
ceridade que limpa a minha candidatiira de macula qiie lhe 
attribuiram os adversarios". 

Os ultimos meses de sua esistencia, viveu-as para a fami- 



lia e 11s antigos clientes ds  advocacia qiie elle interrgmpern, 
náo ohptante ter-lhe dado relativa abastança. 

O nariz judaico de Prudente de Moraes accentuava-lhe 
ares nazarenqs que confirmavam suaremota ascendencia isra- 
elita, registada, se me não engano, por Luis Gonaaga da Sil- 
va Leme. Coiriquanto de rasto angiilosi, t,csta curta, tinha 
uma phisionomia doce, reflexo talvez de seus olhos serenos 
posto que penetrantes, da sua barba patriarchal e quase bran- 
ca, senão mais ae seu teinpewmcnto meditativo e triste.Isto 
quando sua vida se apz~goii, em Piracicaha, aos 3 de Dezem- 
bro de 1902. 

Morreu com 61 annon. 
Com sua morte, esqiiecerarn-se por algum tempo anthi- 

pathia e rancores. 

Rendeu-lhe o Brasil honras excepcionaes. Falaram os 
parlamentos, gemeu a imprensa e o telegrapho viveu para os 
despachos de condolencias. 

Destes h3uve um que commoveu demasiado a familia 

do morto : - 
"Itesignação. Deus é misericordioeo ! 

Bsronesa do Serro Az~11". 

A baronesa foi uina das pessoas que mais vivo interesse 
tamaram peia saude dc Prudente. Havia nesse interessc sym- 
pathia e gratidão. O harão do Serro Azul fora assassinado bar- 
barament,e cerca de Ciiritiha, ao tempo da revolta. A viuva 
procurou em vão o cadaver do espoto para lhe dar sepultura. 
J á  Prudent,e presidia aos destinos da nação, quando um dia 
lhe annunciarzm qiie uma senhora, moça, vestida de ncgro, 
desejava falar-lhe. Prudente recehcu-a. I? ouviu-lhe os rpiso- 
diss que tiveram com? desfecho o fuzilamentg de Serro Azul. 
Feita a exposição, a baronesa accrcscent3u: - Baldados hão 
sido, sr. presidente, os esforços que tenho empregado para 
descohrir o cadaver de meu msrirl?. Roguei, suppliquei, exigi 
do governador de Curitiha (Vicente Machado) qiie nie desse 
ao menos, por eiitre as torturns por que t,enho pesado, a cun- 
solação de me mandar entregar o cnrpo de qiiem fora em vida 
modelo de dedicação e h o ~ d a d c . .  . Resolvi portsnto, deixar 



o meu estado e vir ao Rio pedir justiça ao presidente da Repu- 
blica. Disseram-me que v. esa. adorou sempre a justiça. Eis 
uma occasiáo propria para eu ficar convencida de que o pri- 
meiro governo civil se faz effectivamente justiça aos que della 
carecem. 

Prudente respondeu : 
- Volte a senhora para Cuntiba e procure de novo o 

cadaver dc seu marido. Eu lhe asseguro que o governador náo 
a estorvará nessa piedoa tarefa e que a senhora terá emfim 
o consolo de encontrar o corpo do barão do Serro Azul. 

E uma hora depois Prudente telegraphava ao governa- 
dor do Paraná, concluindo assim o despacho : - 

"Além do sentimento do dever, vae nisto o sentirnent,~ de 
humsnidade. E para que mais uma vez não sejam baldados os 
esforços da viuva, hoje mesmo 'telegrapho ao commsndante do 
districto ordenando-lhe que ponha á ~isposição da baronesa 
do Serro Azul a força de que ella precisar.. . "  

Logo depois a tituhr encontrou o cadaver do marido. 
Este episodio está na Cron. de J. Jacintho Ribeiro. Vale 

como a ultima penada nos traços - serenidade e energia - 
de Prudente. 

Alberto Torres, ministro da justiça no inicio do quadri- 
enio de Prudente, ao vir Mancel Victorino subdituir o presi- 
dente, abandonou o governo, por divergir da intervenção nos 
estados. F~rmosa quadra em que havia ministros de individua- 
lidades suas..  . Não seria entretanto a intervenção do caso 
Serrn Azul capaz de merecer a censura de Torrcs os de mtro  
elegant,e do espinto ou do sentimento. 

São os seguinte os filhos de Prudente : - D. Maria, 
casada com João Silveira Mello ; Gustavo, casado com d. Caro- 
lina Zanota ; d. Julia ; Prudente ; d. Carlota, casada com João 
Sampaio ; Antonio e d. Paula. 

Entre seus netos há os dois Prudentes ; um, filho de Gus- 
tavo ; outro, filho de Prudente Filho. 



PRUDENTE DE MORAES 

Um dia destes, indo a Bello Horisonte, vi acolá, eni mãos 
Policnrpn Magalhães Vioti, uma procuração do punho de Pru- 
dente, achada no archivo d o  causidico Frederico Abranches. 

Aqui vou repro~iiizi-Ia fielmente : - 
"Prudente .José de Moraes Barros, Bacharel formado 

em direito e advogado na cidade de Piracicaba. 
Pela presente procuração, por mim escripta e sssignada, 

constituo meus bastantes procuradores, n'esta capital, os srs. 
drs. Fiederico Jos6 Cardas? de Araujo Abranches e José 
Maris Cxrêa de Sá e Benevidcs - para qualquer d'elles 
chamar a responsabilidade o artigo (Sic) que, com o titulo de 
correspondencia publicoii o Dr. Heimes Plinio de Borba Ca- 
valcanti - em o n. 1463 - do jornal - A Provincia de S. 
Paulo, e no qual scu injuriado - atrozmente, podendo - re- 
querer a exibição do autographo, e licença para dar queixa 
como procurador - e assistir á todos os termos do proces- 
so, usar de todos os recursos em primeira e segunda instancia, 
executar sentenças, requerer t,iido quanto convier, para a quei- 
xa, e subst,abelecer os poderes d'esta - para o que concedo 
aos referidos meus procuradores poderes especiaes e illimitados 
protestando haver por firme e valiosos tudo quanto em meu 
nome fizerem. 

"Sobre uma estampilha de 200 reis no Imperio, com a 
effigie, do imperador, via-se : - S. Paulo, 2 de Fevereiro 
de 1880. Prudente J. de Moraes Barros." Firma reconhecida 
por Paulo Delfino da Fonseca". 

Com esse documento ficam mais uma vez illustradcs tres 
traços fortes de Prudente : cultura deficiente, amor da propria 
honra e a &litela que lhe presidia todos os actos da vida. 

Quanto a parte ultima, eu vos lembrarei que elle podendo 
dar a procuração a qualquer dos advogados republicanos, 
preferiu, para maior probabilidade de exito, outorgal-a a doia 
monarchistas conserr,adores. . . 
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(UMA PAGINA ESCRIPTA m CINCOEEÍTA ANNOS) 

Lucio de Mendonça 





Os republicanos brasileiros, á toda hora abocanhados pela 
reoordaçáo injuriosa de meia duzia de apostasias, das que ne- 
grejam na, chronjca de todos os partidos, se quizessem com um - 
nome só, que é um alto exemplo de honrada perseverança, 
tapar a bocca aos detractores, podiam lançar-lhes o bello e 
puro nome que coroa asta pagina. 

Quantos outros iguaes offerecem por ventura, desde o 
começo de sua existencia, os nossos velhos partidos monar- 
chicos ? 

Faz-se em duas palavras o elogio deste homem verda- 
deiramente grande, neste tempo em que o pódem ser os amigos 
da humanidade ; nascido e criado escravo até a primeira ju- 
ventude tem depois alcançado a. liberdade a mais de 500 es- 
cravos ! 

A nobre provincia de Sáo Paulo, que hoje O estima 
entre os seus melhores cidadãos, e que elle preza com o enthu- 
siasmo que lhe inspiram todas as grandezas democraticas, 
presumo que ba de ser grato ler, em um livro que é particular- 
mente seu,.a biographia, já hoje gloriosa deste bom repu- 
blicano. 

(1) - Publicada p elo "Estado de S .  Paulo" de 21 de Junho 
1930, data do 1: centenario do nascimento de Luiz Gama. 
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Se chegar a cumprir-se, como eu espero e desej9, o seu 
elevado destino, possam ser estas linhas obscuras fiel subsi- 
dio para chronistas de ~nelhores dias ! 

Nasceu Luiz Gonzaga Pinto da Gama na cidade de Sal- 
vador da Bahia, á rua do Bsngla, em 21 de Junho de 1830, 
pelas sete horas ; e foi baptisado, oito annos depois, na egreja 
matriz do Sacramento, da cidade de Itaparica. 

E' filho natural de uma negra, africana livre da Costa 
de Mina, da nação Nagô, de n3me Luiza Mahim, pagan : 
recusou esta sempre baptisar-se e de modo algum convert,er-se 
ao christianisrno. 

Era mulher baixa de estatura, magra, bonita, de um preto 
retinto e sem lustro ; tinha os dentes alvissimos ; era imperio- 
sa, de genio violento, inmffrida e vingativa ; de 

.olhos negros, altivos, 

No gesto grave e sombria. 

Era quitandeira muito laboriosa. Mais de uma vez, na 
Bahia, foi presa, por suspeita de envolver-se em planos de 
insurreições de escravos, que nã-J tiveram effeito. Em 1837, 
depois da revolução do dr. Sabino, naquella provimia, veiu 
ao Rio de Janeiro e nuuca mais voltou. Procurou-a 
o filho efh 1847, em 1856 e em 1861, na Côrte sem que a pu- 
desse encontrar ; em 1862, soube, por uns pretos minas, que a 
conheciam e della deram signaes certos, que, apanhada com 
rnaliingos desordeiros, em uma "casa de dar fortuna", em 
'1838, fora posta em prisão, e que tanto eila como os compa- 
nheiros desappareceram. Era opinião dos informantes que os 
amotinadores houvessem sido deportados pelo governo, que 
nesse tempo tratava rigorosamente os africanos livres, tidos 
como provocadores. 
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Nada mais, até hoje, pdde Luiz alcançar a respeito de 
sua mãe. Naquelle mesmo anno de 1861, voltando a São 
Paulo, e estando em commissSo do governo, na entdo villa ' 
de Caçapava, consagrou á mãe perdida os saudosos versos 
que se l&m, como nota de um sentimentalismo dissonaute, no 
risonho livro das "Trovas burlescas", que deu a lume com o 
pseudonymo de Getulino. 

Vê-se que é hereditario em Luiz Gama o profundo sen- 
timentalismo de insurreição e liberdade. Abençoado sejas, 
nobre ventre africano, que déste ao mundo um filho predes- 
tinado, em quem transfundistee com o seu sangue selvagem, 
a energia indomita que hzvia de libert,ar centenas de captivos! 

O pae de Luiz - outra analogia deste com Spartacus - 
era nobre, fidalgo, de uma das principses familias bahiauas, 
de origem portugueza. Foi rico, e, nesse tempo, extremoso 
para o filho : criou-o nos braços. Foi revolucionario em 1837. 
Era apaixonado pela pesca e pela caça : gostava de bons caval- 
10s ; jogava bem as armas, e melhor as cartas ; comprazia-se 
em folguedos e orgias : esbanjou uma boa herança, havida de 
uma tia, em 1836. Reduzido á pobreza extrema, em 10 de 
Novembro de 1840, em companhia de Luiz Candido Quintel- 
la, seu amigo inseparavel, que vivia dos proventos de uma 
casa de tavolagem na Bahia, vendeu o filho, como seu escra- 
vo, a bordo do patacho "Saraiva" ! 

Não sei se o desgraçado ainda vive, nem lhe conheço 
o nome que Luiz occulta generoso aos amigos mais intimos ; 
mas, ainda que jogador e fidalgo, a recordação da mostruosa 
infamia deve ter-lhe esbofet,eado, em tado o resto de seus dias, 
a velhice deshonrada. 

Remettido, dias depois, para o Rio de Janeiro, no mesmo 
navio, que partiu carregado de escravos, foi Luiz, com mui- 
tos outros, para casa de um cereeiro portuguez, de nome Vi- 
eira, estabelecido com loja de velas, a rua da Candelaria, es- 
quina da do Sabão. Era negociante de estatura baixa, cir; 
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cumspecto e energico, que recebia escravos da Bahia, a com- 
missão. Tinha além de iim filho peralta que estudava em col- 
legio, umas filhas já crescidas, muito compassivas e meigas : 
a senhora de Vieira era uma perfeita matrona, cheia de pie- 
dade. Tinha então Luiz 10 aunos. Todas as mulheres da casa 
se lhe nffeiçoaram immediatsmente. Eram cinco horas da 
tarde quando Ilies entrou em casa ; mandaram-n'o lavar, ves- 
tiram-lhe uma camisa e uma saia da filha mais nova, deram- 
lhe de ceiar, e mandaram-n'o dormir em boa cama. 

Ainda hoje Luiz Gama, que é um dos melhores corações 
que eu conlieço, lembra-se commovido daquella boa gente 
que o recebeu com tanto afago. 

Mas foi por poucos diss : dalli sahiu logo depois chorando 
amargamente e deixando as suas boas amigas chorosm tam- 
bem de o verem ir. 

Era em 1840 ; foi vendido nsquella casa, ao negociante 
e contrabandista alferes Antoni.~ Pereira Cardoso, o mesmo 
que, ha oito ou dez annos, sendo fazendeiro no municipio de 
Lorena, da provincia de São Paulo, no acto de o prenderem, 
por haver matado á fome, alguns escravos em carceres priva- 
dos, já velho de setenta annos, se suicidou, atravessando O 

craneo com uma bala de pistola. 

O alferes Cardoso compr~u Luiz em um lote de cento e 
tantos escravos e levou-os todos, pois tal era o seu commercio, 
a vender para a provincia de São Paulo. 

A pé, com dez annos de edade, fez Luiz toda a viagem 
de Santos at,é Campinas. Escravo, sahido de uma infancia 
tragica, descalço, desamparado, faminto, subiu entre um ban- 
do de escravos aquelh aspera serra do Cubatão, por onde, 
annos depois, não ha muitos annos, lembra-me que passámos 
juntos os dois, eu estudante que voltava para as aulas, elle 
advogado que voltava da Côrte, abastado, jovial e forte, com 
um cesto de frutas para a familia. repotreado no assento ma- 
cio de um dos mais ric& vagões da Companhia Ingleza. 

Foi escolhido por muitos compradores, na Capital Pau- 
lista, em Jundiahy, em Campinas, e por todos rejeitado, 
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como se rejeitam as coisas ruins, pela circumstancia de ser 
"hahiano". 

O ultimo que o enjeitou foi o respeibavel anciáo Francisco 
Egydio de Souza Aranha, pae do sr. conde de Tres Rios. 
Depois de o haver escolhido afagou-o, dizendo : 

-- & t i  um bom pagem para os meus pequenos. 

E perguntou-lhe : 

- Onde nascestes ? 

- Na Bahia 

- Bahiano !. . . esclamou, admirado, o exeellente ve- 
lho. Nem de graça. Já não foi por bom que o venderam tão 
pequeno ! 

O sr. conde de Tres Itios que esteve a ponto de ter Luiz 
para pagem, tem-no hoje c3mo um dos seus amigos mais con- 
siderados. Enjeitado como "refugo", com outro escravo 
bahiano, de nome José, sapateiro, voltou para casa de Caido- 
80, na cidade de S. Paulo, á rua do Commercio n. 2 sobrado, 
perto da egreja da Misericordia. 

Mli aprendeu a copeiro, a sapateiro, a lavar e engommar, 
e a costurar. 

Em 1847, tinha Luiz 17 annos, quando para a casa de 
Cardoso veiu morar como hospede, para est,udar humanidades, 
o menino Ant,onio Rodrigues do Prado Junior, hoje doutor 
em direito, o qual já foi magistrado muito de merito e reside 
agora em Mogy-Guassú, onde Q fazendeiro. 

Travaram amizade estreita, de irmãos, e com o estudan- 
te entrou Luiz a aprender as primeiras letras. Em 1848, sa- 
bendo ler, escrever e contar alguma coisa, e havendoobtido 
ardilosa e secretaniente provas ineoncussas de sua liberdade, 
retirou-se, fugido, da casa do alferes Cardoso, que ali&s o 
tinha na maior estima, e foi assentar praça. 

Termina aqui o periodo do seu captiveiro. 
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IV 

Serviu como soldado até 1854, seis annos ; chegou a cabo 
de esquadra graduado, e teve baixa do serviço, depois de 
responder a conselho por actos de supposta insubordinação, 
quando limitara-se a Imeaçar um official insolente, que o 
insultara e que soube emter-se. 

Esteve preso, o cabo de esquadra Luiz Gonzaga, de 1.O 
de Julho a 9 de Agosto, trinta e nove dias, que passou em lei- 
tura constante. 

Durante o seu tempo de praça nas horas vagas, fez-se 
copista ; escrevia para o cartorio do escrivão major Beuedi- 
cto Antonio Coelho Netto, que se tornou seu amigo ; e dahi, 
sem duvida, lhe nasceu a inclinação para o fôro. 

Serviu tambem como amanuense no gabinete do conse- 
lheiro Francisco Maria de Souza Furtado de Mendonça, 
que por longos annos exerceu na capital de São Paulo altos 
cargos administrativos, e Q ainda hoje cathedratico na Facul- 
dade de Direito. Luiz foi sempre seu ordenança, e pelo seu 
vivo talento, pela sua actividade e bom proceder, mereceu- , 
lhe toda s. estima e protecção, e delle recebeu proveitosas li- 
çbes de letras. 

Em 1856, depois de haver servido como escrivão perante 
diversas autoridades policiaes, foi nomeado amanuense da 
secretaria da policia, onde esteve at6 1868, época em que, 
por "turbulento e sedicioso' B, foi demittido, "a bem do ser- 
viço publico", pela reacção conservadora. 

A portaria de demissão foi lavrada pelo dr Antonio Ma- 
nuel dos Reis, seu dedicado amigo e ainda mais dedicado 
catholico, então secretario da policia, e assignada pelo dr. 
Vicente Ferreira da Silva Bueno que por este e semelhantes 
actos, foi escolhido desenbargador da Relação da Corte. 

A turbulencia de Luiz Gama consistia em ser liberal exal- 
tado e militante, em promover pelos meios judiciaes a liber- 
dade de pessoas livres reduzidas a criminoso captiveiro, o 
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auxiliar alforrias de escravos, na medida de suas posses, e, 
Bs vezes, além dellas, na medida de sua dedicaçáo, 6 causa 
santa. dos opprimidos. 

r 

Nesse anno de 1868, conheci Luiz Gama. Vi-o, se bem 
rne le~nbra, a primeira vez na typographia do diario liberal 
"O Ipiranga", de propriedade e redecyiio do meu irmão Sal- 
vador de Mendonça, e do dr. José Afaria de Andrade. Alli 
era o revisor de provas, e empregava os ocios do estudo em 
aprender a arte typographiea : tambem Luiz Gama era apren- 
diz de compositor, praticante do fôro e collaborador da folha, 
onde assignava com o pseudonymo "Afro". 

No anno seguinte, lembro-~ne delle entre os redactores 
do "Radical Paulistano", que eram Ruy Barbosa, Bernardi- 
no Pamplona de hfenezes, o dr. Eloy Ottoni e outros, e entre 
os oradores do Club Radical. Foi applaudissima uma sua con- 
ferencia no salão Joaquim Elias, i ma Nova de São José. 

Os radicaes foram, nos nossos iiltimos annos politicos, 
os precursores dos republicanos. A excepçáo de meia duzia 
de estacionarios ou retrogrados, entre os quaes Silveira Mar- 
tins, Silveira da Motta e Uuy Barbosa, em fins de 1869 e 
comeyo de 1871, os radicaes declararam-se aberhmente pela 
Republica. 

Por esse tempo, ou proximamente, fazia 1,uiz Gama a 
t3do transe a propaganda abolicionista; a sua advocacia era 
o terror dos senhores de escravos. Sei que teve a cabeça pos- 
t a  a premio por fazendeiros de S. Paulo, e tempo houve em que 
não podia ir da capital a Campinas sem risco de vida. 

Ha oito ou dez annos, foi Luiz Gs~ila á barra do jury 
de S. Paulo, processado por crime de injurias contra uma auto- 
ridade judiciaria : defendeu-se por si mesm3, brilhantemente : 
teve de referir grande parte de sua vida passada : s sala do 
tribunal apinhada de assistentes, onde estava quasi toda a 
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mocidade da Academia de Direito, a todo o mrmento wbria 
de applausos a voz do reu, a despeito da campainha do presi- 
dente ; o jury o absolveu por voto unanime, e foi 1,iiiz levado 
em triumpho até a casa. 

Conio defensor de escravos perante o jury, foi rriais de 
uma vez chamado á ordem, pelo presidente do tribunal, por 
pregar francamente o direito da insurreição : - Todo o es- 
cravo que mata o senhor, affirmava Luia Gama seja em que 
circumstaricia for, mata em legitima defesa ! 

Em uma caus?, celebre no foro de Sartos, em que o 
advogado contrario era ni~igueni nienos que o seu grande 
amigo José Bonifacio, ganliou Luiz Gama a liberdade de mais 
de cem escravos. 

ltecordo-me, como testemlinha presencial, de outra so- 
lenne occasião em que o nobre vulto de Luiz Garna se desta- 
cou a t,oda luz. Estava reunido em São Paulo, num palacete 
da riia Migiiel Carlos, eni 2 de Julho de 1873, o primeiro 
Congresso Republicano, da  provineia, presidido pelo auste- 
ro cidadão <Ir. Americo Brasiliense. 

Era uma assemblÉa imponente. Verificados os poderes 
na sessão da vespera, estavam presentes vintc c sete rcpre- 
sentantcs de niunicipios, agricultores, advogados, jornalis- 
tas, uni engenheiro, todos os membros do Congresso, nloços 
pela maior parte, compenetrados da alta significaqão do man- 
dato quc cumpriam, tinham na sobriedade do discurso e na 
gravidade do-aspecto a circumspecção de um Senado Romano. 

Lidas, discutidas e approvadas as bases offerecidas pcla 
"Convenção de Itú", para a constituição do Congresso, e 
depois de outras trabalhos, foi por alguns representantes 
submittido ao Congresso e afinal approvado, um manifesto 
B prgvincia, relativamente á questão do est,ado servil. No 
manifesto, em qrie se attendia mais á conveniencias poli- 
ticas do partido do que á pureza dos seus principios, snnun- 
ciava-se que, se tal problema fosse entregue á deliberação 
dc~s republicanos, estes resolveriam que cada provincia da 
Çnião Brasileira realisaria a reforma de accôrdo com os seus 
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interesses peculiares "mais ou menos lentamente", conforme 
a maior ou menor facilidade na substitnição do trabalho es- 
cravo pelo trabalho livre ; e que, "em respeito aos direitos ad- 
quiridos", e para conciliar a propriedade de facto com o 
principio da liberdade, a reforma se faria tendo por hase a 
indemnisa~ão e o resgate. 

Posto em discussZo o manifesto, tomou a palavra Luis 
Gama representante do municipi~ de S. José dos Campos. 

Protestou contra as id6as do nianifesto, contra as con- 
cessões, que n'elle se fazia á nppressão e ao crime ; propugna- 
va ousadamente pela abolição completa, imniediata e incon- 
dicional do elenicnt,~ servil. 

Crescia na tribuna o vulto do orador : o gesto, 9 princi- 
pio frouxo, alargava-se, accentuava-se, energico e inspirado : 
estava quebrada a calnia serenidade da sessão : Oa represen- 
tantes, quasi todos de pé, mas dominados e mudos, ouviam 
a palavra franca, vingadora e formidavel do tribiino negro. 
Não era já um homem, era uni principio que falava. . . digo 
mal : não era um principio, era uma paixão absoluta, era a 
paixão da igualdade que rugia ! Alli estava na tribuna, enver- 
gonhando os timidos, verberando os prudentes, alli estava, 
na rude explosão da natureza primitiva, o neto- da Africa, 
o filho de Luiza Mahin ! 

A sua opinião cahiu vencida e unica : mas não houve tam- 
bem alli um coração que não alvoroçasse do enthusiasmo pelo 
defensor dos escravos 

Dir-te-ei sempre, meu nobre amigo, que não estás isoln- 
do, no partido republicano, na absoluta affirniação da liber- 
dade humana. Tambern como tú, eu proclamo que não ha con- 
dições para a reivindicação deste immortal principio, que não 
ha contra elle nem direit,os nem factos que se respeitem. "Pe- 
reat niundus, fiat justitia" ! E é ignorar essencialmente a 
natureea dai "leis de instituição", querer que ellas respeitem 
"direitos adquiridos". Não é para Victor Hngo, riem para 
Castellar que nppellamos : é para Savigny o historico. 
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VI 

Ahi está, em meia duzia de palidos traços, o perfil do 
grande homem que se chama Luiz Gama. 

Filho de uma provincia que, c9m razão ou sem ella, não 
é sympathica aos brasileirhs do sul: emancipador tenaz, 
violento, inconciliavel, numa provincia inundada de escravos: 
sem outra familia a não ser a que constituiu por si ; Sem 
outros elementos que não fossem o seu forte caracter e o seu 
grande talento : atirado só a todas as vicissitudes do desti- 
no, ignorante, pobre, perseguido, vendido como escravo por 
seu proprio pae, enjeitado pelos proprios compradores de 
negros. Luiz Gama 6 hoje .em São Paulo um advogado de mui- 
to credito e um cidadão estimadissimo. E mais do que isso: 
é um nome de que se ufana a democracia brasileira. 

O seu passado é, como se viu, dos mais interesmntes: 
o futuro, se se der em vida sua o grande momento politico 
desta terra, ha de ler-se - sem a menor duvida o vaticinio 
- nas Iaudas de nossa bistoria. 

Seja como fbr, e ainda que mais não faça, é ja um nome 
que menora umlogar na gratidão humana, entre Spartacus 
e Johu Brown. 

São Gonçalo, Minas, 21 de Agosto de 1880. 



O PRIMEIRO POETA DA VILLA 
FRANCA D O  IMPERADOR 

Antonio Constantino 
(FOCIO CORRESPONDENTE) 



A ORIGEM 

Seu avô foi o velho mineiro Alferes de Ordenanças Ma- 
noel Marqucs de Carvalho, participante dos movimentos ini- 
ciaes da Villa, cujo nome figura nos documentos da fundação. 
Occupou cargos salientes, em &ocas famosa. 

Manoel, segundo verifiquei do seu testamento, era natu- 
ral da Freguczia cle S. João D'EI-Rey, bispado de Marianna, 
filho de Manoel Marques de Carvalho e de d. Thomazia Maria 
de Jesus. Em 1786, edificou uma capella, sob a invocação de 
-- A -  n .--.. A.. r- ,,,, +-, ," ~,~-~r l . ,  n..r mrieoi.io no. 
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que assignava, por estenso, Franc de Paulicéa Marques de . 
Carvalhos, com s no fim, personagem a quem se refere este 
trabalho. 

Francisco de Paiila Marques, filho do velho Manoel, 
figurou em varios cargos, tendo sido o constrnctor da primi- 
tiva Capella de Santa CNZ de Cóvas, hoje inexistente, no pa- 
trimonio doado a Igreja por seu pae. Uma carta de Franc, 
escripta em 16 de agosto de 1856, péde a Nenê Marques noti- 
cia "do estado da Capella de Santa Cruz de Cóvas, por nosso 
pae edificada". 

Que Franc nasceu Desta cidade, nenhuma duvida existe. 
Em carta que, a 1 de janeiro de 1851, escrevia, contava, cheio 
de saudades, lembrar-se dos "irmãos, parentes e amigos dessa 
Villa, que me viu nascer e onde se desabrochou a minha 
mocidade". A data do nascimento foi a 7 de setembro de 
1826 ou 1827. Isso se deprehende dcstes trechos da carta de 26 
de setembro dc 1884 : "a 7 de cxrente,dia de meu annivema- 
rio..  ." ; e "em 1838 ou 1839, quando eu contava 12 ou 13 
annos . . . " 

DA ACADEMIA- MILITAR PARA O SUL DO 

Revelou, na juventude, o penda pelas letras e armas, 
consegiiindo, após vencer difficuld d es enormes, matricular- 
se na Imperial Academia Militar do Rio de Janeiro. Antes, 
passoti a alegre meninice nas terras francanas que visitou, 
mais tatde, em 1844, 45 e comr$o de 46, ao obter licença da 
Escola. 

Em 1846, cessadas a8 campanhas da revolta do Rio 
Grande do Sul, com a derrota de Bento Gonçalves e o termino 
dos Farrapos, o jovcn militar francano, que trazia a alma de 
sonhador repleta de illusões, dispoz-se a partir para o sul do 
Imperio, em busca de todas a miragens que nos acalentam as 
aspirações incontentadas dos 20 annos. Poeta e sentimental, 
agitado, tambem, pclo sangue ardente da sua estirpe, não ou- 
viu os conselhos amigos de seu padrinho Joaquim da Rocha 
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Neiva, que secundava os pedidos paternos. O moço soldado 
partiu, deixando a tristeza em c& dos irmRgs. 

E, 39 annos depois, lamentava-se ao irmão Kenê : "Re- 
cordo-me, frequentemente, da nossa ditosa e saudosa infan- 
cia, dos bellos divertimentos da puericia, e tambem daqnelles 
felizes mezes que, em outubro e novembro de 1844, e em de- 
zembro de 1845 e janeiro de 1846, estive de licença nessa ci- 
dade, quando era militar e estudava na Imperial Academia 
Militar da Cdrte, donde a sorte adversa me desterrou para o 
extremo Sul do Imperio na fronteira da Cidade do Jaguarão, 
da qual só no fim de 1847 me retirei para esta capital (Des- 
terro), onde cheguei em 2 de dezembro desse anno, ha mais 
de 37 annos, portanto, ficando aqui encantado e prcso omnimo- 
damente a crear raizes". 

A sua vida de aventuras começa através de mil difficul- 
dades : privações, trabalhos, desconhecido do meio social. 

Passou quasi dous annos em Jaguaráo, no Rio Grande 
do Sul, e, nada conseguindo, mudou-se, em comcç3 de 1848, 
para a Villa de Sao Miguel, na costa catharinense, onde exer  
ceu p cargo de professor primario. Lá esteve uns trez annos, 
e, graças ás relaçóes que soubera travar, transferiu-se para 
a capital da provincia de Santa Catharina, Desterro (hoje 
Florianopolis), iniciando carreira brilhante, porém, sempre á 
mercê de enormes difficuldades financeiras. 

Quando, em 1851, se dirigia a Nenê Marques, solicit,ando 
a remessa dos aluguéres das casas, que lhe tinham ficsdo, 
aqui, por morte do p a ~  Manoel. exclamava : ". . .o  que ganho 
mal chega para passar com alguna distincção, não p63so eco- 
nomizar, é uma penuria ! Talvez melhor fizera eu ir para lá 
(Franca) par um cullegio ou um3 casa de negocio, ou de agen- 
cia ou de advocacia, porem, não sei se o faça ; e ainda mesmo 
que o quizesse fazer, faltam-me os meios, pois estou pobre 
como de principio, sern nada ter ajuntado !" 

AMBRGURAS E AMORES DO POETA 

Mas o sonhador era sempre o poeta, que cantava a sau- 
dade da terra natal e os dcidos desenganls do primeiro amar! 



Sim, os padecimentos da existencia sem recursos augmen- 
taram com a perfidia da primeira mulher que amou e se casou 
com outro !. . . "Sobre a vossa pergunta se jj. me acho casado 
com a pessoa de minha dilecção, que me foi promettida - 
escrevia elle ao irmão, a 17 de janeiro de 1851 - respondo 
que não ; pois tudo se desvaneceu por culpa della, que, apesar 
da f6 dada, se entregou a novos amores e me sacrificou, casan- 
do com outro.. . Vivo triste, meditabundo e pensativo, as 
vezes immeno em profunda melancolia, outras estudando a 
Natureza, e, raras, me distrahindo da recordação de tantas 
maguas passadas !" 

A sua lyra, ferida, tangeu nesse tempo, wmpondo o seu 
livro de versos, onde cantava os amores mal succedid~s. Na 
mesma carta accrescentava, sobre o livro : "Offereço-vos a 
obrinha, que a esta carta acompanha, insignificante producto 
de algumas meditações minhas " E, mais adiante : ''X.B. 
Não váe ja a obrinha, porque quero primeiro mandal-a im- 
primir". 

Infére-se que a vontade era remetter os origináes do 
trabalho. Mm que obra era? Delia nenhuma lembrança ficou.. . 

Entretanto, os males do coração curaram-se, rapidamente. 
No anno seguinte, 1852, a 15 de março, a alta sociedade 

catharinense assistia, em Desterro, ao casamento do joven 
militar e talentoso escriptor e inathematico Franc de Pauli- 
céa Marques de Carvalhos, então escripturario da ddminis- 
tração Publica da Provincia, e da formosa donzella Maria 
Candida de Oliveira e Paiva, moça de relevo na capital, filha de 
D. Goiomar Ignacia da Silva Pereira e do contador Manoel 
de Oliveira Gomes. Era irmão de d. Maria Candida o padre 
Joaquim Gomes de Oli~r~eira Paiva, vigario da parochia de 
Nossa Senhora do Desterro, ex-presidente da Assembléa Pro- 
vincial de Santa Catharina e, c3mo relatava Franc em carta 
a Nenê Marques, "grande oradqr, quér politicq, quEr reli- 
giosa, e excellente poeta". 

OS CARGOS OCCUPADOS 

Protectores dedicados e amigos prestigiosos, teve-os em 
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Santa Cat,harina, sobrelevando-se, entre elles, o dr. João José 
Coutinho, então presidente daqiiella provincia. 

hfuitos cargos occupou Franc de Paulicéa, desde 1851 
a 1891, Bpocs. da sua morte, csrgos honnrificos quasi todos, 
pelos seus meritos e saber, porém, que quasi nada lhe rendiam. 

Sem precisar datas, o que se tornaria enfadonho, anno- 
tarei que foi professor primario da Villa de S. hfignel ;soei0 
fundador correspondente da Sociedade Auxiliadosa da Indus- 
tria Nacional ; 2.O escripturario, e, depois, director geral da 
Administraqão da Fazenda Publica de Santa Catharina ; 
director da Bibliotheca Publica de Desterr~  ; secretario geral 
do commando da Guarda Nac.i?mi, daquella provincia ; pro- 
curador fiscal da Fazenda Publica ; secret,arin da Sociedade 
Dramatica ; professor de geographia, francez e portuguez do 
Inst i tut ,~ Cat,harinense ; inspector da instrucçáo primaria ; 
socio correspondente da Sociedade Contra o Trnfico de Afri- 
canos, da Civilizagão don Indigenas e da Auxiliadora das Artes 
Mechanicas. 

ICo bienni~ de 1868 - 70, foi eleito deputado provincial 
de Santa Catharina, Icgsr que desempenhou com brilhantismo 
e honestidade. 

CANDIDATO A DEPUTADO PELA PROT'INCIA DE 
SAO PAULO 

Ha um facto importante de sua vida, que deve ser re- 
gistado. 

Com a reforma eleitoral, inspirada pelo ministerio imperial 
do Marques de Paraná, votada a 5 de setembro de 1853, a 
provincia de S. Paulo foi dividida em 9 districtos, cada um dos 
quaes fornecia um deputado e um supplente. 

Em 1856, devendo proceder-se ás eleições dos represen- 
tantes paulistas, Franc de Paulicéa quiz, como francano, dis- 
putar o cargo electivo, candidatando-se, legitimamente. E, 
do longiquo Desterro, communicava a seu irmão : 

"Aspirando eu ser eleito Deputado á Assembléa Geral 
Legislativa pelo circulo da Franca, Batataes, Araraquara, 
Casa Branca, etc., peço-te encarecidamente que empregiiesa 
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meu favor, com as pessoas influentes e nossos parent.es e ami- 
gos, o maior empenho, diligencia e esforços, para esse fim, 
participando-me o resultado dos teus passos. Junto rcmttto 
umas cartas, que a respeitr, dirijo a algumas pessoas, quc amo 
e venero ; e espero que, colhendo as suas respostas, m'as en- 
vies com brevidade ; e bem assim uma relação dos nossos pa- 
rentes e dos meus verdadeiros amigos com quem possa contar 
para o bom resultado desta minha humilde candidatura. Pelo 
proximo varar te enviarei um maior numero de cartas para 
muitas outras pessoas, em cuja bondade e amizade muito con- 
fio, afim de terem o mesmo desting". 

Reiterando o pedido, escrevia um mez após : "Aguardo 
resposta acerca do que te mandei pedir para influires com os 
nossos amigos e parentes, afim de que eu seja eleito Deputado 
pelo novo circulo da cidade de Franca. A este respeito, dirigiu, 
em 30 de junho passado, o nosso amigo Padre Camilo de Lellis 
Nogueira, Vigario da Vara da Comarca Ecclesiastica da Villa 
de Lages, uma 'circular a9s seus amigos e conhecidos desse 
Municipio, apresentando-me candidato". 

Esse padre Lellis fora vigario da parochia de Franca, 
de 1837 a 39, quando Franc de Paulicea era muito joven e se 
preparava a partir para a escola militar. Velhos amigos, 
Franc recorria ao prestigio que o ex-vigario deixara aqui. O 
padre Lellis, em 1856, era arcipreste na Villa de Lages, na pro- 
vincia de Santa Catharina. 

O teor das cartas, com que o velho parocho se diri- 
gia aos amigos daqui, recommcndando aqueila candidatiira, 
era este : 

"APE~AR de viver longe dessas bellas regiões da Franca, 
Batataes, Casa Branca e Araraquara, consenro ainda mui viva- 
mente em minha saudosa lembrança a benevolencia e estima, 
com que outr'ora mc honrarão os seus dignos habitantes ; 
e nutro sinceros desejos de ver prosperar essas localidades tão 
mal aquinh~adas zté agora na communhão Brasileira. 

"Estando pois reformado o nosso systema eleitoral, e 
adoptada a salutar doutrina dos Circulos, que deve trazer 
finalmente tis povoações centraes do Imperio os maiores bene- 
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ficios da Coiistituição politica e Leis, que felizmente nos re- 
gem, e dos quaes até o presente existirão privadas em grande 
parte, anhell? sobretudo a realisaçáo dos melhorament,os e 
progresys desses quatro Municipios ; e por isso tomo a li- 
berdade de apresentar a V. S. para candidato á Cadeira de De- 
putado á Assembléa Geral Legislativa, por esse Circulo, o 
nosso illustrado e henemerito patricio o sr. Franc de Pauli- 
céa Marques de Carvalhos, Bibliothecario Publico da Bibliothe- 
ca da Provincia de Santa Catharina, Escripturario da Admi- 
nistração da Fazenda da mesma Provincia, distincto Escrip- 
tor e recommendavel Traductor de mui int,eressantcs e varias 
obras scientificas e litterarias de instrucção e recreio, que tem 
merecido de S. S. M. M. Os IMPERADORES do Brasil e daFran- 
$a, da Assembléa Legislatitiva da referida Provincia, e de mui- 
tas Sociedades sabias, de que 6 Membro Honorario e Corres- 
pondente, os maiores testeniiinhos de estima e consideração. 

"He um digno filho da Franca, approvado pela Imperial 
Academia Militar em Sciencias Mathematicas, Geographii, 
etc., cuja conducta tanto no Exercito, onde serviu por largos 
annos, como na Instrueção publica e particular, primaria e 
secundaria, na Advocacia em favor de miseraveis, na Admi- 
nistraçáo civil, nas Finanças e na fundação e conservação de 
Associações industriaes e philantropicas, tem sempreobtido 
os maiores louvores de seus Concidadãos; e que por consequen- 
oia offerece nas suas virtudes, patriotismo e zelo pela causa 
publica, as mais solidas garantias de hem curar dos int.eresses 
desses povos e lugares. 

"Recomniendo-o pois á siia benignidade, e espero mere- 
cer-lhe o obsequio de se interessar vivamente por est,a Candi- 
datura, exforçando-se com toda a sua valiosa influencia, e dos 
seus numerosos Amigos, para que elle seja eleito ; na certeza 
de que o novo circulo tirará desta eleiçáo os mais vantajosos 
resultados, pois jamais poderá encontrar mais activo, deli- 
gente, zeloso e instmido Advogado. 

"Dignando-se V. S. attender a esta minha rogativa, fará 
um grande serviço a esses Municipios, e particularmente muito 
me obrigará, por interessar-me de justiça pelo adiantamento do 
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referido Marques de Carvalhos, digno nett,o do Fundador e 
dot,ador da Igreja Parochial de K. S. da Conceição dacidade 
da Franca em 1805". 

Franc de Paulicéa t,rahalhou, tenazmente, dc longe, en- 
viando cartas aos amigos e parentes, especie de circulares con- 
cebidas em termos mais o11 menos como os da carta ac im.  

O Capit,ão Nenê Marques, digo-o sem tergiversar, embora 
estimasse grandemente o irmâo, desconfiava sempre de suas 
intenções. 

- O Chico - dizia sos mais intimos - é dbido. . . é 
poeta. . . 

Apesar das reiteradas solicitações de Franc, foi com custo 
que Nen& lhe enviou as lisbas dos parentes e amigos, para a 
"cabaia" dos votos ; mas quasi nada se interessou pelo irmão, 
porque sabia que o candidato, apresentado com o bafejo of- 
ficial, seria eleito, e Franc de Paulicéa não entraria como re- 
presentante do 9." districto e qiir era a de Franca. 

De resto, o eleito foi mesmo o candidato official dr. Anto- 
nio da Costa Pinto Silva, mais tarde president,e .de S. Paulo 
e ministro do Imperio. Era sogro do dr. Antonio Prada. 

Franc de Paulich havia de resmungar, com os seus bo- 
tões, lá em Desterro, ante a derrot,a, "que santo da terra não 
faz milagres". Seus parentes e amigos preferiram o suffragio 
da candidatura, que tinha maior e forte prestigio perante a 
Corte Imperial. 

AS SAUDADES S O  OCCASO DA VIDA 

Se as difficuldades financeiras o torturavam, chegando a 
sentir necessidades com os parcos ordenados e minguada ren- 
da das casas e das terras da fazenda"Vaivem",qne lhe deixara 
o páe aqui em Franca, menor não foi, tmiavia, o padecimento 
physico, martyrizado por doenças rebeldes. 

Os soffrimentos duraram ainda, até que a morte o liber- 
tou das angustias da vida. 

Distante, no longinquo exilio voluntario, onde ficara "a 
deitar raizes", Franc experiment,ava a agrodoce saudade da 



terra natal e dos venturosos dias da meninice, expandindo, em 
cartas, as agruras que não sabia esconder. A m a  esperança 
era acabar a >,ida aqui, sob o mrsmo tecto carinhoso queo 
vira nascer nos t e m p s  rumorosos dos aventureiros que come- 
çaram de povoar a Villa. E esm esprrz~liça, que tanto lhe alen- 
tava o espirito, elle a manifestava, em 30 de novembro de 1853 
ao pedir ao  irmã^ Nenê que mandasse replantar de arvores 
fructiferas o terreiro da sua casa, delle Franc, e "ainda que 
essas arvores fiquem um pouco opprimidas, para que, crescen- 
do, façam um b3squetz bzm cerrado com deleitosa sombra 
para, em dias m2is felizrs, abrigar o teu saiidoso irmão". 

E prosrguia, nas epistolas seguintes, sempre a chorar na 
recordação pungente dos dias passados : 

"Ah ! quanto me lembro cam saudades dos bellos tempos, 
em que iamos de carro ao mstto das fruct,as das jah~t~icabas : 
ou quando, correndo pelos serrados e campos, colhiamos o 
doce ingá, o doce jatubá: no bello "Vaivem" colhiamos o jara- 
catiá, o joá, as amoras, as guabirobas ; ou nos hanhava os pés 
a fresquidão do ribeiro, que ia depois mover o rnoinhg e o mon- 
j61a !" (26-9-1884). 

"Continú3 chiio de saridades de ti e nossos irmrios, dos 
bellos tempos passados da nossa feliz infancia, dos nossos anti- 
gos compaul-eiros e amigos e desses amaveis logares onde tantos 
bens guaámos na companhia de nossos saudosissimos Paee 
Mãe !" (24-6-1888). 

Em 1870, morreii-lho il esposa, deixando filhos; porém, 
casou-se outra vez, pois que, nas cartas de 1875 para diante, 
fah, constantemsntr, em sua mulher. 

Devido ao estado da molestia, aposentou-se, em 1873, 
no cargo de director geral da Fazenda Provincial, icceb~ndo a 
metade dos vencimontos. U'a rniseria ! 

Nos derradeiros dias de existrncia escrevia a respeito dos 
filhos de Nenê Marques, meninos "que ainda um dia aspiro ver 
e apreciar, apesar de velho e carcomido "carvalho". 

O destino, entretanto, não lhe quiz satisfazer os desejos : 
contando cerca dc 75 annos de edade, o "velho e carcomido 
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carvalho" tombou na capital de Santa Catharina, ás 11 horas 
da noite de 28 de otitiibro de 1891, ap6s uma estirada r dnlo- 
rosa agonia. 

E levou comsigo, decerto, no ultimo palpitar do coração 
enfermo, a derradeira dôr que lhe deixaram as recordações 
da sua querida cidade natal ! Cincgents e tres annos soffreu 
a ausencia.da sua terra e sua gente. . . 

JORNALISTA, HISTORIADOR E 

TRADUTOR 

Franc de Paulicéa Marques de Carvalhos$nha qualidades 
de prosador, como aliás se deduz dos trechos de cartas acima 
transcriptos. Escreveii em varios jornaes de Santa Catharina, 
tendo sidq, tmbem,  collaborador do periodico "A Justiqa", 
famoso jornal conservador que Estevam Leão Rourroul lan- 
çou á publicidade, aqui em Franca, a 9 de fevereiro de 1684. 
A crllaboração de Franc versava, de preferencia, thenias his- 
toricos das origens do antigo Arraial Bonito do Sertão do Ca- 
pim Mimoso. Dos seus t.rabalhos, fundados quasi todos nas 
nota9 deixadas e depoimentos verbaes de seu avo Manoel 
Marques de Carvalho, é que o dr. Borrou1 tirou as informa- 
çóes que, posteriormente, publicou a respeito do mesmo as- 
sumpts e do quasi lendario Simóes, um dss primeiros povoa- 
dores do arraia1 originarii. Encontrei e n  uma das interes- 
santes epistalas de Franc, um largo depoimento sobre o alh- 
dido Simóes, documento de importancia historica que eliiei- 
dará, de vez, a penmalidade do archaico habitante das zonas 
francanas. Em tempo opportuno, diviilgal-o-ei pela imprensa. 

A sua primeira obra publicada foi um tratad3 de instrn- 
cção primaria, traduzida do francez e editada, em virtude de 
lei provincial, pela governo catharinenst. A edição, feita no 
Rio de Janeiro, data de 1856 ou 57. 

Em fins de 1869, tradiiziii, tambem, o "Curso Pratico de 
Pedagogia", de Daligault., annot,andg-u >ara uso das esc9 las. 
Foi editado, em 1870, por conta do governo, quc tirou do li- 
vro 600 exemplares. Um exemplar foi remettido a Nenê Mar- 
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ques, não tendo sido possivel encontral-o. Perdcii-se,natural- 
mente, comido pelas traças. . . A obra abrangia cerca de 300 
paginas. 

O illiist,re francano foi dou mais eniditos propiilsores da 
instrucção publica na provincia siilina, naquelle tempo. Cou- 
be-lhe a tarefa de reorganizar o ensino primario. 

Ainda em 1870, passou a redigir "O Constitucional", 
folha de curta existeiicia em Desterro. Do periodico, dizia em 
carta : "Agora mando " O  Constitucional", que redijo e ciija 
impressão, infelizmente, ainda não é bôa por faltar material 
e pessoal na minha pequena typographia, mas espero ir pouco 
a pouco melhorandi". 

O POETA DO "FLORILZGIO FRAKCANO" 

O unico livro de verso do poeta, data de 1884. Dedicou-o 
a Monsenhor Fergus O'Connor de Camargo Da~intre e ao dr. 
Estevam 1,eão Bourioul,com quem travou relações por cartas 
e então redactor de "A Justiça" de que falei acima. 

Intitula-se, a brochura de Franc de Paulicéa Marques 
de Carvalhos, "Florilegio Francano" de que fazem parte, com 
certeza, as poesias da "obrinha" de que, em 1851, dava noticia 
ao irmão. 

Leia-se este soneto, em que canta os feitos do avb Manoel 
Marques de Carvalho, ao erigir a Capella de Sáo Rmjue na 
serra da Canastra, em 1786, c que fundoii, tamhem, a Matnz 
da Kossa Senhora da Conceição da Franca, eni 1805 : 

Por amhição de ter parte com Deus, 
uma parte feliz, ditosa, eterna, 
por sua devoção mui pia, terna, 
erigiu Marioel ermida 'aos céos ! 

Na Serra da Canastra altos trophéos 
a São &que dedica, á luz paterna 
do Summo Creador, fraca, lucerna 
de gran piedade cnm modestos véos 
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Já noventa e oito annos decorreram 
depois qiie assim fundou -essa Capelia 
o varão com quem vinte floresceram. . . 

Mas funda, cntáo, a Igreja inda mais 1)ella 
ha setenta e nove annos que corrcrarn 
no mimoso sertão, Franca singela ! 

"Já n0vent.a e oito annos decorrerani. . .", ciuér dizer que 
o soneto foi escripto em 1884, justamente 98 annos após a 
erecçáo da capella de S Roque, e 70 da fundação da Matriz 
da T'illa. 

"O varão com quem vintc floresceram. . . ",.refere-se aos 
20 progenitos de Manoel, seti avô paterno. 

A 24 de abril de 1856, Franca foi elevada ii categoria de 
cidade F: o seu poeta, filho saudoso, cantava o acontecimento 
neste 

SONETO 

(Offereiido aos m e u  bons patrieios) 

Do bom Sapucahg na marge amena 
nasceu mimosa Nympha Brasileira ; 
brevemente cresceu, brilhou fagueira, 
de mil encantos e de grayas plena ; 

entre as Villas a fronte alçou serena, 
ingenua, mas formosa e prazenteira ; 
oito ol~mpiadas transpoz ligeira. 
coin distincto logar na patria scena. 

Hoje, porém, se ergue inda mais Iiella 
em todo o seu fulgôr de mocidade, 
e a fronte lhe exornou nova capellz : 

- no festivo sorrir esta beldade 
agradece, modesta e mui singela, 
o seu titulo honroso de Cidade ! 



"Olympiada", periodo de 4 annos ; dahi o verso "oito 
olympiadas transpoz ligeire, com distincto logar na patria 
scena",frisando que nos 32 annos, contados da erecção da Villa, 
1824, at6 a elevaçã3 á cidade, 1856, Franca teve posiçiío 
distincta como villa. 

Táes são as suas composições poeticas do "Florilegio", 
que, se nrto revélam um grande bardo, móstram, comtudo, 
que Franc de Paulicéa era versejador inspirado e escorreito. 

No numero 15 de "Jupitrr", periodico "literario e recrea- 
tivo" que, o neto, de nomelRodolpho de Paulicéa Caminha, 
mantinha em Dcst,erro, edição de 14 de agost,o de 1887 e se 
acha em minhas mãos, vem este soneto do poeta francano. 

NAUFRAGIO DO "BPA" 

Arfando entre excarcéos ora subia 
no cimo de uma vaga monst,ruosa, 
ora na profundeea terrorosa 
do baixar doutra o "Apa" descahia ! 

A gente revoltada conibatia 
neste horror da tornienta procellosa 
contra quem os expunha á perigosa 
mort,e certa, infallivel, que se via !. . 

Era horror sobre horror no desespero 
de ver quehrar-se tudo á furia horrenda 
do temporal desfeito, atroz p fero !. . . 

Uns gfitam por socco?rol c, em VDZ t,remenda, 
outros com ira e raiva o ferro austero 
ao peito embébem loucos ern contenda !. . . 

O éstro é o rn?smo ; porern, inais farte e imprension:rnt,e 
no descriptivo. 

Os filhos e netos do poeta, que deveu1 viver ainda erri 
Santa Catharina, guardam, talvez, producções suas, que vale 
a pena serem reproduzidas na imprensa local, para o registo 
de uma docunientação indispensaiel ao curioso OII historiador 
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do futuro, que quizer prestar, mais do que esta, melhor home- 
nagem íi memoria do nosso contcrraneo preclnro. 

Se o juizo c.rit.ico entende que nada mcrecem os trabalhos 
deixados, ningiiem, comtudo, pode arrebatar a Franc de Pau- 
licéa Marques de Carvalhos o titulo de "primeiro poeta 
francano". 

Duas notas finaes : o dr. Boiirroul, quando se re- 
feria a Franc, dava-lhe o titiilo de "cornmendador" ; mas a 
verdade é que o poeta do "Florilegio Francano" nunca recebeu 
a commenda. Franc de Paulieéa tinha um costume estrava- 
gante : em todas as suas cartas escre~ja, em algarismos muito 
pequenos, por baixn da assignatura, a data "1805", que era 
a da fundação da Matriz da \'iIla por seu avd, e, uma vez ou 
outra, as datas "17601', "1788" e "1845" : a primeira, do nasci- 
mento do avi3 Manoel  marques de Carvalho ; a segunda, do 
pae Francisc3 de Paula IMarques ; e, a terceira, recordava al- 
gum facto de sua vida, ao visitar, pela penultima vez, quando 
estudante militar, a teria do Capini &limoso. 





LIBERO BADARO' 
CONTRIRUICÃO PARA .I SUA RIOGR.\PHIA 

Nicolao Duarte Silva 
SOCIO EI'FECTIVO) 





Publicando este ligeiro estudo sobre Badaró, não viso 
outra finalidade senão contribuir para que fique melhor ea- 
tudada, nos seus'detalhes, a vida do jornalista martyr da li- 
berdade. 

E' mais uma modesta homenagem á memoria daquelle 
que, sellando com o proprio sangue uma intemerata campanha 
pela regeneração dos costunies puhlicos e pela consolidação 
dos direitos populares em nossa terra, se tornou aesumpto ohri- 
gatorio da historia do Brasil. 

Aliás, sou o primeiro a , lamentar que, a premencia 
de tempo - por um lado, e o acanhado do campo de pes- 
quizas - por outro, não perrnittissem que tornasse este tra- 
balho tSo completo qiianto desejára. 

Por isso, limitei-me, quasi que unicamente, a desenvolver 
c documentar um artigo redigido para brilhante e prestigioso 
matutino desta capital, assignalando a passagem do primeiro 
centenario do assassinio do estimado medico italiano. E uio 
fosse o ent,hnsiasmo. com que sobre elle se referiu o distincto 
amigo e illustrado confrade - dr. Plinio Marques Silva AY- 
rosa, teria ficado naquillo o meu preito ao fundador do "O 
Observador Constitucional". 

2 
Adopto o principio de que os estudos divulgados cm re- 

. - vistas especializadas, devem primar por obedecer ás Icis que 3 
$ 



regem essas mesmas especialidades. O'ra, sabe-se que não se 
pbde escrever historia sem documentos. 

Dahi a minha preoccupação em reunir aqui o maior nu- 
mero possivel de peças historicas elucidativas do facto de que 
trato. Ellas ser>-irão, no minimo, para amenizar o caminho dos 
que quizerem fazer um novo e necessario julgamento dos fa- 
ctos ligados á fatidica noite de 20 de novembro de 1830. 

* I *  

Aproveito a opportunidade que aqui se me offerece, para 
agradecer n cooperação que, gentilmente, me prestaram os 
srs. drs. Djalma Forjaz e João Baptista de Campos Aguirra, 
na procura dos autos do processo-crime do meu biographado, 
procura esta que, infelizmente, não correspondeu á desejada 
espectativa. 

Extendendo esse agradecimento aos fuuccbnarios do Ar- 
chivo do Estado, de modo especia,l ao sr. Beuedicto Angelo 
de Oliveira, com qu6m estive mais em contacto, cumpro o gra- 
to dever de reconhecer a solicitude com que attendiain as 
minhas requisiçóes. 

E São Paulo, dezembro de 1930 
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Acootqa o que acontecer. a nossa vereda está marcada e ~- 
não nos desviamos della : não ha forca no mundo que nos possa 

fazer dobrar, sinão a da razão, da justip e da lei. 
"Estamos em face do Brasil e para servil-o daremos por 

bem empregada a vida. A opinião publica está bem fixa a res- 
p i t o  de certa gente; qualquer attentado lhe será imputado, e 
ficarão wm um crime a mais, sem que por issoacabe com os - ... 

\. 
pnblicos escriptores." 

(Zikro Bndaró, em o "'O Obtcrvador Consfifueional" , . 
de 17 & scfrmbro de 1830) 

I CAPITULO 

Do nascimento de Badaró, na Italia, 5 sua ? 

chegada ao Rio de Janeiro 

João Baptista Badaró ou, como querem outros, João Ba- 
ptista Libero Badaró (1) nasceu em Laigueglia, pequena villa 
maritima da ribeira occidental da actual cidade de Genova, 
então formando a Republica Ligura, no decorrer de 1798 (2). 

Por esse tempo estava a sua patria sacudida por profundas 
dissenções politicas. Para proval-o, basta dizer que a implan- 
tação do regimen republicano na terra que lhe serviu de ber- 
ço, precedeu de um anno a data do seu nascimento. Festejn- 
va-se, ainda por occasião delle, a victoria dos elementos de- 
mocraticos sobre os da aristocracia (3). 
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Os seus conterraneos descendiam dos famosos ligures, 
que fundaram Genova no seculo VI11 antes de Christo, e que 
se tornaram poderosos na edade mbdia. Chegaram a rivalisar 
francamente com Pisa e Venesa, tendo mesmo vencido a pri- 
meira na batalha da Méloria, em 1284. Ko seu territorio pro- 
cessaram-?e diversas fórmas de governo. Foram-lhes desastro- 
sas as descobertas dos portuguezes e dos hespanhbes, as con- 
quistas dos tiireos, assim como as successivas guerras da Ita- 
11a (4). 

Era filho do illustre medico e conceituado cidadão dr. An- 
dré Badaró, cujo prestigio contnbuira para que desempenhasse, 
por diversas vezes, cargos publicos de alta consideração na 
referida Republica, inclusive o de membro do Corpo Legis- 
lativo (5). 

Bafejado, quer pela fortuna, quer pelo nascimento, teve 
o joven Badaró uma educação digna da sua applicação e do 
seu talento. Bem cedo iniciou-se nos segredos das lingiias 
latina, italiana, franccza e ingleza, familiares ao seu pae, as- 
sim como n3 apprendizado das masimas e conhecimentos da 
philosophia, para logo abraçar a honrosa carreira da medicinz. 
O gráu de doutor foi-lhe conferido pela Universidade de Pa- 
via e confirmad? pela de Turim (6). 

Num dos numeros da "Astr6a" (7), jornal que se pnbli- 
cava no Rio de Janeiro, ao tempo do assassinio de Badaró, 
Iêm-se os seguintes conceitos sobre a siia personalidade : ''Do- 
tado de viveza e talento não vulgares, e de iim genio activo e 
emprehendedor, e sempre sequioso de se instruir, fez grandes 
progressos em todos os estudos a que se applicou, e na flor 
da sua mocidade mereceu a estima e consideração dos illus- 
tres naturalistas Viviani, Moreti, Bertoloni, e de outros sa- 
bios prineipaes da Italia, sua patria, fazendo chegar sei1 nome 
aos dos paizes estranhos". 

Vejamos mais alguns trechos, colhidos nesse mesirio pe- 
riodico: "O estudo das sciencias não era jb para elle uma rotina, 
nem um estado passivo do espirito ; era antes verdadeiro es- 
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tado de acção e exercicio, em que o mesmo espirito desenvol- 
via todo o elasterio das suas faculdades, e adquiria novos co- 
nhecimentos que a ninguem devia senão a si mesmo, e aos tra- 
balhos da propria reflexão. Assim os principias das doutrinas 
medicas que bebera no seti lirocinio, nunca o fascinaram a 
ponto de imprimir, como ordinariamente acontece, um tim- 
bre particular a todas as opiniões de sua vida. As doutrinas 
ensinadas nas differentes escolas italianas que frequentou, não 
escureceram a seus olhos os nierecimentos da doutrina physio- 
logica, para a qual o seu espirito propendia, ainda que um 
prudente eclectismo regulasse 0s Passos da sua pratica. Mas 
de todos os ramos das sciencias que elle cultivou, a botanica 
e a zoologia foram os seus predilectos, c aquelles aos quaes se 
applicou com mais assiduidade. B botanica sobretudo lhe 6 
devedora de alguns cnnhecimentos relativos a algumas espe- 
cies e variedades, que elle illustrou nas suas excursões feitas 
nas Montanhas da Liwria, no Piemonte c na Ilha Sardenha. 
Alguns fasciculos que publicou a este respeito andarn pelas 
mãos dos primeiros sabias da Europa, e o nome de Badaró 
apparece citado pelo insigne De Candole" (8). 

Passa por ter deixado na Italia a mais bella collecção bo- 
tanica que havia no pais, toda ella fructo das suas excursões 
scientificas (9). 

Pelo que fica dito, vê-se que o joven medico t,inha diant,e 
de si uma brilhante carreira na sua propria pat,ria. Prepara- 
vam-lhe mesnio os parentes um casamento milito vantajoso, 
quando, at.tendendo aos anseios de instrucção e liberdade que 
lhe dictava o espirito, se expatxiou para o Brasil (10). 
- Baclaró era alto e magro. Tinha a front'e Imstarite larga 
e as feições bem proniinciadas. Inundava-lhe o rosto a pallidez 
"chamada mesmo cor dos grandes homens" (11). 

O nosso biographado chegou á capital I~rasileira durante 
o anuo de 1826, entregando-se iiiimediatamente ao estiido das 
plantas e k leitura de bons livros. Conio unica recommendaçáo 
trazia a sua bagagem int,c.llrct,ual r vontade de trabalhar (12). 



Ahi fez bóas relações e é possivel que lêsse a "Memoria 
sobre o melhoramento da Provincia de S. Paulo, applicavel 
em grande pzrte as provincias do Brasil", da lavra de Anto- 
nio Rodrigues Velloso de Oliveira, a qual corria impressa des- 
de 1822 (13). 

Si a leu, E bem provavel que alguns dos seus trechos, de 
mistura com informações que colhia da bocca dos seus novos 
amigos, de alguma maneira contribuiram para que se trans.. 
ladas~e p?ra a Paulicéa (14). 

Permaneceu no Rio de Janeiro ate o anno de 1828. E du- 
rsnte esse lapso de temp3 teve occasião de estudar a familia 
das trepadeiras (convolvulos) e dos fetos (cryptogamicos fo- 
liaceos), de que reuniu important,e material, sendo que das 
primefias desenhou muitas especies, pois pretendia escrever 
sobre ellas uma monsgmphia. (15). 

Pessoa que o conheceu diz que a sua partida para São 
Paulo prendia-se á "necessidade de continuar os seus estudos 
de botanica em um theat,ro mais rico, e o desejo de exercer a 
sua profissão médica" (16). 

Continua essa mesma pessoa : "Por essa Bpoca levanta- 
va-se rico de esperanças, e firmado sobre as mais solidas bases 
o curso juridico daquella provincia. A mocidade brasileira cor- 
ria de todos os recantos do Imperio a alistarse nas fileiras dos 
adeptos da sciencia do direito, e o dr. Badaró, moço ainch, viu- 
se logo rodeado de uma grande parto dos innumeros talentos 
que então surgiam no horizonte brasileiro. O curso juridico de 
S. Paulo não se compunha então, como ultimamente, & moços 
no verdor dos annos, alheix ás paixões politicas, illesm 
da lepra dos partidos ; de toda a parte corriam a matri- 
cular-se nas aulas de direito homens feitos, sahidos da vida 
pratica para o estudo da sciencia ; os estudantes tinham, p ~ i s ,  
uma autonomia propria, e urna intervenção directa e talvea 
perigosa nos negocias publicas; aleuns exerciam até cargos 
de eleição popular" (17). 

Dahi porque, "o curso de novas circ~mstancias de que 
se achou rodeado, deu h sua vida uma direcção inui differente 
da quc dcterminára a sua ida" (18). 



I1 CAPITULO 

Trahsierencia para São Paulo. Sua actuação aqui como 
professor, medico e jornalista fundador do 

''0 Observador Constitucional'' 

Como ficou dito, o joven medico italiano começou a 
actuar em terras piratininganas a partir de 1828 (19). 

Não me foi possivel determinar o mez certo em que aqui 
chegou ; penso que deve ser escolhido entre os primeiros do 
mencionado anuo (20). 

Recommendava-o, do Rio, o deputado dr. José da Costa 
Carvalho @I), homem notavel na sociedade brasileira, funda- 
dor e proprietario do primeiro jornal que circulou em Sáo 
Paulo (22). 

Depois de permanecer por algum tempo como hospede 
do benemerito director do "O Farol Paulistano", mudou-se 
o dr. Badaró para um predio da então rua Nova de São Jose, 
actualmente coiii o seu nome, o qual ficava defronte á ladeira 
dr. Falefio. Ahi terminou tragicamente os seus dias (23). 

Fazia-lhe companhia um criado ; "por6m sua casa vivia 
cheia de amigos, de estudantes matriculados e ainda mais de 
preparatorianos, aos quaes leccionava" - com o fim unico 
de os ajudar - "varias materias e principalmente mathema- 
tieas" (24). 

Curioso documerito informa-nos que nessa occa siao ' -  o nos- 
so Estt~do contava com uma população de 281.175 almas, pos- 



suindo, por o~ttro lado, 3Y villas, i 4  freguczias e i 5  capellas. 
< <  Um tZo diminiita população eu1 ta3 cxtr:ilsx provineia", 
frizava o seu autor (25). 

No novo meio que adoptára psra thcat,ro da sua activi- 
dade, sustentava-se o joven medico com o que lhe rcndis 
a pratica da sua profissão, rcc~mmendando-se espccialrnente 
como dist,inct,o operador e partciro (26), dc qiie tinha boa 
clientela (27). 

Ganhava pouci,pois não era interesseiro nos tratamqntos 
que fazia, mas o pouco que obtinha era o siifficicnte para a 
vida frugal que levava (28). 

Aqui continuou nus seus trabdhos de liistoria natural e, 
antes de vêr-se absorvida pela vida jornalisties, os campos e 
os bosques eram os sitios predilectos para os seus passeios e 
excursões scientificas em companhia do naturaiista allemão Fre- 
derico Sellom, que se oceupava em redigir.um tratado sobre 
a flóra brasileira e que antes estivera no Rio Grande du 
Sul (29). 

Cma prova do seu desprendimento encont~ramol-a no proprio 
anno de 1828, em que se offereceu e foi acceito para leccionar 
gratuitament,e geometria aos estudantes do Curso Juridico, 
creado um anno antes (30). 

Para ter na devida conta o valôr desse offerecimento, é 
preciso saber-se, antes, que, por esse tempo, clifficilmente se 
encontraria em São Paulo pessoa que conhecesse e ensinasse 
essa disciplina (31). 

Q~iasi um anno se applicou Badaró nesse rnistér, e con- 
fessa um seu reconhecido discipulo que "notaveis eram o zelo 
e esforços que entEo empregava para bem desempenhar a ta- 
refa, a despeito das maiores difficuldades, já para se fazer en- 
tender dos alumnos, pois que então apenas começava a balbu- 
ciar a lingua portugueza, já para formar as suas pielecções, 
na falta de compendios proprios" (33). 

Emqiianto pôde leccionar gratuitamente forairi acceitos 
os seus serviços, mas, quando pensou fazel-o com rcmiinera- 
ção, viu o seti requerimento indeferido e a cadeira entregue 
a outra pessoa (33). 
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Para cumulo da ingratidão, referindo-se a esse trabalho em 
pró1 da nova geração brasileira, allegava, mais tarde, apaixo- 
nadamente, o vice-presidente em exercicio, o bispo d. &Ia- 
noel Joaquim Gonçalves de Andrade : "não tendo ainda che- 
gado o professor de geometria, elle se offereceu para ensinar 
esta sciencia gratuitamente ; eu lho permitti, e lhe franqueei 
uma a u h  nos baixos da Casa do Governo, de facto ensinou 
perto de um anno, com a desgraça de que nenhum dos seus 
discipulos aproveit,ouJ' (31). 

Era costume na São Paulo de antanho dar uma alcunha 
a todas as pessoas, mórmente qiiando privavam com os es- 
tudantes. Não fugiu a esta regra o nosso hospede. Puzeram- 
lhe a de Bótas, cuja origem estava na siia excentricidade de 
usar botinas com sólas bsstante grossas c que, por isso, faziam 
um barulho nada hahit,ual quando elle se locomovia (35). 

Da maneira como se vestia e da vida que levava entre 
nós, temos curiosos informes, devidos a u m  discussão surgida 
após o seu daappareeimento. Propalava uma folha do Rio de 
Janeiro que elle aqui viveu "sujo e roto, abandonado dc todo 
o mundo". E contra esses conc.eit,os insurgiu-se um seu disci- 
pulo, pelas eolumnas do "O Obsermdor C3nstitucional", com 
as seguintes ponderaç6es : "Não sabemos que elle andasse 
coherto de trapos. T'imol-o sempre vestid3 com a decencia de 
um philosopho, sem curar muito, é verdade, de andar á nioda, - 
ou embunecrado ; porque, firme em seus principios, qu~r ia  
passar na opinião de todos pelo que valia como homem, por 
seu proprio merito, suas qualidades, e suas virtudes ci7-icas, 
e não como um pedaço dc asno, que faz consistir t,oda a sua 
gloria em andar enfeitado como bsilarins, com teteias que dão 
nos olhos aos tolos" (36). 

Era essa a linguageirr dos jornaes da época. Pró ou coii- 
tra, não se ficava nas meias tintas. Os revides eram acompa- 
nhados de offensas (37). 

Vejamos mais um esemplo, desse rnesnio tempo e ali- 
tor, desfazendo a aecusa~ão de que o joven riiedic-, fosse 
um discipulo do "dr. Sangrado" : "O dr. Badaró? qiiando se 



apresent,ou nesta cidade, foi já acompanhado de reputação 
medica. Não era um charlat,ão, como se procura inculcar : 
era um homem de principios, por tal reconhecido á primeira 
vista por quem qticr que não fosse muito besta, ou hospede 
nas sciencias. Ignoramos que matasse gente ; temos noti- 
cias de bem boas curas que fez ; e tinha mesmo tacto medico, 
como asseguraram alguns da Faculdade, com quem temos 
conversado" (38). 

Para corroborar estas palavras sobre o merito profis- 
sional do dr. Badaró, hasta ter presente o officio de 14 de 
setembro de 1829 da nossa Camara hlunicipal, que, plane- 
jando a mudança dos cemiterios para locaes afastados das 
povoações, não descurou de solicitar o parecer do mesmo (39). 

h esse seguiram-se os officios de 16 de janeiro e de 21 
de julho de 1830, de identico teor, e parece que elle os at- 
tendeu antes .de 7 de agosto desse anno. Creio que não lhe 
cabia culpa alguma no retardamento dessa medida hygie- 
nica, pois era proverbial a sua indole philanthropica (40). 

Attesta-a a offerta feita á referida Camara de 19 la- 
minas de pús vaccinico e promessa de fornecer mais o que 
fosse necesssrio (41). 

Não foi o introductor da vaccina entre nós, como pen- 
sa distincto escriptor, mas foi dos que contrihuiram para 
dehellar o terrivel mal ds variola (42). 

Amante da liberdade como os que mais o eram, desde 
a sua chegada a esta' capital o dr. Badaró se deixou influen- 
ciar pelas i d k s  que aqui germinavam. O enthusiasmo da 
mocidade estudiosa qiie affluia á escola nascente, "trazendo, 
por assim dizer, a flor e o summo das doutrinas liberaes de 
todas as partes do Imperio, communicou-se ao seu espirito 
e abalou seu coração que sempre ardera pelo amor da liber- 
dade, debaixo de cujos auspicios elle nascêra. Suas virtudes, 
sua instrucçáo o tinham dispost,o a prestar-se naturalmente 
para tudo o qiie fosse dirigido a beneficiar a especie humana, 
e a esperança de lhe ser ut,il com seus conhecimentos, nnidn 
aos convites de uma grande multiplicidade de vozes que se 
erguiam de toda a parte contra os inimigos do sgsthrma po- 



litico estabelecido e jurado, o determinamm a desposar a 
causa deste mesmo systhema, e a levantar como escriptor 
publico, a espada sobre as indignidades e as maquinações 
dos perversos, fazendo-se para com os povos o interprete 
da rasão e da lei, e o orgam geral dos sentimentos da gente 
livre e eordata. A actividade, a constancia e a coragem mar- 
charam sempre a par da vontade e da resolução e nem lima 
difficuldade lhe serviu de obst,aculo" (43). 

Esse facto, por um lsdn, e por out,ro, tdvcz, a circum- 
stancia dasua ligação com pessoas influentes na nossa po- 
litica, tornyam realidade o seu sonho de redigir um jornal 
accentuadamente democratn (41). 

O estrangeiro que algum tempn antes apenas começava 
a balbuciar a lingua portugueza, já então entendia perfei- 
tamente as poesias de Francisco Manoel do Nascimento (45). 

O "O Observador Constitucional" tinha assim a sus 
origem (46), circulando o primeiro numero a 23 de outubro 
de 1829 (47). 

Como nota importante para este particular, não me 
furto ao desejo de transcrever o seu programma de acção, 
muito embora seja um tanto extenso. Elle servirá, creio, para 
se ajuizar da bagagem intellectual do "plioca" do incipiente 
jornalismo paulista (48). 

Eil-o : "Prospeclo - Emquanto na capital deste im- 
perio alguns estrangeiros assumirão a tarefa de pagar com 
insultos periodicos as vantagens e bom recebimento, que lhe 
fez a nação brazileira, digna em todos os sentidos de ser me- 
lhor recompensada, uma sociedade de estrangeiros aqui es- 
tabelecidos, querendo de certa maneira lavar esta mancha 
e mostrar ao Brasil, que elles conhecem a gratidão, resol- 
v&ráo offerecer-lhc os tenues fructos das suas fadigas lite- 
rarias, pugnando pelas suas liberdades, pclo meio da iui- 
prensa. 

"Obrigados a abandonar a sua antiga patria para se não 
encontrarem nos grilhões que lhes apresentrtvam as tiranias, 
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escolhêrão livremente esta, adopt,arão-na por sua e poserão 
nella as suas mais vivas affeições ; exclamarão no seu en- 
thusiasmo : seremos Brazileiros, seremos felizes e nesta pa- 
tria adoptiva não encontrarcmos os ferros de que fugimos 
da primeira ; sercmos livres e livres para sempre, porque o 
Brazil ha de sel-o e n'ellc não ha de vegetar a plant,a do des- 
potismo. E' em consequencia. disto, que temos resolvido pu- 
blicar iiiii periadico, de que este é o primeiro numero c pros- 
pect,o. 

"A qualidade cle estrangeiro nos põe na melhor sitiiação 
possivel para desempenharmos honrusamente e com exacti- 
dão a nossa tarefa. 

"Espectadores não int,ercssados, fóra das 1ut.a~ dss pai- 
xões locaes: procuraremos de justificar o titulo de OBSER- 
VADOR CONSTITUCIONAL : usando da imparcialidailc a 
mais severa no apresentarmos as reflexóes, qiie nos tivercrn 
occesionado os FACTOS, que virmos p~aticar .  

"Assignantcs dos melhores periodicos estra~igeiros e na- 
cionaes, procuraremos extrair daquelles quanto julgarmos 
poder ser de utilidade, ou prazer,aos nopms leibores ; emquan- 
to extensas correspondencias part,iculares, dar-nos-ão os meios 
que por out,ra partc appareção ou se espalhem nu publico. 

"A primeira parte ser8 dest,inada ao interior, bem en- 
tendido sempre que nós nos interessarmos de mais no que 
for respeito a esta provincia, do que ás outras. 

"Sobrc os acbos do governo diremos mui francamente 
o nosso parecer, tanto em louvor, como em cuntrario, sem 
por isso darmos nossns palavras por Evangelhosl ficando 
cada uin livre de combater a nossa maneira de pFnsar, sendo 
que cada uni pensa como sabe e como pódc. 

"Mas si por time. parte enten.deinos falar coin toda a 
franqueza, sem medo, sein receio r scin paixão, por outra 
evitaremos com 3 ~naior  cuidado expressões indecentes, que 
nã? deturpiir%o a nossa folha. Si poréni, apezar disso, al- 
gucni nos quizcr irjuriar e DESCOJIPOH co AXALISTA ou o ~ -  
tra qualquer folha servil; tudo o ii?>tis que tcrcinos de l h ~  rep- 
ponder ser& - QBHIGADO - C. nada iiiais, e si talvez mesmo 



se Iembrrrem de nos tratarem c?mo tratarno o Sr. R..r da 
Malagueta, a isto estamos tambem preparados. 

"Deus queira,que tenhamos muito para louvar. Elle bem 
sabe, que não deixaremos escapar nem uma occasião que se 
nos apresentar. O prazer de vêr que todo? os membros da 
sociedade fazem o seu dever, em qualquer posição que sejão 
collocados, é tão grande, tanta satisfação se acha na felici- 
dade commum, que palavras não faltáo ao escriptor publico 
ainda menos fecundo, para louvar, emquanto o dever de cen- 
surar torna esteril, penoso, e amargos0 o seu t,rabalho. 

"D&em mot,ivon de Iniivorcs. e nós não deixaremos de 
fazel-o. 

"Sem procurar correspondencias, não recusaremos in- 
serir todas as que nos forem sisuda e honestamente escriptas. 
Pelo amor de Deus sejão factos ; e não palavriados sobre que 
vertáo as correspondencias ; a mulher de fulano, o irmão de 
sicrano, não tem que fazer nada com os factos praticados pelo 
irmão e pelo marido ; rigidksimos sobre este ponto, regeita- 
remos impreterivelmente qualquer escripto, que ponha em 
scena outros, além dos que vem ao facto, salvo si nos conce- 
derem a faculdade de emendal-o a nosso modo. 

"Da mesma mancira pedimos sermos dispensados de in- 
serir frioleiras e mentalidades, que não passão de sujar papel 
e mais nada. 

"As naçúes, apezar dc Imginquas, têm laços qiie as unem 
mais ou menos estreitamente, e não devemos viver isolados 
n'este mundo como tatús na sua cova., sem saber o quc se pas- 
sa na cova do visinho, e que talvez nos possa muito interes- 
sar ; em conscquencia disto uma porção da nossa folha será 
destináda a darmr>s noticias hcm escolhidas do que acontece 
de mais interessante nos outros paiza, principalmente do que 
nos possa servir de instrucçãu, pois 6 melhor aprender á cus- 
ta alheia, do que á nossa. 

" A nação precisa de instrucção e mais nada; mas não 4 
culpada si não a tem : $00 annos de escravidão, que passárâo 
sobre ella, t,erião fcit,o peior, si os seus membros pelo seu na- 
tnral brio não tivessem tido a coragem de furtar as poiicas 
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luzes, que os seus oppressores Ihes negavão com tanta injus- 
tiça ; mas do passado já se não fale ; a nação é livre, é inde- 
pendente ; os agigantados passos, que nesses poucos annos 
ella dcu na carreira da civilização s i0  fiadores do nonto até 
onde ella póde chegar pelo futuro. 

"Instrucção e mais instrucçáo, ella é o marte1 do despo- 
tismo, é o alicerce em que se funda o edificio da sua organisa- 
çáo politictr. Felizes nós si com esta pequena fadiga podermos 
concorrer a augmentar a instrucção, principalmente das clas- 
ses inferiores, fazendo-lhes conhecer os seus direitos, as leis 
que os garantem e os meios de os mant,er. 

"E para obtermos mais seguramente este fim, procura- 
remos dar sempre algum artigo que tenda a explicar, quanto 
for possivel ás nossas tenues forças, os principios e as appli- 
caçoes da nova legislação do Brazil, de maneira que os inimi- 
gos da liberdade, si exist,em alguns, não tenhão mais a escusa 
de dizerem que a nação não está ainda capaz disto, que a 
constitiiição é sóniente para os povos já instituidos, emquan- 
to, pelo contrario, nos parece, que ji se deve aproveit,ar do 
terreno inculto para deitar-lhe semente bôa, e não esperar 
que as más sement,es cresção, para obrigar os vindouros a fa- 
zerem esforços, talvez perigosos, para arrancar o que se não 
devia deixar crescer. 

" Os leitores mais instiuidos se não admiraráo, si o nosso 
estilo não for bonit,o e elegante e muito menos si nos virem 
usar frequentemente de exemplos e raciocinios triviaes ; não 
escrevemos para os sabios, d'estes temos mais que aprender, 
do que Ihes ensinar ; 6 pelas classes menos instruidas, já o 
temos dito, que escrevemos, e com estas tudo que não fôr pre- 
cisão, certcza de palavras e raciocinio, tornar-se-ia perfeita- 
mente inutil, e mesmo damnoso, pois é melhor a ignorancia 
tot.al e bom senso, do que urna instrucção que serve sómente 
para estorvsl-o". 

Muito embora tivesse o dr. Badaró a sua attenção vol- 
tada para mais este trabalho, ainda assim não se distrahia 
do exercicio da medicina e do estudo das sciencias natu- 
raes (49) 

E.'. 
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Parecia que a sua preoccupaçíto dominante era instruir-se 
e instmir aos demais (50). 

Dos progressos que fazia no jornalismo, temos uma bella 
mostra numa s&ie de artigos que publicou no correr de 1829, 
referentes á "Liberdade de Imprensa". (51). 

Suas producçóes repercutiam na imprensa da corte, 
e pesavam nos assumpt,os de caracter politico e governa- 
mental. Duma feita noticiou a representação de dois entre- 
mezes - pura creação do seu espirit,~, para fazer pilheria - 
que motivou tróca de correspondencia entre o ministro do 
Imperio e o bispo d. Manoel, e lhe valeu a inimizade des- 
te (52). 

Ainda com a morte de Badaró não desappareceii da cir- 
culação o "O Observador Constitucional", que passou a ser 
redigido por outros espiritos liberaes (53). 



I11 CAPITULO 

O attentado contra a vida do estimado democrata. 
<'Morre um liberal, mas não morre a liberdade!" 

A duas pessoas, pelo rneiios, eni Sãn Paulo, não agradava 
o proeramma de acção clesenvolvido pelo dr. Radaró (54). 

Cmâ era o governador da Prorincia, o vice-presidente e 
bispo diocesano d. Manoel Joaquim Gonçalves de Andrade, 
"ao que parece, melhor na mitra que na administração civil" 
(55) .  

Outra, o ouvidor da Comarca, o desembargadar dr. 
Czndido Ladislau Japi-Assú, tido como uin dos peores, sinão 
i peor dos ouvidores que pisaram terras paiilistm (56). 

Contra cste foram formiiladas graves queixas, inclusive 
pela nossa prnpria edilidade (57). 

Xos seus ataques a esses, como a oiitros funccionarios, 
o intemerato redactor do "O Observador Constitiirional" 
não media as corisequencias do seu proceder (58). 

Castigava de rijo todoe os abusos de que tinha sciencia, 
quer partisseni de pequenos, quer de grandes. Aos absolutis- 
tas e aos violadores da Constituição não perdoava nada (59). 

J &  o ha~ia.  promettidq no "prospecto" do seu jornal. 
Dehi que nem mesmo o imperador d. Pedro I, em fins de 1830, 
deixasse de ser contemplado nas columnas do mesmo (60). 

"Fktrangeiro era elle, mas o seu espirito cosmopolita, 
votarlo h defesa da liberdade desde os seus mais verdes annos, 
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adoptou a causa do Brasil como sua, e este Imperio então 
nascente contou desde logo entre as victimas sacrificadas A 
sua grandeza futura o nome desse estrangeiro illustre, que 
escreveu com tanto tino, tanta dedicação e tanto amor pela 
causa publica" (61). 

Estavam as cousas neste pé, ao tempo que na capital 
do paiz se preparava o 5 de abril de 1831, quando foi levado 
a effeito o attentado contra a vida do paladino das liberdades 
populares (62). 

Apreciemos, nos seus tristes detalhes, como a scena foi 
reconstituida passados cincocnta c oito annos (63) : "Iio correr 
de novembro de 1830 apeou na frcguezia do Braz, em a cha- 
cara do dr. Justiniano de Mello Franco, o tenente de caçado- 
res Carlos José da Costa, vindo por terra do Rio a Sáo Paulo 
para executar a "sent,ençaJ', sob promessa de ser remgvido 
ao posto de capitão. Xão conhecendo o condemnado, pediu 
a Mello Franco um seu filho, que lho fosse mostrar : foi-lhe 
negado o concurso do menino, dando-se-lhe como substituto 
o allemão Henrique Stock, que de bôo vontade se prestou.. . 
Na noite de 20 de novembro, apercebidos de armas e disfar- 
çados, foram os dois sicarios postar-se juntr á casa em que 
morara Badaró, e que ficava na rua de São José, ao lado es- 
querdo de quem ia para o largo de São Francisco, em frente 
á propriedade que é hoje do sr. Proost Rodovalho. Magni- 
fico,soberbo, claro conio o dia,era o luardessa noitenefanda.. . 
A rua estava cheia de transeuntes; familias, innocent,es meni- 
nas passavam sem desconfiança por junto dos vultos, que, 
fingindo-se ébrios, aguardavama victima. Por essas mesmas 
horas, em casa do dr. Candido Ladislau Japi-Assú, jogavam 
com elle ao vollarete Thomaz José Pinto de Siqucira (vulgo 
Siqueira Moleque), João Caldas Vianna e Pedrn Rodrigues 
Fernandes Chaves, depois Barão do Guahy. No correr de 
conversaçáo com que entresachavam o jogo, escaparam ao 
dr. Japi-Assú estas palavras : - "Não tardard muito a que 
pague Badaró as  injurias qur tem ucmilcd?." 

' 8  Voltemos aos emboncados - prosegue o autor da in- 
teressante reconstituiçá?. Fingindo-se ébrios, junto á casa 



de Badaró, entendiam-se com quem passava e atiravam 
chufas a torto e a direito. Aconteceu approsimar-se o mar- 
ceneiro inglez Roberto Watkins, tio por affinidade do valente 
democrata Manoel Lopes de Oliveira,. Stock dirigiu-lhe 
pilherias. 

_ Stock, vai cosinhar a bebedeira em casa : não 6 

decente curtil-a na nia, volveu-lhe aquelle. 

"B estas palavras, que mostravam não ter valido o dis- 
farce para occultal-o, Stgck desapontou e emmudeceu. 

"Escoado peqiieno lapso de tempo, ueiu chegando B d a -  
r6 : Stock reconheceu-o, acercou-se-lhe, travou conversação 
com elle nos seguint,es termos : 

- "Sr. dr. Badaró, quero, que V. S. ponha na sua folha 
o ouvidor Japi-Assú, que lesou-me (sic) em um negocio de 
farinha de trigo. 

- "Amigo, é um pouco tarde para t,rat,arrnos disso : 
venha depois de amanhã, segunda-feira, e entãu armujaremos. 
- "Pois virei. 
- "Bem ; então boa noite. 

"Este dialogo, verdadeiro beijo de Judas, tinha por 
fim dar a conhecer o infeliz democrata ao matador, que, le- 
vantando por baiso da japona tima pistola previanient,e eiga- 
tilhada, disparou um tiro de bala, que foi empregar-se no baixo 
ventre da victirria. 

"Cahir Badaró ferido de morte gritando por soccorro, 
evadirem-se assassino e cumplice e acudir o estudante T,'arela 
foi obra de um momento s ó . .  ." 

Esta scena passou-se ás 22 horas. 

Ao ser soccnrrido o ferido declarou "que os assassinos 
eram dois allemães, que o procuravain, diiendo quererem fazer 
no Observador Constitucional uma publicayão contra o ou- 
vidor dasembargador Japi-Assú" (64). 

Argimiro da Silveira adeanta que, de pessoas que fgram 
contemporaneas do facto, ouviu a confirmação de rarios dos 
accidentes atrás dcscriptos, t e n d ~  uma dellas ajuntado quc, 
,# findo aquelle dialogo, o assassino disséra : "A corresponden- 
cia contra o dr. Japi-Assú é esta. . . e disparou a arma" (65):  
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O FALLECIMRNTO 

Immediatamente soccorrido, ao tenipo que o ferido era 
- t,ransportado para a siia residencia e recolhido ao leito, for- 
mava-se á porta da mesma compacta massa de povo, que 
affluia de todas as ruas circumvizinhas (66). 

Chamado a toda a pressa por cstudantes, tambem com- 
pareceu o cirurgião-mór Joaquim Antonio Pint?, que mal 
p8de romper a multidão para approxinlar-se do seu infeliz 
collega (67). 

O fenmento era de tal gravidade que nada se podia fazer 
com aperanças de salvação (68). 

Os que rodeavam a victima : estudatites, facultativos e 
grande numero de pessoas do povo, apenas lhe eram uteis 
fazendo-lhe companhia, como de facto fizeram, passando a 
noite ao seu lado ; prociira.ndo soccega,l-o das apprehensões que 
precedem a agonia e rriitigando-lhe a sêde (69). 

A's 11 horas do dia seguinte foi-lhe levado o sagrado 
viabico, com grande acompanhainerito, i~eebrndo o moribiindo. 
esse conforto com a maior co~itricçáo (70). 

A' tarde desse mesmo dia dictou nina carta. de despedidas 
aos seus paes, narrando as  peripecias do crinie e declarando 
que perdoava os assassinos (71). 

" Aos amigos que 3 cercavam, aos collegas que o prociira- 
vam illudir acerca da gravidade do ferimento (ruptura por 
uma bala de um ramo iitiportante da arteria iliaca) elle respon- 
dia tranquil1o:Não me illudem, eu sei que cor[ .morrer, náo importa! 
MORRE U M  LIBERAL, MAS xbo & ~ O I L K N  A LIBEHDÀDE !" (72). 

Expirou ás 22 horas de domingo, dia 21 de novembro 

de 1830, após "dores criieis, ardrntn sêde, ~riartyrio prolon- .i 
gado" (73). 4 

O enterro foi feito a braços, ao anoitecer do dia seguinte, 3 
da rua Nova de São José para a cgreja do Carmo (71). 4 

Concorreu a elle enorme multidão, em que se notavarii 
ecclesiasticos, militares, ernpr~gados civis, negociantes. ma- 
gistrados, lent,es, advogados, cstudant,es, et,c. (75). 

' f  . 
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Pessoa que foi testemunha occular do acto declarou 
que, durante mais de 40 annas que viveu ern São Paulo, nunca 
assistira a um "sahimento funebre tZo concorrido, t,ão solen- 
ne, e t,ão repassa& da mais pungente dar" (76). 

Por occasiio do desapparecimento do pranteado demo- 
crata compôz, o depois padre e rir., .Tosé Marciano Gomes 
Baptista o seguinte sonet- : 

A' MORTE DO DR. JOÁO BAPTISTA BADARO' 

Seja-te leve a terra, 6 granrle, 6 justo ! 
Corajoso escriptor, da Patria cstein. 
Outr'ora ella te  viu, sem vil receio, 
Regar da Liberdade o tronco augusto. 

P'ripos venceste, subjugaste o siisto , 
Ao Despotismo audaz puzeste um freio. 
Vistc de beiiçáos mil; de gloria cheio, 
Triuniphar a razão nias não sem cnsto. 

hh!  se pocleiii soar na Eternidade 
Os tristes 6chos de maguado pranto, 
Que eni nó- pxcita funcral saudacle ; 

Attende 18 do eInprego sscrosanto 
A' dôr pungente, h lugiibre anciedadc 
Do Braal,  que, em perdei-te, perd~ii  tanto ! (77) 



IV CAPITULO 

As providencias do governo. Assumpto para novas pes- 
quizas; Homenagem na Republica 

Como se deprehenderá da leitura das muitas peças of- 
ficiaes appensas a este trabalho, as providencias tomadas pelo 
governo limitaram-se quasi que exclusivamente em reprimir 
os excessos do povo, sobremaneira exaltado pelo triste 
acontecimento (78). 

A satisfacção da justiça, tornou-sc para elle cousa se- 
cundaria (79). 

Prestigiaram-no naquella acçáo alguns liberaes, que aven- 
turaram a sua influencia em troca do apaziguament,~ da fa- 
milia paulistana. Entre elles cumpre não esquecer os nomes de 
Diogo Antonio Feijó e Antonio Mariano de Azevedo Marques 
(80). 

Ainda Badaró não havia expirado e já a mult.idão, eni 
magotes, tomava as diversas direc~ões da cidade em busca 
dos indiciados criminosos (81). 

E l h  viwva prender Henrique St,ock (82) e outros alle- 
máes apontados como autores do delicto, e mais o ouvidor 
Candido Ladislau Japi-Assú, tidocomo mandante (83). 

Emquanto um dos grupos, acompanhado do juiz de paz 
da freguezia de Santa Ephigenia, o padre Vicente Pires da 
Motta, se entendia com o coronel Carlos Maria de Oliva, 
commandante interino das armas, para que lhe facultasse 



uma escolta para effectuar legalmente a. desejada prisão, outro 
postava-se deante da residencia do ouvidor, em attitude 
hostil (84). 

Sentindo-se ameaçado na sua vida e haveres, este solicitou 
garant,ias ao vice-presidente, por duas vezes, reiterando o 
pedido em officio dirigido ao comiiiandante Oliva (85). 

Tanto a requisiçáo do povo como a do ouvidor foram 
atbendidas, muito embora essa autoridade se mos- 
trasse mais solicita pela segunda, insinuando-a ao bispo d. 
Manoel, vice-presidente em exercicio (86). 

Para evit:tr ajuntamentos e desordens, tratou-se; immedia- 
tamente, de fazer rondar as riias da cidade com patrulhas, que 
prenderiam os mais exaltados (87). 

Considerando-se impotente a força que entRo existia' 
foi reqiiisititdo o concurso de outros elementos (88). 

Contribuiu para irrit,ar os animos do povo o facto de se 
haverem refugiado na casa do ouvidor, dois dos trcs allemáes 
perseguidos pelo clamnr publico. Um delles apenas fôn preso 

(89). 
Esta circuinstancia, denunciadora de qualquer entendi- 

mento entre a principal aiitaridade judiciaria da Provincia 
e os apontados criminosos, aggravou a situaçáo, já devkras 
delicada, do dr. Japi-Assú (90). 

Facto ciirioso. Tambcm ali se encontrava o negligente 
juiz de paz da freguezia da Sé, cujo paradeiro era ignorado 
desde o desenrolar do sanguinolento drama (91). 

Aos gritos do povo, foram os dois peixeguidos entregues 
B escolta, que, por sua vez, os levou á presença do juiz crinii- 
ml ,  juntamente com o outro aliemão antes preso, Iaviando-se 
o respectivo aut,o de corpo de delieto (92). 

Do exposto e dos mais factos que se seguiram dava d. 
Manoel conhecimento á Córte (93). 

J& a a s a  alt,ura os despojos de Badaró se achavam reco- 
lhidos B egreja do Carmo. A exasperapão popular proseguia, 

(94). 
Julgando-se cada vez mais ameaçado, o ouvidor deixou - 

a sua residencia, refugkando-se na do commandante Oliva 
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(95). Não ouvia portaiito os conselhos de d. Blanod, que lhe 
rogava permanecesse na sua propria casa, até se acalmarem 
os animos (96). 

Surgiu a esse tempo um facto, que t,ornou mais apprehen- 
sivas as autoridade. Constava que os allemães de Santo Ama- 
ro se agglomeravam na cidade, ein attitude nada pacifica, 
naturalmente para soccnrrer os patricios presos. Isto aconse- 
lhúu o governo a reforçyr ns niedidas dest,inadss a manter a 
ordem puhliea (97). 

Voltemos ao dr. Jxpi-Assú. Ainda da casa em que 
se abrigára, esteve elle na conjunctura de ser violent,amente arre- 
batado pelo povo, quando este soube que, o auto de corpo 
de delicto e formação dz culpa apontava-o como o mandante 
do horrorozo crime (98). 

De niais esta aperturn salvou-o o seu prestadio hospe- 
deiro, providenciando sobre o municia.mento das patrulhas 
com "cartuxame emballado" (99), reforçando a defesa da sua 
casa e fazendo c~nstar  ao Conselho do Governo, reunido 
extraordinariamente, que o ouvidor "não duvidava ser preso 
a bem de siia propria segurança" (100). 

Concordando o 'Conselho com esta. solução para o caso, 
foi a prisão effectuada "tumultusrianient~e e com enorme con- 
curso de povo" (101). 

Estava satisfeito, em parte, o desejo da plebe, muito 
' esse a emb6ra poucos acreditassem que o dr. Japi-Assú % i  

soffrer qualquer castigo (102). 
Estes factos desenrdaram-se ate o dia 23, quando d. 

Manoel consultou o ouvidor incriminads, perguntando-lhe 
si concordava ( 1 !) ein deixar a capital e apresentar-se ao minis- 
tro da Justiça, acompanhado por um official da I.* linha (103). 

Respondendo pela affirmativa (104), ás 13 j/z ou 14 horas 
do dia 25, deixava o dr. Japi-Assú esta capital, rumo a Santos, 
e em transito para o Itio de Janeiro. Acompanhava-o, além 
da familia, o capitão Amaro José Soares (105). 

Um ardil posto eni pratica pelo padre Diogo Antonio 
Feijó permittiu que a sahida não fosse notada pelo povo (106). 

Mas, nem por isso deixaram de ser tomadas novas me- 
didas de caracter policial (107). 
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Chegados ao Cubatáo, installaram-se os itinerantes numa 
canoa de voga e sob grandes perigos dirigiram-se para o Rio 
de Janeiro, sem antes evitar mais alguns aborrecimentos 

Ainda nesta viagem se nota o interesse do coronel Oliva 
pelo seu ex-hospede (109). 

Restabelecia-se, logo depois, a tranquillidade neuta capi- 
tal, ao tempo que as autoridades da Corte mostravam cui- 
dado em que os "perpetradores de hum tal delioto sejam 
(sic.-fossem) aprehendidos, e quanto antes julgados na 
conformidade das Leis" (110). 

Japi-Assú respondeu a um processo no Rio de Janeiro, 
"em cuja discussão a. sua innocencia foi reconhecida e provada" 
(111). 

f A AUTORIA DO CRIME 

Passados cem annos, é triste dizel-o, ainda ha innumeras 
difficuldades em saber-se a quem verdadeiramente se deve 
attribuir o crime que tanto ecoou pelo Brasil afóra (112). 

Primeiramente, diziam ser o seu mandante o ouvidor 
Japi-Assú, que teria armado os braços assassinos de tres alle- 
mses, dentre os quaes se'destacava Henrique Stock, que foi 
eondemnado e cumpriu pena num presidi0 (113). 

Houve depois quem o fizesse pesar sobre os. hombros do 
tenente de caçadores Carlos José d a  Costa, que, com a prati- 
ca desse reprovavel acto, pretenderia tornar-se agradave lá 
"Columna do Throno" e galgar um post,o na sua carreira 
militar (1 11). 

Apresent,ei, neste trabalho, todos os elementos que me 
foi dado reunir sobre este particular. Da sua leitura se infere 
quanto difficil ainda é, repito, um pronunciamento decisivo 
sobre o facto. 

Principalmente si considerarmos a paixão que rodeou 
esse crime desde o primeiro instante (115). 

Por isso mesmo não farei esse julgamento, e tanto mais 
por acreditar, cumo acredito, que só o poderá levar a bom 
termo quém puder reunir provas mais concludentes (116). 
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HOMENAGEM POSTHUXA, NA REPUBLICA 

Sómente nas vespems da implantação do regimen repu- 
blicano no Brasil, se pensou a serio erigir um tumulo digno 
do nome de Badaró. 

Para tornar realidade essa iniciativa, que presuppuuha 
a tramladação dos despojos do pranteado liberal da egreja 
do Carmo para a necropole da Consolação, foi organizado 
o "Comitato Libero Badaró", de que faziam parte as seguin- 
tes pessoas : Giusepe Rossi (presidente), prof. Rosalbino San- 
toro (vice-presidente), Eusebio Gamba (thesoureiro), Luigi 
Tomissi (secretario) ; Antonio Giusti, prof. Francesco Pe- 
dateiia, Salvatore Logelso, Michele Rizzo e Giovanni Pozzera 
(membros do Conselho). 

Após angariarem-se os necessarios fundos, entregou-se 
a confecçfio do trabalho aos marmoristas italianos Ferdinando 
Martinelli & Irmão, aqui estabelecidos, os quaes delle se de- 
sempenharam a contento. 

Essa obra. de arte é assim descripta por Argimiro da Sil- 
veira, que assistiu ao acta da transladação : "O tumulo é 
todo de fino marmore branco (tendo em marmore preto 
apenas um friso circumdando o retrato de Badaró) e mede 
uma altura de perto de 4 metros. 

"Consta de uma caixa central '(em que foram depositadas 
as cinzas do morto), em fórma de rectangulo, medindo O,m50 
de frente e O,m80 dos lados, e c3llocada sobre um pedestal 
tambem rectangular, com frente de cerca de l,m50 e lados 
de 2,mO. 

"Na lousa, que descança sobre essa caixa, foi escripto : 

S. Paulo 
21 Xoombrc 

1889 

" Da retaguarda eleva-se entre duas columnas quadrila- 
teras um bonito frontal, encimado por uma uma funeraria 
(envolta, a meio, por bem cinzelada toalha) e ornada no cen 
tro superior peln retrato em busto, do pranteado heróe repre- 
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sentado de oculos, barbas á suissa (conio usara), grsvata de 
laqo curto, collete e casaca de gola. 

"Entre a urna funeraria e o retrato, desenharam cima 
penna, cruzada com urn ramo de oliveira, o symholo da paz ; 
r logo acima do retrato uma estrclla. 

"Ainda no centro do frontal, abaixo do referido busto, 
inscreveram o seguinte epitaphio : 

ALIA B l ~ x o  DE:L SICARIO 
ALL'ISGIURIA DEL TENPO 

~ ' E ~ - D I C A X O  

IN G. B. LIBERO BADARO' 
IL PENSIERO UEL SOFO 

I L  CVOBE DEL MEDICO E DEL CITTADIXO 
L ' V ~ A V I T ~  

XXI NOVEXBRE MDCCCSXX 

"O frontal tem a. espessura de O,m12 ou 0,11113, a. altura 
de cerca de 3,m0 e a largura de O,m85 na base e 0,mGO na 
elevação. As medidas não têm rigorosa precisão rnathematica, 
mas são muitissimo approximadas" (117). 

Ainda ha  dias estive em visita ao tiimiilo de Badaró, 
que se erguc no Cemiterio da Consol.ação e fica situado na 
quadra 26, riia 17, sob n." 8, na ala direita de quem entrn na 
necropole. 

Aproveitei essa visita para photographar a sua sepultiira, 
de que dou aqui um aspecto, assirii corno do busto que a-orna. 
Por este se vê que foi engano dizer-se que Badarb ahi apparece 
de oculos. 

O msusolPu conserva-se cm perfeito estado, salvo na 
parte frontal, cm baixo, visivel na photographia, que se est5 
tornando avermelhada. O medalhão apresent,a signal 
de quehrn, mas esta parece datar de ha muito, a julgar por 
um cliché que vi em tempo. 

Voltcmos á t,ransladaçáo dos despojos de Badarb. Pri- 
meiramente foi indicado o dia 21 dc novembro de 1889 para 
esse acto. Mas, para que todos pudessem participar da solen- 
nidade, escolheu-se depois a data de 24, domingo. 



Foi obedecido o seguinte programma, prêviamente divul- 
gado pela imprensa. : Reunião, ás 13 horas, no largo do Carmo, 
junto á egreja do' mesmo nome ; t,mnsladaçáo dos restos mor- 
taes de Badaró, falando na occasião ,o sr. Antonio Giusti ; 
formação do cortejo e marcha para o Cemiterio da Consola- 
ção, percorrendo o seguinte it'incrario : Largo do Carmo, rua 
idem, travessa da Sé ( h ~ j e  Wenceslau Braz), praça da Se! 
rua 15 de Novemhro, largo do Rosario (~tctualmente praça 
Antonio Prado), ladeira de S. João, rua idem, rua Conselheiro 
Chrispiniano, 7 de Abril, dr. Antonio Prado (actusl 
Braulio Gomes) e Consolação ; deposição dos res- 
tos, inauguração do tumulo, leit,ura do relatorio dos trhbalhos 
do "Comit~ato" e discursos. 

Participaram da homenagem á memoria do intemerato 
jornalista os membros do governo provisorio, que iam "ao 
lado do cocbe funehre, pegando nas fitas do esquife". Tamhem 
ali esteve a officialidadc de 10 Regimento e alguns pelotões 
de Cavallaria, "levando o estandarte da Republica, que pouco 
antes tinha sido consagrado na Egreja dos Remedios". 

Umas 4.000 pessoas ffùrmavam o imponente prestito, 
cuja marchs era ahrilhantada por uma bmda de musica, que 
tocava o hymno de Garibaldi. 

"Finalmente, diz Argimiro da Silveira, ás 5 horas da 
tarde, chegou-se ao cemiterio municipal ; foram depositadas 
na caixa central do tumulo os restos mortaes de Badarb pelo 
dr. Pmdente José de Moraes Barros e em seguida encerrou- 
se essa uma, ficando inaugurado o tumulo". 

Divulgando esse facto, informava o "Diario Popular" do 
dia 25 de novemhro de 1889, cm noticia de 1.' pagina sob o 
titulo "Exequias de Badaró" - que a chegada ao cemite- 
rio deu-se 8s 15 horas e que 15 minutos depois o dr. 
Pmdente de Moraes fazia o deposito da urna. Adeanta esse 
jornal que cerca das 16 e rettraram-se da necropole 
as varias commissóes, que ainda visitaram os t.umulos dc Luiz 
Gama e Quirino dos Santos. 

Por essa occasião o "Comitat,~" publicou um avulso con- 
tendo um artigo do "O Observador Constitucional" e o necro- 
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logio feito pela "Astréa". Illustrava-o um retrato de Badaró. 
Diz o mesmo "Diario Popular", n.O de 23 de novembro de 1889, 
2.1 pagina, que esses jornaes e o diploma de' medico de Badaró 
foram offerecidos ao "Comitato" pelo sr. Frederico Alvarenga, 
director do Hospicio de Alienados. 

AIezes depois as autoridades italianas, assim como o povo 
de I~igueglia, mostravam o seu reconhecimento (118). 

. Sabe-se que ao tempo do assassinio de Badaró ainda vivia 
o seu pae. (119). 

Não se ignora tambem que, ao publicar o seu trabalho, 
em 1890, dizia Argimiro da Silveira : "Em Laigueglia existem 
ainda descendentes da familia Badaró" (cf. pg. 315 ; idem em 
italiano, pg. 15) 

Muito bem. Mas de onde surgiu o ramo Badaró que exis- 
te no Brasil, e 6 um tanto conhecido em S. Paulo ? 

Ahi fica essa pergunta aog genealogistas.. . 
E quem sabe si a resposta deve partir da seguinte noti- 

cia, qiie encontrei num exemplar bem estragado do "O Obser- 
vador Constitucional" de 1831, cuja pagina parece ser a de 
n.O 525 : 
- "No Co~reio Constitucional Campista vem uma Cor- 

respondencia, em que v&-se (sic) o act,o philantropico, que os 
Campistas practicarão em memoria do Illustre Badaró. Fi- 
serão uma subscripção que já montava a 700% rs., e o 
Cidadão Francisco Thomaz Pinheiro lembrou, que era sobre- 
maneira honroso designar-se aquella quantia para o casa- 
mento de uma Orfãa, obrigando-se esta e seo marido a toasrem 
entre nós, o sempre respeitavel appellido - BADARO' -, e 
de o passarem a seus descendentes. Foi por todos applaudida 
a lembrança". 
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Notas 

1) - Coni. "A~tr ia"  : 'Desde a Pia Baptismal o Dr. Badaró foi 
consagrado por seu Pae á Liberdade. Tal é a significa~ão do nome Libero 
que este lhe pôz no tempo em que a Liberdade raiava sobre o orisonte (sic) 
da sua Patria." Tran~cr ip~ão  ieita pelo "Pregoeiro Constifucionní", de Pouso 
Alegre. n.* de 22 de janeiro de 1831 (?). 

Ver tambem : Pinto Ju.-;or, p a ~ .  338 ; Argimiro da Siloeira, pg. 312 ; 
idem traduqão italiana, pg. 12. 

Todavia, cumpre frisar que em nenhum documento official me foi 
dado encontrar esse sobrenome, que, aliás, fahiu no agrado do publico. 
Nelles somente appirece : JOZO Bngtisfa Badaró, e outras vezes, errada- 
mente, Bndoról. 

2) - Conf. "Pregoeiro Con.rtifucional", de 22 de janeiro de 1831 (?)  ; 
Pinto Junior, pg.. 338 ; Argimiro da Silveira, pg. 311, que particularisa : 
,' Lungo Ia riviera occidentale della Liguria nella nostra cara Italia, trovasi 
la piccola cittá di Laigueglia (circondario di Alberga, prwincia di Genova) 
lu cui popolazione é in parte dedicata alla pesca e alla navegazione e in 
parte occupata alla coltura degli oliveti, che in quella regione costituiscano 
quasi l'unico prodotto agrario" ; idem traducFâo italiana, pg. 11. 

Pierre Larou.r~e vol. 2, pgs. 38-39, diz : "Badaro (Jean), médecin et 
botaniste itnlien, né duns l'Etat de Gênea en 1793, mort au B&l en 1831 
. . .". Esses erros de datas são repetidos par outras eniclopedias, como 

a monumental Espasa (vol. VIT, paç. 121). 
--- 

3) - Conf. Sforzosi, p g  395 : "Mentre Ia veneta aristacrazia, delusa 
da false voci e da chimeriche speranze, provocava ella stessa con impotente 
ostilitá Ia sua propria rovina e quella dell'antica republica, le opinioni 
democratiche, dilatandosi colla rapiditá della elettrica scintilia, oenetra- 
vano in Genova, e trouando colA nell'odio profondo che separava i1 populo 
e Ia nobilitá copioso alimento. scoppiavaiio in aperta rivoluzione contra Ia 
àominante oligarchia. Invano tentó guesta di niuntenersi colla forza; 
invano tentó di metter la discordia fra i popolani, e di spingerli ad azzuf- 
fami gli uni contro gli altri per proluiigare all'ombra di tali divisioni Ia 
sua vicilknte dorninuzione; i due partiti popolari Yintesero ben presto 
fra loro, ed invece di ~ e n i r e  alie mani si riuniruno, abolirono l'antica forma 
di governo, ed alle ubolite aristocratiche istituzioni novelle instituzioni 
democratiche sastituirono ; le due riviere di levante e di ponente ccncor- 
nero all'opera. ed sl nuoro rtato fu imposto il nome di tepublica Ligure."; 
Dovss, pg. 702. esclarece : ' E n  Génova un movimienta democrático da 
origen á Ia república liguria i22 de mag-o a1 14 de junio). Bonaparte crea 

Ia república cisalpina con Ia agregacion de Ia Lombardia austriaca. de 10s 
territarios de Bérgamo, Brescia, Crerna etc.. antes poseidos por Venecia, 



Mantua, Módena, iMasa y Carrara.". Ver tambem "Irgimiro da Silizira. 
pg. 31 l ; idem em italiano, pgs. I I e 12. 

4) - Conf. Grégoim, pg. 831 : "Gênes, fondée par les Liguriens au 
VI11 siéde av. J. C., n'est devenue puissante rqu'aii moyen âge.. ."- 
"Au temps des croisades, surtout, Ia marine génoise devint trés-considéra- 
ble ; les Génois étendirent leur domination sur toute Ia côte du golfe d 
même sur le Montferrat ; ils furent les rivaulr de Pise et surtout de Venise; 
eurent au XIII siécle Péra et Galata á Constantinople, des établissements 
en Gréce, der comptairs en Asie, des colonies,'comme Caffa en Crimée, 
puk Ia Corse, Ia Sardaigne, etc. ; 1s rois de Ch-pre leur payérent tribut. 
Gêoes triompha de Pise, aprés Ia bataile de Ia Méloria, 1284. . ." - "Ler 
conquêtes der Ottomans, Les découvertes des Portugais et des Espagnols, 
les guerres d'ltalie, furent désastreuíes pour Ia liberté et Ia prospérité de 
Gênes.. ." - "En 1797, Bonaparte remplaGa le gou~ernement aristocrn- 
tique par Ia rdpubliquc Ligririenne. . .". 

Ver tambem Uembry et Bnchelef, pgs. 1160/61 ; Bo~rillel, pgs. 69213; 
etc. 

5) - Conf. “Pregoeiro Constiti&wd", n.O de 22 de janeiro de 1831 
(?) ; Pinto Junior, pg. 338 ; 24rgim;ro d a  Silr~e;ra, pg. 312 ; idem em italia- 
no, pç. 12. - 

6) - Coiif. "Prqoeiro Con~titucionol". n . ~  de 22 de janeiro de 1831 
(?) ; Pinto J u i o r ;  pg. 338; (Irgirniro da Silveira, pgs. 312 e 313; idem em 
italiano, pgs. 12 e 13. - 

7) - Conf. "'Pregoeiro Con.,tifucionai" n." de 22 de janeiro de I831 
(?) : Pinto Junior, em parte, pg. 339 ; Argimiro da Silveira, em parte, pg. 
313; idem em italiano, pgs, 13 e 14. 

8) - Adeanta o "Fanjrrlla", n." de 21-11-1930. que De Candole ci- 
tou-o na sua "Storia delia ~cienaa e degli scienziati durante gli ultimi due 
secoli". Não me fui dado essa obra e, infelizmente, ricm mcsmo a sua 

citasao entre as innumeras de De Cnndole, em "Recuei1 des Elogei His- 
toriques" de F1ouren.r. vol. 2. pgs. 271 e seguintes. 

Picrrc Lamame, nol. 2, pgs. 38/39, informa : "I1 a laissé divers t rú raux  

estimalrlcs sur la Zilorc de In Lignrie rt de Ia Sardni!~>re, ainsi que des Ohnr- 
uat;ons JUP l e ~  p a r l i e ~  ICJ p l u ~  r e m a ~ ~ ~ ~ n h l e , ~  des jlrtir;i pour Ieur clnssi/ica- 
fiei, bola>tiqiie". - 

9) - Conf. A<qimiro da Silifeira, pg. 315 ; e m  il;iliaiio, pg. 1.3 



10) - Conf. "Prcyociro Conditucionnl", n.O de 22 de janeiro de 1831 
(?) ; Pinto Junior, pg. 339 ; Argimiro da Silveira, pgs. 314, 315 e 321 ; em 
italiano, pgs. 15, 23 e 24. 

Tambem da leitura do pmspecto de 'O Observador Conrtitucionai", 
que reproduze, se percebe que f&ra perseguido na patria pdas suas idéas 
l ibera.  Veja-se, ainda, n "Aurura F1urn;ncnse'' n.* 421, pg. 1775, de de- 
zembro de 1830. 

11) - Conf. Argimiro do Silveira, pg. 3 1 4 ;  em italiana, pg. 14. 

12) - 6 n f .  "Pregoeiro ConrtitucionoL" de 22 de janeiro de 1831 
(?) ;  Pinto Junior, pg. 340 : Argimiro da Silueira, pg. 321 ; idem em itali- 
ano, pg. 24. 

- 

13) - Foi reeditada no vol. 31. parte da Rev. do Instituto Ris/ .  r 
Gcq. Brasileiro, pg. 5 e seguintes. A tiragem de 1822 foi feita na Typo- 
graphia Nacional. 

14) - Apreciemos alguns trechos dessa "AVemoria", e que, me parece, 
seriam de ordem a tentar um estrangeiro a visitar S. Paulo, principal- 
mente tratando-se dum medico e naturalista: (pg. 10). "Eão é facil en- 
contrar em uma só provincia tantas circumstancias. e tão vantajosamente 
reunidas a favor da agricultura, fabricas, navegação, commercio e pa- 
voa+. Ellao parecem desafiar de uma maneira imperiosa os cuidados 
e as do governo."; (pg. 11) - "Talvez que pela igualdade e 

circumstancias da sua coniiguracão, seguindo constante, e suavemente 
por um modo admiravel a volta do globo, seja tão fertil, como se 

sabe, e a por+ mais belli de todo o Brasil"; (pgs. 60 e 61) - falando 
dos males que affligiam o nosso Estado - "Consistem os ditos males : 
1.0 Na falta de professores de cirurein e medicina pratica, e que necessa- 
riamente se dwem crear e estabelecer em cada um dos conselhos da capi- 
tania, para que náo acoiiteqa mais perecerem, por falta de curativo, muitas 
pwoas entregues a curaiideiros e empiricoí, que, sendo devidamente tra- 
tados, viveriam por muito tempo além do termo fatal que t d o s  os dias 
Ihes prescreve a ignorancia" e mais adeantc : "2.a Ha outra falta tão facil 
de remediar-se, do uso e ndministrayão da  racciiia, objecto de simples -rio- 
 idade e que devia servir de meio efficaz para atacar a terrivel enfermidade 
das bexigas, que tem causado o maior terror aos nossos paulistus, devoran- 
do parte da povoaCão." ; [pg. 67) "Se eu disser que na vastissima 
extensão deste  grande paiz náo ha clima mais proprio para o feliz estabe- 
lecimento de todas as fabricas e rnanufacturas, que se acham espalhadas 
pela mundo, não merecerei por isso n mais leve reprehensão da parte dos 
bons conhecedores, porquu~ito elles não podem ignorar que são improprias 



dos paizes demasiadamente frios e intemperados aquellas manufacturas 
que exigem o ar livre ; e que não podem affazer-se aos climas quentes todas 
as outras que necessitam de mais vigoroso e aturado trabalho, ou devem 
manobrar-se mediante um fogo vivo. Estes inconvenientes não se encon- 
tram nos paizes temperados e amenos ; e são elles tanto mais vantajosos 
ás manufacturas -quando a abundancia dos viveres, das materias primas, 
das aguas e combustiveis se apresentam com ad commodidades que se nZo 
podem negar ás terias de S. Paulo". - Que bella previsão sobre o futuro 

da nossa terra! - 

15) - Conf. "Prqoriro Co»s6lucionol" de 22 de janeiro de 1831 (?); 
Pinto Junior, pg. 340 ; Agimiro da Silueira, p ~ .  322 ; idem em italiano 
pg. 24. - 

16) - Conf. Pinto Junior, pg. 340 ; "Pregoeiro Con~titueionnl" de 
22 de janeiro de 1831 (1)  ; Araimiro da Silurira, pg. 322 ; idem em italiano, 
pgs. 24 e 25. - 

l i )  - Conf. Pinto Junior, pg. 340 ; Argimiro da Sili,riro, pg. 523; 
idem em italiano, pg. 25. 

- 

18) - Conf. "Pregoeiro Canst~ir<c<onal" de 22 de janciro de 1831 (?). 

19) - Conf. Ar9irniro do Silirira, pg. 324 ; idem em italiano, pg. 26. 

20) - A julgar pelo requerimento do liroprio Badaró (doc. n.O 6, 
no appendice) e tambem pelo officio de 12 de aposto de 1830 de d. Manoel 
(doc. n.* 16, no app.) 

--- 

21) - Costa Carvalho desempenhou di~ersos  cargos de representa- 
são publica. Foi director d a  Academia de Direito de S. Paulo, de cujo 
Ioga  tomao posse a 11 de abril de 1836. Era natural da Bahia. Possuia o 
titulo de Marqiiez de Monte Alegre. Para melhores informes consultar, 
entre outros, os seguintes trabalhos : Vols. 5 (pg. 374) e 23 (pg. 709) da 
R<+. Znsl. I l i ~ t .  Brm. : vols. 11 (pg. 85). 12 (pg. 248) e 20 (pg. 273) da Rrv. 
Inst. Hwt. S.  Poolo; e ''C/ir. P l f "  1 .  1 ,  pg. 493, de Ja in tho  
Ribeiro. 

22) - O numero de estréa do "O Farol Paulistano" foi distribuido 
no dia 7 de fevereiro de 1827. Pormenores sobre esse jornal podem ser en- 
contrados no vol. 3 (pg. 303), 19 (pg. 336) e 25 (pg. 5) da "Rev. do I n ~ f .  
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Hist. S. Paulo ; e entre outms mais trabalhos, na  "Ckr. Pouli,rla", 1.O vol., 
pg. 117. de Jarintho Ribeiro. 

Sobre a recommendação dada ao dr. Badaró \êr  o ti." 133, pg. 490, 
do "O Observador Conafiiucional", datado de 4 de fevereiro de 1831. 

23) - Conf. "O Obscrri?dor Conslilucionnl", n .  . O  123, pg. 490, de 
4 fev. de 1831, que diz textualmente : "Todos sabem, que o Dr. BadarU 
quando aqui chegou, hoiperlou-se na casa do Dr. C. Carvalho, q u e  o recom- 
mendou do Rio de Janeiro a varias pessoas n'esta Cidade. Ahi morou elle 
algum tempo ; e depois mudou-se para uma casa na rua de S. José, onde 
se manteve até o tempo em que foi assassinado.. .". 

Tambem concorda com isso : Pinlo Junior, pgs. 343 e 344 ; Argimiro 
da Silurim, pgs. 324, 341144 e 351 ; idem em italiano, pgs. 27, 43/48, salvo 
na pg. 55, em que ha evidente trócn. 

Sobre o local em que se levantara a casa, ver "Plan'Hi~loria da &i- 
dadc de São Paulo, de 1800/1874", de Affonso A. de Freitas, em rol. 16, 
pg. 475, da Rcv. do Znrf. Hid. de S. Paulo. 

Engana-se, portanto, Toncredo do Amnrnl ("Hist. de S. Paulo", pg. 
157), quando a localiza entre a ladeira de S. João e o largo de S. Ben to  
assim como I'ampri ("Mem. para a Hist. d a  Ac. de S.Paulo," I." vol., pg. 
105), quando diz que Badaró morou algum tempo no Palacio do Governo. 

24) - 6 n f .  Argimiro da Silueira, pg. 525 ; idem em italiano, pg. 27. 

25) - Conf. "Discurso do Esm. .rr. Prrridente d'esla Provineia na 

abertura do Comelho Geral no dia 1.Odr dezembro ds 1829". de autoria de  Jd 
Carlos Pereira de  Almeida Torres. Encontra-se no vol. 36, parte I.', pgs. 
245 e seguintes da "Rcu. do Znsl. H i ~ t .  Braa,". 

26) - Conf. "O Ob~eruador Con~tiluciona[>:nP 123, de 4 de fevereiro 
de 1831 : Argimiro da Silveira, pg. 324 ; idem em italiano, pg. 26. 

27) - Conf. Argimiro da Silveira, pg. 324; idem em italiano, pg. 26. 
Registava-se, então, uns 12.276 nascimentos por anno em S. Paulo, se- 

gnndo refere Almrida  torre^, cit. na  nota 25. 

28) - Conf. "O Ob~ervador Conafiiucionnl", n.' 123. de 4 de feverei- 
ro de 1831 ; Argimiro da Silveira, pg. 324 ; idem em italiano, pg. 26. 

29) - Conf. "Pr~gocrro Cons/~lucionnl". de 22 de janeiro de 1831 
(?) Sobre a estada de  Sellon no Rio Grande do  Sul, ver o vol. 42, pe. 153 

- 



(1: prte) ,  da "Kei~. do Imt. HB-l. BPU.". Quanto aos seus trabalhos aqui, 
atteita-os o seguinte documento (Reg.0 de Avisas do Ministerio do Im- 
perio, de 1824/31), fl. 216 verso - Arch. Est. S. Paulo) : "Tendo sido en- 
tregues no iMuseo Imperial e Nacional desta Corte 7 Caxoens, e I embru- 
lhos com Praductos Naturaes, que dessa Cidade enviou o Naturalista Fre- 
derico Sellow, como recommendou no seu officio de 20 dr Janeiro do 
corrente anuo : aisim a participo a V. Eaa. para que o faça constar ao 

referido Naturalista. Ds. gd. a V. Eaa. Palacio do Rio de Janeiro em 24 
de M a r ~ a  de 1830 - Marque. de Caravellas - Sr. José Carlos Perei- 
ra d'.4lmeidn Torres". 

30) - Conf. documentos ".Os 2, 3, 4, 5, 6, e 7, do appendice ; Ar. 
gimiro da Silueira, pg. 324 ; idem em italiano, pgs. 26/27 : "O Ob$croador 
Con~fiIueional" de 4 de fcuereiro de 1831 ; Taacreda do dmarnl. pg. 1%. 
A abertura e installação do Curso regintou-se a 3 de m a r p  de 1828 (cf. 
dlmcida Nogueira, "Trad. e Reminiscencias", vol. 4. pg. 3) e não a 1.0 
(cf. "Chr. Pauli~.fa", 1 .O  vol., pg. 265). Sobre o local em que Badaró dava 
as aulas ver tambem Spencer Varnpré ("Nem. para a Hist. da Acad. de 
S. Paulo", 1.O "01. pg. 51). 

31) - Conf. documento n.* 1, do appendice ; Vampré, 1.0 vol. p g  

105; Almeida Torres, pg. 247 - ". . . e tendo sido levada. a concurso 
com algumas outras que se achavam vagas, não concorreram oppositores 
pela falta de conhecimento das nos& geraes de geometria, pratica, visto 
não haver aqui professor com quem se podessem instruir.. .". 

- 
32) - Conf. "O Observodor ConsfifucionaYde 4 de fevereiro de 1831, 

pg. 490. 
Diz Argimiro da Silueira, pg. 324 ; "Badaró não raro trocava algunias 

palai~rns portuguezai pelas correspondentes italianas. Uma vez pilheria- 
vam (sif mnia verbo) com o facto de tec elle dito em aula chi/re por cgra : 
referiu-se um contemporaneo". Adeanta o mesmo, pg. ,524, que elle tambem 
luctava "com a insufficiente preparo dos a l u n o s ,  cuja maioria nã<i havia 
feito um curso regular de arithmetica, indispensavel ao de geometria" ; 
idem em italiano, pg. 27. - 

33) - Conf. donimentos ns. 2, 3, 4, 5, 6 e 7, no appendice. Para 
occupar o logar foi escolhido o 1.O tenente do Corpo de Engenheiros André 
Cordeiro de Negreiros Lobato, c£. o seguinte doc. (Reg." de Avisos do Mi- 
nisterio do Imperio, de 1824131. fls. 169. Arch. Ert. S. Paulo): 

"Portaria sobre a nomoçâo de André Cordeiro de Xegreiros Lohato 
p.. Professor de Geometria. 

Tendo Sua Xagertade a Imperador, por Decreto de 19 do corrente 
Feita Nercê a h d r é  Cordeiro de Negreiros Lobato, da Cadeira de Geo- 



metna da Cidade de São Paulo, com a Gratificaqão de 600%000 reis an- 
nuaes, emquanto por Lei se não fixar o Ordenado, que deie ficar ven- 
cendo : Assim o Xanda pela Secretaria de Estado dos Negocios do Impe- 
rio participar ao Vice Presidente da dita Provincia para sua intelligencia. 
Pakcio da Ria de Janeiro em 26 de Novembro de 1828 - José Clemente 
Pereira". 

Este professor foi demittido, a pedido, pela portaria de 25 de agos- 
to de 1830, constante de fl. 240 do referido livro do Arch. Estado S. Paulo. 

- 
34) - Conf. documento n." 16, no appeiidice ; i$rginriro da S<lueira, 

pg. 327 ; idem e m  italiano, pg. 50. 

35) - Conf. Argimiro da Silveira, ps. 325; idem em italiano, pg. 
2 7 ;  Vampré, 1 . O  vol., pg. 105. 

36) - A discussão surgiu entre o "O Observador Coiislituc~onal" e 

a 'Brazileiro Imparcial", do Rio, w n f .  o n." 123, de 4 de fevereiro de 1831. 
daquelle. - 

57) - Conf. Pinlo Junior, pg. 342 (em nota) ; "A linguagem das 
folhas periodicas d'squelle tempo, resentia-se dai proximidades de uma 
grande'revoluqão, ou, para falar com mais exactidão, promovia e prepara- 
va essa revolu$ão". 

Vejamos umas amostras dessa linguagem : conf. "Prqoeiro Conati- 
iueioul", de 29 de dezembro de 1830, pg. 128 : "So dia 25 de Xovembro, 
segundo cartas particulares, deixou a Cidade de S. Paulo o monstro Japi- 
Assú ; a cidade cheia de i n d i ~ a ~ ã o ,  coberta de luto deirou sahir aquella 
furia, que o inferno tinha vomitado para Elsgello dos Paiilistas, e deshon- 
ra dos Brasileiros : os lit~erues d'aqiiella cidade mais respeitadores dos 
principias soçiaes, do que desejosos de vingança não quiserão vingar um 
crime com outro crime, que talvez parecerse uma virtude, segundo a in- 
citaFão dos animo% . . .": "O 0ó.reroodo.r Con~fifucional" de 4 de fevereiro 
de 1831, pg. 491 : "Saiba elle (diririndo-se a um jornal do Rio), que 
suas doiitrinas são aqui detestadas, como vindas por um canal tão prosti- 
tuido, como derramadas por homens, que Eieerão a mais crua guerra aos 
Brazileiros, e que já não deixarão de fiael-a, em quanto lhes restar esperança 
de vida, ou a n t e  em quanto e s s e  Brazilriros por ellei tão aborrecidos cnn- 
tinuarem a ter uma tão grande soma de pachorra, e de paciencia pura os 
aturarem no seu seio, que aciiitemenlc escolherão para theatro de suas 
hostilidades. Saiba finalmente que os Paulistas tem horror a elle, e aos 
de sua laia". 

Repare-se para mais esta, da lavra de Badaró (? )  e extrah;da do 
vol. 10, pg. 273 d a  REY. do I m f .  H i d .  S. Paulo, o que o dr. Toledo Piza diz 
ser do "O Ob~ervador C o n ~ t i l u i o ~ a l "  de 8 de maqo  de 1830 : ". . . Quando 
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C preciso indicar em S. Paulo o pessima dos magistrados, é o Chichorro ; 
quando se 'quer indicar o homem sem vergonha, é o Chichorro; quando se 
quer indicar o homem desmoralizado, é o Chichorro: um serandija é 
o Chichorro ; si se deseja um homem sem nenhuma sombra de virtudes, 
é o Chichorro. Em uma palavra, podemos aliancar ao servil TeIe~rapho, 
sustentado, ~rotegido e redigido pelo J. J. Lope* que si alguma opinião 
tem o Chichorr" nesta provincia é para com os moleques e não podia dei- 
xar de assim ser, pois que similis aimilem queri!. . . . " Tamhem pode ser 
vista no vol. 25. pg. 23 e seg., da referida Rwisla. 

58) - Conf. "O Ob~ervodor Conitiiucionnl", de 4 de fevereiro de 1851, 
pg. 490; tambem ''Pregoeiro Consfiiucioriar'. de 29 de dezemhro de 1830, 
pg. 128 ; e Tancrrda do Aniaral, pg. 156. 

39) - Conf. documento n.0'10, no appendice. 

40) - Conf. documentos n."s 12 e 15, no appendice. O caso ficou 
resolvido na sessão de 7 de agosto de 1830, conf. "Aeias da Camnrn Afuni- 
eipal de S .  Paulo". vol. 25, pg. 198. 

41) - Conf. documentos n.% 21 e 23, no appendice. O dr. Gomide 
deu pnrecer sobre o offerecimento. na sessão de 21 de outubro de 1830 
(cf. "Actas" vol. 25, pgs. 240/41). Dessas vaccinas, algumas foram remei- 
tidas para Santo Amaro (cf. officio da Camara de 22 de outubro - "Re- 
gistro", vol. 30, pg. 489), e não pegaram (conf. "Actas", vol. 23, pg. 274). 

- 
42) -- Trata-se, evidentemente, dum descuido de Spíneer I'amprJ 

(1.O vol. pg. 494 ; 2.' vol. pg. 815). attribuindo-ihe esse merito. Nesta bene- 
merita campanha tambem não devemos esquecer os nomes do dr. Jus- 
tiniano de Mello Franco, do dr. Hercdes Octariano i'luui e do cirurgião- 
mór José Gonqalves Gomide. que aqui trabalhava nella desde 1820. 

- 
43) - Conf. "Pregoeiro Conalifi<eional", de 22 de janeiro rle 1831 

(?) ; Argimiro da Silveira, em parte, pg. 323 ; idem em italiano, pgs. 23/26. 
- 

44) - Coiif. "O Ob~~rvador Constitucional", de 4 de fevereiro de 1831, 
PB 490 ; "Pregoeiro Conrtiiuzionof", de  22 de janeiro de 1831 (?). 

45) - Conf. "O Ob~rrvndor Consfifuional", n.O 123, pg. 491, de 4 
de fevereiro de 1831 : "Vimol-o entendendo perfeitamente, e em mui pou- 
co tempo as poesias de Francisco Manoel do Nascimento, deixando-nos, 
maravilhados de sua immensa facilidade em compiehender tudo quanto 
se propunha a estudar". - 



46) - Referindo-se a esse jornal dizia Aírvedo i?lerques, rol. 2, pg. 20 ; 
"Professando idéas libera=, fundou e redigio uma folha periodica intitu- 
lada Obscrvndor Conafitucionnl, que em esfylo mordaz, ás vezes desabrido, 
profligava as idéns então dominantes, e o procedimento de muitos func. 
cionarios publicos que, educados nas praticas do absolutismo, não se adap- 
tavam ao regimen constitucionai"; Lafayellc de Tolcdo, pg. 305 (Rev. do 
Inst. Hist. S. Paulo, vol 3). particularizara: "O segundo jornal paulista 
foi o Ob~rruador ~onst i lue ion~l ,  que appareceu em 1829 e durou até 1832, 
fundado e redigido pela dr. João Baptirta Libero Badaró". No parti. 
cular, cumpre não esquecer il//onso de Freitas (vol. I9 pg. 347, da Rv. do 
Inst. S. Paulo): "Assignava-se O Obrrrvndor, a principio, na typographia 
do Farol Pauli~lano, onde, ao tempo, era impresso e mais tarde, em 1831, 
na loja do "Sr. Villaces", riquina da rua do Ouvidor e dn de  S. Bento, a 

1$440 rs. por trimestre : a venda avulsa era feita nos mesmos logares a 

80 rs. o numero. E m  1832 passou O Oba.*riudor a imprimir-se na tgpogra- 
phia Patriotica n principio estabelecida á rua da Esperan~a  n.0 9 e depois, 
a p r t i r  de Julho, á rua do Principe 21 : publicava-se entáo 3 vezes por 
semana, ás segundas e quartas-teirtis e aos sabbados, e assignava-se na 
loja do sr. Caetano Antonio de >l<iraes. á rua Direita n.<> 1 c na pro- 
pria typographia." Veja~se, tambem, os vols. 10 (pg, 291) e 26 ipg. 5 )  da 
Reo. do Inst. H $ .  S. Parrlo; e Vampré, 11. ~.ol., pg. 106; etc. 

4 0  - Conf. documento t i ."  11 nu appeiidice. Em trabalho impresso 
não encontrei nenhuma reierencia á respeito. o que bem demonstra a 

raridade do  primeiro exemplar do jornal. 

- 
48) - Foi reproduzido de Aryimiro da Silvr;ra, pg. 336 e seguintes : 

idem em italiano, pg. 39 e ser. 

49) - Conf. ''Pregoiiro Conal~~ucional", de 22 de j.iiieiro de 1831 
(?) ; Argimiro da Silveira, pg. 324 : idem em italiano, pg. 26. 

60) - Coiif. "Aurum I'lumirrrriri", n." 421, pg. 1775. de dezembro 
de 18.3 ; "Prc,qotiro C~rrrlit~icio,~nl". de 22 iie janeiro de IR31 (?). 

51) - Publicada por .Ir9ir>ii,.o da Sili~eira, de  pg. 375 a 384 do seu 

trabalho, e com n informaqão dc que a transcreve da ,l,rÚ.in. i,.% 499 e 
506, respectivamente de 19 de n<ivembri> de 1839 e 5 de dezembro do mcs- 
mo ;num; idem em it;ilinno, p;. 83 e regruintes. Dou-a no appeiidice, 
parte. quasi no fim deste tc.ahnlhi>. 
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52) - Conf. documentos ns. 13, 14 e 16, no appendice; Argimiro 
da Silveira, em parte, pg. 327 ; idem em italiano, pg. 30 ; Aimeida h70guei- 
ra. vol. 4, pgs. 16/18 ; Spencer Vnmpré, 1.O rol. pgs. 103 e seguintes. 

.- 

53) - Vide nota n.O 46. Ha a ajuntar-lhe mais : I'anipré, val. 1.4 
pg. 172, diz que José Augusto Gomes de Xenezes foi um dm collabora- 
dores do jornal. A "Aurora Fluminenre", n . O  421, de dezembro de 1830, 
informa : "Temos diante dos olhos, além do artigo do Ob~eserundor, +a re- 
daccão foi continuada por alguns cidadãos denodados, que não faltão aonde 
a liberdade chegou huma vez a ter culto.. .". af]/ond~ de I;reitn~, vol. 19, 
pg. 354, da Reo. do Imf .  Hisf .  S. Paulo, mostra desconhecer os nomes dos 
que siiccederam Badaró no jornal. ; idem, vol. 25, pg. 21, nada pôde adean- 
tar a respeito; idem, idem, pg. 22 : "Dois dias após a morte de Libero, a 
22 de Sovembro, circula o n.O 103 d' "Ob~ervndor-" ainda estampando varios 
artisos do mallogrado jornalista e relatando, em artigo assignado - '?>os 
NOTOS Redactores" - a scena barbara do seti assassinato". 

--- 

54) - Conf. Ai~urdo Xarques, vol. 2.9 pgs. 20/22 ; Pinfo Junior, 
em nata, pg. 342 ; Arqimiro da Silurira, pgs. 326 e 328; idem em italiano. 
pgs. 29 e 31 ; Tancrcdo do Amaral, pgç. 158159. 

55) - Conf. Arqhiro da Silorira, pg. 326; idem em italiano, pg. 
29: "D. hlanoel recebeu em Portugal as ordens sacerdotaes das mãos de 
D. i"1atheus de Abreu Pereira, que sagrado bispo de São Paulo, trouxe 
comsigo este seu protegido e fonseguiu-lhe a nomeação para um canoni- 
cato vago na respectiva Sé (carta regia de 2 de Julho de 1796) e logo de- 
pois outra para o lugar de arcediago (carta régia de 26 do mesmo anno e 

mez), ficando assim bem preparada a sua sumessáo no mandato episco- 
pal, independente de grandes merecimentos proprios". 

Assumiu a administração de S. Paulo, na qualidade de vice-presi- 
dente. a 9 de m a 9  de 1829, ahi pennanwendo por espaço de 1 anno, 9 
m u s  e 26 dias. Succedeu-lhe, como presidente, Aureliana iie Souza Oli- 
veira Coutinho. 

Morreu a 26 de maio de 1847 (cf. "Chr. Pnuli~fn", 1.O vol., r>ps 299. . - 
381 e 518). 

Era natural da ilha da Madeira. (cf. Tancrrdo do Amnrnl. DE. 156). . .- 
Vide tambem documentos n."s 14 e 16, no appendice. 

56) - Conf. Argimiro da Silvriro, pg. 328 ; idem em italiano, pg. 
31 ; documentos ns. 17. 18, 19, 20, 21, 24, 25, 26, 74, 78, 79 e 80, no 
appendice ; "Aurora Flurninensr". n." 421, de dezembro de 1830 : "Hum 
horrirel ntteiitado acaba de enlutar i Cidade de S. Paulo. Hum monstro. 



para alli mandado pelo Governo, a fim de perturbar aquella popula~ão 
t ranquilla e constitucional ; vem de monstrar para quanto he capaz a sua 
alma, e de justificar todas as suspeitas que havião já nascido sobre actos 
anterior= da sua rida. Investido de  authoridade judiciaria, encarregado 
portanto de conservar a ordem, serve-se do braro do assassino para perpe- 
tuar huma atroz vinganp ; enraivado de não poder satisfazer os seus pro- 

j ectos de engrandecimento pessoal, vendo que a devaua das algazarra,. 

e os outros meios pueris que empregára, não surtião effeito, attrihuio 
estes contratempos á imprensa livre e não ao seu sombrio phrensi." ; ,. Aurora Ffurninen~e", n.- 436, de janeiro de 1831 : "Muitos outros in- 
dicios vehementes depõe contra o er-Ouvidor neste assassinio (o de Badaró), 
e alem dos que já se tem apontada, temos como razões de probabilidade, 
a sua atrabilis, a perfidia que desenvolvera n'uma mudanp repentina de 
opiniões e crenya plitica, em que tocou os dous entremos, e mesmo a im- 
putasão que antes lhe fôra feita, de haver mandado dar hum tiro no Coro- 
nel Frcirc de Port'Alegre". Toledo Pixa, vol. 10 da Rt<,.Insf. HHi  S. Pouh, 
pgs. 24516 : "Conhecido em Coimbra por seu phrenesi politico, opiniões 
enaggeradas e anti-monarchicas, veiu elle exercer no Rio Grande do Sul 
as funcgões de um cargo judiciario, onde é arguido pela voz publica de 
haver praticado vexames contra alguns habitantes de Porto Alegre, ora 
por espirito de rancor e vinganqa, ora pelo desejo de fazer a corte a D. 
Pedro I, quando este principe para alli se dirigiu. Magktrado na cidade 
de S. Paulo n8s não trataremos de fazer reviver suspeitas que sobre elle 
recahiram em consequencia de  hum horrivel attentado; ha uma senten~a 
formal que a absolveu e devemos nesta parte mnsidera-lo innocente. Porém 
que explice@io satisfactoria dará o sr. Japiassú da sua conducta no cano 
das face!, na negocio do jury, no crime de assuada que ainda nâo existia 
e de o u t m  factos com que se tornou odioso á populaqão de S. Paulo e 
adquiriu na Bresil um nome t%o abominado ? 

"Apenas solto, as suas relaees intimas com os antigos servos de D. 
Pedro, com os cinulos dos homens do partido Coromurh, contrastam bis- 
temente com as opiniões que dantes professara e o fizeram apparscr mmo 
candidato para !a nossa Camara Municipal, recommendado pelos agentes 
e &redores desse mesmo Estes periodos, segundo o citado dr. 
Piza, &o da penna do brilhante jornalista Evaristo da Veiga. 

57) - Conf. documentos ns. 17, 18, 19, 20, 21, 24, 25, 26, 74, 78, 
79 e 80, no ap~endice. 

58) - Conf. ilrgimiro da Silr,a,o, pg. 328 ; idem em italiano, pg. 31; 
Pinto Junior, pg. 242; Ajfonm dc I,ieilos, vol. 25 da Rcv. do In.rl. Hi.r/. S. 
Paulo, illustra bem a sua indole, com o seguinte : (pgs. 21/23 - 'Em 
setembro de 1830 o novo periodico entra em luta contra a Sociedade 
Philantropica e contra o :ouridor Japiassú. criticando a organizaqão de 



uma e os actos de outro e, com a critica d"0bserrador". n efferrescencia 
das eleva-se a um grau que, ali& or ataques da jornalista não 

justificam, e formúk ameacai de brutal e cruenta vingança contra n pes- 
soa de Libero Badaró. 

"Este avisado por amigos seus, dos odios que se acciimulax~am e da 
tempestade que ameaçara desabar sobre elle, corre columiias do seri jor-  

nal e, no numem 85 de l i  de  setembro de 1830, lança longo e vigoroso 
artigo cheio de nobreza e muito elevado pela linguagem, encerrando-o 
com os seguintes topicos : 

".Muito agradecemos a estes amigos : mas altamente declaramos que 
,, - nao temos o menor medo de similhantes amearas. Aconteça o que ncon- 
"tecer, a nossa vereda está marcada e não nos desviamos delln : não ha 
"forCa no mundo que nos possa fazer dobrar, sinão a da razão, da  jus t i~a  
"e da lei. 

"Estamos em face da Brasil e para ~ e c ~ ~ i l - o  daremos por bein empre- 
,' gada a vida. A apiniào publica está bem fira a respeito de "certa gente"; 

atteiitado lhe será imputado. e Iicarão com um crime n mais, 
,, sem que isso acabe com os publicos escriptores". 

A referida Sociedade motivou bôa troca de correspoiidencia official. 
Foi installada depois da morte de Badaró, e, a 1.0 de dezembro de 1630, 
faziam parte della, assignando um ofiicio dirigido ao vice-presidente da 
Pmvincia, as ~ e g ~ i n t e s  pessoas: DioSo Antonio Feiji, Antonio filariano 
de Azevedo Narques, Luiz Monteiro ZOrneUas, José Ignacio Silveira 
da Mota, Antonio Cnrdozo Nogueira, Manoel Alues Alvim e Joaquim 
Josk Pacheco. - 

59) - Conf. A<qimiro da Silveira, pg. 328 ; idem em italiano, pg. 31; 
Azevedo .%rquer, vd. 2.0 pgs. 20-22: veja-se, tnmbem, as notas n."s 37 
e 58; Affonso Frcila~, vol. 19, pg. 351, da  Reu. do I u t .  H i ~ t .  d~ S. Paulo, 
informa: "Até a data da abdicação mante%-e-se em opposiqão v t e m a t i c a  
ao governo de Pedro I pregando a fiel observancia da constitiiição, 'única 
arca de salvação para o governo, e de felicidade para o Braril". 

- 
60)- Canf. Pinto Jut~io,; pg. 341. 

- 
61) - Conf. Pinto Junior; pg. 541 

62)  - Conl. Pinto .J~oiior, pg. 343 ; .lViiniro da S;l',einz, pgs. 339140 
(idem em italiano, pg. 43), assim descreve, ipsis verbis, :i noite do crime: . . 
"Entre as mais sensivecs diifereiqas da vida dar grandes para a das peque- 
nus cidades, estão as dintracFReí nocturnas, miiltiplas rinqiiellis, insigni- 
ficantes nestas. Emquanto umas apmsentam-se á noite cheias de luz e 
de movimento, outras inspiram um silencio tão triste, tão tismular, que 

quaii transita n'ellas sem precisão inadiard. 
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"Aqui mesmo, na hodierna Sáo Paulo, que já quer ter fúros de gran- 
de cidade, pouco depois das nove horas, cerca de nove decimos da popu- 
lação cerram portas e janellas e recolhem-se, n'uma insipidez pasmosa, a 

esperar o somno para oito, dez e mais horas. Inucia geral, rgultado de 
um atraw incrivel, que se reflecte na proprio seio dos salões, cuja fne- 
ui é notoria. 

"Em 1830 parece, que a pequena cidade pouco abaixo de nós estava 
nesse ponto. 

"Os divertimentos então em voga eram as serenatas (muito pouco 
frequentes hoje - pondera o mesmo autor) e os jogo: de cartas, dos 
quses os mais communs eram o sólo, o voltarete e a manilha. Os salões 
tinham a dama, os jogos de prendas, etc. 

"No meio dos estudantes surgiam dillcttanli, que agrupavam-se com 
seus violões, suas flautas, cavaquinhoç e outms instrumentos e entoavam, 
em noiten de luar ou em madrugadas de calmaria, suas cauyanetai amoro- 
sas, ora repassadas de saudades, ora requintadas de erotismo, mar quari 
sempre tão suaves e inspiradas n'uma ternura tão poetica, que foram capa- 

zes de tocar o corasão do crim,noro mais desalmado l 
"Os jogadores tinham pontos certos de reunião, pelos quaei se divi- 

diam segundo suas amisades e suar posicões. Badarú era frequentador de 
um d'esses grupos. 

"A noite de 20 de Novembro era uma noite.de divertimentos : estava 
clara, magestosa e linda, mais linda que o proprio dia, porque espraiava 
encantadoras sombras, que são a phantasia da natureza. 

', As mas da cidade eram transcortadas por familias, rapazes e por 
grupos de dilletfnnfi, que se dintrihiam á luz fulgurante do luar. 

"Das bandas da casa em que residia Libero Badarú, al-ni estudan- 
tes faziam uma tocata, apreciada por familias adrede vindas ás janellas. 

"'N'um dos intervallos da execuqão, chegaram-se a ellei dois iudivi- 
duos e perguntaram por Badaró, dizendo terem uma correspondencia para 
ser publicada no 0bserc.ador C o n t f i / u c i o d  

"Os estudantes, amigos todos do jornalista procurado. não hesitaram 
em referir. que elle se achava em cara de um official d o  exercito, jogando 
o voltarete, mas que em breve voltaria, porque não cmtumara dema- 
rar-se até  mais de dez horas. Esses dois individuos eram - "assassino e 
amplice". - 

63) - Reconst i t~i~ão feita pelo "Rebate" - "Periodico de propa- 
paganda republicana que sahia á luz em São Paulo. Numero de 26 de ru- 
nhode 1888" - informa Argimiro da Silveira, pg. 341 ; idem em italiano, 
pg. 4d - 

64)  - Affonm de Frrifa.~, vol. 25. pg. 22. da Rev. do Zrwt. H i d .  S .  
Paulo, apresenta a seguinte versáo, que diz ser do n . O  10.3 do "O Observa- 
dor Constitucional" : "Recolhia-se o dr. Badaró para sua morada, ás 10 



horas e meia da noite do dia 20 do corrente. chegado á porta della avistou 
dois homens sentados. Levantaram-se estes. e lhe disseram, que tendo- 
lhes o ouvidor da comarca (o infame Japi-As&) feito uma injustip ácerca 
de irma porção de farinha de trigo, queriam inserisse em sua folha o 0 b -  
reniodor Con.rfitucionn1 uma mrrespondencia a esse caso relativo. Respon- 
deu-lhes o dr. Badaró que era mui tarde para averiguaqões do caso, 
e que assim houvessem de apparecer na r e y n d a  ou ter~a-feira. Afasta- 
ram-se os dois facinorosos, como que se queriam partir do lugar, e indo 
o dito dr Badaró para subir o degráu da porta lhe descarregaram em pou- 
ca distancia um tiro de pistola no baixo ventre, e desappareceram. De- 
pois, ao fazer o corpo de delicto, declarou o ferida serem os dois malvados 
Allemães, o que  conheceu pela falla". 

Vide tambem documento n.O 47, no appendire; Auucdo iliorques, 
2.O vol. pgs. 20122 : Toncredo do Arnaral, pg. 157; "Alrrora Fluminen~e", 
n: 421. de dezembro de 1830, informava : "Quatro allemães o esperarão 
(a Badaró) á porta de sua caaa, e na occasiáa em que se recolhia, chegarão- 
se a elle e lhe disseram que tinhão huma wrrespondencia contra o Japi 
Assi, e esperavão que a inserisse. Foi-lh- respondido que não haveria 
duvida, mas que voltassem de dia: hum delles então se afastou e lhe des- 
carregou hum tiro de pistola no baixo ventre, t re i  ou quatro dedos abai- 
xo do embigo, de que dahi a 24 horas expirou o defensor dos nossos direi- 
tos. Sendo ferido, gritou que era o Japi Arah quem o mandava mattar : 
que lhe acudissem ; e vindo huns estudantes vizinhos, a levárão á cama 
e forão chamar o Cirurgião''. 

65) - Conf. Argimiro da Silurira, pg. 343 ; idem em italiano, pg. 
47. Com e x c e ~ á o  de Aicvrdo iNnrqurs, que diz um tiro de hacamarte, 
os demais dizem de pistola. 

66) - G n f .  Aqimiro da Silveira, pg. 343, que especifica essas ruas; 
idem em italiana, pg. 47. 

-- 

67) - Conf. Pinfo Junior, pg. 343, que, sendo filho derse facultati- 
vo, acompanhou-o na occasião e mais tarde escreveu: "nós o acompanhamos 
(ao pae), e ao chegar á pequena casa terrea em que hahitava a victima, na 
rua de S. José, difficilmente podemos atravessar a onda de povo que li- 
teralmente enchia toda a rua" ; Argimiro dn Silueira, pgs. 343144 ; idem 
em italiano, pg. 48. - 

68) - Conf. Pinfo Junior, pg. 543, que foi testemunha occ~ilar deste 
facto : "Badaró estava deitado sobre um leito, alagado em sangue, pallidn, 
com ersa pallidez da morte que lhe estava proxima, a larga fronte ba- 
nhada de suor frio, o pulso linear, mas o rosto sereno e a palavra sonora"; 
idem,pg. 344 : "Lia-se a constemação e o desanimo no rosto dos facultati- 
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vos que correram a prestar os soccorror da sciencia ao infeliz collega ; pai- 
rava em todos os espiritos a triste e desanimadorarealidade: Bodnró esfii 
morfalmnfe ferido, A multidão immensa que se apinhava na frente da 
casa conservara um aspecto dolororo, mas imponente; não houveram 
(sic) vociieracões em tomo ao leito do moribundo, porém lagrimas, solu- 
$os abafados e solemns protestos contra os assassinos, que apontavam 
sem rebuco ! "; A'gimiro do Siloeira, pg. 344 ; idem em italiano, pg. 48 ; ., Aurora Ffuminrwe", n.O 421, de dezembro de 1830, escrevia : ''Na ma- 
nhan seguinte (a do crime) concorreu immensidade de gente para visi- 
tal-o; tudo quanto ha aqui de iMedicos. e Cirurgiões; porém logo o desen- 
gánarão de que a ferida era mortal". 

- 

69) - Conf. A'qimiro da Silurira, pg. 345 ; idem em itnlíano, pg. 49. 
- 

70) - Conf. Pinto Junior, pg. 344 ; Argimiro da Siloeira, pgs. 34516 ; 
idem em italiano, pg. 50 ; "Aurora Fluminen.re", n.* 421, de dezembro de 
1830 discorda : "No dia 21 ás 10 horas da manhã recebe0 o santo viatico, 
e a sociedade philantrophica, que pela primeira vez se reuni", e tomará 
luto por 8 dias veio toda acompanhal-o". 

- 

71) - Conf. Argimiro da Silueira, pg. 349 ; idem em italiano, pg. 53. , 

- 
72) - 6 n f .  Pinfe  Junior, pg. 343 ; Acgimiro da Silurira, pgs. 349/50 ; 

idem em italiano, pg. 53 ; "Pregoeiro Conrfitueionaf", n.O de 22 de janeim 
de 1831 (?) dizia textualmente : 'Vm tiro de pistola desfeixado atraipa-  
damente ao seu ventre e que sem offender-lhe muito os intestinos dela- 
cerou um ramo da arteria Iliaca, e deu lugar a uma hemorragia interna, o 
arrebatou depois de 24 horas de sofrimento, d'este mundo para a Patria 
dos Justos na idade de 32 annos!". 

O "Prqloeiro Con-rtifucional" n.- 31. de 29 de dezembro de 1830 con- 
firma as palavras que se lhe põem na bocca: "Morre um liheral, mas náo 

morre ai liberdade". 
A "Aurora Fluminensc", n . O  421, de dezembro de 1830, assim as d e r  

creve : "Eu morro prln liberdade (disse elle) em mim acharão oa liberam rieni- 

plo, E dci.rcm que o~ eoccundn~, sós, u ~ ~ n i  de mcioa fâo propr io~ de J ~ U J  .rcnti- 
mlnfor u i ~ :  o 1;bcrol só deve marchar com a l e i . .  . finalmente forão as suas 
ultimas - morre o homrm, mar Jicn a liberdade". 

73) - Conl. Pinfo .Junior, pg. 344 ; Acqimiro da Silr,cira, pg. 350, 
apresenta solugo is divergencias sotire a hora exacta da morte (falta na 
traducção italiana). O documento ,I." 47, do appendice, diz que soffreu o 
attentado ás 10 horair da noite do dia 20, sobrevivendo 24 horas. 
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74) - Conf. Pirito JunLor, pg. 344 ; .lrqimirv da Silveira, pg. 351 ; 
idem em italiano, pg-. 55. 

75) - Conf. "O Observador Conitit~cional". n." 123, de  4 de fevereiro 
de 1831, pg. 491: "Ahi tenta-se diminuir a impressão proiunda, que aqui 
causou o negro assassinato do meimo Badaró, attenuaiido-se toda a pompa 
funebre. dizendo-se que forão 300 estudantes os que accompanharão o 
enterro, quando nem esse numem frequentava então o C u n o  Juridico, 
quanto mais que era então tempo de ferias, em que a maior parte dos estu- 
dantes, como todos sabem, ausenta-se para suas terras.. . 

,, M a s  para que demorarmo-nos em mostrar semelliante falsidade. Não 
está aqui um povo inteiro, que viu n'esse luneral quasi toda a populaFào 
de S. Paulo ?. . . não ~ i o  elle ahi homens de todas as classes?. . . Sim: 
Ecclesiasticos, Militares, Empregados civis, Negociantes, Xagistrados, 
Lentes, Advogados &c. &c., todos accompatiharão tristes, e silenci<isos essa 

lugubre procissão, onde se divisava em todos os semblantes uma mistura 
de sentimentos, que mutuamente se combatiào ; ara sobrepujava i rnagua, 
ora a indignqão contra o Nonstro, que era causador de tantos desastres 
juntos". 

Pinto Ju~zior, pg3.344145: "Era tão iiumeroso o concurso, que ainda o 
não havia sahido da c a ~ a  e já o prestito entrava rio templo sitiiado 

no outm entremo da cidade e á distancia ?' Accrescenta o bem in- 
formado autor : "A luz tremula das tochns mortisarias, as sons abafados e 

da muiica, os soluces dos innumeros amigos do  finado, o su- 
surra doloroso e coiisternador de centenares de familins pobres que faziam 
alas á passagem d'aquelle sacerdote da medicina, cercaram aquella solem- 
nidade de  uma verdadeira e imponente magestade!". 

Ar,qimiro da Siloeira, em pzrte, pg. 351 ; idem em italiano, pg. 55 ; 
dociimento n.O 47, no appendice, em parte. 

Por esse tempo, segundo dlmeida iVqqvr;r.n, 4." vol., pg. 21, a popu- 
Ia+ urbana de  S. Paulo não podia exceder de 10.000 almas. 

76) - Conf. Pitifo Jurr;or, pg. ,545. 

77) - Foi reproduíiiio da "R~i , i~r /a  do .Ircliii>o I'ublico ilfi,iriro" 
fascicitlo I11 e IV, anno IV, referentes a julho-dezembro de 1899, pp. 946, 

"Chro,i. Paulirfa", uol. 3.'1, pg. 457, altera o nome do seu ciutur para 
José Xarianiio Gomes Bnptistn. Sobre o verdadeira nome ver Alinrida 
~ V < ~ ~ u e ; r ~ z ,  vol. 6." pg. 155. 

Tambem nppnrcce no vol. I."; pg. 191, il;i iiiteressantr obra de Spcncrr 

Vn,,,prí. - 
78) - Conf. 05' documenlos, no  appeiidice, pri~ici~islmenle do n." 

29 em diante. A "iluror.3 F/utni,ien~c", n . ~  471, de deieinLro de 1830, no- 



ticinra, depois de se referir ao recebimeiito do "santo riatico" pelo mori- 
bundo : "Depois desse acto religioso, a dor e compaixão do povo tornou- 
se hum verdadeiro furor contra os nsçassinus. Vendo que nenhuma authori- 
dade os persepuia, que tudo dormia em repouso ; a povo pouco n pouco se 
foi reunindo em grupos, marchou para a caza aonde estavão os Allemães, 
prendeu hum, e doiis fugirào para a do .Tap; d - r r ~ i .  Porêm mais de 200 pes- 
soas lhe cercarão a porta, e perguntarão ao Juiz de pní  que estava dentro, 
se aquillo era cader (sic - cadeia), para se guardarem alli facinorosos ? 
que ou lh'os entregasse, ou os remettesie á p"zão. Immediatamente os réos 
forão entregues, e depois de  mettiJr>s ru enxoxiu (&c - enxovia), ressoárão 
muitos, amiudados srittor de  vivas i Constituiqão. etc." 

79) - O p&cipal objectivo de d. .Vlanoel, percebe-se, era fazer com 
que Japi-Assú deirasse a cidade e fugisse ás iras do povo. Vide os documen- 
tas n . ~  51, 53, 55, 63 e 67 do appendice. 

ilffonso de Freifas, "01. 25 da Rer.. do Zn.rl. Hist. S. Paulo, apresenta 
(pgs. 22 e 23)b artigo do "O Observador Constituciona1"de 22 de novembro, 
em que se vê o : "Aqiielles que nos deviam defender parecem re- 

võltados contra nós : foram conhecidos os nssenainos, entretanto as autori- 
d a d a  dominam *té que o povo paulistano amigo da justi* e zeloso de 
seus direitos perseguiu os homicidas. occultos em casa do infame Japi- 
Assú, e os conduziu .i prisão. Deviam immediatamente as autoridades com- 
petentes pôr todos os meios para quc aquelles homens não se evadissem ; . . 
entretanto passaram-se 12 h o r a  sem que se procurassem os meios de  con- 
segnir os facinorosos, então o povo já maguado de que se esquecessem da 
lei, pediu, instou, e por si mesmo offereceu-se para a execuCXo d a  justiga". 

- 
80) - Conf. Aryimiro da Sikrira,  pg. 356 ; idem em italiano, pp. 

60 ; Azrircdo &rqucr, 2." vol. pgs. 20122 ; "Chr. Paulisla", 3." rol., pg. 
456; Spenccr Varnpri, 1.0 vol, pg. 191. 

81) - Conf. Pinto Junior, pg. 345 ; Aryimiro dn Siliirira, pp. 346 ; 
idem em italiano, pg. 50 ; -4zevedo .Jfarques, 2." vol., pg. 20122 ; Tancrcdo 
do Amaral, pg. 157 ; documentos ns. 29 e 47, no appendice. 

82) - Azevcda ;?forquc.c, 2.0 rol.. pgs, 20322, diz Simão Stock ; Tan-  
credo do Amarnl, pg. 158. repete. A maioria dá-lhe o nome de  Henrique 
Stock, ainda que haja quem i n m h  diga Stockler. Sobre a palavra o£- 
ficial, ver os documentos n . 9  8, 9, 27, 28 e 77, no appendice. Penso que 
este Stock é o mesmo que foi inquilino da casa n . ~  22 da rua da Freira 
(actual Senador Feijó). do marechal r2rouche. a que se refere Toledo P k ,  
no 701, 5, pgs. 121 e 122 da Rcu. do Ind. HLt. de S. Paulo. 

Conforme se vê do documento n . ~  28, o seu nome por inteiro era Hen- 
' 

rique Hubart Stock. Veiu de Hamburgo para cá, em 1823, no navio "Ger- 
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mania" seguiiido logo para o sul, como colono, ali trabalhando no Arse- 
nal, em Montevidéa, e na esquadra. Senda depois preso por corsarios de  
Buenos Aires, conseguiu transferir-se para S. Paulo, e aqui foi incluido no 
numera dos colonos de Santo Amaro. contrahindo então casamento, ao 
que parece. Do doc. n . O  77 se deprehende que ultimamente viria do seu 
officio de marceneiro. 

Engana-se Varnpré(l." rol.  pg. 191). quando pensa que foi "condemna- 
do  e enforcado".: 

Pinto Jurtior, que com elle teve opportunidade de conversar "vinte 
e poucos annos depois d'este attentado", affirma que elle "acabou de ciim- 
prir a mais iniqua das penas no presidi0 de Guarapuava, situada ao sul 
de S. Paulo em territorio hoje da provincia do Paraná", e depois possuia 
uma estalagem "situada á beira da estrada, entre ais cidades de  Itapeti- 
ninga e Itapéva da Fachina". (Obra cit., pgs. 346!347). Veja-se tambem 
Argimiro da Silueira, pg. 358. - 

83) - Coiif. Pinto Junior, pg. 345 ; .irgirniro da Sil<,eira, pg. 347 ; 
idem em italiano, pg. 51 ; Taneredo do Arnarol, pg. I58 ; AJfon.ro de Frei- 
 ta^, mdnpé do vol. 25, pgs. 23 e 24, dda Reu. Insf. Hist. S .  Paulo; e documen- 
tos de n.* 29 em diante, no appendice. 

84) - Conf. iirgimiro da Silveira, pg. 347 ; idem em italiano, pg. 51 ; 
documentos n."s 29, 31 43 e 47, no appendice. 

- 
85) - Conf. Argimiro da Silveira, pgs. 347 e 348 ; idem em italiano, 

pgs. 5112 ; documentos n.,s 30, 31, 32, 42. 47 e principalmente 33, 34 e 
3 4  da appendice. - 

86) - ConF. Argimiro da Sili,eirn, em parte, pgs. 34718 ; idem em 
italiano, pg. 51, que diz ter sido o pedido do povo nttentido ás 12 horas em 

ponto. Ver tambem os doc. ".Os  29. 30, 31, 32, 40, 42, 44, 47 e 48, do  ap- 
pendice. - 

87) - Coiif. Argimiro da Silveira, pg. 348 ; em italiano, pg, 52 ; dacu- 
mentos n.*s 31,36,37,38,39 e 41, do appendice; "Aurora Flurninense" n.- 421 
de  dezembro de  1830, informa: "O Conselho de governo está reunido, e 
ordens forão dadas para se vigiar ru traiiquilidade publica. Doze patru- 
lhas forão espalhadas, e huma guarda d e . .  . (seis) homens postada á porta 
do lapi Assú, que dizem está pronunciado na devassa a que se procedeu. 
Desejava que nhi imaginamem ao "ivo toda a colera dos honrados Paulis- 
tas contra o infame. Não ha quem não nnhele vel-o punido como merece ; 
se o patibulo devesse ser conservado, fâra para hum crime semelhante. . . "  

- 
88) - Conf. documentos n.% 36, 37. 38, 39, 50, 69 e 70, no appendice. 



89) - Conf. Argigimiro da Silueira, pg. 349 ; idem em italiano, pg. 
53: Rreuedo &arquer, vol. 2.0 pgs. 20122 ; Tancredo do Amoral, pg. 158; 
z4.jjon.ro de Frcilas, em rodapé do cit. vol. 25, pg. 23, da REV. do Znirfi H i d ,  
S .  Paulo ; "Aurora Fl~minen~e",  n.O 421, do dezembro de 1830, pg. 1775. 

Vamprí, 1.O vol., pg. 190, informa que a prisão foi feita pelo "presby- 
tera João Manoel de Almeida Barbosa, estudante do segundo anno. na 
esquina do pateo da Academia com o Largo do Capim (Largo do Ouvidor), 
em frente ao ponto em que, por muitos annos, se erguem o grande cruzeiro 
de pedra". 

90) - Conf. Acqimiro da Silueira, pg. 349 (idem em italiano, pg. 
531, que affirma ter sido o ouvidor, por essa ocasião, insultado, mau grado 
as ordens de d. Muioel. A "Aurora Fluminen~e", n . ~  421, de dezembro de 
1830, adeantava que, por occasião de se refugiarem os dois allemães na 
casa de Japi-Assú, "niais de 2W pessoas U e  cercarão a porta" e "talvez 
no excesso da paixão se tivesse attentado mntra elle, o que era facil, e 

não houvesse todo o cuidado em recommendar a todos - moderasão com 
energia, e nada que não fosse legal. - O povo alli se manteve de guarda 
toda a noite, apezar de cahir muita chuva". 

91) - Conf. Argimiro ria Silueirn, pç. 343 e 346 ; idem em italiano, 
pgs. 48 e 50;  Vemprt, 1.0 vol., pg. 191, informa tratar-se do "padre José 
Antonio dos Reis,juiz de paz da Sé,e tamliem estudante". D. Manoel re- 
prehendeu-o severamente, conf. doc. n.O 43, no appendice. Veja-se tambem 
o de n: 47. 

92) - Conf. Ar9imiro dii Silurim, pg. 349 ; idem em italiano, pg. 53. 

93) - Conf. documentos n.Os 47, 67, 68, 73 e 76, no appendice; 
Avimiro do Silueira, pg. 354 ; idem em italiano, pg. 59. 

94) - Conf. documento n." 44, no appendice. 

95) - documentos n . ~ s  44 e 48, no appendice; Pinh Junior, em 
parte, pg. 346 ; Argimiro da Silueira, em parte, pg. 352 ; idem em italiana, 
pg. 57 ; Vnmprt, 1 . O  5.01, pg. 190. 

96) - Conf. documento n.li 32. no appendice. 

97) - 6 n f .  doc. n . ~ s  46, 48, 57 e 59, no appendice. S o  correr de 
1828 entraram em S. Paulo 149 familias e 72 pesoas avulsas, todas allemãs, 
que constituiram em Santo Amaro a "Colonia" que tomou o nome do local, 
sob a direyão do dr. Justiniuno de Mello Franco. ''Em 29 de Junho de 
1829 receberam lotes 91 familias dai que concorreram para a compra dai 



cultirndos e dahi data a fundacão da colunia de S. Amar", hoje prospera 
~ i l l a  nos sub~rb ios  desta capital " (Cf. "Chron. Paulisla", col. 2.", pg. 
125; ~"1 .  S..*, ps.  359). 

98) -- Conf. A-)imiro do Silueira, pg. 352; idem em ita1i.ino pç. 
5 7 :  Documenlos n."s 44  48, 51, 61 e 67, no appendice. 

- 
99) - Conf. documento n . ~  44, no appendice. 

100, - Gnf. documentos n."s 48, 51 e 67, no appendice; d q i t n i r o  
da Si[,2eira, pg. 553; idem em italiano, pg. 57; Taneredo do ifrnaral, pg. 158. 

101) - Coiif. Argirniro da Silwira. pg. 355 ; idem em italiano, pç. 
57. Veja-se (nmbem Varnpi.é, 1.O vol, pg. 190 ; e documento n.O 51, no ap- 
pendice. - 

102) - Conf. .4rgimiro da Silveira, em parte, pg. 353 ; idem em ita- 
linno, pg. 58 ; clocumento n . ~  67, no appendice. 

103) - Coiif. Argimiro da Silr,eira, pg. 353 ; idem em italiano, pg. 
57 ; documentos ns. 51, 55 e 67, no appendice. 

104) - Conf. documento n.. 51, no appendice. - 
105) - Conf. Pinfo Junior, em parte, pg. 346, que Lodax,ia dá a par- 

tida coma tendo sido no dia 24 ; Argimiro da Silvrim. pg. 353 ; idem em 
italiano, pg. 58 ;  ''Prqociro Con~fifucionaf",  n . ~  31, de 29 de  dezembro de 
de 1830. Sobre a escolha do capitão Amam José Soares, 3-êr os documentos 
n."s 56, 58, 63, 64, 68, 71 e 75, no appendice. 

IO6j - Conf. .irgirniro do Silirira, pgs. 35314 (idem em italiano, pg. 
58) : "So dia 25, i s  duas horas da tarde, teve lugar essa retirada, que 
o Grilo do Po6.0 (n.0 20 cit. - hebdomadario republicano, que sahia á 
luz em São Paulo, n . ~  20, de 21 de novembro de 1888, commemoratix~o do  
58.0 annirersario da morte de Badaró -) diz ter ouvido narrar por um 
contemporanw dos acontecimentos do seguinte modo : "Tendo de retirar- 
se (Japiassú) com medo de ser assassinado, foi preciso, que o padre Diogo 
Antonio Feijó, mais tarde regente 'lo imperio, pozesse em pratica um habil 
estratagema". 

"Dirigiu~se elle um dia ao palacio do bispo diocesano que era tambem 
o presidente da prorincia, d. Manoel, e previamente combinado com elle, 
comeqou a exclamar, que a cidade corria grave risco de ser atacada. Que 
os Allemães de Santo Amaro vinham reunidos em grande numero, para 
tirar da cadeia a Stock. Que era preciso mandar tocar a rebate e pôr as 
forras de promptidão. Accedendo a bispo, comesaram os sinos ai tocar a 



rebate e as cornetas a resoar. Em poum tempo ficaram as ruas desertas, e 
Japi-Assú, montado a cavallo dentro de casa, pode sabir da cidade, acam- 
panhado de um amigo8'. 

Para o effeito do ardil, talvez não deixasse de contribuir o receio em 
que se encontrara o povo, conforme os documentos constantes da nota 
n.. 97. - 

107) - Conf. documentos " .Os 56. 57. 59, 60 e 65. do appendice. 

108) - Conf. Pinto Junior, pg. 346, que indue entre os partici- 
pantes da viagem ao dr. Ignacio ~"lanoel Alres de  Azevedo e sua familia ; 
Argimiro da Silveira, pg. 354 ; idem em italiano, pg. 58 ; Toledo Piin, vol. 
10, pg. 244. da Rev. do Znrf. Hist. S .  Paulo, diz: "O governo teve de sub- 
trail-o á furia popular e de o remetter para o Rio de Janeiro, em canôa de 
voga e remo pela costa maritima, viagem perigosissima que só mesmo 
podia ser feita por quem fugia. para salvar a vida". 

- 
109) - Conf. documento n." 66, no appendice. 

110) - Conf. documentos n.% 72, 75, 78, 79 e 80, no appendice; 
"Chr. Paulista", vol. 3.9pg. 456, diz que a primeira mmmunica~ão feita 
por d. Manoel foi escondida ou sonegada. Sobre a volta da tranquillidade 
a esta capital ha  o seguinte documento : 

"N. 109 - Idos - Illmo. e Exmo. Snr. - Satifazendo desde já 
ao que me foi odenado em Portaria de 29 de 9bro. pp., que bontem re- 
cebi, tenho de  levar ao mnhecimento de V.Exa. para ser presente a S. M. 
o Imperador, que esta Capital e Provincia se acha em perfeita tranquil- 
Iidade sem haver novidade alguma que me conste, e deva zer communi- 
cada ao Mesmo A u y s t o  Senhor. 

Deor Guarde a V. Exa.. São Paulo 29 de Dezembro de 1830 - Illmo. 
e Exmo. Sr. José Antonio da Silva Maia - iManoel Bispo de S. Paulo". 

111) - Conf. Pinto Junior. pg. 346, que ajunta em nota : "Não é 
possivel transcrever n'este opusculo todas as peripecias d'este importante 
julgamento ; n& o temos lido, e cada vez nos convencem- mais de que a 
paixão e o odio são os primeiros elementos para desvairarem e entorpe- 
cerem a a q ã o  da j u s t i ~ a  ! 

"Japi-Assú e Stock foram duds victimas sacrificadas em favor do  
verdadeiro assaisino, que remlhido viu correr o tempo e appronimar-se 
o fim da vida, sem que a jus+ hiimana o descobrisse, attingisse e 
punisse". 

Argimiro da Siluerra, pg. 357; idem em italiano, pgs. 63/64 ; Armilage. 
pgs. 2M)/201, depois de narrar o crime, que diz praticado por quatro alle- 
mães, dando a entender que o foi a mandado de lapi-Assil, accrescenta : 
"O ouvidor foi depois prem e remettido ao Rio de Janeiro, onde, por falta 
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de provas, foi absolvida por uma sentenqa da Relaeão composta dcis magis- 
trados seus collegas. Nenhuma accusa(ão por tanto lhe p6de ser feita ; 
todavia não foi facil persuadir a siia innocencia aos ultra-litxraes. Ka ver- 
dade o espiiito de corporaçXn, e n não equivoca rorrupção da maicir parte 
da magistratura eram tão notorios, que o prejuizu que cont r ;~  ella eris- 
tia não deve admirar". 

De um numero do "O 0bsei.i.aiior Con.rli/uc;oriul". de segunda-feira, 
1831, cuja data não me foi dado determinar, devido ao sei, peisimo estado 
de conservnção, colho ainda uma noticia' sobre protecçzo dispensada no 

ouvidor: "Acho conveniente publicar .i seguinte inlormução que me re- 
meteram a fim de que se conhega como o pntronnto vai ajudando n Ta- 

piassú. Tudo vai bem, e viva o gobir i t te srcrtfo. No dia ?I do p .  p. mez de 
dezembro foi a cadeia pelas 5 oras da tarde o Correjedor da Corte e Caza : 
cauzou esta vizita muito espanto não so por S. S. costumar ir a tal caza 
rarissirnas vezes como por ser dia santo. Depois de <lar muito que pensar 
aos moradores da caza, soube-se que ferado largo tempo S. S. com <i car- 

cereiro sós tratara sobre a boa hospedagem que se devia dar ao Japiossii. 
Com efeito chegou no seguinte dia o facinr~ruzo monstro, e foi afagueira- 
mente recebido pelo correjedor, que meimo o consolou, assegurando-lhe 
que nada seria : logo espalhou-se por toda a priGo o beato de que .z derassa 

que se' procederá em S. Paulo contra o mostro (sic), não o crimina, mas 
a n t s  o favorece, e que por isso breve será solto. Correu tambem a 

' 

noticia de que havia uma escriipuloza recommendacão para se pôr o 
monstro debaixo de chaves em uma das prisões mais seguras, porém 
vê-se o contrario ; pois o ilustre personajem achase na sala de car- 
cereiro, tem o pateo por homenagem, e sai noturnamente, si rrera esl 

fama, n pagar vizitas que tem recebido de varios figurnes entre os quaes 
se faz mensâo (sic) do Sr. Visconde de Alcantara, o Coronel da 1." Corpo 
de Artilheria da Côrte Bitancourt, quazi todos 05 Perii~ de saiote preto 
&c. &c. &c. E' muito digno de reparo que um selerado (sic) de tal natureza 
esteja, esteja (sic) na sala do carcereiro com liberade ampla (valha a ver- 

dade) de poder sair e passear; quando pelo horrendo assasninatodevia 
jazer em uma das enaorins, para saber o que n'elias se passa. Bom seria 
pois que não houvesse a rninina contemplacão m m  similhante monstro : . . . 
(a) sua mnseri~agãa em uma salla que lhe não compete pela gavidade do 
atroz delicto, é mui damnosa, e pode trazer consequencius bem funestas 
que se podem evitar uma vez que o mandem para uma prizão que lhe per- 
terica em virtude do delicto: .alias veremos ficar impuneum atentado tão 
enecrando" (Do Repiiblico)" 

Talvez não me engane muito si calcular a data de 74 de janeiro para 
o citado jornal. . ., dia s s e  que cahiu numa segunda-feira. 

112) - Pelas trechos de jornaes citados nas diversas notas, percebe- 
se bem n repercussão do triste acontecimento, no Kio, como em Minas. 
Cabe aqui não esquecer (conf. Argimiro da Siheira, pag. 338 ; em italia- 



no, pg. 651 a maneira coma d. Pedro I foi recebido em Barbacena e outras 
cidades e vilks por onde passara, na sua viasem a Minas Geraes. Sabe- 
se que o foi a "dobres de sino por alma de Bndaró, celebrando (se) enequias 
concorridas á vista da comitiva imperial". - 

113) - Os documentos n.Os 47, 48, 51, 53, 54, 67, 68 e 76, do appen- 
dice; assim como os trechos de alguns jornaes da época, que transcrevi, 
illustrando as diversas notas deste trabalho, sáo provar importantes. d r -  
gimiro da Silueira, que no seu trabalho em portuguez mostra-se um tanto 
inclinado p e k  segunda versão, reforça a nccusn@o feita a Japi-Assú na 
t r a d ~ c ~ ã o  italiana, que foi feita sobre uma segunda portugueza inedita. 

- 
114) - Sobre esta segunda versão, que tem despertado mais sympa- 

thias ultimamente, parece que só ha provas devidas á tradicção. Dizia-se 
que o criminoso. in articulo nior,fi.c, confessára o crime. Tancredo do h o r a / ,  

pg. 158, informa, a respeito, "affirmarctm mais tarde que o verdadeiro 
assassino havia sido um official do exercito, que o havia declarado em ar. 
tiga de morte. Essa aiiirmação, porém, carece de fundamento". .!forfim 

h n c i ~ c o  declara alerlumcnte : ("Contribuindo", pg. 163) - " . . ao 

assassinato do dr. João Bnptista Badiró por Simão Stock, e pelo alco<ilatra 
tenente Curlos, faroleiro iin ilha da Noela. . ." 

Quanto a Iap;-Assú, procurou innocentar-se, recorrendo a todos os 
expedientes, incliisire fazendo a seguinte declaracão, dirigida aos italianos 
(pg. 347 e seguinte, de  Pinto Junioi. ; e pg. 360, de .l<qimiro da Silurira; 

pg. 66 da traducFão italiana) : 
"Signori itaiiani. - Alcuni miei infami nemici, crudelissimamente 

m'imputarono l'assassinio de1 vostro inlelice compatriota Gioranni Battista 
Badaró l 

"M'accusarono d'un delitto orribile, che eçlino soli, anime vili, pote- 
vario commettere senza ribrezzo. 

"10 sempre r i  amai de uero cuore : e non mi par p s i b i l e  lasciar di 
amam uomini che parlano Ia dolce e elegante Iingua di Metastasio, Petrar- 
ca, Cesarotti, Dante, Ariosto, Tasso e Guarini ; uomiii nati iiella patria 
di Vireilio, d'Orazio e d'Ovidio ; di Tito, d2Antonino, d'Aurelio e dé Cin- 
rinnati ; di Beccaria, di Filangeri e di Alfieri ; di Ganganelli, izlichel 11"- 
gelo, Rafaello e Rossini. Discendenti tutti di tanti erai e di una patrin al- 
fine, che avendo detteto leggi a1 mondo, oggi lotta per rompere le catene 
che iniquamente poserci alia sua indipenza. 

,, Moltfo desidero que tutti  cunoscano la mia innõcenzn, perú mnlto 
piú che i miei figliuoliiii iioii ricevatio Ia triste ereditá di un cattivo riome 
che uomini perversi vollero d a r  ;to loro padre. Qitesti poi sono i motivi per- 
chk rirnetto alle vostre biblioteche eseniplari della mia difesa, perché puó 
anche succedere che um gioriio, roleiido voi scrivere Ia vita de1 vostro dis- 
graziato compatriota, e non supendo che Ia mia unica colpa fn  vn'ingiusta 

pcrrrcurionr, diceste a1 mondo che io sia stato i1 camefice dell'iiiielice. 



"Leggetela, como spero, a sangue freddo, e con imparzialitá; e concor- 
rete nel sentimento e nell'orrore che m'inspirano gli infami cbe I'assassi- 
narono. 

"Colla maggiore simpatia sono il vostro ammiratore. - Candido 
Ladisliio J n ~ i - ~ g , r d " .  

115) - Os diversos trechos de jornaes da época, que me foi dado 
trazer pura illustrar este trabalho, sZo uma prova inconteste desta asserção. 

116) - Não me foi dado encontrar, entre outros documentos que 
procurei e que tinha noticiar, de existirem, os autos sobre o assassinio de  
Badaró, assim como a defesa do punho do dr. Japi-AssÚ. Aquelles, a jul- 
gar por uma noticia de Tofedo P im,  no vol. 10, pg. 175, da Rcv. do Insf. 
Hisf .  S .  Paulo, foram retirados, ba muito tempo, do respectivo cartorio. 
Com o auxilio dos bons officios dos prestimosos pesquizadores da nossa 
histeria, srs. drs. Plinio iMarques Silva Ayrosi e JMo B a ~ t i s t a  de Campos 
Ag~i r ra ,  rim a saber. dum alfarrabista desta capital (Livraria Novida- 
des). que os mesmos se enwntravam, ha cerrajde 10 annos, nas mãos do 
coronel J. J .  Raposo. Depois, com a dispersão da sua collec~ão de objectos 
hirtoricos e documentos. foram esses autos ter ao poder do alfarrabista em 
reparo, que, desconhecendo o seu valôr, os deu de presente a um parente. 
Hoje ignora-se o seti paradeiro. Não pararco em Campinas, em mãos 
de um membro da familia Lapa? 

A copia mandada tirar ao tempo da devassa e enviada para o Rio, 
penso ser a mesma que o conhecido historiographo dr. Djalma Forjaz 
teve a gentileza de me informar existir no Archivo Xacional, lata n . O  325. 

Outra copia, quica tirada do original que estava em poder do coronel 
J .  J .  Raposo, deve achar-se com o dr. Eugenio Egas, a julgar pelo an- 

nuncio feito pelo mesmo no primeiro e unico volume do "Brasil Historico", 
pg. 111, em que se propunha pul>lical-a. Isto passava-se em 1916. 

Dou aqui estas in£orma+s m m  toda a lealdade, afim de ajudar as 
pesquizas de alguem que as queira lerar avante, m m  mais tempo e dispon- 
do de terreno mais propicio. 

117) - Conf. Aqimiro da Siloeirn, pgs. 36.314; idem em italiano 
pgs. 70172. Veja-se tambem "Chr. Paufi,r/a", vol. 3.0 pg. 457 ; Tancrcdo 
do Amarol pg. 160 ; e, para mais amplos informes, os jornaes da época. 

118) - Conf. a seguinte carta, que copiei de drgimiro da Silocirn 
(m. 368; em italiano, pgs. 75/76), e que  no seu tempo foi divulxada pela 
nossa imprensa : "Ministerio dos Negocios Estrangeiros. Roma 5 de Maio 
de 1890. Senhor consul. O Conselho Communal de Laigueglia, em sessão 

de 27 de março da anno corrente, tendo tido noticia das solennes homena- 
gens tributadas á memoria de G. R. Libero Badaró, homenagens que, se- 
gundo V. S. informa em rua -municação de 18 de janeiro, n . ~  541, fo- 



ram promovidas por uma commissão italiana constituida em São Paulo, 
deliberou exprimir á mesma commissão, em nome de toda a populn~ão 
laigueglieza, os mais vivos sentimentos de  gratidão pelas honras tributadas 
a Badaró, e deliberou tambem conservar as suas memorias em urna espe- 
cial e dar a nome do illustre concidadão a uma das ruas da sua cidade natal. 

,< Ao informar a V. S. de tudo isto, rogo-lhe queira remetter á sobre- 
dita commissão a carta inclusa a ella dirigida pelo sindico de  Laigueglia, 
assim como a copia da deliberação daquelle Conselho, que tambem r a e  

junta. O sub-secretario de estado DoninL". 

119) - Conf. "Prcgociro Coti.rti/ucional", n.O de 22 de janeiro de  1831 
(? )  : "Ob! tu, infeliz Pae, que vaes receber a triste noticia da perda de 
um filho que tanto estimavas, e em quem tantas esperancas tinhas posto ; 
tu  cuja alma grande e enthusiasmada o tinhas desde o berço votado á Li- 
berdade ; tu que vaes saber que por essa mesma Liberdade foi que elle 
morreu, acalma tua magoa ; applaca o teu desespero e a teu furor ;  larga 
o p u n W  que já disposto a passar os mares e em busca do coração dos 
assassinos, scintiua erguido e m  tua mão :a morte de  teu filho não precisa 
da tua  vingan~a, nem pede tuas lagrimas. Um Povo inteiro o chora, um 
Povo inteiro o q u u  vingar! Terás. sim terás vingança! O Brasil a reclama; 
seu Povo mesmo a incetou ! As Leis mesmo offendidas, e seus Executores 
compromettidos por sua honra, por seguranga Publica, a completarão. 
E tu  Espirito sublime que animaste o fragil involucm dilacerado polluto 
pelo crime dos impior, eleva-te satisfeito is regiões etereas, mais puras 
como o fumo do incenso que a piedade e a religião queimão em roda do teu 
corpo ; uma dôr inesprimivel te  arrancou á milhares de corações que te  
estimavão. T u  mesmo no meio da serenidade com que encaravas a morte, 
os deixaste com pesar; mas a gloria que de ti fica, é uma vida immortal 
incomparavel com a que perdertes ! Uma morte em cuja vinganga um Po- 
vo inteiro se interessa, não é, nem pode ser encarada como uma desgraça!" 





DOCUMENTOS 

(DOCUMENTO K.0 I) 

N.O 5 

Ill.mo e Ex.mo Snr. - Informando na conformidade do que S. M. 
o Imperador Houve por bem Determinar em Portaria de 17 de Desembro 
ultimo sobre as Cadeiras dos Estudos preparatorios, que faltão nesta Ci- 
dade para se poderem estabelecer as escolas do Curso Juridim vem a ser 
tão somente as Cadeiras de Geometria, e da L inya  Francesa, as que não 
existem, havendo todas as mais eiigidai para a entrada do mesmo Curso 
Juridico, e que se achão mencionadas na Lei da sua criqão. 

D. S. g. e a V. Er.a São Paulo 1.0 de Jan.0 de 1828- IU.mo e Enma. 
Sr. Pedro d'Araujo Lima - Thomas Xavier Garcia d'Alm.da - Pre-. 
sidente da Pmv.a de S. Paulo. 

(Registro de Officios ao iqinisterio do Imperio, de 1822/ 
1829 - fl. 231 verso. - Archivo do Estado de São Paulo.) 

(DOCUMENTO N.0 2) 

Olficio de 1.. de junho de 1828 do presidente da provincia de S. Pau- 
lo, citado por Ardimiro da Silrrira, pg. 324 (em italiano, pg. 26) - e que 
não me foi dado encontrar iio Archiro do Estado, onde parece que devia 
estar. 

(DOCUMENTO iY.0 3) 

Aviso n." 101, de 27 de julho de 1828. do ministro do Imperio José 
Clemente Pereira, approvando "a providencia interina de consentir que 
o italiano João Baptista Badaró ensine gratuitamente geometria, emquanto 
não chega o professor nomeado". Citado por Ardimiro da Siloeira, pg. 
324 (em italiano, pg. 26) e que tambem não me foi dado encontrar no Ar- 
chivo do Estado de S. Paulo. 



520 LIBERO B A D A R ~  

(DOCUMENTO N.. 4) 

P.a o Marechal J.  e Arouchc de Toledo 

Ill.mo e Ex.mo Sr. - Transmitto a V.  Ex.a o Requerimento incluso 
do D.or Toão Baptista Badaró, que se destina B Augusta Presença de S. 
M. O Imperador. afim de que V. Ex.a interponha o seo parecer sobre a 
pretenção do Supplicante. Deos g. e á V. En.a Palacio do Governo de S. 
Paulo I . *  de Setembro de 1828 - Naiioel Bispo - Ill.mo e En.mo Sr. 
Marechal Joze Amuche de Toledo Rendon. 

(Registro de  Officios para a Cidade e seus termos, de 1827- 
28, fl. 1.39. Archiro do Estado de S. Paulo). 

Ill.mo e Ex.mo Snr. - Tenho a honra de fazer subir i Augusta Pre- 
senca de S. &I. o Imperador o Requerimento junto de  João Baptista Ba- 
dar6 acompanha& da informação, que sobre elle exigi, do Director do Cur- 
so Juridico desta Cidade ; e informando pela parte que me toca, cumpre- 
me levar ao conhecimento do Mesmo Augusto Senhor, que tendo-se o 

Supplicante offerecido ao mencionado Director para ensinar Geometria 
gratuitamente, por não estar &da provida esta Cadeira, assim me fes 
constar o sobre dito Director, requerendo-me. que facultasse o dar elle as 
suas l i~ões  em hua das Aulas Publicas estabelecidas no Palacio deste Go- 
verno a horas que se não encontrassem. com as que estarão destinadas a 
outro Professor ao que annui : que tendo-se matriculado a principio 22 
Alumnos, presentemente só 4 a frequentão, por motivo. segundo dii  elle, 
de d a r e m  proximos os Actos do Curso Juridico, e por falta de Compendios 
de Geometria, visto ter concluido o Curso de Arithmetica ; e finalmente 
que não havendo Nacional que o prefira, e precedendo exame, em todas 
as circumstancias parece estar nos lermos de se fazer com elle o contracto 
que requer na qualidade de Estrangeiro, se para isso se mostrar habil pelo 
referido exame : S. o Imperador .?iandará com tudo o que for mais do 
Seti Imperial Agrado. 

Deus Guarde a V. Ex.a São Paulo 20 de Setembro de 1828 - Ill.mo 
e Es.mo Sr. Joze Clemente Pereira - Manoe. Bisp de S. Paulo. 

(DOCUMENTO X . O  6) 
REQCEKI><ENTO 

Senhor - Dis o D.ar João Baptista VBadarÓ, q o Supp.e querendo 
prestar sew.os aXaCão Brasileira. e vendo, que ainda não se acha provida 
i Cadeira de Geometria, que em consequencia da Lei de I 1  de Agosto de 
1827 se tem de estabelecer na Cidade de S. Paulo, vem respeitozamente 
ante o Aiiguato Throno de V. iM. I. faser a seguinte mgativu. O Supp. e 
já tem ensinado, há meses, naquella Cid. e gratuitum.e Geometria e Ari- 
thmetica em huma das Auks Publicas, e isto com appmvação do Director 



do Curso Juridico, e respectivo Governa Provincial : acha-se prompto 
p.a ser examinado em as referidas facu1d.e~ para o que h i  Lentes na mesma 
Pr0v.a o Commandante de Artelhariu de 1.a Linha em Santas ; o Ten.e 
6 r . d  de Engenharia José Antonio Teixr.a Cabral, p. tanto apesar de ser 
Estrangeiro, confiado na Bondade de V.M.I., a exemplo dos Lentes igua1m.e 
Estrangeiros, q. se achão ensinando nos Cursos Juridicos do Imperio. P. 
a V.M.I. q.p. meio de hum Contracto Se Digne Prove-lo tia referida Ca- 
deira. sem vencimento ath quc seja Snnccionada n respectiva Lei, promet- 
tendo desde já o Supp. e preencher seus deveres com escrupulou eractidão, 
e esperando da Magnanimid.~ de V.M.1. esta graqa, conta K.M.ce Jozé 
Antonio (ic ?) 

(Registro de OL'iicios ao Zlinisterio do Imperio, de 18221 
1829 - fls. 269 e ?70. - Archiuo do Fstado de SEo Paulo). 

(DOCUMENTO S.0 7) 

Ponmnia soaiie o naauenrir.To DE JOÃO BAPTISTA BADARÓ. 
Sendo gresente a Sua Magestade o Imperador o Officio, de 20 de Se- 

tembro proaimo passado, do Vice Presidente da Prouincia de  São Paulo, 
servindo de informa+ ao requerimento de Joâo Baptista Badaró, em que 
pede ser nomeado Lente da Cadeira de Geometria do Curso Juridico da 
Capital da mesma Provincia : Nanda o Xesmo Sr. pela Secretaria d'Es- 
tado dos Negocios do Imperio, participar ao referido Vice Presidente para 
sua intelligencia. que nào pode ser tomado em considera+ o requerimen- 
to  do Supplicante, por haver Cidadãos Brarileiror que pertendem ser pro- 
vidos na sobre dita Gdeira .  Pnliicio do Rio de  Janeiro em 31 de 8br.o 
de 1828-JozC Clemente Pereira. 

(Registro de Avisos do Ministerio do Imperio, de 18?4!3831 
fls. ~ lnumera~ão .  - Archiso do Estado de São Paulo). 

Sua Migs tade  o Imperador. Attendendo ao que Lhe representar20 
os Alemã- Henrique Sotck e Jose Pascoal, pedindo serem admittidos ao 

numero dos Colonos da Prrivincia de São Paulo, visto que se achão contra- 
tados para casar ali com filhas dos ditos Colonos : Há por bem Conceder 
aos Supplicants a graça, que implorão, tio caso de realizarem os seus ca- 

zamentos. O que Manda pela secretaria *Estado dos Xegocios do Imperio 
participar ao Vice-presidente da referida Pro~incia,  para que assim se 

execute. Palacio do Rio de Janeiro em 3 de Julho de 1829 - Jozé Cle- 
mente Pereira. 

(Registro de Avisos do Ministerio do Imperio. de 382411831 
fl. 188 verso. - Archivo do Estado de São Paulo). 



LIBERO BIII>.IR\ 

(DOCUMENTO N." 9) 

P.n o D.on Jur~miaxo DE MELLO FRANCO 
Permittindo S. i\1. O Imperador, que os Alemães Henrique Stock. 

e Jozé Pasrhoal sejão admittidos it'eisa Colonia, com tanto que verifiquem 
o casamento, que tem mntractado com filhas de certos Coloiios, como me 

foi participado pela Secretaria d'Estado dos Negocios do Imperio em Por- 
taria de 3 do corrente mez ; tenho de assim o participar a V.mce para 
sua inteligericia, e execu~ão, e para que o faya constar aos ditos Alemães. 

D.s g.e a Vm.ce Pnlacio da Governo de S. Paiilo 23 de Julho de 1829 
- 'lanoel Bispo Sr. D.or rustiniaiio de Nello Franco. 

(Registro de Officios para n Cidade e seus termos. de 1829. 
il. 89. - Archivo do Estado de S. Pauloj. 

(DOCUMESTO N.0 10) 

OFFICIO »a CA>IARA AO DH.  JUSTINIAVO DE MELI.O FRANCO 
E m  conseqcencin de uma exposiqão qiie S. E l a .  o Sr. Bispo Diocesa- 

no houve por bem transmittir a esta Camara Municipal a respeito d a  mu- 
d a n ~ a  dos cemiterios para longedas povoasnese f i r a  dorecinto dos templos, 
em conformidade ao que dispõe n lei do I." de outut>ro de 1826, resolveu a 

mesma Camrira afim de se tomarem as necessarias medidas no occasião 
da sua pro'imi reunião ordiniria, que  se exigisse de f;icultativos c phpsi- 
cos habeis a indicacão de  irm logar ou logares nos suburbios desta cidade 
mais favorareis e commodos aos povos, e que ao mesmo tempo menos 
sujeitos sejam a conservar o nr mephitico, e mais apropriados por sua na- 
tureza a consumir promptamente os mrpos para iielles se formar um ou 
mais cemiterios dentro deste Nlunicipio. E '  portanto que confiando na 
phylnntropia patriotismo, e abalisadw conhecimentos de V. Sa. a Camara 
espera, que de nccÔrJo com o Dr. João Raptista Badaró, e cirurgião-mór 
Caiidido Goncalves Goniide queira com a brevidade possirel apresentar 
por escripto a mencionada indicagão. Deus guarde ;i V. Sa. Paço da Cama- 
ra em São Paulo 14 de  setembro de 1829. - Caiidido Gonqalvps Gomide 
- José Xauier de Azevedo Marques. Illmo. Sr. Dr. Justiniano de Xello 
Franco. 

S. B. - Igual se dirigiu ao Dr. João Raptista Radari. 
(Copia tirada do vol. XX, pgs. 138139, do "Reksto Geral da 

Camara". O assumpto em questão foi resolvido na sessão de 14 
de setemtro de 1829, cf. "Actas da Cnmara", rol. 25, pg. 21). 

(M)CUMEKTO S." 11) 
N." 97 

Ill.mo e Ex.mo Snr. - Tenho a honra de remetter n V. Ex.a os qua- 
t ro  ".as inclusos do Farol Paulistano, e bem assim os tres primeiros do- 
Observador Constitucional n o v o  Periodico que se principiou a p b l i -  
car nesta Capital no dia 23 do corrente mes. 



Ds. &.d a V. Ex.a São Paulo51 de 8br.o de 1829 - Ill.mo e Ex.mo 
Sr. José Clemente Per.a - José Carlos Pereira d'Almeida Torres. 

(Repistro d i  Officios ao hlinisterio do Imperio, de 18221 
1829 - f. 346 - Archivo da Estado de São Paulo). :B 

d 

O F F I C ~ O  "4 CAMARA ao Dn. Jú.sri.z.inso nE &!~rr.o FRANCO soane 
O LOCALI PARA i) CE'IITERIU. 

Tendo esta Camara i\lunicipal officiadn a V. Sn. em data de 14 de 
setembro do anno proximo rogando-lhe que de accôrdo com o 

Dr. João Bnptista Badaró, e cirurgião-mór Candido Gonqulves Gomide 
indicasse com a pssioel brevidade iim logir ou logares nos suburbioç desta 
cidade que mais apropriados fosse para a fundacão de um ou mais cemite- 
rios afim de se poder cumprir com o disposto no artigo 665 2." da lei de 
1 . O  de outubro de 1828 : agora novamente solicita o referidó, esperando do 
seu zelo bem publico a brevidade da mesma indiro~áo attenta a urgencia 
deste negocio. 

Deus guarde a V. Sa. PaCo da Camara em São Paulo 16 de janeiro 
de 1830 - Illmo. Sr. Dr. rustiniano de Mello Franco - José Manoel 
de Franra - Tusé Xavier de Azevedo Marques. 

N.B. - Iguaes se dirigiram ao Dr. João Rnptiita Radaró, e cirurgião- 
mór Candido Gonqalves Gomide. 

(Copia tirada do vol. XX, pg. 250. do "Registo Geral da 
Camara". O assumpto em questão foi deliberado na sessão de 15 
de janeiro de 1830, cf. ".4ctas da Camara", vol. 25, pg. 100). 

(DOCUMENTO n7.O 13) 

En.mo e Rev.mo Snr. - Determinando V. Ex.a em Otficio datado 
de hontem, que se mande postar huma Sentinela rondante na frente do 
Edeficio do Curso Juridico, em ronsequencia de requizisão do respectivo 

i 
Director, n fim de acautelar os estragos que pesaoasmal intencionadas 'a 
pssão  fazer mm notavel perjuiea da Fnienda Nacional, como já tem acon- 
tecido; he do meu rigorozo dever ponderar a V. Ex.a que, scjão quaen 
forem os estragos que se devzo recear no material do Edificio. sempreserão 

i+ 
mmos attendi~eis do que os que podem rezultar á sociedade pela dezar- 
monia, e má inteligencia entre o Corpo Academiro e a dasse Militar, que 
neceuariamente acarretará a execução desta medida. 

-Não serao precizas muitas combinasoens para qualificar este nego- # 
&o puramente Civil, e tanto por isto. como pela sua entidade improprio .i 
da intederencia Miiitar, alem do que, se o Estabelecimento tem seus Em- E -0 
pregados privativos, a rno  me consta, a elles unicamente pertence as de- 
ligencias de semilhante natureza, e nunca a militares. cuja profiqão tem j * 



fins mais nobres e urgente. - Estas são as reilexoens que por agora meoc- 
corre levará mnsidera~ão de V. En.a para decidirá rista de sua impurtancia 
mmo assentar mais justo. - Deos guarde a V. Ex.a Quartel do Comando 
das Armas em São Paulo 18 de runho de 1830. - Es.mo e Rev.mo Snr. 
Bispo Vice Prezidente da Provincia - Assignado - Carlos Maria de  
Olirn. 

(Registro de Officiai do governador das Armas ao Go\,erno 
da Provincia, de 1829 - 1831, fls. 57 e idem verso. - Archivo 
do Estado de S. Pniilo). 

PORTAR~A QLE PROHIBE SE P O Z H ~ I )  EM SCEVA OS DOUS E K ~ K E -  

XEZES AKNCVCIADOS VO N.' 62 DO OBSERVIDOR. BE>L CO>iO 

Q.ES Q.R O U T K A S  PECAS Q. DESAUTHORIZEI  CORPORAVOEIS 

Senda das Intençoens de Sua .\lagestade O Imperador o favorecer, 
quanto esteja ao alcance do Governo, us Estabeleciment<is Theatraes, 
que todas as Naçoens cultas tem reconhecido como hum dos meios mais 
efficases para ensinuar no coracão dos Povos as ideas de virtude, e adoçar 

a rude~a  e barbaridade dos costumes, mas Desejando ao mesmo tempo 
prevenir e evitar pormeio dehumn circumspectavigilancia,e previa exame 
das Peps que se hajão de rrpreentar, que tão uteis Estabelecimentos não 
degenerem daquelles louvaveis fins pel;~ inti.oducçào de doutrinas, humas 
oppostas aos Ixns costumes e <i moral put>lica, e outras tendentes ;i infla- 
mar as paixoens exaltadas e a destruir de rluulquer maneira o Svstemu 
Constitucional que ielismente nos rege,e \'eiido pelo aiinuncio l>utilicado 
em o n." 67 do Observador Constitucional da Cidtide de São Paulo de 25 
domes passado estarem pro>;imon asahirem a luz dotis Entrimeaes, Iium 
intitiilado - O Catiido escolhendo hiim Prebendado - e oiitm Os 
Badallos fugidos, e hum Ten.e General hum Corpo de <;tiarda 
para guarda-los á x,ista: - i"1andn o Mesmo Augusto Senhor pela Secre- 
taria d'Estado dos Ne~ocios do Imperio que o VicePresiderite da referida 
Pmvincia pruhiba que as ditas Pecas se ponhão em sceiia, bem como qoaes- 
quer outras cujo iim seja o desautharizarem Corporq6es ou Aiithorida- 
des, as quaes pelo contrario se derem respeitar, curnJ>riiido outro sim que  

informe se deu as convenientes providencias para obstar .i representarão 
das mencionadas Peças, no cazo de q u e  ella se tenha effectuado. e qual foi 
o embarayo q u e  essas providencias encontrarão para se niio executui.em. 
Palacio do Rio de Taneiro em 21 de lulho de 1830 - ?l;irquez de Cara- 
vellas. 

(Registro de Avisos do 3liiiisterio do lrnperio, de 18241 
1831 - f l s . .  237 verso e 238 - Archivo do Estado de São 
Paulo). 



O~ricro  DA CA'IAHA A JoÃo BAPTISTA BADARÓ 

Constando achar-se já nesta cidade o Dr. Justiniano de Mello Franco, 
cuja ausencia de certo motivou a demora do parecer que por duas vezes 
foi pedido por esta Camara içIunicipal á commissão de que Vossa Senhoria 
é digno membro sobre o logar ou logares mais apropriados para a fun- 
da+ dos cemiterios Eóra da cidade, novamente a mesma Camara soli- 
cita com instancia o referido parecer sem o qual não póde o marechal 
Muller dar a planta que prometteu. O que espera do seu reconhecido zelo 
pelo bem publico. Deus guarde a Vossa Senhoria. Sr. João Baptista Ba- 

. dar6 - José Manoel da Luz - José Xauier de Azevedo Marques. 
Confere.-AZEVEDO. 

(Copia extrahida do vol. XX, pg. 391 do "Resisto Geral da 
Camara". O envio deste officio havia sido -olvido na sessão 
de 20 de julho de 1830, cf. "Actas da Camars", vol. 25, pg. 165. 
Este foi o ultimo officia sobre o assumpto, pois na sessão de 7 
de  agosto seguinte foi feita a l e h a  do parecer da commissão 
medica, cf. "Actas da Cnrnara", vol. 23, pg. 198) 

1llm.o e Ex.mo Síir. - Recebi a Portaria de 21 do mez pp. pela qual 
S.M. Impe"al, em consequencia do annuncio publicado no Observador 
Constitucional N.* 62 de  25 do mesmo mez findo, HC servido ordenar, 
que eu pmhiha porem-se em Scena os dous Entremezes ali annunciados, e 
quaesquer outras Pecas, cujo fim seja desauthorizarem CorporaGoens ou 
Authoridades. as quaes p e h  contrario se devem respeitar, e que outro sim 
informe eu se dei as convenientes providenciar para obstar a representasão 
das mencionadas Pqas no -o de  que ella se tenha effectuado, e qual foi 
o embarqo  que essas providencias encontrarão para se não executarem. 
Fico da intelligencia do que Sua Magestade com tanta justiça ordena, 
para o executar quando for necessario, pois presentemente já aqui não ha 
Theatro,por quanto Ialtundo Comicos. ficou a Casa em descuzo, e vendida 
a hum Negociante Hispanhol que a comprou para outros fins.Consta-me 
com tudo que varios Estudantes docurso Juridico alugarão a Caza por 
cinco annos para terem como Theatro particular destinado a seus diverti- 
mentos. Por onde parece-me que os pertendidos Entremezes não 
sair a luz. Por outra parte sou por óra d e  parecer que o annuncio do Oher-  
vador não foi se não hum Improviso do seu Redactar, o qual he hum Ita- 
liano de nome Badaró, que em 1828 para aqui mandou o Deputado Dr. 
Costa Carvalho, e entrou nesta Cidade com o titulo de grande Medico. 
mas esse credito, em breve tempo desappareceo. Depois não tendo ainda 
chegado o Professor de Geometria. elle se offereceo para ensinar esta Sci- 
encia gratuitamente ; eu lho permitti, e lhe franqueei h b  Aula nos baixos 
da Caza do Governo, de facto ensinou perto de hum anno, com a deagrasa 



de que nenhj  dus seus discipulus aproreitou. Por fim n<in se verificando 

5 .  nelle o verso 1,atino - Dat Galenus o p e  etc. - passou por accesso a 

Redactor daquella Folha, que tem eitracyão pelos continiindos attaques t 
I- e chin~alha~oens ás Aiitlioridades, e pelas correspondencins de entrigas 

de que he cheia ; sendo estas as materias que a gente miudn lê com appe- ; 
. ~ 

tite ao menos por ser o que pode entender. Nas para que V. E i a .  venha 
<~ no pleno conhecimento dos motivos que iiaeráo lembrar ao Redactor esses 

Entremezes pesso licença para em rezumo contar a historia. Vagando na 

. ~ 

Cathedral desta Cidade a Cadeira de Thesoureiro-mór. forão pertenden- 
L 
2 tes a ella os Conegos Joaquim Jozé Carlos decarvalho, e Antonio Paes de  

Camargo. O Kedactor Badnró declarou-se logo advogado do I.", com hiim I 
T de seos numeros advogou n siia causa com ameaqas. Eu  querendo acertar 

consultei o Cabido, &os votos em pluralidade forão a favor do 2.O dito 
Cunego Antonio Paes. Eis ahi tem V. Eha. o objecto da pr<ijectado Entre- 
mez - O Cabido escolheu hum Prebendado. 

i T e n d o ~ e  rout~ado com chave Inlsa, ria rioitc de 15 de ruirho 

i os badallos dos sinos do Cursa Juridico, e por cujo motivo não houverão 
E .  Aula no dia 16, recebi nesta data hum officio do Director, participando- 

! .  me o reierido, e pedindo duns providencias, I .#  que eu desse logo as neces- 
sarias ordens para se fazerem novos Lndallos, 2 . l  orcleiinr que se pozese 
naquelle lug;>~. hUa sentinella rondnnte de dia, e de noite, a qual se r~ i r i a  

r 
:L, 

não s6 para pardar o edificio, pois que já ali se tirai-Zo ridroi das janellns 
t~ dan Aulas em razão de ali existir hum chafariz. Isto bastou para qiie aquel- 
P le Redactor projectasse em sua mente, e aiinunciasse o outro Entremei 
& 
5 - os badallos iugidos, e hum Tenente -General pedindo h ~ i m  Corpo de 
e Guarda para guarda-los ii "iata - Entretanto terei vigilancia em fazer 

1 observar as ordens de Sua iXageitade o Imperador. Deos Guarde a V. 
Exa. - Sào Paulo 12 de Agosto de  1830 - Illmo. e Ermo. Sr. i"Iarquez 

I de Cnravillas - iXnnoel Bispn de São Paulo. 
(Registro de Oilicios ;to Ministerio do Imperio, de 1830/ 

1835 - fls. 50 e 51. Archiuo do a t a d o  de São Paulo. Foi publi- 

, . cado por Almeida Nogueira ob. cit., vol. 4 . O .  pg. 18 e seg.) 
i ~ 

Illmos. e Ermos. Srs. - h Carni1.a Municipal cumprindo com uma 
das mais sagradas de siiw obrigxyões, vem requerer n V. Exci. contra o 
actual Ouvidor & Comarca. O tempo não permitte entrar na longa enu- 
meração dos actos criminosos deste mau empregado piiblim, i occanião 
urge, e é necessario que VV. Eras.  usem pela primeira vez a bem desta 
cidade da a t t r i h ~ i ~ â o ,  que Ihes dá a Lei de sua crea+<o. O procedimento 
anti-constitucional, arbitrario, e tyranica do Ouvidor tem posto em peri- 
go a tranquillidade piiblica, e cidadãos pacifims, obedientes 5s leis, amantes, 
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sim amantes da ConstituiQo, que por felicidade nossa rege este Imperio, 
são ameaça dos de prisão e quem sabe de que outros castipos, só pelo facto 
de terem illuminado suas janellas na noite de 5 do corrente, e de se terem 
alegrado porque o governo tyranim, que pesava sobre a França fóra d e s  
truido. Consta que uma devassa geral está aberta cada um olhando para as 

conseyuencias que podem nisso trazer o desenvolvimento das vinganps 
particulares, receia por si, a indignação é universal; e quem é que nos 
pode afiançar que neste estado se não perca a prudencia e nãose lance mão 
das medidas violentas ? Quem nos pode afiançar, que uma subleração 
contra este Ouvidor não se realise ? Srs., a Cnmara ponderou tudo isto, 
ella se reuniu extraordinariamente só para este fim, e vem requerer aVV. 
Enas. a suspensão deste Magistrado, porque de sua conservação, aos me- 
nos na crise adual ,  podem, e quasi é certo, que resultarão males incal- 
culaveis. V.V. Elas não tomando este facto na sua verdadeira considera'ão 
ficarão responraveis por tudo quanto acontecer. VV. Eras. responderão 
ao Brasil, e a S. iM. o Imperador pelas desgraras, que estão imminentes. 

Deus guarde a W. Eras. PciCo da Camara em São Paulo oito de ou- 

tubm de 1830 - Illmoi. e Exmos. Srs. Vice-Presidente. e membros do 
Conselho do Governo desta Provincii - Assignado pelos srs. vereadores 
Alvim, Vellozo, Xarier da Costa, Nogueira, Gomide, Garcia, Oliiitho. 

Confere- AZEVEDO. 

(Copia tirada do vol. XX, pg. 481 do "Registo Geral da Ca- 
mara". A sessão extraordinaria a que este documento se refere 
foi a de 8 de outubro de 1830, cf. "Actas da Camara"vo1. 25, 
pgs. 23013.3. AW;rniro da Si1irrii.a juntou este referido documeii- 
to á sua edicção italiana, pgs. 31/33, reforgando as .~cci is i~ões  
feitas ao dr. Japi-AssÚ). 

% 
Constando ao Conselho do Governo, que Vm.ce es t i  procedendo a 

ICil ,  OII uma Devasia por factos. q. tem perturbado a trnnquillidade puLl' 
ao menos q á amsção.  e que ávos tem enaggerado os mesmos fac- 

I 
t 

tos, auoalhando-se. q pessoas influentes p seos ozrgos estão involuidas I 
I 

n u s a  devassa, o que a ser verdade, pode occasionar alguma alterarão i 

da m.ma tranquillidade, e pt.odusir ao menos choques, e mnflictos des- 
agradaveis: resolveo o m.moConsel110. q.se afficiasse a V.ce, afim de  que . j 
agora meamo informe, quaeç os successos que formão o corpo de delicto .> 

dessa devassa, que p. motivos de ataques á ordem publica Vm.ce está pra- 
cedendo, equaes as pessoas, que á vista da mesma De-assa, estão indi- ~t 
ciadas de terem tomada parte nestes e sobre tudo de se 
acharem á t s t a  delles. O Conselho tendo-se declarado em Sessâo perrna- i 

nente, espera a resposta de Vm.ce agora m.mo; h q. tudo pr t ic ipo a LTm.ce ~? 



para sua devida execução. D.s g.e a Vrn.ce Palacio do Governo de São 
Paulo 8 de 8br.o de 183t->llanoel Bispo-Snr. Dez.or Candido Ladis- 
láu Japi Assú. Ouvidor da Com.ca desta Cidade. 

(FI. 19.5 verso e 196) 

(DOCUMEPÍTO PÍ.0 19) 

Accuso a recepqão do Officio de ITm.ce em resposta ao que hoje mes- 
mo lhe dirtgi, e o fiz prez.te ao Conselho do Coverno, o qual na verdade 
exige. que Vrn.ce apenas finalise o processo em questão, faça presente a 

este Governo o se" resultado, antes de pmceder a execução de parte al- 
guma da Sentenca de pronuncia : o que participo a Vm.ce para que haja 
p. bem cumprir debaixo de sua responsabilid. e a DE.  g.e a Vm.ce Palacio 
do Governo de São Paulo 8 de 8br.o de 1830. - Manoel Bispo - 
Snr. Des.or Ouvidor Candido Ludisláu Japi Assú. 

(Fl. 196 e idem veno). 

(DOCUMENTO N." 20) 

Senda presente ao G>nselho do Governo o 0ff.o dessa Camara em 
data de hoje em q .  pede <I. o mesmo Conselho tomasse medidas a resp.to 
de h& Devassa aq a O u ~ i d o r  da Comarca procedia, etendo sido este nego- 
cio tomado na devida consideracão pelo Conselho, que p. tal m d i v o  ja  =- 
aava reunido, e sobre o qual já havia tomado as medidas que julgou mnve- 

nientes, assim o cornmonim & essa Camara para que fique na intelligencia 
que nenhuma perturba+ haverá na tranquillidade publica. Quanto ao 

mais que a Carnara eapoem na mencionado Officio, o Conselho resolverá 
n que convier. D.r g.e a Vm.ces Pala60 do Governo de São Paulo 8 de 
8br.o de 1830 - Manoel Bispo - Snrr. Presidentes, e Membros da Ca- 
mara Municipal deita Cidade. 

(Estes tres documentos encontram-se no Registo de Off. 
para a Cidade e seus temos, de 1830, flr. 195 verso a 197. - 
Arch. Est. S. Paulo. O ultimo delles figura tambem no "Registo 
Geral da Camara", vol. 20, pg. 483 ; e nas "Actas da Camarr" 
vol. 25 pg. 232). 

(DOCUMENTO N.0 21) 

OFFICIO DA CAMARA AO EXMO. VICE-PRESIDENTE DESTA PRO- 
VINCIA 

Illmo. e Ermo. Sr. - A Camara Municipal recebeu o offiio de V. 
Exa. em data de hontem, e á vida do seu mnteúdo não póde deixar de 
confiar nas medidas toma3 por V. Exa. e Exmo. Conselho as quaes segu- 



ramente serão sabias e prudentes ; e nesta persunsào a G m á r a  deliberou 
tranquilizar ao publico por meio de editam. 

Deus p a r d e  a V. Eaa. Revma. Paqo da  G m a r a  em São Pauh  9 de 
outubro de 1830 - Exmo. e Rermo. Sr. Vice-presidente d s t a  Provin- 
cia - Assignado pelos srs. vereadores Alvim, Gomide, Vellozo, Godoi, 
Xogueira, Xavier da Costa, Olintho, e Carcin. 

Cinfere.-Az~v~oo. 

EDITAL DA CA,\IAR.4 

A Camara Municipal participa aos habitantes desta cidade que ella 
confia que as providencias dadas pelo Exmo. Conselho do Governo sobre 
a devassa a que está procedendo o Ouridor da Camara (sic), são sabias, 
são prudnites ; que cidadãos honrados e conhecidos por sua inabalavel 
adhesão ao systema constitucioiial não serão debaixo de cavilosos pre- 
textos, victimas da calumnia e do odio particular ; e que ninguem tem nada 
n receiar de arbitrariedades e prepotencins, por que felizmente somos regi- 
dos por uma Constituição que não é letra morta, e em defesa da  qual não 
h a  brasileiro que não dê sua vida. 

Paco da G m a r a  em São Paulo 9 de outubro de 1830 - Joaquim 
Antonio Alves Alvim - Presidente - José Xavier de Azer-edo Mar- 
ques - secretario. 

Confere.-AZEVEDO. 

(Copias extrahidas do vol. XX, pgs. 48315, do "Registo Ge- 
ral da Camara". Ver tambem "Actas da Camara", vol. 25 pgs. 
230133). 

Illustrisimos Srs. 

Penuadido da grande philantropia e do alto zeb com que V. V. S. 
S. querem cumprir mm o seu Regimento, persuadido de que os prejuiuis 
do vulgo cessão em face de uma nuthoridade paternal e tão respeitavel 
como o da Camara Municipal ; tenho n honra de remetter a V. V. S. S. 
dezenwe laminas de optima puz uaccinico, por mim colligido nesta cidade, 
afim de que V.V. S.S. as f a e o  distribuir pelas differentes d a s  que mais 
necessitarem. 

Blnle a Camara contar que eu não me descuidarei e continuarei a 
collec~ão do puz ; por tanto, se por ventura precisar, pelo futuro, ainda 
algumas laminas terei i honra de Ih'as apre~entar. 

(Copia extrahida do 3." rol., pg. 251 da "Chmnologia Pau- 
lista". E muito emhóra esteja incluida na columna do dia 21, 
esta carta é de 20 de outubro de 1830. Foi lida na sessão de 20 
do menmo mez e anno da nossa Camara, cf. "Adas da  Camara", 
vol. 25, pg. 235. Spencer Vampré tambem publica este documen- 
ta no 1.0 vol., pgs. 1061107 da sua obra citada). 



(DOCUMESTO N." 25) 
- 

OFFICIU DA CAHARA AO DR. JOiiO BAPTISTA BADARÓ 

A Camara Municipal desta cidade acciisa ;I recepção do officio de V. 
Sa. de ?O do corente a que acompanharam 19 laminar de excellente pÚz 
vaccinico que V. Sa. generosamente offerece para serem distribuidas pelas 
differents villas e em resposta lhe agradece tão interessante offerta como 
uma prova de mais do seu zelo pelo bem da humanidade, acceitando desde 
jb-a promessa que V. Sn. f i z  de continuar á fornecer o mesmo púz 
quando seja preciso. 

Deus guarde a V. Sa. P a 9  da Camara em São Paulo 23 de outubro 
de 1830 - Illmo. Sr. Dr. João Baptista Badaró - Jaquim Antonio 
Alva Alvim, Presidente - José Xuvier de Azevedo Marques. Secretario. 

Confere .-AZEVEDO. 

(Copiado do vol. 20, pg. 493, do "Registo Geral da Camara". 
O dr. Gomide deu parecer sobre este ofierecimento de Badaró 
na sessão de 21 de outubro de 1830 - (cf. "Actas", vol. 25, 
pgs. 240141) -. Dessas vaccinas algumas foram remettidas para 

Santo Amaro - (c'. officio da Camara de 22/10/1830, em "Re- 
gista Geral da camara". rol. 20, pg. 489) - e não pegaram, cf. 
sessão de 20 de dezembro, de accordo com "Actas da Camara", 
vol. 25, pg. 274). 

Transmitto a essa Camara para sua intelligencia, a copia inclusa de 
um artigo da ncta da sessão do Conselho do Governo em data de 21 do 
corrente mez. 

Deus guarde a Vossas Mercés. Palacio do Governo de São Paulo. 
26 de outubm de 1830 - Manuel, Bispo - Srs. Presidente, e membros 
da Camara desta Cidade. 

COPIA DE UN ARTIGO DA ACTX DA S E S S ~ O  no CONSELHO DO GOYER- 
NO EM D A T I  DE 21 DE OUTUBRO DO CORRENTE ANNO. 

O mesmo Sr. Conselheiro Azevedo filarquer indicou, que se responda 
á Camara desta cidade, que a accusação feita pela mesma mntra o ouvidor 
da Comarca na seu officio de oito do corrente mez, não está em fórma, e 
por isso não póde progredir nos termos da lei, o que posto á votação pelo 
sr. vice-presidente, venceu-se a pluralidade de votos pela indicaqão, vo- 
tando contra os srs. Conselheiro Gaviào e França - Manoel, Bispo - 
Antonio Bernardo Bueno da Veiga - Manoel Toaquim do Amara1 
Gurgel - Antonio Mariano de Azevedo Marques - José iManuel de 
Franp - roaquim José de Moraes e Abreu. 



Secretaria du Governo de Sao Pnido 26 de outubro de 1850 - José 
Mathias Ferreira de Abreu. 

Confere.-kz~v~no. 

(Copiados do vol. 20, pss. 604/5 do "Registo Geral da 
Camara". Estes documentos loram lidos na sessão de 29 de 
outubro de 1830, c [ .  "Actas da Carnnra", rol. 25, pg. 23-51. . 

OFFICIO DO SECRETARIO 40 FISCAL DA C I D A D E  

Na sessão de 29 do proximn passadn meç reiolreii n Cumara Alunicipal 
nomear uma ommisiào composta dos rrs. vereadores Xavier da Costa, 
Gamide, e Cunha, para tratar de formar a accusaqão contra o ouiidor 
desta comarca, e ordenar a Vossa Xercê que diligencie haver todos os do- 
cumentos comproliatorios de quaeiquer actrir criminosos daquelle ouvidor, 
que lhe forem indicados pela dita commissáo, na intelligencia de que o 
procurador fica autorizado para satisfazer, a despeja necessaria. O que 
lhe participo para sua inteliigencia. Deus guarde a Vossa Mercê. São 
Paulo 3 de novemùm de 18j0. - Sr. Domingos Francisco de Andrade - 
José Xavier de Azevedo Xarques. 

Confere. AZEVEDO 

(Copia tirada do "Resisto Geral da Camara", "01. 30, pg. 516). 

(DOCUMENTO X.O 26) 

OFFICLO DO S E C R E T . ~ L O  AO PROCURADOR 

A Camara i"Iunicipal resolveu em sessão de29 do mea proiimo pas- 
sado que Vossa ~"Iercê si t isfap n despesa que iizer o fiscal para hareros 
documentos necsuirios á ;iccusacão do oiividor da comarca que forem 
indicados pela Commissão Especial para isso nomendci. O que lhe parti- 
cipo para sua intelligencia. 

Deus guarde a Vossa Mercê. São P;iulo 3 de novembro de 1830. Sr. 
Matheus Fernandes Cantinho - -  José Xavier de Azevedo >$arques. 

Confere. A z z v ~ o o  

(Copia entrahida du x-01. 211, pg. 517, do "Registo Geral da Ca- 
mar*"). 

(WCUMEXTO N.0 27) 

P ~ R T A R ~ A  QUE ACOXPANLíA O REQUERI>LEX\IPO U E  HEZRIQUE HUBART 
STOCK. 

Xanda Sua iligestade o Imperador, pela Secretaria <L>Estnda dos 
Negoios do Imperio, remetter ao Vice-presidente da Prorincia de São 
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Paulo o requerimento incluso de  Henrique Hubart Stock, A l e d o  perten- 
cente á Colonia d a  referida Provincia, que sè queixa de haver sido della 
excluido, e da continiiação do pagamento dos Subsidias em consequencia 
de falsas informaç5es rlo Interprete da mesma Colonia. E S. M. há por bem 
que o referido Vice-presidente informe como seu parecer sobre este objecto. 
Pnlacio do Rio de Janei1.o em 20 de  Novembro de 1830 - José Antonio 
da Silva >laia 

(DOCU,\IENTO X." 26j 
RE(IK.TI> 

Sr. - Henrique Hulur t  Stok de Na@o Alemãs cheio do mais pra- 
fundo respeito, representa a V. 31. I. q havendo rindo d'4mburgo em 1823 
no Kal.io Germania, e chegando a esta Corte, foi logo contemplado no n.o 
dos Colonos, sendo logo enviado para o sul, onde prestou não indiferentes 
serviços a este Imperio, trabalhando no Arsenal em Monte Video, e na 
Esquadra, como pode informar o Brigadeiro Governador Daniel Pedro 
Muiier. Acontece q. saindo o supp.e da Esquadra a negocios particulares 
a praça de iXonte Video he entâo tomada pelos Corçarion de  Boenos Ayres, 
de  donde sepode  viajar n0vam.e p.a este Imperio, e apartando em Çao 

Paulo ali foi n0vam.e incluido no n.o de  Colonos existentes como pmvão 
os inclusos Documentos, chegando no ponto de cazar como cnzou com hciã 
das cnlonas óra chegadas aquella Cidade. rlcontece mais q.mal informado 
aqueile Governo p. hum fzilsa e intrigante Interprete, q. he chamado em 
falta do Director dos mesmos Colonos lanca-se fora o 3up.e daquelle n.o, 
e se lhe não tenha pago desde então os 160 r.r que V.M.I. tem determi- 
nado. Confiado o Supp.e na Munificencia de V.M.I. recorre p.a q. 

. seja como Cantes admittido na Colonia a que pertence, pagando-se-lhe 
não só o q. for vencendo, como o que se lhe tem deixado de  papsr p. huã 
caballa. Espera nsrim de V.M.I.. . . . . . . . . . . . . (pelo mesmo) R. M.ce 
Henrique Habart (sic) Stock. 

(Registro de  Avisos do >liristerio do Imperio, de 182411831 - 
fls. 245, verso e 246 - Archivo do Estado de São Paiilo). 

PARA o Ex.zro Vrce PREUUENTE 

Er.nio e Rev.mo Snr. : - O horroroso asiassinio comettido ontem 
na pessoa do D.or João Baptista Bndaró tem agitado bastante huma parte 
dos habitantes desta Cidade, a ponto de  vir huma chusma hoje pelo meio 
dia á minha casa, requerendo-me por boca do actual Juiz de Paz d a  Fregue- 
zia de  Santa Efigenia o Padre Vicente Pires da Mota huma Escolta de Sol- 
dados para effectuar a prizão dos perpetradores daquelle crime, que me 
disserão ser entre elles hum Alemão E. Storch, ao que eu me prestei depois 
do dito Juiz de Paz me haver feito a preciea depressão par escripto. - 
O que me apresso a comunicar a V.Er.a, para que tome a refferido na 



devida ~onsidern~ão,  e se digne comrnunicar-me as suas ordens. - Deos 
guarde a V.Er.a Quartel do Comando das Armas em São Paulo 21 de  Xa-  
vembro de  1830. - Er.mo e Rev.mo Snr. Bispo Vice-Preiidente da Pro- 
vincia. - Assienado - Carlos Maria de Oliva. - (Registro de Officios do governador das Armas ao Governo da 

Provincia, de  182S1831, £1. 80 e verso. - Archiro do Estado de São 
Paulo). 

Acabo de receber o Ofiieio q' Vm.ce hoje me dirigia, 110 qual me par - 
ticipa ter sido a sua residencia por r.esei attacada pelo Poro armado, e 
que lhe consta t b n a  a ser com perigo da sua familia, requerendo-me por 
tanto providencias contra semelhante per~egui~ào,  dirigida p .  huma facção, 

que já tem passeado com a miiltidão com 8-ndeira branca em hum ; 
e por que o Commandante das Armas me camrnunicou, que Vm.ce lhe 
havia deprecado tnmbem auxilio para n segurança de sua Caza, acabo de 
Ordenar ao mesmo Ih'o $reste immediatamente, sendo por ora as prori- 
dencias que neste momento possa dar a seu respeito, em quanto se tomào 
as necessariai medidas para acautelar qualquer desordem, e restabelecer 
o socego publico:D.s g.e a Vm.ce. Palacio do Governo de São Paulo 21 
de 9br.o de 1830 - hlanocl Bispo - Snr. Dez.or Oui,idor dista Comarca. 

(Ao lado estava escripto ",Ciii tJJffriio"). 
(Registro de Officios para a Cidade e seus termas, de 1830. fls. 

212. - Archivo do Estado de S. Paiilo). 

(DOCUMENTO N.O 31) 

P.A O CO>ID.E ISTERINO D.4S AI<\LA?. 

Ill.mo e Ex.mo Snr. Xeste innrnento recebo o Olficio de V.Ex.i dat;i- 
do hoje, no qual me participa, q' em consequencin do asiassinio perpetrado 
hontem na pessUa do Doutor 10x0 Baptista Badarol (sic), se tem ajitado 
Iiastante huma parte dos habitantes desta Cidade a ponto de  hir hoje 
pelo meio dia huma chusmn ao seu Qiiartel requerendo por intermediu 
do Juiz de Paz da Frquezia de Santa E i i ~ e n i a  o Padre Vicente Pires da 
ivlotta hUa Escolta p.a effeituni. a prisão dos Iierpetr.zdores daqurlle crime, 
qiie lhe dizem ser entre elles hum Alemào F. Storch, e ao que V.Ex.;i se 

prestou depois do dito iiiiz de Paz lhe haier feito i,. cscripto a precisa de- 
preca+, e bem assim me transmittc a Officio qiie lhe dirigiu o Ouvidrir 
da Comarca; em que lhe requer aiixilio para segiiranca de sua pess6a 

e iamilia, declarando que  daqui n pouci ser6 ;L sua Casa noramerite a t -  
tacada. O mesmo Ouvidor me fez tnmbem i&wal r e q u i ~ i ~ ã o ,  p. tanto V. 
Er.n porá a porta do dito Ouvidor hUa escolta de seis soldados e hum ince- 
rior para o defender e soa rasa de qualquer insulto, prendendo os que tal 



pertenderem fazer, o remettrndo-os na riiiz Criminal com parte circunstan- 
ciada para proceder ruiitra elles iin forma da Lei ; e n escolta se conservará 
nesse lugar té que <i contrario se resolva por este Gorerno. 

Outro sim Iniiro a siia actividnde em prestar o auxilio neceisario a 

P r i ~ â ~  dos indiciad<>s delinquenies, rio que  mostro^^ quanto se interessa 
pela manutencão da bba ordem e execiicào das Leis. Finalmente encarrega 
a V. Ex.n de me ir Iiarticipaiido tudo o q' fòr occorrendo sohre este milin- 
drr>so negocio ptira o que me achará prompto para dar todas as provide- 
cias que Eorem necesiarias a bem da tranqiiilidnde publica. D.s  g.e a V. 
Er.a Palacir, do <;"i-eriio de SIci Paulo I1 de 9bro. de 1830 - Ilanoel 
Bispo - Snr. Coronel Carlos >Iari;< d'0lii.a. 

(Reiistro de Officios para n Cidade e seus termria, de 1830, fls. 
212 verso e 215. - .4rch;vo do Estado de %o P;iulo). 

(DOCU>\EXTO X . O  32) 

P.A o Ouvrourt DA Cu>i.+ara 

Acabo de receber a Oiiicio que  Vm.ce hoje s e  dirigio, no qual me par- 
ticipa te~.  sido n sua reiidencia p. veses attacada pelo Povo armado, e que 
lhe corista torna a ser com perigo de sua vida, e de sua familia, reque- 
rendo-me par tanto prnridencins coiitra semelhante perseg~ii~ão, dirigida 
p. hunia ficcão que já tem passeada com a multidzo com Bandeira branca, 
em hum páii ; e por que o Commnndo das .4rmas me commiinicou q.Vm.ce 
lhe h i ~ i a  deprecado tambem auxilio para a segurança de sua cnin, e pessoa; 
acabo de ordenar ao 'mesmo 111'0 prestre irnmedistamente, sendo p. ora 

as pro~idencias q.iieste momento posso dar a seu respeito, rogando-lhe 
ao niwmo tempo que não saia Mia de  casa, a heni d a  siia propria segu- 

r a t i ~ a ,  em quaiito se acnlm;~, a effersecencia publica, em quaiito re tomjo 
as necessarias medidas para acaiitelar desordem, e restabelecer 
o rocego publico. D s  g e  a Vn~.ce Palacio do Governo de SIo Paulo 21 
de Xovembro de  1830 - Xnnoel Bispo - Snr. D-embargador Ouvi- 
dor desta Coniarcn. 

(Registro de OIEicios para 3 Cidade e seiir termos, de 1830, fls. 
1 3  v e I - Archiro do Estado de  São Paulo.) 

A minha reçidencia tem sido por vezes titacada poro armado e 
consta-me, que torna a ser com perigo de minha vida e de minha fzimilia : 
resiieiro a V. Ex. providencias contra sirnilhinte pericguiSão originada prir 
urna faccHo, q u e  já tem passado com ;L multidão com a tiandeiri branca em 

um páu. 
[Datado de 21 de  novembro de 1830). 
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Não tenho remedio sinão contar por minha seguranqa e de minha fami- 
lia amea~adn. Tenha V. Ex. n bondade de dar quanto antes as proviclen- 
cias que julgar precisas. As noticias do novo accommettimento á minha 
residenua se multiplicam, e V. Ex. niui bem sabe o fito dos facciosos. 

(Datado de 21 de novembro de 1830). 

V. E r .  preseiiciou o tumulto que houve na minha porta e sabe até 
que  ponto tem chegado a pe rseg~i~ão ,  qLLe injustamente se me faz : agora 
vieram me a\.isar, que daqui a pouco a minha casa será novamente ataca- 
da ; requeiro, portanto a segurmqa de minha pessoa e farnilia. 

(Datado de 21 de riohernbro de  1830). 

(Estes tres officios foram copiados de .lrg;mirn da Sili,rira, pgs. 
547!8,Encontram-se na traducclo italiana, pgs. 51/52. Deviam estar 
no "Ma50 dos Ouvidores da Comarca e Juizes", de 1828/32, do Ar- 
chivo do Est. S. Paulo, mas fniLme negada n sua eristencia ali). 

(EOCU'IENTO S . O  56)  

P.n o COXD.E I N T E R I N O  DAS ARZIAS 

I l lmo e Er.mo Snr. Estando a Capital em a ~ i t a ~ ã o  pela assassinio 
ormrozo praticada na pessoa do D.or João Baptista Badarol, e convindo 
n cautelar al-m excesso da parte do Povo ; cumpre, que V. E r a  nestes 
tres dias seguintes e noites fassa rondar as ruas d s t a  Cicade com patru- 
lhas, os que estiverem cõmettendo crimes, e remettendo-os 
com parte circunstanciada ao Juiz Criminal ; e encontrando ajuntamentos 
de mais de dez homnis sem destino ccnhecido, Ihes fará advertir que se 
dispersem ; e recusando faze-lo, Ihes dirá, que se acaso não se dispersarem 
os prenderá á Ordem do Juiz de Paz ; e se ainda assim o continuarem a 

estar os fará prender, e rernetter directammte ao Juiz de Pnz 
com parte do acontecido. Senão fôr poisivel fazerem-se 
as Patrulhas com saldados da 1.1 Linha V. Ex.a laniará mão dos Meli. 
cianas na Capital,que nienos falta fa+o as suas cazas. De tudo 
quanto se praticar a este respeito rne di rá  parte circunstanciada para 
providenciar como for justo. D.s g.e a V. En.a PalWo do Governo de  
São Paulo 31 de 9br.o de 1850 - Marinel Bispo - Snr. Cormel Cnrlos 

Naria de Olivn. 

(Registro de OfEicios para a Cidade e seus termos. de 1850. fls. 
214. - Archivo de Estado de São Paulo. Foi publicado, em parte, 
por Argimiro da Silveirii, pçs. 548149 ; idem em italiano. pgs. 52%) 
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(DOCG."IESTO N." 37) 

PARA o .MAJOR BAUMANN 
Tenda determinado aos Comandante dor Batalhueiis 32, e 34 de ?.a 

Linha f q ã o  aprezentar n V. S. as praças de Soldados e Inferiores dos 
mesmos que se pnssáo reunir para coadjuvar o servico da Guarn i~ão  por 
estes dois ou tres dias, visto as p r q a s  de 1.n Linha se acharem empregadas 
em differente serriso, assim o participo a V. S. para que haja de lhe. des- 
tinar Quartel, e incluir no serviqo the segunda ordem. - Deos guarde a 

V. S. Quartel do Comlindo d i s  Arrnsi em SSo Paulo 21 de Sovembro de 
1830 - Assignado - Carlos Maria de Oliua. 

C r n c u r , . ~ ~  r o s  C o n ~ o ~  DA 2.a LINHA DA CIDADE 

Tendo-se procedido a providencias pnr ordem do Er.mo Bispo Vice 
Preridente delta Prorincia psra sacegar o erpirito pub l i c~  prezentemente 
alguma coiza alterado nesta Cidade, p u a  as qciaer se tem empregado h8a 
grande parte da força de 1.n Linha ; e não sendo possiuel por estn cnuza 
fornecer as guardas da Guarnição a mlinhãi com prasas da mesma; ordeno 
a V.S. mande quanto antes rmnir os S->ldidoa, e Inferiores, que menos fal- 
t a  fação ás suas casls, dss C~rnpaiihias cio Batalhão do seo Comando, do 
Destricta da Cidade, plra coidjurnrem u s e r r i p  da G u a r ~ i i ~ ã o  por estes 
dois, ou tres dias ; id~+rtindo, que as pragas que vierem vindo se devem 
logo aprezentar no Quartel do 6." BitnlhZo de 1.a Linha - Deos guarde 
a V.S. Quartel do Comando das Armas em SãoPaulo 21 de Novembro de 
1830 - Assignado - Carlos Maria de 01i1-a. 

11 medida preventiva de que l'.S. se lembroii, c acaba de me depre- 
car, para se elevar n maior numero n f o r p  da Guarda da Cadea, já eu ti- 
nha ucudido,fazendo-a aumentar com dez praças, e hum inferior; secom- 
tudo estn parcão não fôr bastante, V.S. me comunic;ird para eu dar as o n -  
venientes ordens -- Deos guarde ;i \'.S. Quartel do Comando das Armas 
em São Paulo 21 de Norenibrn de 1830 - Assignado - Cnrlos Maria 
de Olira. 

(Os t re j  ultimos documentos -tão no Reeistro de Officioi do 
governador das Armas ás aiithoridades subalternas, de 1830-51, fls. 
83 e 84. - I.?rchiiw do  Estado de São Paiiloj. 

(DOCU>IENTO S . "  40) 

P n n ~  o .MAJOR roi" CIKLOS DE BAUMAK. 

Sendo-me ordenado pelo Esmo. \'ice Presidente que se póste uma Es- 
colta de seis Soldados, e hum Inferior na porta do Ouvidor desta Comarci 



Candido Ladisláo Japi-Assu, afim de o defender, e sua caza de qualquer in- 
sulto, que pretendão fazer-lhe, prendendo, e remettendo ao luiz criminal, 
m m  parte circnmtanciada, para elle proceder na forma da Lei, os que 
attentarem para aquelle fim : Ordeno a V. S. haja de cumprir esta deter- 
mina+ com praças escolhidas do Batalhão do seu interino Comando, em 

as quaes mnmrrão, e muito principalmente no Comandante da Escolta. 
a prudencia, e tina requeridas em semilhantes casos; prevenindo outro 
sim a V. S. de que a Escolta será effectiva na refferido local athe ulterior 
ordem - Deas guarde a V. S. Quartel do Comando dar Armas em São 
Paulo 21 de  Novembrede 1830 - Assignndo Carlos Maria de  Olira. 

 reg.^ de Officiai do governador das Armas ás authoridadei rutial- 
ternas, de 1830131, fl. 84. - Arch. Est. S. Paulo). 

(DOCUMENTO ' I . O  41) 

Remetto a V.S. a Copia cio Officio qiie me dirigio o Exmo. Bispo Vice 
Presidente da Provincia, para que V. S. faca cumprir literalmente o que 
no mesmo se contem, ordenando desde já a sahidn de quatro 
compostas de quatro homens, e hum Comandante cada huma, ai quaes 
rondaráo os Destrictos mais frequentados desta Cidzde, a fim de manterem 
a tranquilidade publica pela forma no mesmo Officio ordenado, fazendo 
V. S. comprrender aos respectivos Comandantes da maneira de se compor- 
tarem em hum sem-iso tão melindrozo,esohre tudo recommendanda toda 
a prudencia compatiael com a ponto essencial da socego publico - 40 
Major do dia serão as mesmas patrulhas rugeitas. - Deos guarde n V.S. 
Quartel do Comando das Armas em S?o Paulo 21 de  Novembro de 1830 
- Assignado - Carlos Maria de Olira. 

(Reg.O idem idem, fl. 84 e idem verso). 

Recebo neste momento o Officio de \'.S., cujo coiitheudo muito la- 
mento por conhecer a injustiça, com q u e  o pretendem perseguir ; mas como 
eu de minha authoridade nada possa fazer por cnnjecturas remetti já o 
mesmo Officio ao Ermo. Bispo Vice Presidente para Rue á vista d e  sua im- 
portancia houvesse de me dirigir as siias orcllens; entre tanto julgo muito 
acertado, que V.S. tome aquellas medidas de  precauçâo, e segurança, que 
a pnidencia do seu caracter lhe dictar. - Deos guarde a V.S. Quartel 
do Comando das Armas em São Paulo 21 de Novembro de 1830 - As- 
signado - Carlos Maria de Oliva. 

(Reg.O idem idem, f l .  84 verso). 



(DOCU>lEh7"í' N." 13) 

P.A 0 r i i i i  DE Paz u l  ~ ' R E G ~ E ~ I A  DA Sk 

Constando ;L este Corerno, qiie fUra assassinado o D.or João Baptista 
Baciarb as 10 horas da noite antecedente, e que Eorão logo indiciados delin- 
quentes alguns Rlemaens; e isitando (sic) facto tão orroroio huma vehe- 
m e d e  agitasão no puhlico desta Capita1,sem quep.partç de\'m.ce se desse 
n menor proxidencia para que fossem presos, ou pelo menos condusidos a 

sua preseiya para proceder em conformidade da Lei, de q.resultou recor- 

rerem ao ruiz de Paz de Santa Efigenia para suprir i sua negligencia, e 
providenciar a prisão dos supostos Assassinos, com que se evitou cessar 
de algum modo a agitasão piiblica, não estando comtudo ainda de huma 
vez acalmadas muito, in ( ?  - inststentemeiite) lhe recommendo det~aixo 
da maior responsabilidade que execute a Lei, que lhe serve de Regimento 
em tudo q .  to  possa servir restituir i calma, e tranquilidade publica 
perturbada pelo seu desleixo em iiegotio, q.tanto interesse e mui seria 
considernçâo deve merecer das Authoridades publicas. Aproveito esta occa- 

sião para lemliar-lhe, que os roubos de dia se fasem mais freqiientes nesta 
Cidade, e revestidos de circunatancias que bem indicão o pouco temor, 
q.  tem das Leis, e a pouca conta em que tem a sua nuthoridade e que 
nasce seni drii,id;i da pouca pesquisa, que pelos Ofiicines de QuartejrXo se 
fez lios vadios, turbulentos 8; a quem convem corrigir para evitar maiores 
males : p. tanto insto muito para que Vm.ce proceda com toda a actiridade 
e energia a tomir conheciniento de todos os indiuicluos do seu destricto 
para proceder em conformidade com a Lei : De tudo quanto praticar a 

respeito do que na presente lhe recommendo, me dará parte imediata- 
mente para providenciar como for justo. D.s 8.e a Vm.ce Palncio do Gov.0 
de %o Paulo 21 de 9br.o de 1830 - Xanoel Bispo - Snr. Juiz de Paz 
da Freguesia da Sé d a t a c i d a d e .  

(Registro de Officios para u Cidade e seus termos. de 1830, fls. 
214 verso e 215 - Archiro do Estado de São Paulo. Argimiro da 
Silxeira publica parte, pg. 346 ; falta na traducção italiana). 

Er.mo e Kev.mo Snr. - Constando-me que hum grande numero de 
pessôas vagão prezentemente pelas ruas armados de i>istollas, r outras ar- 
m;is occultas. com as quaes intentãa perturbar o socego Publico. e athc 
opur-se ás deligencias do serviço, como acaba de acontecer entre hum Pai- 
zano, e hiini Commandante rle Escolta, que havia dado a voz de prezo 
a hum mulato, que vozifer;tva em voz alta algiimas palavras em desabono 
da mesma escolta, cuja deligentia não effectnoii pelo neto de rezistencia 
q u e  lhe iprezcntou o paizano engntilhondo hUa I>istoll;i : a vista deste fac- 



to, e de outms que possão occorrer, julgo neressario que V. Ex.a me aiitho- 
rize para fazer municiar as patrulhas coni carturame emballado, para assim 
se fazerem respeitar como corirem. Cilmpre-me nattar mais a V. Ex.a, 
que a gente continua n iliiir em frente, e imediaçoens da caea do Ouvidor 
Japi-Assu, e que em taei circunslnncias hé precizo l a q a r  mão d'aquelks 
providencias que V. Ex.a julgar mister.-Deos guarde a V.Ex.a Quartel 
da Comando das Armas em Sào Paulo, 22 de XoremLro de 1830 - En. 
mo e Rer.mo Snr. Bispo Vice Prezideiite da Provincia. - Assignado - 
Carlos Maria de Olira. 

(Registro de Offirios do governador das r\rmas ao Governo da 
Provincia, de 1829-1831, f l .  80 verso e 81. - Archivo do Estado de  
sã, P ~ u ~ o J .  

Constando ao Governo, que, que  !sic) a indignação publica tem che- 
gado a ponto de temer-se algum ercessn criminoso contra a pessoa do Sr. 
Dez.ar Ouridor Candido Ladislau Japi-Assú, por dizer,se estar o mesmo 
complicado no assassinio perpetrado na pessoa do D.or João Baptista Ba- 
daró, e exigindo grande parte do m.mo povo n segiiranqa do dito Snr. Ou- 
~ i d o r ,  e convindo no momento lansar (sir) mão de todos os meios que a 

prudencia aconselha a bem mesmo da segurança de sua pessoa evidente- 
mente ameassada (sic), e constando esualmente que o dito Sr. Ouvidor se 

acha em casa do  En.mo Commandarite Militar, ordeno ao m.mo Snr. Ou- 
vidor que se conserve na dita Casa té segunda ordem, visto que o mesmo 
Ex.mo Comd.e se obriga n ;ipresenta-lo quando legalmente o mesmo Ga- 
semo exigir. Pnlacin do Governo de São Paulo 22 de 9br.o de 1830 - ,Ma- 

noel Bispo. 
(Registro de Officios para a Cidade e seus termos, de  1830. fls. 

215 e idem verso. - Arch i~o  do Estado de São Paulo). 

Participo a V. Ex.a, que o Coriselho do Governo reiolrêo encarregar 
ao Juiz de Fóra interino desta Cidade a policia della, e tranquilidade publi- 
ca ; portanto ao mesmo Juiz de Fora deve V. Ex.a prestar todos os a u ~ i -  
lias que elle requisitar, assim como innndar municiar a tropa de  serviso, 
e remover n seo arhitrio n &-urda que está pastada na cana do Ouvidor. 
Outro sim, constando ao mesmo Conselho, que alguns Alemães pracurão 
reunir-se nesta Cidade com animo hostil, resolvêo se recomendasse a V. 
Ex.a toda a vigilancia, e que ficasse V. Ex.a authorisado para faze-los sepa- 
rar, e recolher-se as suas casas, empregarido para isto a f o r p  armada se 



for necessaria. D.s g.e a V. Ex.a Palacio do Governo de São Paulo 22 de 
9hr.o de 1830 Alanoel Bispo - Sr. Cor.el Carlos Maria de  Olira. 

(Registro de Officios para a Cidade e seus termos, de 1830, ffs. 
216 veno e 216. - A r c h i ~ o  do Estado de São Paulo). 

Illmo. e Esmo. Síir. - Levo ao conhecimento de C. E la .  para ser 
presente a S.X. o Imperador que as dez horas da noite de 20 do corrente 
foi o Doutor Joáu Baptista Badar6 Redactor do Obser~ador  Coiistitucional 
assassinado em hUa rua derta Cidade á porta de sua Caza, e sobrevivendo 
24 horas declarou, que o arsnssinio fora perpetrado por 2 Alemães, iin acto 
de lhe dizerem, que leravão hiima ~orres~iundencia mntra o Ouridor d s t a  
Comarca Candido Ladislau Japi Assu. S o  'lia 21 a cada momento se eslya- 
lhava a noticia <iu n suspeita de quaes Alemães fossem os Assassiiios, e de  
que o dito Ouridor era o mandante : a Cidade se pus em grande agitarão, 
os espiritos exasperados com similhante attentado, n reuniao do Povo no 
acto de sacramentar-se o moribundo deo motivo a differentes conuenn<;oens, 
e o povo em magotes rompeu por toda a parte em busca dos aggressores 
indicados pela voz publica ; o Juiz de  Paz  foi procurado, nias não ioi en- 
contiido, e siiarido muitos dispunMo a prerider os <lelinqueiites, que ( ~ e  

diz) já havião declarado se~ lo  ; o Juiz de Paz d'huma das Freguezias da 
Cidade, que se achava presente, encarregou-se de dirkir a p r iùo  ; obteve 
auxilio do Commandante Xilitar, e fez prender os iiidiciados aiim de obr. 
tar u que o povo se arrogasse o direito de prenderarbitr;iriatnente.l>rende- 
ràa-se 3 Bllemães : não houve tumulto, ou motim ; houveram (sic) sim dif- 
ferentes magotes rle povo, que prezencinvdo as diligen&as o i i  acompanha- 
vão os prezos té a Cadêa; e porque dour dos prezns escapassem na momento 
de ser agarrados. e fossem reiugiar-se na Caza do Ouridor, grande concurso 
de povo, os perseguio, e eucontraiida neliei o Juiz de Paz, lhe requererão, 
que os fizesse prender, ou lhos entregasse para sereiii recolhidos á Cadêa, 
o que se veriiicou o Juiz de Paz, que dirigia a diligencia ; fez entrega dos 
presos ao Juiz Criminal, e este se acli; procedendo contra os mesmos. O 
Ouvidor aterrado com tanto concursu e e aaitaçao publica. sem durida 
porque o envoluiso na cumplicidade de facto tão horrr>ri'zo, temeu de sua 
segurnnqa, e oilicioii-me par i  prestar-lhe auxilio neceisario ; n que pmmp- 
tamente me prestei. por ver, que s csil;i momeiitrr creci.ío [sic) as siispeitas, 
e o odio publico contra o mesmo. O niesrno Ouvidor em seti officio rala to- 
das estas circunstancias, e acrescenta que pela siia porta passeava grande 
concurso com bandeira branci em h& páo. u que a n i n ~ u e m  ainda ouvi, nem 
pude ohter a menor informqão, que  ;L verifique. Dei a i  providencias, q u e  

julguei a propo~ito para que nem a pessoa do Ou\-idorsnffrecr &c), nem a 

ordem pt11~lic.i fosae alterada pelas pairoens exaltadas do ninineiito; o q u e  

V. Ela. mellioi conhecerá pela copia dos officios, qiie rernetto, e até este 
momento a Cidade está trniiquilii, e espera, que a ordem pilblira se náo 



altere, apezar de  que a pequenhez da povoação, o facto da morte do As- 
sassinato ; o funeral pompozo, que premeditão os seus apaixonados hade 
conservar por al,pm tempo em viveza a indiznaCão contra os supostos 
Asassinos. A pouco me enviou o Juiz de Fóra pela Lei a pronuncia, em que 
se acha comprehendido o dito Ouridor,convoquei conselho estraordinaria 
para deliberar amanhã as que o cazo exige, vendo-me sum- 
mamente embaracado, porque se a Lei não authorizar a priiào do O u ~ i -  
dor hé muito de temer então qualquer ncto violento da parte do povo re- 
sintido a vista do facto recente, mas espero, que a Conselho me ajudará 
acertar com as medidas dê, sem faltar com a Lei. providenciar a seguranga 
do dito Ouvidor, e satisfazer os votos da Justiqa. A Provincia não está 
em circunstancias de se tentar, n forFa, acalmar similhantes agitqoens, e 
persuado-me, que só com prudencia, e meios suaves se poderá conseguir a 

~Fanquillidade dos espiritm em similhnnte conjiinctura. Em fim eu só posso 
assegurar a V. Exu. que não pouparei esforçqs, e diligencias para que a Lei 
se observe, e as Authoridades sejão respeitadas, esperando por isso mesmo 
desculpa aor meus erros, se os houverem. , 

Deos Guarde n V. Exa. São Paulo 32 de Kovembro de 1830 - Illmo. 
e Ermo. Sr. José Antonio da Silva Xaia  - Manoel Bispo de S. Paulo. 

(Livm n.O 2, Officios remcttidos. "Idos", fls. 60 idem verso, 61 
e idem verso. - Arch. do Estado de  S. Paulo. Este documento tam- 
bem foi publicado por A~-~i,niro da Sili,eirn, pes. 369/71 ; idem em ita- 
liano, pgs. 77/79). 

(DOCUMENTO Pi." 48) 

Reunido o Exma. Cons." pelas cinco horas da tarde, declarou o Enmo. 
~ n r .  Vice Presid. que o motivo d'esta C o n ~ o c G o  extraordinaria era o 

Officio. que acabava de  receber do Ermo. Cornm.de interino das Armas, 
e que apprerentava. 

Leo-se pois o dito Officio, no qual seu autor participava ter hum pai- 
sano raistido a hua das Patrulhas, que pertendia prender a hum outro, 
e q. para fase-Ias respeitar julgava conveniente municia-Ias de polvora. e 
bala, vista a effervescenria d'hUa p.te do povo. O que entrando em d i a s -  
são, foi a final resolvido pelo Exmo. Conselho, que em resposta ao dito 
Comrn.de das Armas se lhe dicesse, q.  ficava elle authorisado a municiar a 
tropa, que estirese de sen+o, e q. na mesma occasião se encarregava ao 
Juis de  Fóra interino d'esta Cidade o promover a tranquilidade publica, 
visto que o Juis de  Paz a nada procedia, e nem ao menos rnpondeu aos 

Officios do Governo, e q.por isso a elle devia prestar todos os auxilios,q. 
deprecasse, e finalmente, que constando terem apparecido na Cidade reu- 
nidos alguns Allemães, residentes em Santo Amaro, e suspeitando-se algum 
projecto hostil motivado pela prisão de dois patricios seus, que desse elle 



as providencias para aerein os ditos Allemães dispersados no caso de se 
verifiar a reunião delles em numero avultado, e mesmo para serem presos 

no caso de reiintencia. 
No mesmo sentido acima indicado se officiou ao ruis de Fóra interino 

da Cidade. 
Durante n discussão d'estes ohjectas, requereu ser admittido á audi- 

encia do Cgnselho a mesino Cõmnndante Militar. e sendo intmdusido, 
enpos, que repetidoi avisos lhe tinhão chegado, de que a siia casa hia ser 

invadida por hda pzrqão de povo. afim de ser d'ahi arrancado o Desenbar- 
gador Candido Ladislau Jnpi-Assu, Ouvidor d'estn Comarca, que se diz 
ser complice no nwascinato (sic) do Doutor João Baptista Badará: que com 
efieito o dito Oiividor estava recolhido em sua caon, por se ter ido valer 
delle Commandante das Armas contra os insultos, e ameaqas de alguns 
rlo povo : que não estando elle renol~.ido a entrega-lo ao furor da popula- 
ça, mas somente a requerimento d'hUa Authoridade Legal, via-se ShUa 
posicão assas difFicil, e por isso reclamara providencias, concluindo, que 
m.mo em conrequencia do q. acabava de tratar com o Ouvidor, podia affir- 
mar, que este não duvidava considerar-se como em custodia. a bem de sua 
segurança, e que por tanto elle Comrnand. das Armas estava prompto 
a responsahilisar-se pela entrega do Ouuidor, quando pelo Governa lhe 
fosse enegido. A' vista desta enposi~ão, resolveo o Euno. C0ns.O que não 
sú para acalmar os animos encandecidos, que aliás não querião, se não pre- 
venir a evasão do Ouvidor, mas até por reguranqa do m.mo Ouuidor, se 

lhe officiasse p.B se conservar onde estava, debaixo da responsabilidade do 
Exmo. Commind. Militar. 

1,evantou-se a Sessão a i  sette horas da noite. José Mathias Ferr: 
d'Ahreu. Off.al Maior da Secret: rio empedim.to do Secret." Gov.~. a fez 
eECTeSeT.  

.\la'lo~r, BISPO 
DioGo ANTONIO FELJÓ 
B ~ n u a n u o  JosÉ P w r o  G ~ i ~ i i u  P E I X W ~ O  
A ~ r o x i o  B ~ n z r a n ~ o  B u m o  ria VEIGA 
~MANOEL JOAQL.IX DO AMARAL GURGEL 
ANTOXIU MARIANO UE AZEVEDO MARQUES 
JosÉ MANOEL DE FRANÇA. 

(ilctas das Sessões do Conselho do Governo, 1850:32, fls. 82 rerso. 
83 e 84. - Arch. Est. S. Paulo). 

(DOCUMESTO r." 49) 

P.I o Juiz DE FÓRA PELA LEI D E ~ T A  C ~ . E  

Reconhecendo o Conselho do Governo, que as medidas tomadas hon- 
tem para tranquillisnr o puhlica, e encarregadas ao Juiz cle Paz da Fregue- 
sia da Sé. teni sido inefficises em rasão da pouca aptidzo, e areitiqada idade 
deste, resolreo incumbir a Vm.ce a policia da Cidade, e todas ns medidas 



que julgar opportunas para a mnnutenyão do socego piiblico. pelo qual 
fica Vm.ce responsaoe1,pois que ao Commaridante militar se officia asora 

mesmo para lhe prestar os auxilias, que reqiiisitnr. D.s g.e a Vm.ce Palacio 
do Governo de São Paulo 12 de  9br.o de 1830 - Manoel Bispo - Snr. 
Juiz de Fóra pela Lei desta Cidade. 

(Reg.0 de Off. para a Cidade e seus termos, de 1850. [I. I l b .  - 
Arch. Est. S. Paulo). 

(DOCUMENTO N.a 50) 

Crncumn nos CORPOS DF: 2." LTNIIA DA CIDADE 

Não tendo athé agora comparecido a gente necessaria para o s e r r i p  
da Guarni~ão desta Cidade, como havia deterniinado á V. S. em Oificio 
de  hontem, e por isso attendendo á urgencia lhe recomendo haja de não 
limitar-se ás palavras - que menos falta fação . antes haja de mandar 
arizar indistinctamente a todar as praças do Corpo do s w  G m a n d o  exis- 
tentes na Cidade para o fim indicado, fazendo-ar quanto antes aprezentar 
no Quartel do 6." Batalhão de 1: Linha. - Deos guarde a V.S. Quartel 
do Commando das Armas em São Paulo 22 de Novembro de 1830 -Assi- 
gnado - Carlos Maria de Oliva. 

(Reg.o de Off. do governador das Armas ás autoridade3 subalter 
nas, de 183W31, fl. 81 verso e 85. - Arch. Est. S. Paulo). 

Reunido o Exmo. C0ns.o pelas 11 hows da manhãa para resolver 
sob* o Officio do Juis de Fórn pela Lei datado de hontem, em que parti- 
cipa achar-se o Dez.or Ouridor d a  Comarca Candido Ladislau Japi Assú 
pranunciadonaDevassa, que estava tirando sobre o assascinio perpetrado 
na p a s b  do D.or Toão Baptista Radaró, e pede a &lihera(ão da Governo 
acerca do procedimento, q.deve ter com o pronunciado Réo, e tomando 
assento o Snr. Conselheiro Supplente Aloraes em lugar do Snr. Azevedo 
iMarques, que se havia dado de suspeito neste cazo, incetou-se a discussào 
sobre o objecto em questão, e depois de  longa reflexão sobre hU;i materia 
de  tanta importancia, e entrando em diividn o Cons.o se podia, ou não man- 
dar executar a pmnoncia, deliberou ouvir ao m.mo Ouridor, s i  
elle convinha a bem de sua propria seguranca em retirar-se para n Corte 
acompanhado de  hum Offirial de I: Linha p.a apresentar-se ao Ex.mo 
Ministro da Just ip ,  e recebida a resposta afiirmitiva, e vendo o Conse- 
1-q. já então qualquerprocedimento não llie seria injurioso, ainda quando 
não fosse legal, e persuadido de que a medida lembrada nas actuaes rir- 
cunstancias da Pmvincin era o unico meio de applacar a a ~ i t a ~ ã o  publica, 
resolveu. que se officiisse ao merisionado (sic) ruis  de Fóro, d'isendo-lhe, 



que o Go\.erno mandava executar n Pronuncia, e que elle rernettesse ao 
Ouridor a Nota, que a Con~t i tu i~ão ,  e a Lei determinão, e depois de  ulti- 
mada a Devassa, fizesse della remessa ao Tribunal Competente, e que se 

officiasse ao Commandante Zlilitar para q. participasse ao sobredito Ou- 
vidor, que se achava pronunciado, e que o Juis lhe compunicariè a Sota ,  
que nomeasse hum officinl de 1: linha para iccompanha-10 até 
n Corte do llio de Janeim, o qual deveria partir dentro de trez dias, 
em q. elle mesmo mnviera, sendo emtretunto conservado em sua casa de- 
baixo da responsabilidade do  referido Commandante, como até aqui. 
Levantou-se a sessão quasi as duas horas da tarde. Jozé Mathias Ferr.a 
<I'Abreu, ~ f i . ~ l  i\Iaior da Secret.a no empedim.to do Secretr.0 do Gou.0 
a fe~ escrever. 

MEL BFU. 
Diuco Amosro  F E I I Ó  

B E K X A R ~ O  JozÉ PINTO GAVIXO PEIXOTO 
ANT." BERNARDO BUESO DA \'EIGA 

MAXOEL T O A Q W I ~ I  DO AXARAL GURGEL 
JozÉ i \ l n ~ o ~ i .  U E  FMNÇA 
J o a ~ . z r  JocÉ DE XOMES E ABQEU. 

(Actas das Sessões do Conselho dn Governo da Provincia de S. 
Paulo - 183011832 - folhas 84 e 85. A r c h i v o  do Estado de São 
Pa,,lo). 

O Goreriio em consequencia do Officio de Vm.ce de hontem, em que 
remetteu copia da Pronuncia, e Auto de Corpo de delicto em que parece 
estar complicado no assassinio da D.or João Baptista Badaró o Ouridor 
desta Comarca Candido Ladislau Japi Assú, pedindo en~inua~ões  ao Con- 
selho a Lal respeito ; o mesmo rsolcêo mandar executar a Pronuncia e 

Vm.ce remeterá ao mesmo Ouvidor a Notasque a Constitui~ão e a Lei de- 
termiiião ; e depois de utimada (sic) a derassa fará della remessa ao Tri- 
Iiiinal competente. D.s g.e a Vm.re Palacio do Governo de São Paulo 23 
de 9br.o de 1830 - iilanoel Bispo -- Snr. Juiz de FÓra pela Lei desta 
Cidade. 

[Registro de Officios para a Cidade e seus termoa. de  1830. fls. 
2Ib rerno. -- Arch. do Estada de São Paulo). 

(DOCCXENTO N.0 53) 

P.A O COMD.E DAS AR~LIS 

1ll.mo e Er.mo Snr. 

Tendo  ido pronunciado na derassa á que se está procedendo pelo 
assassinio perpetrado na persUa do Doutor João Bapiista Bndaró. o Ouvi- 
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dor  desta Comarca Candido Ladislau Japi Assú, o Gorer - (sic) deter- 
mina, que V. E2.n participe isto mesmo ao dito Ouvidor, declarando-llie, 

q u e  nestes tres dias partirá a companhado por Lum Official de 1: Linha 
para apresentar-se ao Ex.mo .Ministro de  Jus t i~a ,  e que o Governa tem 
adaptado esta medida até em *tensão .i seguranp da pessóa do mesmo 
Ouvidor. Será conservada em sua casa, e debaixo, da responsal>ilidade V. 
Ea.a como até aqui, em quanto p. V. E x a  se apronta o Official, e por este 
Governo as necessarias participnFoeiis. Nes ta  occasião officiasse aci Juiz 
devassante, que remetta ao m.mo Oiividor a nota, que a Con~t i t i i i~ão  e 

a Lei determina. D,s 9.e a V. Ex.a Palacio do Governo de SHo Paulo 23 
de  9br.o de 183 ( ~ i c )  - ,"Ianuel Bispo - Snr. Cor.el Carlos Nlaria 
d'Oli\.a. 

(Registro de Officios pura a Cidade e seus termos, de 1830, fl. 
217 - Srchiro do Estado ile S. Paiilo). 

(DOCUMENTO K.0 54) 

Aprezento a V.S. por Copia o Offiiio qoe acabo de receber do Governo 
desta Provincia, relativamente á p ar!ida de V.S. no prazo de tres dias 
para a Côrte apraeOtar-$e ao Es.mo Ministro e Secretario de Estado da 
J u s t i p  ; e tambem a sua proniincia Tia Devassa a que se está procedendo 
pelo asrassinio do Doutor João Baptistn Badaró, e mais circunstuncius 
que dizem respeito a 1'. S.,para que fique na intelligencia do que o mesmo 
Governo tem determinado, rogando a V. S. se digne accuzar-me n recep- 
$50 deste para minha daiezi - Deos Guarde .i V.S. Quartel do Comando 
das Armas em São Paulo 23 de  Novemhro de 1830 - Assignado - Car- 
.os >laria de Oliva. 

(Reg.- de Ofi. do gorer. das Armas ás autoridades sub., de 1830:31 
fl. 85 verso e 86. - Brch. Est. S. Paulo). 

Querendo este Governo providenciar a seguranqa de sua pess6a.a- 
meassada (sic). como Vm.ce não ignora, julga prudente que quanto antes 
Vm.ce parta para a Corte acompanhado de hum Oflicial de  Linha a 
apresentar-se ao Ex.mo ."liiiistro de JustLSu para lhe dar o destina legal. 
O Governo fica neste momento n espera de que Vm.ce lhe participe se 
aprova esta medida, para defenitivamente determinar-se. D.s g.e a Vm.ce 
Palacio do Governo de São Paulo 25 de  9hr.o de 1830 - Manoel-Bispo 
- Snr. Dez.or Candido Ladislnii J;ipi ~ l s s u .  

(Registro de Officios para a Cidade e seus termos, de 1830, flr. 
216 verso e 217 - Archivo do Estado de São Paulo. Publicado por 
Arginriio du . Ç i I v c h ,  p.. 353 ; idem em italiano. pg. 57). 



(DOCU.WEST0 X: 56) 

PARA o 31.310 EX.\IO VICF PRELIDENIE 

Ex.mo e Rev.nio Snr. - Satisfazendo ao Officio <te V. Ex.a datado 
de hontem tenho nomeado a CapitSo Aniarci Jozé Soares, do i.,, Batalhão 
de 1." Linha, para acompanhar 6 Côrte ri Ou\.idor d a t a  Comarca-Can- 
dido Ladislau Japi Assu, conforme V. Ex.a exige iio citado Officio, devendo 
em consequencia V. En.a mandar-lhe abonar a competente cavalgadura, e 
hum mez de soldo adiantado, conjunctamenle com o que decorre, que se 
acha quazi vencido, na conformidade do que se tem praticado com outros 
em identicas circunstanrias : - Deos Suarde A V. Ex.a Quartel do Co- 
m;m<lo das Armas em S9o Paulo 24 de Sovembro de 1830. - Er.mo e 

Rcr.mo Snr. Bispo \'ice Presidente da Prorincia. - Assignada - Car- 
10s i l a r i i  de Oliva. 

(Re~is t ro  de Officios do goveiniador das Armar ao Girerno da 
Pmvincia, de 1829-1831 fls. 81 e idem Temo. - .li.chi~:o do Estado 
de S S ,  Paulo). 

(DOCU.MENT0 N." 57)  

Ex.mo e Kev.mo Siir. - Acabio de  ine assereriir que os Alemãen 
rezidenter em Santo rlmam, intentão ii-ir sobre esta Cidade, para effectua- 
rem algum procedimento hostil; eu tenho mtiiidado aquella Fregueziu 
saber o que hn a este respeito, e parteciparei a V. Ex.a no cazo de se veri- 
ficar. He indespensavel por tanto que V. Ex.n  mande ao meu Quartel huma 
pessoa com achave do trem para me franquiar as miiniyoens de guerra, Ar- 
mamentos, pesas de Aritiharia, e mais objectos alli arrecadados, e que po- 
dem repentinamente serem necessario.. - Deos guarde n V. Ex.z Quartel 
do Comando das Armas em São Patlo 24 de Novembro de 1830 - Ex.mo 
e Rev.mo Snr. Bispo Vice Prezidctite da Provincia -- Assignado: Carlos 
,?laria de Olira. 

(Registro de Olficios do governador das Armos ao Governo da 
Provincia. de 1829-1831, fls. 81 verso. - Archivo do  Estado de São 
Paulo). 

(DOCUMENTO N.O 58) 

PARA o .\rEsrro 

Ill.mo e Ex.mo Snr. Fazendo presente na Junta da Fazenda a Officio 
de V. En.a datado de hoje, relativo ao Cap.m da 7.0 BatalhZo de Ca~adares  
Amam fozé Soares que vai em deligencia a Corte, deliberou a mesma Jun- 
ta mandar abonar ao dito Capitão os Soldos do mez presente e futuro, e 
a quantia de 6,000 r.s para o aluguel deCaiiilgadura desta Capital a San- 
tos, o que participo a V. En.a para a fazer constar ao meiicioiiado Capitão. 



D.s g.e a V. E r a  Palacio do Governo de São Paulo, 24 de 'Jovembm 
de 1830 - Zlniioel Bispo - Snr. Coronel Carlos Maria de  Olirn. 

(F1. 217 verso). 

1ll.mo e Ex.mo Snr. - Em consequencia do  que V. E1.n me depreca 
no seu Oflicio de hoje, sobre mandar ao seo quartel hnma pessoa com as 
chaves da Trem para lhe franquear as municoem de Guerra, armamentos, 
peças de artelharia, e mais objecto~ alli arrecadados. e que podem repenti- 
namente ser necessarios em cnnsequencia das noticias, que os Alemães 
residentes em S.to Amaro iiitentão vir sobre esta Cidade p.a effectiiurem 
algum procedimento hostil, ordenei na data desta ao iIlmokariie da Fa- 
senda Nacional mande apresentar a V. Ex.a o seo Fiel para o indicado fim. 
D.s g.e a V. Ex.a Palacio d:> Governo de São Paulo 14  de 9Lr.o de 1330 
Manoel Bispo -- Snr. Coronel Carlos Naria d'Olira. 

(Estes dois doc. esiáo no Registro de Officioi paro :i Cidade e 

seus termos, de 1830, fl. ?li verso e 218 - Archiro do Estado de 
S. Paul.). 

(DOCUMENTO N: 60) 

Logo que Vm.ce esta receber mandará se appresenlar ao Ex.moCom- 
mandante das Armas o seu Fielcom as chaves doTrem para Iranquear ao 

mesmo as municoens de Guerra, armamentos, peças de  artilherin, e mais 
oLjectos alli arrecadados conforme me depreca o mesmo commandaiite das 
Armas. 

D.s g.e a Vm.ce Palacio do Governo de São Paulo 74 de 9br.o de 1630 
Manoel Bispo - Sr. Almonarife da Feirenda Nacional. 

(Registro de Officios para a Cidade e seus termos, de 1630, fls. 
218 - Archivo do Estado de São Pniila). 

(DOCUMENTO N.0 61) 

P.n o Juiz DE FÓRA PELA LEI DESTA CID.E 

Tenho presente o seo Officio em data de hontem em qiie me participa. 
que apenas recebe0 o meo Officio de ?Z do corrente pelo qiial o encarregava 
de manter a trinquilidade Puhlira, se dirigira ao En.rno Commandante as 
(sic) Armas para lhe presteir os arurilios necessarios para o indic;ido fim, 
principalmente nas immediaFoens das casas da mesmo comandante, e do 
Ouvidor da Comarca, que se temia fosse? invadidas, e se pozera á testa <Ias 
patrulhas, e conseguira sem deficuldade, e té sem a menor ameaqa serenar 

os animos, de  maneira que as nove horas d a  noite já lhe pareci50 iniiteis 



quaes quer medidas dc preraii(ão ; c por cliir esta noticia me foi sumamente 
agradarei, n fiz ionstnr ao Cuiisr!lio do Cio,-erno, e cunipre-me louvar a 
Vm.ce a siin energia, c Ii;itriatisnro que rierin~.<>lr;o nesta conjuncturn, es- 

perando que  c<iiitiiiunrd á a s h  nt; a completa restaurasão do 
snrepo Piiblico. D.s g e  n Vm.ce. Palacin c!o Governo de S i o  Pa~ilo, 24 de 
9l)r.o ilr 18.50 - >Iaiioel B i s p r >  Siir. Jiiir <ic Fóra interino desta Cidade 

(Ile3istru de Olficios para a Cidade e seus termos. ,!e 1830, EIS. 
218 e idem verso. - .Archiro do Esticlo de S5o l'nulo). 

(DOCU~bIESTO S." 62) 

P.A O Si,. J L ! Z  DE FORA DA V.* DE SAÍTOS 

21ci~andu-se empcdido o Oul.idor da Comarca desta Cidade de poder 
continuar ro exercicio do dito Empreso, encarrego a Vm.ce de  o exercer 
desde hoje nn iornia da Lei. D.s g e  n h . c e  Palncio do Gol-.o de  São Paulo 
24 de 9Lr.o de  1830 - Xanoel Bispo - Siir. D.or Fernntido Pachem 
JordSo Juiz de FÓrn da Villa de  Santos. 

(Keeistro de Oiiicios pa r i  a Cidade e seu& termos, de  1830, Bs. 
218 ~e r ' o .  - Archiro do Estado de São Pai~lo). 

Segue em deligencia desta Cidade ,,ara a Corte do Rio de Janeiro pelo 
Porto da Villa de Santos o Snr. Capitão Amaro Jozé Soares, acompanhando 
ao Dezembarg;idor Candido Ladidiu Japi Assú, que vai apresentar-se ao 
E r m o  .>liiiistrn, e Secretario $Estado dos Nepccios do Tmperio - or- 
deno 1,. tanto ao Siir. Commandante militar da dita Villa preste para o 
mencionado fim todos os aiixilior que lhe forem requeridos, mui 
mente de prompto transporte. Palacio da Governo de  São Paulo 25 de  
911r.o cle 1850. - ZIai>oel Bispo. 

(Registro de Officioi pzra a Cidade e seus termos, de 1830, fl. 
219. - Archiro do Estado de Sâo Paulo). 

(DOCC3IESTO S." 64) 

PARA o ri.\io Es.>io V ~ c e  PREZII>EXTE 

Er.mo e Re~ . rno  Siir. - Julgo do meo de,-er prticipnr a V. Er.a 
que  hoje pela humahora e meia da tarde piirtio finalmente para a Côrte 
a ser apresentado no Ex.mo >Iinistro da J u s t i ~ a ,  cunfornie as Ordens do 
Governo, o Dezenibnrgsdor Candido I.adislau Japi hssu, o qiial foi condu- 
zido para a Villa rle Santos pelo Capitão Amaro .Juzé Soares, do 7 . O  Batn- 
Ihão de  CaCadores de Linha, que o acompanha tanihem á mesma Corte. 
Deos a V. Ex.a Quartel do Comando das Armas em Sã; Pciiilo 25 
de Nol-einbro ele 1830 - E.;.mo e Rer.mo Siir. - Bispo Vice Preziclen- 
( e  da Pruvinrii - hssignado - Carlos Xaria de O1ii-a. 



{llegistro de Oiiicioi do guvernadrir ilns Armas ao Garerrio da 
Prorincia, de 1S29-1831, EIS. S I  rerro r 83. - .-Irchi~o do Estado 
de S. Paulo). 

Faz-se necessario que  V.S. mande entregar ao i\lajor do dia reroni- 
mo Izidom de Abreu cem c a r t u ~ o i  emli.ilados para serem destribuidos 
pelas guardas da Guarnição desta Ciria<lc, assim como receber da Guarda 
da Cadea 18 b;illas, que alli se tichão. Deos a V . S .  Qiiartel do Co- 
mando das Armas em São Paulo, 25 ile S o ~ e m b r o  de IS3U - Assignado 
- Carlos alaria de Oliva. 

Sendo de suma importancia saber-se r >  mais breve possirel da che-ada 
a essa Prata do Doutor Japi Assu. que ora ri remettido á Corte pelo Er.mo 
Governo da Provincia, acompanhado pelo Capitão portador deste; sir- 
va-seV.S.despachar immediatamente hum avim que me certifique de as- 

sim haver acontecido. Deos guarde a V.S. Quartel do Commaiida das Ar- 
mas em São Paulo 25 de No~emt iro  de 1850 - Assignndo - Carlos 
'Varia de Oliva. 

(Estes dois doc. estão na Kegisto de Off. do governador das Ar- 
nias ás authoridades subalternas, de 1850-51, 11. 86 - Arch i~o  do 
Estado de S. Paulo). 

(DOCU.MENT0 S." 67) 
S." 102 

Illmo. e Exmo. Snr. - Continuando a narras50 aos acontecimeiitos 
que tiverão lugar nesta cidade, por causa do assarsinio do Doutor Badari,  
q u e  já participei a V. Em. em olficio de  data de 22 do corrente, direi : Que 
nesse mesmo dia as 6 horas da tarde receti hum officio da Pronuncia. e 

Autto de  Corpo de delicto, pç!" qual se ; i i iavr complicado no assassiriio 
o Doutor Ouvidor Candido I.a<lisláu Jnpi-Assú, estando reunido u Come- 
lho, que extraordinariamente havia cotivwndo eiii consequencin de h;irer 
officiado o Commandante Ililitor sobre a necessidade de municiarem-se 
as patrulhar, e attender a segurnnsa de sua Caza, q u e  se dizia estar em 
perigo de ser attacada pelo pol-o para delln tirar o Dr. Ouvidor que ali su-  
punhão refugiado. Ficou addiadu o negocio da Proniincia para a Sessão 
do dia seguinte. afim de meditar-se com severidade sobre a reiolu(ão q u e  

se deveria tomar a t a l  respeito. ?:este tempo compareceu o mesmo Com- 
mandante Militar : eqms rocalmeiite que era verdade ter-se reiugiido cm 
sua Caza o Ouvidor, o miiito temia por sua pcssr>a, a tento o furor po. 



pular, e que o mesmo Ouridor não diiridara ser prezo a bem da sua pro. 
pria seguranqn. O Conselho adaptou a propozicão e com isto, apezar do 
grande concurso de poro no interro de Badaró nenhum excesso se praticou, 
que me conste, seguiido se temia. Dirul-ndo-se giie a Ouridor se adiava 

pronunciado, principiou a desenvolrer-se nora efferverencia popular, 
observando as medidas. que o Governo tomara em consequencia d a  dita 
Proniincia. O Conselho muito cmt>araqado, por hum lado  ia a Cons- 
tituição declarar. que n 1.4 era igual para todos. qiie o efieito da Pronun- 
cia era a p r i ~ á o  por ser crime de morte, e que n excep(-ão Constitucional 
a favor dos Senadores e Deputados para o Juiz não proseguir no ulterior 
procedimento da Pronilncin firmava n regra em contrario. e que a mesma 
Lei de 18 de 7bro de 1828 no Art.O 25 indicara, que a pr<inunci;~ podia ser 
cita por outro Juizo alem do Tribunal Superior, por outro lado notava que 

o Ouvidor tinha foro privilegiado, e qne Lnlvez só o Tribunal competente 
pudesse decretar-lhe a prizão, em tal aperto resolveu consultar ao mesmo 
Oiividar se atiem da pmpria segurança elle approvara ser coiiduzido por 

hnm official n aprcseiitar-se na Corte a V. Ela. para dar-lhe o destino le- 
gal, e isto quanta antes. Elle conhecendo bem o perigo em que se achava, 
approvon a medida,; enG.0. que o Conselho vendo, que a prizno, e remessa, 
ainda fosse illegal, n;iu ae 1urnar.a injiirioaa a parte por ser hom meio pela 
mesma adoptarlo abem da propria ~ n l v a ~ Z o ,  resolveu partiripar-lhe estar 
pronunciailo, e mais que V. Ela. verá das copias, que este acompanhão. 

riculmou-se, tio que parece, com estas medidas a indisna~ão publica. 
A Cidade fica traiiquilla t e  o fazer deste, assim informa a Tuiz, áqtiem en- 
carregou-se a policia da Cidade ria falta criminoza do ruiz de Paz, que nada 
absolutamente tem feito, e nem no menos tem responclido aos officios, que 
por parte deste Governo se lhe dirigirão, e cujn responsabilidade torna-se 
ineiiicaz por falta de Lei. 

Devo confessar a V. Era. que os animoi se ernperarào em extremo. 
que a i n d i ~ a ~ ã o  foi demaziadamente pronunciada contra os su- 
postas perpetradores do assassinio, que se assegura. que grande parte da 
Povo se armou de pistolas, e facas, que publicamente se reunião em peque- 
nos magotes, e instavão pela prizàa dos indiciados delinquentes, mas na 
meio desta quasi geral caiivulsâo da Capital, onde se vião centenares de 
homens de dia e de noite, como desesperados. não corista, que autharida- 
de alguma fosse insultada, nem que excesso algum se comettesse. Nào foi 
npcessario o emprego da força ; foi bastante que o Governo se mostrasse 
energico, e disposto para fazer-se obedecer. AlgUa coiza foi mister ceder 
as circunstancins para não desafiar a indiscição (sic)ou a irnprudencia de  
alguns. As poucas forras para combater a huma massa tão grande de povo, 
o estado de  desconiian~a de  toda a Pro~incia  com noticiar exageradas vin- 
das da Corte, a atrocidade do delicto, tiido isto junto obrigou ao Governo 
a não lancar nião de meios ~iole~i tos ,  se não como o ultimo recurso, que pro- 
varelmente trarião consequencias, que eu certamente temo. e q u e  com dif- 
ficuldade se p d e r á  prever no presente estado das cousar. 



Espero portanto que S.i\l.l. Informado de tudo quanto se passou; 
das circunstancias apertadas, em que se achou o Governo da Provincia 
Haja de  approvar ar medidas adoptndas pela mesma as quaes salvarão ;! 
honra do Governo, tranquillizarão os animos, pouparão desgraças e a nin- 
guem prejudicarão. A copia de  tudo quanto se fez servirá de esclarecimento 
ao que fica narrado. 

Deos Guarde a V. Ela .  São Paulo 35 de 9bro. de 1830. - Illmo. 
e Exmo. Sr. José Antonio da Silxa .hlain - Xanoel Bispo de S. Paulo. 

(Livro n.O 2, Officios remettidos. "Idos" fls. 61 verso, 62 e 63 
inclusive verso. - Arch. do Est.  S. Paulo. Argimim da S;b,cira pu- 
blicou este documento, pgr 57!/75 ; idem em italiano, pgs. 79!82). 

(DOCUKEPÍTO N.0 68) 
N." r 2  

1ll.mo e En.mo Snr. - Kcstn occasião parte para essa Corte acom- 
panhado do Capitão do 7.,, Batalhão de Capdores  de 1: Linha Amaro 
Jazé Soares o Doutor Ouvidor Candido Ladisláu Japi Assú a apresentar- 

se a V. Ex.a em consquencin das ordens deste Governo, e Pmnuncia in- 
clusa do Juizo de Fora desta Cidade, para que V. Es.a fique inteirado do 
acontecido : e bem assim de que ao E>.mo Ministro do Imperio se tem feito 
as necessarias participações sol>re tudo quanto tem occorrido a este 
respeito. 

D.s g.e a V. En.a São Paulo 25 de 9bro. de 1830 -- Ill.mo e En.mo 
Sr. Visconde dSAlcan(ara - ~"Ianoel Bispo de S. Paulo. 

(Registrb de Officios ao Ministerio da Justiça, de  1822/1538 - 
fl. 163 verso e 164. - Arcliiro do Estado de Sâo Paulo). 

(DOCCXENTO N." 69) 

PARA o MAJOR João C ~ a ~ o s  D E  B A W ~ N N  

Devendo as praças de Linha que estiverão addidas ao Batalhão 
do seo Comando, oadjuvando o seri.ico da GuarniCão desta Cidade, se- 
rem incluidas nos Prets do dito Hataltiâo com os correspondentes venci- 
mentos d'aqueller dias em que er t i~erão aquartelladas, determino aV.  S. 
haja de assim o executar. - Deos =virde a V.S. Quartel do Comando das 
Armas em São Paulo ?6 de Korembro de 1830 - Assigriado - Curlos 
'Macia de Oliva. 

(DOCUMENTO ?J: i O )  

Tendo alg;uis pracas do Batalhào do seo Gmaiido concurrido imedia- 
tamente a coadjuvar o serriço da  GuaniFão desta Cidade, na conformi- 
dade das Ordens que lhe dirigi ; e tendo outras se occultado afim de  não 
ser- avizadas, determino a V.S. haja de em meu nome louvar, e agrude- 
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cer aquellas n pramptidii, e ohciiencia que mmife3tnrão ; e advirtir a 

estas, que rc em outra identica occasiãa f o r e s  chimldas, e piscederem de 
igual maneira serão asperamente castigadas, c a n a  merecem, para o que  
me remetterá hUa relaFão nominal das que então faltarem, ficando igual- 
mente V.S. relpiniavel psla execuçào deita. - Deos guarde a V.S. Quar- 
tel do Comando d?is Armar em São Pnulo 26 de Novembro de 3830. - 
Assignado - Carlos Maria de Oliva. 

(DOCUMENTO N.,, 71) 

Cumpre-me pxrticipar a V.S. q u e  o Capitão Amaro José Smres, do 
Batalhão do seo Comando, marchou prra aC0rte no dia 73 do corrente em 
deligencia do se rv i~o  ; portanto V.S. nesta inteligencin lhe fari a compe- 
tente notta. - Deis guarde a V.S. Quartel d3  Cmn:xndu das Armas em 
São Paulo 27 de Novembro de 1830 - .4ssignado - Carlas ,Maria de 
Oliva. 

(Estes ires doc. estão no Registro de Off. do governador das Ar- 
mas .in authoridades subalternas, de 1830-31 fls. 86/87, - Archivo 
do Estado de S. Paulo). 

(DOCUXESTO N." 72) 

Ex.mo e R.mo Snr. -- Chegando ao coiihecimento de S.41. o Impe- 
rador o assarrinio perpetrado nessa Praaincia. no dia 20 do  mez passada 
na pessoa do Doutor Badaró Redactor do Periodica 0 'a ;ervador  Consti- 
tucional, muito antes da sahida do proximo Correio para esta Corte : M a n -  
do (sic) o Neimo Augusto Senhor estranhar n V.Ex.a a sua ommissão em 
não mandar participar por esta Secretaria d'Estado, similhante attentada, 
coma cumpria, e ordena, que : todas as vezes que iiifelism.e succederem 
taes factos. e for alterada a tranquillidade publica, ou riolada a seguranp 
particular, V. Ex.a passe logo a commiinicar ao Governo de  S.M.I. afim 
de se poder em tempo opportuno dar as necerparins providencias, para 
que seja mantido o socrgo, e bem eotnr de seus subditos ; Determinando 
outra sim que V.Ex.a passe a dar as ordeiir precizas para que os perpetra- 
dores de  hum tal delicto sejão nprehendidos, e qiianto antes julgados na 
conformidade das 1.eis. 

Deos Guarde a V.Ex.a Pal;icio do Rio de Jcineiro 4 de Dezembro de  
1830 - Visconde XAlcantara -p. Bispo de SEo Pnulo Vice-presidente 
da Prauincin. 

(Registro de Avisos do Xinisterio da Justica. de 1821/1833 - 
pg. cento e noventa e tanto?. - Archiso da Estado de S j o  Paulo). 



(DOCUiMENTO N." 73) 

POP~T~RIA EM RESPOSTA AO OFF. D E  22 ,>E 9 n n o  nearroo no . i s ~ . ; -  
srKrO DO DOR. BIDIRÓ. 

Tendo levado a Presenqa de Sua Magestade o Imperador r> oiiicio do 
Vice-Presidente da Provincia de São Paiilo de 22 de  Sovembro prosimo 
passado, relativo ao assassinio do Dar. João Baptista l3adaró. e ns provi- 
dencias que se deráo para manter a trnnquillidnde publica, e proceder-re 
legalmente nos actor relativos á admii~is t r ic~ão da jus t ip  : .>lilanda o .\ler- 
mo Senhor, pela Secretaria &Estado dos Segocios do Imperio, partici- 
par ao Vice Presidente que Fica de tudo Inteirado ; mas que devia ter com- 

municado o succeiso á Reparti+ dor Negrocios da Justiqn, como ji por 
elle se lhe advertio,por ser a competente e m  taes noticias. Palacio do Rio 
de Janeiro em 10 de Derembro de 1830 - Jozé Antonio da S.a >laia. 

(Reg: de  Avisos do Ninisteria do Imperio,de 1824/3l, fl. 248. - 
.4rcb. Est. S. Paulo). 

(DOCUMENTO N.O 74) 

OFFICIO DA CAXARA AO EYXO. VIIE-PREIIDEKTE DA !?R@VISCIA 

Eamo. e Revmo. Sr. - A Camara Municipal desta Imperial Cidade 
tendo denunciado, em virtude do artigo 58 da lei, que lhe serve de regi- 
mento, abums e prevarica@es comrnettidas pelo ouridor e corresedor da 
comarca o desembargador Candido Ladirlau Japi-Assú, e tendo estrah,do 
documentos que as compmvam, ofirrece-os á consideraFào de V.Esa., 
ajuntando a seguintes relleriies. 

O 1.5 2.q 3.0, 4.0 e %a, ,o certidües. que comprovam ter o ouvidor 
denunciado infringido a Constitui7Zo do Imperio, artigo 179 i i . ~  8.0, pois 
prendeu sem culpa formada a 4 indi\-iduos, retendo na cadeia a um pelo 
espaqo de 4 dias, a outro pelo de 2 dias, ao 3.0 por duas horas. e no -1.0 
por tres meiei e meio, e sem que nenhum delles estivesse comprehendido 
nos casos do artigo 1.0 da lei regulamentir de 30 de agosto de 1828. e em 
que valha por isso a quartada do mcamo ouvidor, quando inculcou que os 
fazia reter em custodia, visto qce essa especie de retenção só se admitte 
nos sobreditos casos da lei citad~i, como se r& do artigo 5." della. Antes 
consta á Camara pela voz publica,que a I.,,  dor que assim foram presos, 
não teve outro delicto mziis q u e  o não derempenharprlamaneirn qiie queria 
o ouvidor. a commissão de levar lima carta de interesse particular ao Rio 
de Janeiro; o 2.0 a nzo se preskir i < i s e i . ~ i ~ o  do cháque o ouridor costumara 
dar em certos dias aos seus amigos ; o 3.0 o haver desagru<lndo a elle ou- 

vidor ou a um dos seus rneiriiihos por não sei que cousas q u e  estava 
dizendo em conversa a um iniisu. e o 4.1, iinalrnente por não jiirar numa 
devas%% como elle queria. Kào é que n Carnara seja de parecer que a denun- 
cia por estes factos se deva ;ipoiar unicamenteiiessavoi publica,mas senilo 
bastante para se julgar réu n o  ouridor o fazer prender elle aquellei iiidi- 
oiduoe sem ~ u l p a  formada em rasos nzo exceptuadas pela lei ; e nzo sendo 
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cia não podia o riuxidor ignorar, pois não só no corpo de rlelicto, a que elle 
mandou proceder muito sem necessidade depois de  já feita nutro pelo res- 
pectivo juiz de paz, serviu o mesmo facultativo, como alli se vê, mas tam- 
bem quando elle ignorasse a p"s& do indicado delinquente, a t é  n ponto 
de  pronnncial-o, não poderia icnoral-a desde o momento em que o dito 
delinquente foi recommendadi, na  cadeia, pois desde que ahi o acharam, 
signal é de que a ordem de alguem o preso ahi se achava, e este iIguem 
desia-se saber quem era, e immediatamente remetter-se-lhe o processo, e 

o preso, vista a prerencão que se regula pela prisão do réu, na forma do 
alvar i  de  25 de dezembro ~ l e  1608 5 23. 

Por ooccasijo de se mencionar o clucumento n . ~  9 que foiertrahido do 
curtorio da ouvidoria cumpre á Camara notar a e~orhitancia de  jurisdicção, 
e a arhitrariednde com que o oiividor denunciado exigiu do tiscal desta 
cidade que declarasse especificadamente o fim para que requereu varias 
certidões, que documentam esta denuncia. Onde existirá a lei que abri-me 
o requisitante de  uma certidão a declarar o uso que quer fazer della? E 
como é que se poderia impfir uma tal ohrigã(ão, que na mór parte dos casos 

iria transtornar os planos talvez os mais justos da parte, que requer uma 
certidão? E se ha lei, como é que o mesmo ouvidor todos os dias estava 
mandando passar certidões a quacrquer particulares, e empregados com n 

simples ailegação de  -- para hem do seu direito ? Jtí não ialla a Cnmura 
do quanto parecerá indigno queum magistrado só se lembrasse de  semelhan- 
te chicana, quando pnseiitiu que se t ra tara  de accural-o : emhora aninhas- 
se elle em seu peito quantos sentimentos iEnoheis lhe parecesse, mas não 
se residasse por elles na administração dajustiqa, e no exercicio de  um cargo 
importante. 

A enumer-o dos attenlados do ouvidor contra n autoridade do juiz 
de fóra desta cidade,isto é.daqiielles que a Camara poude colher termina 
com a arbitrariedade constante do documento n.O 10. Achando-se prohi- 
&don os avocatorios pelo artigo 179 § 12 da Canstitui<ão do Imperio, e 

não sendo o caso constante daquelle documento ao menos daquelles que 
vêm indicados na Ordenacão do livro I:> titulo 58 $ 22 não allegaiido a 

parte ao menos que se lhe tivesse tolhido as eriepyões ou recursos que lhe 
competiam, nem comprovando ao menos essemesmo seu auegado impro- 
> d e n t e  com documento algum, o unvidar a requerimento de  Joaquim 
P d r o  Maria mandou sem mais nem mais av-orar os autos do poder do 
juiz de  fóra Tosé Manuel de Franca. 

Não foi poRm sómente n forma de  extendera sua jurisdicsão, quem 
pÔz ao ouvidor em guerra com todas as ;iutoridades : alguns ictos arbi- 
trazias seus tambem foram dictados pelo iiiter-e pecuniario, quando não 

delle mesmo ao menos dos officiaes do seu juizo. A esta classe pertencem 
os actos constantes dcs documentos em numeros 11,12,15, e 14,que foram 
fornecidos á Camara por um particular. Pelos dois primeiros se comprova 
que o ouvidor queria na qualidade de  pro~.edor da comarca chamar ao seu 
juizo a arrecadação de  todos os escral-os fugidos, e pilhados em qiinlqner 
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p r t e  da comctrca. Si um escravo arrecadado pelo juizo de ausentes hoiives- 
se de ficar forro, não sendo p r ~ u r * d a  dentro de um certo prazo, sem du- 
vida que este projecto seria i lenta emancipacão da escravatura, 
poqile um Sr. qualquer nào procuraria ao seu escravo, q u e  depois de  pre- 

so. por exemplo na fregueria do Bananal Fosse conduzido .z esta cidade 
sendo sustentado á custa do Senhor cuja conducyão, sustento, carceragem, 
custas dos processos, justiBcasáo, ~ t c .  etc. etc., tudo junte ao dez por cento 
da arrecadação importariam mais qiie o proprio escravo. >Ias a desgraça 
é, que o pobre escravo arrematado, e o seu producto se teria de eira- 

porar com essas diliwncias. Por isso, o Governo da Pmviiicin tinha tomado 
uma medida tão prudente, quaiitc rantajosa ao direito da propriedade 
recominendando aos juizes de paz, que apenzu em seu districto fosse cnptu- 
rndu algum escravo mnuncias~e pelas folhas publicas com seus signoes, e 

que s6 no caso de não apparecerem os seus senhores dentro de um certo 
praso, o entregassem ao juizo dos ausentes. E m  vez desta medida salutar. 
queria o ouvidor estabelecendo velhos regimentos inesequiveis e por iaso 
mesmo nan obiigatori~r, engordar aos officiaes de um juizo, que  é o escan- 
dalo da nossa legislação. 

Nesta cidade desde tempos assás antigos não defendem causa no f i r o  
osteiisivamente se não uns tres ou quatro ad\,ogados não formados, qiie 
tinham obtido as suas provisões mais ou menos sobre suhrepticiamente. 
Têm concorrido depois varios bachareis, e pessoas entendidas, que rendo 
lentes do Cursa furidico, ou por qualqiier outra maneira empregados, iiáo 

podem sujeitar-se aos encargos do fôro, e por isso limitam-se a fazer alguns 
arrazoados, ou mesmo a defender causas, sem comtuda assianzrem papeis. 
Por esta razão, e mesmo pelopequeno numero de  advogados provisionados, 
mantivesse, sempre o uso de dar licenca aos solicitadores para arsignarem 
papeis. O ouvidor porém apenas tomou conta da vara, fez l ivrar  a deter- 
mina+, que se 7.ê no doci~menton.~ I 5  e dert'arte confe?iiin esses poiicon 
e ruins advogados n monopilia de todas as causas do seu juizo. Xem foi 
o amor da lei ou do decoro do fòro que irnpelliu ;L semelhante providencia: 
se fosse isso, elle não teria erigido em advogado um dos proprios solicita- 
dores, que por de lg rap  não era dos melhores, e mais a um er-escri\-ão, 
que atQ nem fez re'rtar a sua provipão, O qire tudo se r 2  iin documento n.,, 
16 : se fosse o amor á lei, elle n5o teri3 i~surpado a uttribiiiião do presiden- 
te  do Supremo Tribunal de ]ustipl, a quem campete pela lei d e  I 2  de se- 
tembro de 1828 ~onceder taes licenGas, ainda isso depois de p r é ~ i o  exame 

a que não fez proceder o ouvidor, antes sem prnzeilencia de diligen<ia al- 
guma deu ;iquelles proviniento~, dizendo como por irrisão q u e  fizessem 
confirmar a s  suas pmi.isões dentro de  6 mezes, como se iaso fosse I>ossirel. 
O projecto do ouvidor era p.ii; (e a erperiencia o demonstrou) largar as 

redeas A sua arbitrariedade. Para isso elle ameaprei em particular a esses 
advogados, que do seu favor dependiam para a coiiieiraç.lo dos setis titu- 
10s. para q u e  não arsignaisem papeis escriptos por este ou por aquelle ; 
vendo-se a s  partes nsbim tolhidas cle produzir loda a snrtr de recursos da 



sua sentença, pois que os adroyados da siia roda e seus p r ~ t e ~ i d o s  não se 
;inirnnvam ;i assipnal-os. Assim é que <ia masistrndos despntas o t im sem- 
pre pratirado : assim é rlur fizerani os Freires, os  Chichcrros e outros re- 

melhantes. 
Se-e-e em nuinero n resposta do ou,-klur ao G<ireriio da Provincia 

sobre a intempestiva e aterradora devassa, que  cxcitoii o alarme nesta 
cidade como todos rimas, e que outro iim parece que nio tinha sinão abrir 
campo a descenrões politicas entre os cidadãos, e á sombra dellas saciar o 

ouridor a sede de ringanqa qiie o dei.<irara contra alguns dos mais honra. 
dos e patriotas, q u e  por este ou  por sqiielle rnoliro tivessem incorrido no 
seu desagrado. 

O ouvidor naquelle officio promette fazer presente ao doverno o resul- 
tado da devassa ; mas da parte da certidão consta, que ainda um mez 

depois elle não tinha cumprido a promessa. Jgitalmente não quiz elle <!ar 
publicidade ao corpo de delicro della, comqunnto seja este um ic to  que não 

contém hoje segredo alyum, como se lhe ponderou inlrucliios;imente na 
replica, q u e  se !C no docuniento n:> I R .  E sendo publico, que só no dia 7 
d e  outubro re inqcirirnni testemunhas sutficientes para o completo da 
devassa, a e s q i i i ~ a i i p  do oucidor a toda a publicidade, e a demora em par- 

ticipar o resultado contrastam ainrularminte com a precipita+ empre- 
gada no  c o m e p  della, e dão credito á apiniso geral, de  que essa devalsa é 
o monumento mais celebre que se tem visto da perversidade d e  um magir. 
trado. Nu impossibilidade de recolher documentos extrahidos derse prn. 
cesso secreto, prin<i~almente agora qt:e se diz que o ouvidor depois de  ter 

feito extrahir um traslado para remetter para a Côrte, levou comsigo o 
original, a Camara &se forcada a recorrer a conjecturas, não duvidando 
t adal-ia incluir em o numero dos crimes perpetradcs ouvidor a dita 
d erassa, romo contendc tudo quanto lia de irregular num processo, pois 
não só as conjecturas apcntndas e a voi publica confirmam esta penuasão, 
mas tambem ri arrim não fôr, a o  arcurado ser i  mais facil que a nenhum 

outro fazer patente o contrdrio. 

N o  documento n." 19 r i - s e  outra resposta do ouvidor ao Governo da 
Procincia sobre a denuncia já feita por esta Cnmira por motivo da porta- 
ria dirigida ao juiz ordinurio da villa de  Mos," das  Cruzes. Elle não se jul- 
ga obrigado a responder, porque o facto consta apenas de uma folha pu- 
blica, e porque a accusaçào foi vaga. Seja en>hora assim: mas o certo é que 
o ouvidor sabia bem se o facto era ou n.io verdadeiro. Se elle procedesse 
de  bôa fé, nada lhe custava responder : --- filandei a portaria, por q u e  jul. 

a isso autorizado por estes ou nquelles motivos : - ou - não 
mandei ta l  portaria, tudo é falso - Isto seria mais airoso e mais nobre : 
o mais é uma chicana, que mal assentaria a iim rahula de aldeia : muito 
mais sendo verdadeiro o facto, romo consta á Camara que o foi, segundo o 

verificou este Governo. 

Estes são os ractos dnrumentados. que a Cimara poude recolher, 
mmmettidor pelo ouridor no espaco d e  II meres, em que por desgrar;i 



e vergonha da comarca sua j ~ r i s d i c ~ à o  foi supportada, pois quem commette 
crimes habitualmente, é sempre dertro em occultal-os, e por isso raras 

vezes restam testemunhas que os comprovem cabalmente: Si é licito po- 
rém (e na opinião d a  Camara o é muito e muito) dar peso ás censuras 
das folhas publicas, e ás e a c c u ~ a ~ õ e s  de um povo inteiro, não ha 
genero de perversidade, não ha especie de delirio, que não tenha tido cabi- 
mento no animo de um tal homem. A longa fieira de seus crimes mmeqou 
por mandar rasgar as carnes de um pobre captivo por detictm, que se e x i s  
tiam não era elle o se" autor. Arcusado pela imprensa, e não tendo com que 
defender-se, elle deliberou afrontar a opinião publica e satisfazer todos os 

seus caprichos, marchando de encontro a çlla. Elle ostentou-se inimigo con- 
fesso da Constituivão, de  todas as i n ~ t i t u i ~ õ e s  livres, e foi o unico homem 
que nesta cidade não celebrou o i de setembro, antes tomou luto, emquanto 
duraram os regosijos delle. Multiplicou as denuncias secretas contra os 
cidadãos mais probos, e não poupou ás nutoricindes da Provincia, achando- 
as sem duvida muito frouxas em secundarem seus projectos de uiiigaiisa : 
parece que seus votos eram por uma commissão militar, de que elle fosse 
o relator. Todos estes projectos tendo falhado, e não tendo sido mais feliz 
com a devassa de que já se Eallou, contrariado em seus furores, e vendo que 
era fo rpso  retirar-se da Prouincia, expulso della pela forca irresistivel da 
opinião publica, recorreu enifim ao b r a p  dos assassinos. O infeliz Dr. loão 
Baptista BadaN teve por sorte ser a 1: victima : e não nos é dado saber 
aonde iria parar um homemque estava prazenteiramente fazendo as  hon- 
r is  de sua casa na partida que castiimava dar aos seus amigos, no momento 
em que sabia que n victima de seus furores se revolvia em seu sangue, um 
homem que no outro dia (sem duvida pela primeira vez) levantou-se mais 
cedo da cama para passar pela casa da victima expiraate, para vêr se ou- 
via um &emido desta para assim poder sentir um prazqr nesse coragão, que 
setomára o couto de  todasas furias inIernaes.Osmembros deita Camara 
asseveram que o ouvidor denunciado é o autor desse crime, porque estão 
tão certos disso, assim como estão da sua existencia. Deixando pois chi- 
canas, e desdenhando u censura de pretendidos upathicos, que exigem a 
frieza do  gelo em todas as peqas officiaes, a Camara muita pelo contrario, 
sendo como é composta de cidadãos, que  ou nasceram debaixo do ameno 
clima paulistano, ou a eUe ligaram sua existencia, clama vingansa e invoca 
o Brasil inteiro contra o malvado que veiu ludibriar sua patria, assassinar 
seus mncidadãos, e fez quanto poude para tornal-a o theatro da guerra civil. 
da carnagem, e d a  nssolacão. 

Deus guarde u V.Eaa. Revma. P a ~ o  da Cimnra em São Paulo 20 de 
dezembro de  1830. Exmo. e Rermo. Sr. Bispo Vice-presidente desta Pro- 
vincia - Joaquim Antonio Alves Alvim - Antonio Joaquim Xavier da 
Casta - Antonio Cardoso Rogueira - José Rodrigues Vellozo de 01;- 
veira - Ioaquim Flaiiano de Godoy - Francisco Garcin Ferreira. 
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S." l 

N. B. - Requerimento feito pelo fiscal desta cidade ao Juiz de Fóra 
interino da mesma Joaquim Antonio Alves iiivim, pedindo uma certidão. 
e despachado - què se passe na fórma requerida -, em data de 6 de 
novembro de 1830 - e segue a 

Certifico, que revendo a livro actual dos assentos de entradas e sahi- 
das dos presos da mesma ;i folhas 76 - Cypriano Rocha, veiu preso no 
dia 17 de setembro do  corrente em custodia 5 ordem do Illmo. Sr. Dr. Ou- 
vidor, e conduzido pelo meirinho Joaquim do Espirito Santo, o crime igno- 

ro ; e foi solto no dia 19 do  mesmo mez, e anno. é o que posso certificar a 

V.Sn. e n referido é verdade do que passo. São Paulo 6 de novembro de 
1850 - Joaquim José do Porto, carcereiro. 

N. B. - Requerimento do fiscal deita cidade Domingos Francisco 
de Andrade pedindo uma certidão, e despachado pelo Juiz de  Fóra inte- 
rino Joaquim Antonio Alres Alvim em data de 6 de novembro de  1830 - 
que se passe na fórma requerida. 

Certifico, que revendo o livro actual dos asneiitameiitos de  entrada 
e sahidas dos presos a folhas 77 ver- - Joaquim do Espirito Santo, rei" 
presa no dia 27 do  mez de setembro do corrente em custodia á ordem do  
IUmo. Sr. Dr. Ouvidor, e conduzido pelo meirinho geral Joaquim Poncia- 
no da Silva, o crime ignoro, e foi solto no dia 30 do mesmo mez e anno. 
é o que posso certificar a V.Sa.  O referido é verdade. São Paulo 6 de  na- 
vembro de 1830 - Joaquim José do Porto, carcereiro. 

N.B. - Requerimento do Fiscal desta cidade pedindo uma certidão, 
e despachado pelo Juiz de F6ra interino Ahim, em data de 18 de novembro 
de  1830 - que se passe. 

Certifico, que revendo o livio dos assentamentos de  ?ntrada e sahida 
dos presos a folhas 78 verso - Guilherme Francisco Vieira veiu preso 
no dia 15 do mez de novembro do corrente anm em cnrtodin á ordem do 
Illmo. Sr. Dr. Ouvidor e conduzido pelo meirinho Toaquim do Espinot 
Sento, o crime i3noro, e foi solto no mesmo dia, 2 horas de  prisão ; é o 



que posso certificar a V. Sn. O referido é i-evdnde, de que passo. São Paulo 
19 de novembro de 1930 - Joaquim Tos; i10 Porto, carcereiro. 

S. B. - E' um requeriniento do iisral da cidide pedindo unia cer- 

tidão do carcereiro, despachado pelo Juiz de Fóra interino J. .A. A. Alrim 
em data de  9 de dezembro de 1830 - que  se passe. 

Certifico, que revendo o livra dos assentamentos de entrada e sahida 
dos presas a folhas 5i verso - Pedro Benedicto veiu preso no dia 2.3 do 
me& de agosto do corrente á ordem do lllmo. Sr. Dr. Oulidor, e conduzidc> 
pelo meirinho %era1 Ioaquini Ponriano da Silva, o crime ignoro, e foi solto 
a 6 de  dezembro do corrente anno ; Q o que posso certificar a V. Sa. O re- 

ferido é verdade de que pais<>. São Paulo 10 de dezembro de  1850 -Toa- 
qiiini José do Porto, carcereiro. 

S.<' 5 

Y. B. - E' um requerimento do Fiscal desta cidade Domingos Fran- 
cisco de Andracle pedindo por certidão a folha corrida apresentada por 
Pedro Benedicto, e despachado pelo Dr. ouvidor interino Fernando Pa- 
checo lordão i 10 de  dezembro de 1430 -- que se passe não havendo in- 
conveniente. 

CERTIDXO 

Certilico que em meti poder e cartorio se acha um requerimento de 
Pedro Renedicto, e junto a elle o alvará de folha corrida do qual o 
seu teor é da maneira seguinte - Illmo. Sr. Dr. Ouvidor, e Corre- 
gednr interino. Diz Pedro Benedicto preso nus cadeias desta cidade desde 
o dia 33 de ;<gosto que pelo documento junto se mostra elle achar-se 
sem culpa, sendo a siia prisão unicamente devido á piepotencia, e 
arbitrariedade do ex-Ouvidor Japi-Assú, pela que - Pede a V. Sa. 
sirva-se mandar-lhe passar Blvará de soltura conforme é de JiistiFa 
- E.R.X. - Passe alvará de soltura. São Paulo 6 de dezembro de 1830 
- Pncheco - Illmo. Sr. Dr. Ouuidor e Corregedor iiiterino - Diz 
Pedro Beiiedicto preso nas cadeias desta cidade que elle rupplicnnte se 
acha nl!i i ordem desse Juizo desde 23 de agasto do corrente mez e anno, 
sem que lhe conste haver-se-lhe formado cullia, e por isso precisa que V. 
Sa. haja por bem mandar se lhe passe alvará para que os escrir-ães do cri- 
me deita cidade lhe fallem com todos os crimes que tiverem nos seus car- 
torios - Pede a \'.Sa. haja por bem mandar que se lhe passe o dito alva- 
rá. E.R.M. - Passe pura o fim requerido. São Paulo 4 de dezembro de 
1850 - Pacheco - (N.B. Seue o ;ilrar.i passado em 6 do dito mez, e 
depois) - Resposta 1.1 - S a d n  do rupi>lic;inte. São Paulo 6 de dezem- 



Imo ile 1850 - Kell? - Sada  i;% mesma <Iat;l, -- l ã  - Xada (a 

mesma data) - Vicira - Certifico que resl>on<lerim os escrirâes cri- 
minaes que nesta cidade costumani responder ris folhas d*, culpados. Em 
fé do referido passo a presente. Sâo Paiilo h de dezernt~ro de 1830 - Ama- 

m José Vieir;~ - Nada mais se continha etr. isesiiç o eiwerramentoi. 
Eu  Amam José Vieira. eicrivZo da Oiiridoriii que < I  s~~l*crexi. e assignei - 
Amaro Iosé Vieira - Folhas 420. 

X . A .  - E' um requeriniento dr, iisr;,l d;t r;il;><lç I>ed;n& certidão. 
despachado pelo Juiz de Fbni iiiteriiiu J.;\.:\.,\Iviiii em <lata de h de no- 
vembro de 1850 - Passe iia iormn requcri<la. 

C E R T L I > ~ O  

JoV >lariano d'.!.ssumpcão R;iilào. tattellião clo publico Judicial. 
Notas, e mais Anneros desta Imperial Cid;i<le de SZo Paulo e seu termo 
ctc. - Certifico que do Lirru de Repistos, que foi creado neste ruim 
para nelle se registarem todas as ordens superiores. e mais rorresponden- 
eias do mesmo Juizo, ronitam 4 offirioi rel;itisr>a ;to ol>jecto de que trata 
a supplicante em sua ,ieticâo retm ctijos teores s io  os seguintes. -- Em 
cumpriniento das Ordei>s de Sua  .\lagestade o Imperador. dirigidas ao 
Exmo. Presidente, q u e  me forirn por e!le cummuriiçadas, em seu ofSci<i 
de vinte e sete de fevereim deste asino, determinei por minha Portaria 
datada do primeiro deste mez, n sti~pensio do segundo tahellião Luiz Ma- 
nuel Feliciano Kelly, passando o cartorio do mesmo ao tabellião Fran- 
c iao  José Barbosa, o q u e  communico a V.Sa. para siia intelligencia-Deus 
guarde a Vossa Senhoria. Sào Paulo rloir <le marco de I850 - Candido 
Ldis láu  Japi-assi. Ouridor da Comarc;i. - Illmo. Sr. José Manuel da 
Luz, Juiz pela Lei d e s b  cidade - Illmo. e Exrno. b. - T.eco ao conhe 
cimento de  V.Exi. a certidão da declarasàu, q u e  julguei ser do meu dever 
fazer na audiencir do dia tres do rorrepte nier. para que V. Ela. tomando- 
a na devida corisideru+o, haja de resolver sobre o iacto praticado aquillo 
que fôr de Justica. A reclama+~o que  iaso do direito q u e  segundo me per- 

suado, assiste á Vara que nccupo, "50 4 filha da ambirão. de mando, nem da 
desejo de empregar aiilhados. tz~iito assim. que conservei nu officio de ta- 
belliio, aquelle mesmo que tinha sido iion~eado pelo Ouvidor da Comarca ; 
ella nasce somente do que tenho á b8n ordem, e andamento das o u -  

sas, e do receio que cnncebn de choques de Jurisdic~ão, e isto é o que me 
obriga a procurar a ingere"& do Governo, no caso em questão, afim de  
que tudo se condua, como é de  desejar conservadas as autoridades em suar 
devidas attribuiães. Parecia-me, Enmo. Sr., que V. Exa. dirigindo ao Ou- 
vidor da Comarca a Portaria, que teve de Sua Magertade, para que o ta- 
bellião Kelly & continuasse na rerventia d'aquelle officio, teria em vistas, 
que o mesmo Ouvidor me communicaria esta ordem para suspender eu 



aquelle tabellião, visto ser official do meu Juizo : mas não aconteceu assim, 
porque o tabellião foi suspenso pela Ouvidoria, e eu só soube ofiicialmente 
no dia seguinte ao da suspensão, e nomeação de outro. que segundo a lei 
deveria ser feita por mim : e como uno desejo senão o bem, obrando sempre, 
nos limites da minha Jurisdicqão, por isso quando V. Exa. julgue (como me 
persuado) que ella foi invadida no caso presente, queira dar as necessa- 
rias pmvidencias, para que se não reiterem factos semelhantes, que envol- 
vem o perigoso choque de Ju~sd i~ção ,  de que não resulta senão prejuizo 
Ús partes, perturbaqão na bôa ordem da sociedade, e administração de 
Justiça. Deus parde a V. Exa. São Paulo 8 de março de 1830. - Illmo. 
e E-o. Sr. José Carlos Pereira de Almeida Torres, Presidente desta Pro- 
vincia - O Juiz de Fóra interino - José Manuel da Luz - Accusa 
a recepção da officio de  V.Sa., em que me participa ter suspendido ao ta- 
bellião Kelly, e nomeado para servir o seu officia provisoriamente o tabel- 
lião Barbosa, e isto para cumprir as ordens de Sua hlagestade o Impera- 
dor, que lhe foram communicadas pelo Exmo. Presidente desta Provincia, 
e como eu estou na persuasão de que estas ordens superiores communi- 
cadas a V. Sa. me deveriam ser transmittidas para dar-lhes eu a devida 
execução, visto que ambos os tabelliães, suspenso, e nomeado, são offici- 
aes dante mim, por isso passo a participar isto mesma ao Exmo. Presiden- 
te da Provincia, não tendo em vistas outra cousa mais do que esclarecer- 
me mbre este objecto. Deus @arde a V. Sa. São Paulo oito de março 
de 1830. - Illmo. Sr. Dr. Candido Ladisláu Japi-Assú, 0uv;dor Geral 
e Corregedor desta Comarca - O Juiz de Fóra interino José Manuel 
da 1.u~- Sendo-me presente o seu officio de oito do carreute men em que 
expõe o que occorreu, e foi por Vossa Mercê praticado sobre a suspensão 
da 2: tabellião, e nomeago de outra pessoa para substituir, pauei a de- 
darar a minha ordem expedida n este respeito ao Ouvidor da Comarca, 
pela qual lhe mandei dmente fazer executar a determina+ de Sua ,Ma- 
gestade o Imperador ácerca do mesmo 2.0 tabellião. O que participo a Vossa 
Mercê para sua intelligen+a. Deus @arde a Vossa Mercê. Palacio do Go- 
verno de São Paulo 11 de mar* de 1830 - Jose Carlos Pereira de Almei- 
da T o m  - Sr. Juiz de Fóra pela Lei nesta cidade -Tendo declarado 
ao ouvida da comarca desta cidade o que me pareceu conveniente á vista 
do officio que Vossa Mercê me dirigiu em data de 8 do corrente mez, elle 
me informa, que cemquanto a Ordenação Livro 1.0 titulo 58 3.9 autori- 
zasse a suspender ainda mesmo er-officio ao segundo tabeliião Luiz Ma- 
nuel Feliciano Keliy, sabendo da ligação de parentpsco, que existe entre 
eiie e a 2.0 tabelljão, todavia recebendo a minha ordem, em que lhe com- 
muniquei ai determina+o de Sua iMapestade o Imperador para a suspen- 
são do dito Kelly, se limitou a fazer verificar a mesma suspensão, e por 
direita consequencia mandou pôr que (sic) debaixo da guarda do 1.- tabel- 
liHo o cartorio da 2.9 deixando oprovimento interino do outro, a quem pela 
lei competia, e par isso dirigiu a Vossa Mercê a necessaria participação, 
do que se infere iiãc haver elle arrogado a si o provimento de que se tra- 
ta, e nem eaorbitado de suas attribuiçães : a que communico a Vossa M e  r- 
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cê para sua intelligencia - Deus guarde a Vossa .Mercê. Palacio do Go- 
verno de São Paulo 17 de marco de 1830. José Carlos Pereira de Almeida 
Torres. - Sr. Juiz de Fóra pela lei desta cidade -- Nada mais se conti- 
nha etc. (Segue o encerramento). José .>lariano de A s ~ u m p ~ ã a  Bailão - 
Conferido Bailão - Rasa - 1$100 - São Paulo R de novembro de 
1830. 

S .  i 

3. B. - Requerimento do fiscJ pedindo uma certidão, despachado 
pelo Juiz de Fóra interino 41vim em <I:ii;i de 6 de novembro de I850 - 
Que se passe. 

C ~ n ~ r o i o  

I,uiz Manuel Feliciano Kell? tabellião interino do publico judicial e 
natas e mais anneaos nesta Imperial Cidade de São Paulo e seu termo etc. 
Certifico, que sendo-me por parte do sargento-mór Joaquim José de OIi- 
v&=, da freguezia da Cutia pelo seu agente procurador o Alferes Constan- 
tino José dos Santos desta cidade, um mandado do Sr. Tuiz de Fóra pela 
Lei para se fazer um embargo nos escravos do capitão José Vaz Leite de 
Carvalho, e indo eu junto com o alcaide derte juizo João Baptista Ramos, 
o mesmo procurador Joaquim do Espirito Santo, e Ignacio José Justinia- 
no Doria que estiveram presentes, e na a c ~ ã o  de proceder-se a dito embar- 
go, on arresto, achando-se tambem presente o alferes Manuel Corrêa Ce- 
pellos, foi pelo capitáa José Vaz Leite de Carvalho apresentada uma sua 
peti$o em que requeria fosse sustada tal diligencia despachada pelo de- 
sembargador ouvidor e corregedor desta Comarca CandidoLadisláu Tapi- 
AmÚ que sustou, e foi por mim cassa&, e junta aos mesmos papris que 
ficaram por mim entregues ao mesmo procurador alferes Constantino José 
dos Santos - Certifica mais. que obtendo o mesmo autor dito sargento- 
mór outro despacho do Sr. Juiz de Fórn. em que nayrara aqiielle facto de 
ser sustada a dita diliaencin pelo refecido despacho do miniitm desembar- 
&ador, foi tambem intimado pelo meirinho d;i ouridoria Joaquim Poncia- 
no da Silva por 1 despacho do mesmo Sr. Ouvidor, em que sustara não 

w procedesse na referida diligencia a requerimeiito do mesmo réu arreitada 
capitão José Vaz Leite de Carvalho, e até agora consta-me não se ter ei- 
fe~tuado a dita diligencii eni razão de ritoe sendo-me distribuida não ~ e i u  
ao cartorio. o referido é verdade etc. - São Paulo 9 de noremhro de 1850 
- I.uia ~Manuel Feliciano Kell?. 

(Copia estrahida do "Registo Geral da Camara", v01 20, pgs. 
548 e seguintes. S a  sessão de 17 de dezembro de 1830, o sr. Xuvier 
da Costa deu parecer sobre os documentos dessa denuncia, c£. "Actas 
da Camara", vol. 25, pag. 270 ; foi discutida na sessão extraordinaria 
de 20 de dezembro do mesmo iinno, cf. ".4ctas da CamaraU, vol. 25 
pg. 274.0original desta denuncia parece encontrar-se, sem os dacumen- 
tos que a acompanharam, no Instituto Geob~aphico e Historica da 
Rahia. u julgar pelo LI." 54, 1." parte, pg. 201, em que apparece na sua 



. "Keviet;i". e tiiii<la !por constzil. i lo c;,talopo dos-seus docriineiitos. enr 
vol. 55 p;irte ?.,, $72. T I S .  Cma l~;irte dell;i io i  pull ica~l: i  pur .!,:,,in,;- 
r , ,  S;Ih;r<i ri;, trnduccào italiana do seia iriteressaiite I i r rc.  Dirlil- 
siieiLllie tainl>eni tima p ; , ~ t ~  ,na iii>tici;i r o l ~ r e  Liliçrr> Badar;> qiie e.. 

crevi i>am o "O Est;ido". de 30 de noveiiilim deste ;in>io). 

(DOCC. \ IESTO S.., 75) 

;\i-isii >:\i itc\i,r>sr.i aii Oii'icio IUE 25 ,)L. S<>VEILOILO Q . A C < > \ I B A N I I < ~ C  

< i  O i \ . c ~ i <  Cahi>iui> L a u i s ; i r  J.>ri-Arsi- 

E ~ o i u  e Recm<r Si.. - I.ev;iii<lri ;i" ci>iihecimeiito de S. .\I. o Ini- 
i>er;tdor o ofíicio cie 25 dc Sorrnibro prirximo p;issnrlo qiie V. Ex;,. rlirigin 

[por rstzi Çrcrct;iri;i r l 'E~t;~do. ~ ~ ~ r n ~ ~ ~ ~ i n i c a n d o  qiae part ia para esta Corte 

aconi~innhnd<i dn Cal>itãu do i .~ ,Bntn l l ião  de Ciisiidores rle I.% Linha Amd- 
ro J o i C  Soares. o I>oiitor Ouvidor <I;: Comnrca,Caiidi<lo 1.1disláu Japi 

.4rsÚ, para me ser apresentado. eni co i i ~e~ i i enc ia  dar ordens desse Gover- 

iio. e <Ia Proni i i ic i ;~ CIO fuiz de I,'óra. af im de que iicaase inteir;iclo do acori- 

tecido : 1In o 'Icsmo .\ui.usto Senhor por hem Ordenar. iizesse s,l>er ;h 

V. Rx.a t rn i -se (sic) <lerviado neste iiegocio, d;i vei.<lndeira msrcli;i. que 

cicmprin srpiiii., í ; i ~ e ~ i d o - ~ ~  i iot ;~rel  q i i e  V. Ex.a tomasse nsi n remessa que 

lhe não c<irnprti;i. <lo Ileo. r o dii.isisse i esta Secretaria d'Estado. ;L qual 

não tendo V. E1;i ji11p;~dn Irpitima ,<l.<lo o erni l i i r a  ~particilinr-lhe hum 
aconlecimcnto, que. pelas circunstaiicias. de qur se re\.estio. tornoii-se 

extr;iordinal-i;imer~~e, ;i cniisiderr zigorn cunipetente. qu i i i< lu  u não h&, 
para ;i dirrc(ar~ i lo Ileo. ~ u j o  criiiie. iiein antes. i iem ainda no seti citado 
Off i r io rneiicioiia. 1- outro sim .Vll;iiid;i Su;i .\Iasestade O Iniperu~lor ; ~ d v e ~ -  

t i r  a V. E x . ~  q i ie  sendo distiiict;is as <-l>rigacwns do Presidente. das do 
.Ilngistrado. não coiivem qi ic ji ,n;~is Iiiini aceite, se intrcimetta, çoni o 

qiie as iuncc5cs do ni i l ro ( i c ) .  Se houve f;irto crirninozo, e o i"lagistrado 

~>mni i i ic io i i  u Keo, n elle lu i r .  r n.io a \'.F.r.;i r i ~ m p r i n  reinette-lo n5o cum 

o tr;isLado da pru.iorici;~ ~ Ú r n ~ ~ t ~ .  mas com o prwesso legal. [não ;i esta 

Secretaria d'Est;<do, mas o Trihi inal  ~ ~ r n p e t e n t e .  

Deiis C:u;irdr n V. E>.;< I';~l;icio do Rio de Jarir iro em 32 de Desembro 

de 1R5O - Viscundc d2;llc;iiitar:, -- Sr. Bispo de S2o Psiilo. 

(Kreistro de Ai-isos do .\linistrrio da J i ~ s t i ~ n .  de IQ4/IK3+ [ ' r .  

cento e ni>rent;i c tantos ~ ~ , n ~ ~ r n e r s c ã o j .  - :\rchivo <lo Estado de 
São I';ixilo. Pillilicnil<~ por .Ir:iiilt;ir..i da Si!ivi,.ri. em parte. ps. 355; 

idem ein it;ili;~>io. pgs. i 9  til)). 

1ll.mo r E ~ . m o  Siic. Pelo .\viso qc~r V. E l . a  me d i r i r io  ersi 4 i lo 

corrente iiier m e  foi eitranlindn a in l ta de l>articip;<ç%, ,>ela Secrelnria 

d'Ert;,dii dos S e 6 ~ ~ i n s  da Justi+, dos ;icoiitecimentos qiie tiverão 1iip;u 

por occ;tsião dir liorruroso ssrsssiiiio perl>eti.;i<lo na pessoa clo Doutoi. R;i- 



daró, visto que  a noticia de hilm similharite :ittentado cihi muito 

.antes dn sahida do I>roximo Correio desta Cirl;ide para esaii Corte. 

Como a defesa hé de direito natural, e cii entenda. que q u o r ~ l o  niui to 

s6 se poderia notar (caro n i n d i  ~iegado) ;L incrrnipetei>ci:i da  Reparticão 

a que a priiicipio me dirigi, e i i ~ o  2, falta de prompta peirticipaç~o, por isso 

que nenhuma ommissão houve da mi i i lm parte, permitt;, V. Er.a qiie em 
meii  .zl>oi>o expenda as n~z i>ens .  eni que me iiindei, segiiindo a mnrch;, d o i  

.acontecimentos at< o ponto de jiilgar dever <lirisir-me Kel>arti(-á<i da 
I i isl ira como setido eiit50 r~cctisizo ~xol>i-ia. 

Principiando no dia 21 do mer de 91mo pi?. ;i iiiniiiirst:ii--se coni irlie. 
mri ic ia a indignação pu!ilir;r lielo ;ittciit;ido que tio como jiista 

execrJràu havia merecido eu dei todos tis providencias que atiyer.ii> .,<, 
iiieu alcance para manter n tr;iiiquilid;ide geriil. e corivoquçi ioro o Coti- 
srlho do Governo <Iiiereiidu i>i-rice<lei- crmi toJ<i o acerto r dilcriq;io in ; iS  

iilteriores medidas. e i ior <il i ici<> clat;i<ln iio <li., se5uiiite Iexr i  i i i~ ionlieci- 

i i iei i io do <;ouercin de S.'\. o Inil>ers<lor pela Secrçt<il.ie <I'Estado dos 

Ses.;>cios do Iniperio. dçt;iihail;i canta, do que ate entzii h n ~ ~ ; ~  orcoi.l.iilo, 

por isso qiie no dia ?.i devia Ip:irtir o Correio 1pot.i~ essa Cor te .  e ii;i<, l ia- 
vendo atC no fechar <li, di to iiiru i i t t icin provas lepaei e iirore<limeiitu rc- 

eular. q i i e  c<instituisse cri i i i i i iorr~ o O r i ~ i d o r  ~ 1 . i  Comni.c;i, e lóiiirlitc i i i- 

dirir>s, entendi qite riniilltnrile Iiartici:iac.ii> ci>nio <le 2coiitecirnrtitor extrzi- 

ordinzirios t l i i h ~  c;ihimeiito, e e r a  ti:i\t;i>ite pela Secrçtari;~ cI'F:~t~<io CIOS 
Xçgwins do Imperio. niai.ch:t esta que <>r;< niiida r rp i i to  brrn ;~cc~~;L<I;~, vis- 

io qine t i a  Pur tar i~ i  de 29 de Ol>ii>. que ;ic.tl>i> dc rrcelaer e.\i>edi<l;i pela di ta 

Kcp;rrti(-Zo se me reroinmeii<li qiie )i. t< i< l< ,~  os Cnri-cios eu cont i~ i i ie  

;i c"m,niiiiic;ir qiiaiqu"~. iir>i-i<laclr qiic <ir<.ori.er i i r s t a  Pr" i incis.  

Serido~rne porem reiiietti<l;i ;ir t i  lii>ras da t;si-clr ili> rcicri<lo <lia 2 1  ~ l e  

'Ii~i-n. o ;iitttr> rie r i>i i>o de <lelirt<>. e lpi.ociiiiiii:i i>rl;i qi ia i  a i  2ich.tv;i iinpli- 

c:i<lo o Oiaridur dzi Coiii;irc;, i i i >  ;,hsnsiiiiiii il<i rcfcriil<t r>.<,i- I i : ~ r l ; ~ ~ ~ ' > .  eri ic- 

acr7ci i >  a r i i  ~ ~ ~ n l i e ~ i " > e i i t o .  c <Icl;liei.;ii.io p.., ,, CoiisclI,,> <I" G<>reiiio. '2 

ic!lgue~ que I>. ipw) então ;ii:iil;i era ~>rein;~ti l i ; i  <Iiinlq~iet. ~ i ;~ r t i c i p ;~~ã< i  <li- 
risida a Secretaria < I 'E~ t ;~< lo  do\ Ses<>cios <I.> Ji i r t ic ;~ ~ ~ i l i r e  .iqiiclle >I;igis- 

l~i<'I". <]"e até 0 i l~ t "  <li< ~>I.<>I,,IIIC~~~ C Sl l i l  eheri,q.io i-c.ol\.;<la pelo C<>nsclbo 

#i<! dia 23 só ~irorii~.c*.rrn ÇV;~~I;~~S~. rlc .ilgiims e\ccssir.i <lein<iria<i-*<.i<i <l<i 
ixlio. e v i na inc '~  do i'n~.o. c<,rii<i ;i i l icixdii <Isrliielle c.inie : niss vrrif ici i i>- 

<I<V-,~<I~~>O~S iic~orineir>s I ~ ~ . ~ ~ ~  iic~,;,i.-sr c<ii,,l>~icedrc o ii> I>.ll-t;r 

Crwtç. t )por <ri i ir in de  25 <lo IC~PT~II, IIIC'. </e 11-e Io i  P<>itad~>r IIIIIC~~XI C~I- 

rarrrs;t<ln cle ;icoilll>;iiili;ii o d o  ,\I;~~~,i~;,~l~> : <lei  c<iiit;l ;i V. F,.,.;t <I<, qiir 

;i iesl>rit<v cio me\rno <-~o~i . i ;~ .  i~rncttcii<l<t < i  cilçiiciona<lo C < > U ~ > ~  <Ic deiic- 

t<,, C I~~<~>~I~~Ic~ ' , .  e iiei,, < i  . icri isni .<,,te.; rcii, ;as i,iiir;is I>i.<>\"S i<<I",it. 
<i<lais em I)irzir<.. ç ~ i c o c e < l i ~ i i ~ i l i ~ ,  rrêtiI i ir : c i~ i i re< l i i r~ i t rn i .e  nic I>~ICPCÇ IIUC 

lii.an<lrs .$o cd,iilieciiiiciito <L> (;<iveriio <Ir S.>1. i- Iinl>ir;i<l<>i jx>r <> i i i r io  ale 

22 de <% s r r ~ ~ i t e c i n ~ r z i t o ~  <Iue t i \ - r l ~ c >  pl.in~ipi~l I IU  diia 21. C <l;ili<li> 
r~>t i t ; i  ;L 25 do q u e  h;iii;i <Ic p o ~ i t i i o .  c l e p l  coiitrn n Ou< i< lo i  <ia Ct>m;irin, 

, preeiichi ihirtxn>erite < >  inrii rlci.çi.. eil>ci-:lri<lo cr>in i.;izãi, q88r < 1 ~ ~ : 1 ~ ~ ~ 1 < ~  112" 



56G LIBERO BADARÓ 

. merecesse louvor; ao menos não me tornaria com justiça digno de censura, 
muita mais tendo procedido com tanta madureza que consegui evitar de- 
sastrosos acontecimentos, que poderião resultar de.qualquer precipitaGo. 
ou medidas violentas. 

Deos guarde a V. Ex.a São Paulo 22  de Dezembm de 1830 - Ill.mo 
e Ex.mo Sr. Visconde d'A1cantai.a - hlanoel Bispo de São Paulo. 

(Resisto de Oificios ao .Vinisterio da Tustiqa, de 1812!1838, fls. 
165 versa e 166 e 167. - Archivo do Estado de São Paulo). 

(DOCLlMENTO N.O 77) 
3 . 0  112 

Illmo. e Ermo. Snr. - Informando, como me foi Determinado em 
Portaria de ?O de Kovembm do corrente anno, o Reqrierirnento incluso 
de Henrique IIuLart Stok,em que se queixa de ter sido excluido da Colo- 
nia Alemãa (sic), suspendendo-se-lhe o suhsidio que se lhe mandára abo- 
nar, he do meu dever levar ao conhecimento de V. Era., que o Suppli- 
cante foi admittido na dita Colonia por hU Requeimento caprioso, e infor- 
macão merios exucta : mas verificando-se depois que elle não fez parte dos 
Colonos enviados dessa Corte com ordem de perceberem subsidio, e que 
SÓ se apresentára depois nesta Cidade, vindo de Boenos Ayres. como con- 
fessa, se lhe mandou suspender o pagamento do referido subsidio, até por- 
que se achava trabálhjindo nesta Cidade pelo seu officio de Marcenei.ro, 
acrescendo achar-se hoje preso na Cadeia desta Cidade como hum dos 
assassinos do Dor. João Bnptista Badaró ; a vista do que S.LW.I. Resolve- 
rá o que for de justi~a. 

Deos Guarde a 1'. Era. São Paulo 31 de Dezembro de 1830 - Illmo. 
e Enmo. Sr. José Antonio da Silva Maia -- Manoel Bispo de S. Paulo. 

(Reg.O de Officioi aos Ministerio do Imperio, de  1830138, 11. 66 
verso. Arch. do Est. S. Paulo). 

(DOCUiMEXTO S." 78) 

Illmo. e Exmo. Sr. A Camara d'esta cidade dirigio a este governo o 
officio e documentos inclusos, em que denuncia alguns ahusm e prevari- 
C ~ C Õ ~ S  commettidas pelo dezembargador Candido Ladisláu rapiassú, quan- 
do ouvidor da comarca desta cidade, e existindo elie presentemente nessa 
corte, não me é possivel mandar, que responda sobre os factos de que é 
argnido, e por isso julgo dever levar tudo aio conhecimento de V. Ena., 
afim do que, sendo presente a S. i\1. o Imperador, haja o mesmo augusto 
Sr. de resolver o que fôr de justiça. Deus gnarde a V. Exa. São Paulo 19 
de Iamiro de 1831. Illmo. e Ermo. Sr. Visconde de Alcantara. Brrreiinno 

de Souza Oliveira Coutinho. 
(Copiado de Argimim da Silveira, pg. 330 - -  (em italiano, pgs. 

33/34 - , o qual diz tel-o extrahido do então Archiro da secretaria 
do governo da S. Paulo, Liv. n: 1 - rustip. Idos. 182211830, fl. 
170). 



Avrso QUE EXIGE A DEXUXCIA ORIGINAL QCE A CAMARA MUNICIPAL DERA 

no Dez.on CANDIDO LADISLAL' JAPI ASSÚ 

IU.mo e Ea.mo Snr. - Havendo o Conselho Geral dessa Provincia 
transmittido ao Governo de S.M. o Imperador n copia de huma denuncia 
que a Camara i\lunicipal dessa Cidade Iisera contra o Dez.or e Ouvidor 
da Comarca Candido Ladirláu Jnpi Astú sobre divenos factos illegaes 
por elle praticadas : Manda a Regencia em Nome do iMeimo Senhor que 
V. Ea.a faca remetter a esta Secretaria d'Estado o original da dita denun- 
cia, e dos documentos de que a mesma faz mengão, afim de se poder for- 
mar o ,processo ao referido en-Ouvidor por similhantes factos. 

Dos Guade  a V. En.a Palacio do Rio de Janeiro em 6 de Desembro 
de 1831 - Diogo Antonio Feijó - Sr. Presidente da Provincia de S. 
Paulo. 

(Registro de Ai,isas do Ministcrio da Justip, de 182411833 - 
depois de fls. 200 (s/numeragão). - Archivo do Estado de São Paulo). 

(WCUMENTO N.0 80 ) 
N.0 2 

IU.mo e Ex.mo Snr - Tendo exigido do Conseiho Geral o original 
da denuncia dada pela Cumara desta Cidade contra o Dez.01 Candido La- 
disláu Japi-Assú, quando ouvidor desta Comarca; elle me respondm que 
a dita denuncia foi remettida á Camara dos Snr.es Deputados. 

O que levo ao ionhecimento de V. Ex.a em resposta ao Avisa de 6 
de D~sembm do anno p.p., pelo qual se ordena a remei.= daquella denun- 
cia e documentos relativos, á Secretaria #Estado dos Negacios da fustiga. 

D.s G.e a V. Ex.a São Paulo 17 de Janeiro de1832-Ill.mo e En.mo 
Sr. Diogo Antonio Feijó - Rafael Tobias de Aguiar. 

(Registro de Officios ao Ministerio da Justi~a, de 1822:1838 - 
fl. 193 verso. - Archivo do Estada de São Paulo). 

N A  

Na falta de  typos apropriados para representar fielmente a 
orthographia antiga, algumas pequenas alterações surgiram na  
composisão deste trabalho, mórmente n a  parte  dos documentos. 
Muitas vezes supprimiu-se o u  trocou-se para accento circumfleno 
o til que  devia apparecer sobre a s  letras "m", "u", etc. O leitor 
cuidadoso saberá supprir esses senões 



Liberdade de Imprensa 

1;s aqui, em toda a sua siiiiplicidarle de linguagem, inas 
em toda a siia pujanqa de  irlGas, a serie de artigos de I iliero 
Badart;, sobre a litierrladc <le iiiiprensa : 

".\luitos ;.i dirsercim r mui tos  t.epetirniii : q u e  a I i l ie r i ln i le  de imlit.en- 

sa era n almzi de q i i a lque r  gorei-no f i i ndadu  rolice d i re i tos  r iião sr>iire Eor- 

i a  ; mas t a m b r m  rn i i i tos  iião <r ent r i ider ; im oii l i i e r u m  mostr;ii. de  miro en-  
t e n d e r  e roc i t i i i i ca i~am a \-ocifet.ar, qi ie tiido se não devia dizer, q u e  n i i i guem 

se dev ia  m e t t e r  iios iiesocios cio governo. q i i e  os empregados bons e ,>iiiii.r, 

se d e r i a n i  rcspei t i i r  po r  causa <Ia b o a  cirdem r do soçegr>, e-mi l  o u t r a s  coii- 

s;rs t ão  rneíqu i i ihns ii>ino esttis, que  descobrem o fraco destes taes e con- 
f i r m a m  ndm;r ; i re lmentç  o <l ictado "q i i e  u p;.or .rrrr,ío c' .iy~zc.llr qirr ,>.ii> ,,urr - . .  . 
oii,.ir. . rude is to  q u e  t;iml>enl fni a i i ~ d n  alsuin;i impressãri soiwe nl- i ins 

dnquel les q i i e  a i r id i i  i;illani em ,io.rrii re i  e sol>i.r out ros a q u e m  tnra mais  

de per to .  nos obriga .i o q u e  t;tiitos <lirscr;im sol>re as ~ a i i t a ç ç i i s  d a  

l iberdade de  imprensa e nro s i imei i te  desta ver qi ie  iiiincipiamos a esrre- . . 
ver, m;is t;iritas rcres. q ~ i i t n t i ~ s  iòrein iiecessari;ts ao <iepois. p;it.;< corrlsir 

estes r l i l ros de o i i r i d o .  

"Sas  aocieda<les ;iorirle ,os homeiis nãis t 6 i i i  par te  rio pi-eriio, notirlç 

elles são proprieds<le .~ lhe i .~ .  aghtide >ãii c - o i : ~ . . ~ .  e n50 sei.ealivi.es e a r t i vos .  

certamente n.io et.niii c< i i i s i~ l t ;~doa  sobre ;i n i i n e i r a  roiir q u e  se condi iz in  o 

rebanho, sc tosqiieai-a e sc J i ~ i m ~ ~ ; ~ .  

"Toda n u t i l i dade  era para o s  gni-ei.iiantes, i>i<in par;, os sovrrn;idos ; 
t<nt;is ;ir le is t e n d i a m  ~ i i m e t i t ~  ;, I . ~ ~ O / ~ I .  nlilneili<  LI^ .e < l e r i a m  su l>-  

m in i s t ra r  [>"ascrer e rirjuiz;,s a"- .;ri,\ <I<>""s. 

" O s  homens e v a n  ~ ~ ~ ~ ~ z . ~ ~ i ~ i ~ ~ r ~ t t J ~ ~ . ~  ,~w,>m e,,<~Ilh.r n , ~  e ~ c ~ ~ ~ l l w ~ ~ a .  para se rv i rem 

de  a l imen to  ao seii <loii<i ; tciei çt.nm ns exlireis<ies d e  I:i.edcric<i Seouiido. 

este rei I>hilosol>ho. q u r  terão siri,> as i los oii~roi '! 

"Ses te  eatzidci i l e  cous;ib i izo era iircisssri;i n opiiiiiio piil>lirii. i i i i iS i i em 

devizi rnniiifcrt:i l-a. ~ > i > r q i i e  t i i i igucm se li;, de i i i t t .on ic t ter  cios iiei.orir>~ dos 

out ros.  >Ia\ I<>,n<> q l ~ c  crtç rrl>;ti ibo crs,oic de  sel-i,. riii.>iiili> o torr i .~>o f o i  

para bem de todos : r x i < l : i  iwr i  ein r i ;~rt ic i i l ; i r  roiicorreo :L fovmtil-o. par., 

van tagem pwpr i ; i  e cnrnnit t i i i .  c c;i<le tini t e v e  des te  i i rst ; tnte iniprisrriptj- 

v e l  d i r e i t o  de disciitit. e viui;tr .i* ;icri,çr <leste niçsniu govertiv. q u e  c n t ~ u ~ r .  

reo a estul>elecer. S i i i L . i l rm  C ~ > e r i e i t ; ~ ~ ~ ~ ~ ~ i t e  s;il>io r riiii5iieili t r i i i  t a n t a  

experiencia q i i e  I>ossa diim;i v r e  i .oi l l iccr i  < i  q u ç  melhor cciiivr~ii .  oii q u e  

Go.  :\ s;il>eilriri;i i i e  L i > < l c i r  ci>iicnri.cii<lri ; i  i l i i i i i i i i i a r  8,s que cstzo i frente 
. . 

da i>zu:ãu. a r r j re r i e i i c i a  <Ic t<xi<>s rei>ciiJ;> rc& seiii <Iii\id;i e I>i.eci<~sissirno 

meki qiie <ir gorç r i i i t i i t es  t i m  ii;i\ sii;is rn;ios [>ara cni iherer  I >  q i i e  n i c l l i o r  

m n v i e r  aos çouerii;idos i mcrilicr z i  elles Irrol>rios. e ;L cate p r i > ~ i o s i l u  nã<i 

podemos deixar d e  tr;i i iscrever ilnia 1iasr;igcm <+e Heiij;irniii C<ii>rt;uii~. q i i e  

v e m  ex t remamente  ;ii>c.oi>osito i i : i r i i~  que  i a ~ i t l > i t n ~ ~ < l e  <l ider. ''E'II<> moniçn-  



"to em qiie uma lei á propest;~, quando se discutem as suas dispr>risi>es. ., que as obras que têm relar;io cmn esta lei podem ser uteis. "Os piirnpblr- 
,, 

fo.r em Inglaterra acompanham cada questão politicu. até rio seio cio par- 

"lamento. e desta forma t r > < l i  ;, p a r t i  p r i i s ~ i i t e  da nnqso intervém na ques- 
,, 

tão que Ihes interessa. Os repreientiintes do povo e o governo, \+-se- 

"lhes apresentar de u m  çolpe to<loi os lados de cada qurstào e todas ai 

"opiniões atacadas e defecidid;is. Aprendem não sómente toda n inteira 

"serd2de; mas tamhem, o qiic 6 tanto importante coma a verdade at~s-  

"tracta, aprendem m m n  4 q i i e  a m.ziori;i. que escreve e falln, considera 

"a lei que  estão para fazer, n medida que estão para adoptar. São i i istrui- 

"dos do q i i e  convém á disposi<:ãr> ..era1 : e o perfeito accordo das leis com 

"esta disl>osição comp>e a pet.ieicãn relativa ilestns talvez mais siecrssa- ,. . rias do que a perfei(ào al i rn lut ;~ ; " .  . . Sem liberdade de imprensa, to- 

"das estas ~ a n t a p e n ~  estão perrlidns : "a lei se derreta, e os eipiritos, q i i e  

"teri;tm illurninado os leL.isl;idoies. ?r ~orii; ini ininteis ; e emquanto i ima 

"semana &,"tes terinmiiidicn<1o o q u e  I>reiisar;~ fazer : agora p r o ~ r r n r n  

"a detesapprora+o coritra o que sc fez". ., . 
Peita a lei. é d<i delei- d e  t.,<ii>, vipiar q u e  p<>nt~ la l  e egualmeiitc seia 

executada. r ri algiiem se cIçscui<l;ir s r r i  k i l rez  este. sohre quem reiaia o 

peso da riolacão. Poiirr>r azo os empi-eeadus, qiie rolili>tni.i:imeirte 

máos, que ; i l> i i r rm d;i sua ipi>rican p;,,;, f;ieerem c;ilculallameritr e ii;ir~i 

propriu uti l idade <i mal  ; poiicos 150. C ~ r r < l a d e .  mas p r é m  alauiis e~ i s t rn r ,  

ezirsim não existissem. Queiii hii de qiirret. s c i  a r i c i i i i ia  delles ? Smgrieii i .  

E qual será o remedio ? Q i i c i ~ n i . - ~ e  i ;iiltorida<le superior ? Z l a s  niiiir., 

será cumplicç r s l a  a ~ i t < ~ r i ~ I n < l r .  e <Itnz~.~do "%O o iôi. poder i  sempre ser jus- 
ta '! Q u e m  fez C, crime ~ i ã u  l>nileci oI>sctirccel-o ? Esta queixa ic i ta no si- 

lenrici. esta I>unic.iO ignoricl;~, hei-a elln a riiair I>rnreitou'! Cuicianios. qi ie 

não; o empregado putilico tom;iri pelo futuro mais cautela toriiat.-se-i 

hypwrita, r <Iert;, ~ ~ , ; ~ ~ ~ ~ i ~ ~  r,utr;is ~ i ~ t i ~ ~ ~ ,  qiir. igiii>r;iiido ri 

seti ciiracter, poeerem i ie l l r  .i %ti;, rc>nliaiisn. 

"A .publicacsc, da prev;kric;aq.ir tii-ii n mascara, ;i h:pocrisii r ~ c i t : ,  a 

atteiiqão : twlos os ollius siio i i w s  solire o ct.iminoso. todos os sriir 

pasos s o  iri<l;ig;iilos. rmq,iaiiti> c l l r  ceic;i<lo Iiul>l;c;i \-i.'il;inci;i. ri%o 

pode afastar-se outra r e ~  CIOS <leiei.rs. q i i r  ;i lei lhe impòe. -4 h?poci.isi;i c 
iim;i hosiienagem, que o vicio rcii<le i ~ i i . i ~ i c l r .  dir I.;, Ilncliçioiic;iiild; 

n r i ~ h i i m  homem, p i ~ r  ,nino qiir wj;i. qiier scr  t ido cnmo tal. rai la t im i;iz 

to<1os <>s esi"r(.oi .o sci, slc.,iicr ]>*'.:L Cl,"sçi.\~ill  i1 "]>illi%<> <I<,* seus ~""'i. 
d;<dãos. e qii;iodo alpiicni diz. qi ic ~i . i<> Ihr iiiipor(ado que se ~ i o u a  dizer 

,I~II~. merite, e ,,au r;,tI., r<,iircicriri;i ; i,rei. I>ois. I>III~I~.~<~ terlile~ 

será I>ilra o mn~i-;,<~<i Li iciltti <leatci <i,>iiii~r> ? 

"E si t.trita di?ficiild;i<lç ;ach;,-ic. n o  i.cl>ririiii- r o l i t r r  jostiçti <I@ i i i , i t -  

os. que r<icitr;i ;i lei pnsxini c<tinriieltei. os empresados si~l~;tlternoa. r l i i a t ~  

ta niio se h;, ilr ;ich;ii- q ~ i ; ~ ~ ~ l o  ..i tr;it;ir de en>pre;.a<lor de a1t.i ciithr;ori:i 1 

''Quai><lc> r4uel.endo servil- ;ias prr>prios itiLec.esaer e ~ i i >~ ; i i i qas  i ~ in  mi. 

"istro e~l>alli;iri or aitstos r o ~ c i r < > r .  cin t i d o  o esto<lr>, qri;il ~ei.;i o s ~ ~ ~ w r i i > i  



que tomará conhecimento dos seus crimes? O soberana? Sim, si o minis- 
tro criminoso nâo achasse os meios de fechar qualquer addito ao thrano, 
si não tivesse a ousadia de enganar o monarrha, e mesmo de  multiplicar 
impunemente as persecuções (sic) sobre os queixosos. Luiz XVI, no prinçi- 
pio do seu reinado, querendo conhecer a opinião publica acerca dos nego- 
cios do dia, encarregou secretamente um liweiro de lhe deitar em "ma cai- 
xinha, d a  qual o rei só tinha a chave, todos os opusculos que acerca dos ne- 
gocio~ publicas ~ahissem á luz. O negocio por certo tempo andou bem; 
mas o ministro que não tinha interesse que a rei soubesse como aquillo 
marchava, fez prender o livreiro e metel-o na Bastilha. O rei achando a 
caira vasia, mandou chamar o livreiro e muita teve que se admirar, quan- 
do lhe foi respondido, que estava preso por ordem de  S.M. O rei mandou-o 
soltar, mas o ministro não foi demittido. E si não é a liberdade de imprensa, 
que faca chegar ao ouvido dos imperanter os gemidos dos opprimidas, qual 
sertí o outro meio ? Si é do maior interesse, que o throno seja rodeado de 
luzes, que o soberana não ignore nada do que póde concorrer a formar a 

felicidade drs seu subditos, oii pelos menos aliviar os seus padecimentos; 
d e i ~ e m o s , ~ u e  a liberdade de  imprensa dissipe às  tenebrosidades.com que 
ordinariamente os reis, os mais sabios e activos, são cercados, e que reiar- 
dam iiievitnrelmente a pratica dos desejos, que os bons reis tem a favor 
dos seus poros. 

''Qual homem poder-se-á &riar de ser isento de paixões e de f raque  
zas ? O impregado publico respeitador da lei. e que tem firme vcntade de 
executal-a á risca, rodeado talcez de intrigas e seducções de mil generos, 
cede aos esforços e cae nos laços, que a a s t u i a  lhe presentou, e prezando 
seguir o caminho da justica, segue o apposto, não por sua má vontade, mas 
por engano. A publica opinião, si &<o fôr agrilhoada, logo abrir-lhe-á os 
o lhos e renderá á justira um homem, que amando-a e desejando-a tinha- 
se involuntanamente appartado della. 

"Os homens que pensam são os que governam o mundo, a opinião dos 
sabios, apesar de todos os pesares, é que determina as leis, n forma de go- 
verna, a conreniencia ou dmmnveniencia das i n s t i t ~ i ~ õ e s  politicas; este 
movimento imprimido pelos pensamentos dos sabios á marcha social, que 
tende a melhorar, porque o espirito tende sempre á perfeicão, tanto mais 
mpido será, quanto maior será o numero de pensadores ; e a liberdade de 
imprensa estabelecida entre um povo livre tende admiravelmente a multi- 
plicar este numero; um pensamento util é propagado immediatunente de 
uma %.tremidade á outro dos imperios e clama de todos os pontos pela 
ipplicação. que logo feita antecipa os melhoramentos, que sem a liberdade 
teriam custado demais a se propagar, e se applicar. São  são sómente as 
i n ~ t i t o i ~ õ e s  politicas. que devem os seus maiores e rupidos progressos á 
liberdade de imprensa ; as artes, as sciencias, a civilizayão toda é intima- 
mente ligada a ella. Quem duri<la a q u e  as facilid;idei de commui~ica~ão 
entre os habitantes deiimimper%o sejam iim dos mais preponderantes meios 
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para adiantar a ~ i v i l i z a ~ ã o ?  A imprensa livre dobra os meios, que os cida- 
dãos têm de se communicarem. 

' , De todas as garantias que o pacto social concede aos cidadãos. pare- 
ce-nos, que a liberdade inteira de publicar os seus pensamentos (salvo res- '. 
ponder pelos abusos) seja aqueiia a quem menos se deve atacar ; por isso 
que em certa maneira é o guarda de todas as outras. Um governo que quei- 
ra a bem dos povos, já temos indicado quanto precisava desta liberdade, 
principalmente em um paiz aonde tudo ainda ha de se fazer ou modificar, 
e aonde as leis para serem eificazes, devem ser não sómente boas, mas tam- 
bem conformes ao voto geral. E' por isso, que a liberdade de  imprensa 
torna-se a melhor garantia do governo, quando as suas operações não são 
escondidas e tenebrosas, pois que tendo sido discutidas, examinadas pela 
nago e adaptadas aquellas que mais comoroto della se conformam, ella 
tem um interesse particular de sustentar a sua obra e de repellir qualquer 
ataque que se tencionasse fazer-lhe. Mas pelo contrario quando tudo &e 
faz ás e~condidas ,~uando ocididão ignora o motivo e a utilidade das medi- 
das  do governo, quando vê os inconvenientes sem vêr as vantagens, então 
se entregará ás desconfianças, ás $aquinnçiies,deixando-se facilmente se- 

duzir pelos hppocAtas, que, vociferando continuamente as vantagens do 
pouo, querem sómente pescar nas aguas turvas. 

"O direito de segurança individiial, precioso para cada cidadão, é 
debaixo d a  immediata dependenria da liberdade de imprensa, e ninguem 
certamente atrever-se-á negal-o, si qciizer se lembrar a fadidade com que 
se &de secretamente violar esse direito; e coma seja difficil de iabel-o, 
e portanto reparar esta violação. 

,e  NÚs não lembramos bem agora qiial dos diario. ministeriaes temos 
lido, ha já algum tempo, q u e  as dccln,no~Zc.r da imprensa liberal estorva- 
vam a marcha do ministerio. Não duvidamos, que seja verdade e damos 
por isto sinceros parabens ao Brasil, pois sempre temos visto que as de- 
chnyiçjw da imprenrz liberal eram dirigidas constantemente a melhorar as 

i n ~ t i t u i ~ õ e s  constitucionaes, e a diminuir ar abusos e as violações que con- 
tinuamente contra a c o n ~ t i t u i ~ ã o  se Gritavam os jornaer li- 
beraes contra a má direccão da guerra do sul, e estorvavam a marcha do 
ministerio : gritavam contra a administrasão do Banco, contra o negocio 
da medi+ da fazenda de Santa Cruz, e estorvavam a marcha do minis- 
terio; contya as comrniasões militares, contra s dissipqão dos dinheiros 
publicas. contra as distincç5es e classes e estorvaram a marcha do minis- 
terio! E queira Deus, que a tivessem estorvada, e bsm estorvada. e o sys- 

tema mnstituicional iriaavélas cheias,e o Brasil se não acharia no estado 
de  finanps em que se acha, não teria tido a obrigação de  pagar os tantos 
milhões reclamados pelo Barão de  Roiissin com morrõee accesos em nome 
du roi p u i ~ a n f  de Franqa, f r è ~  p u i i ~ o n f  na America e trèJ fnible em Argel; 
si se tivesse dado ouvido :\ opinião publica, náo teria sido preciso levantar 
toda ;'poeira, que se levantoii pela asneira dos Afogados. Sáo estas e m-il 
outras a s  vantagens, que teria produzido a liberdade de imprensa, contra 
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que tanto se grita. U m  governo qiie quer n hein dos cidadãos não tem que  

temer della ; procura-se de ajudnl-o e não de estor<,al-o, não ha sinão os 

loucos que gr i tem coiitrn o hem. ou tnli,ei. arlueller a quem o bem geral não 
faz conta, porque se não liga com u reii particiiI;<r. Os privilegiados ou os 

que desejam sel-o têm medo que estes pririlegios pretendidos sejam suhmet- 

tidos no publico ;ntisito. têm medo que as nccumulacùes appareçam, que 

a ignorancia. a inj i ist iTa sejam expostas á liir do dia. 

"J,í .r? ,,,i,> piiiL r c r  .~~~z~>re,~~ido. Sim, Sriiliores.se ipode ia;<)  sel~o.i\las 

precisa sei-ri t>om, inas srlLo seZiindo n lei : iiiin siisl>stit~i i~.-lhe o c;ipi.i\o. 

o deslei~o, ;i niá fé. 

"Tr r r ive l  l ibrr<lai l r  de iml>rriis;i. que cl i i i ta ;i uns iiio meitcii-is, ;L ou- 

tros nào prciideris tsic - ro i ihnr is oii fui.tnrási. riào subst i tu i r i r  <> teu  in- 

teresse ;ao dos mais ; n8o te se r i i r i s  de nutot.idade ipul>lica para satisiazer 

as tunsriiig;iiir;is, r i . í < i  sacri l icariso teu  dever ;ao Iioiler ! Incapazes de resis- 

tir á eviilenci;~ dos ;irgunientos I>oritiv<is roiire que se i i l ioia a necesriJndr 

de irnp~.ens;i, os ; ~ ~ i i i ~ o ~  ~1 ;~s  Lrcr;is sr rcstem <Ia cnpsi J;i moral e do sncego 

publico, ;lpi>iitarn ns ;ibusos desta iil>erdade. ;i caliimniii, a diif imação. 

as provoc;iyi>çs rliarias. os axiiicalhes contiiiu;i<l<is. que  tornam a r i da  tini 

siipplicio. E', meu Deus !os at>~ir<is ? E do qiir sc iião sbiisn oeste miindo ? 
Forte rnciuciiiio : E prprque se at1iis.i <le i~m; i  qii;ilqtscr roilsa. já, j á  si ippri- 

ma-se ? E ;,onde iri;imos coni çstas siil>l>rrssòes 7 L'm m i o  jisiz nLusa do 
seu ininisterio : sul~prirna~sr ;& rn;igistr;itcii-;~ ; iini máo s;icerdvtc ;ihusa da 
religião: suppi.irna-se ii religi.io ; uni ináo ni;ii-iilo ;il>uan do rn~~ t r im i i i i i o  : . . .  
supprima-se o m;xtiimoitin ! I'orte racincisiio! Forte raiiociciio, rliienios 

outra VEZ! S ~ ~ ~ ~ r i ~ ~ ~ i l r n - s r  OS i ~ b ~ s n s  qiac s c r i  rnellior. 

"A lei coriti., os a l > u s o i  e,istr ; siii;ini-se ilcll;i ; e a i  ,não C I i r i 4 i .  izicii-se 
outra, e lil>el.<I~i<le ;L tocloa ,Ir erclnrecereni os legisl;i<l<>rc~ pela inipreiisa 

1i~t.e. 

"O erro c<>nimtim dos qtw c o m l t ~ t r i i i  ;i 1ilienl;iile da iniprenra, diz 

"a duror.n, n. 21Q,;ci>mjxir~rcm sempre esi;i a irm;i ;irni;i uffeila;ri.de que 
"facilmente se aliusa e que C l>i.rriso r i r a i  ;i qiieni n trns. parai que nào vá 

"ferir coni ell;,. iinLireiis;i l ivre tiòo é ;iitiin nlfçnsi\-a, C. o exercicio i iatu- 

"ral d a i  rioiras f;ircild;«lea pur  meio <]c icm inslruniento semell>aiite (diga- 

"mol-o arnimj á nossa l i t ig~ia.eao~>de n difieren(;i é a<; de serinus <>rividos 

"por u m  rnniur iiiiniero de pecso;is e sul>sirtir ;i piov.i do delicto. qiiain<li> 

"posianio~ comniettel~o. ;.;to é. que h.< ~irstc c;iso, ii;i i iulilicidaile tini ro i -  ., 
rçc t i i i i  ~>;i i ; i  r> niai. ,que lil>dcsaiiii rciiisar .>r noss;o l>~~i;i\i.;is, e n a  perm;i- 

"iiei>ri;i ,li, il<>cumeiit<,, iini;i g;<i-;tiiti;i p;ii-;i ;i ~orie<l;i<Ic. Jç qiie o crime i i ; i<~  

"ev i ta r i  o ~;tsti;,~ "ue Ihr i dei-i<!,). .\ssini iizo coiiieiii ~>ergu i i la i  pvr,,:<i 
. . 

.'ra:tio *, ,,<>I~c.~<z ,,,:,, d,.;.v<2 a a , , , ,  ,~.,<i'~'f'i,> ,,.r.? <,., ..c;,r<,r /?<l,,,&,lr<7 C ?  ", , /?O  de^ 

", ,o; ,  rril .:n liictzi!cl-ii '! p<>rern sini si i iiisto arr;iiic;>i- ;i iini Ii<imcrii :i l in- 

pura q w  dellii aI>iise, ra1ivmiii;indo oii ulti-.ij;iiid<t c cortar-lhc 

"as niiios pzra que cosi> ellas não ;irrnssiiie. O i i s < i  i la ;rixl>i-eiistt é eii, si  l o  
' 

' i r l l t ~ < ~ e r ~ t ~  ror"<> o iirr> il.,, in8tis. rigis (Ia Iiii;ii.t. rtc. vi-imc t < ~ l r >  crii 



"nu abuso, e esse não pode elistir. sina" depois de i>çrl>etrado o acto, isto ., , ,. e, depois da puhlica<;ão do imi>rrsso . 

"A caliimiiin eslulhnda i ir> pi i l> l i ro occiilt;irnentr. l~;irrando de liocca 

borra na confinnçn <I* ;iiniradr. certamerite ini n>iiitn ,,,;,is iiliprec- 

são do q u e  quando é p ~ b l i c ; ~ d n  imprensa: Iirimriro. ~xvrqur se ido 

communiiada ordinnr.i;imentr pi>r ~pessnn ;i tios chega<l;i. inaiur fé lhe Iires- 

tamni. e mais facilmente arrrilit8mos,<lo <INC q~an<!<> nos i-eni aprspeiit~i- 

rln por pessoa desiniiheci<l;~, çc>ini> ;is iii;iis 'ias veres ;icniitece. q i i an~ l c  se 

imprime a ca lumi i i i  : .;egui~di>, porque mais < l i I f i r i l  de SI debtruir, o cnlum- 

nindo nàn &de confundir os seiis it>imiaos q i i e  n.io conhece. é obrizado a 
soifi.er. a siia hnnr;, e s r i i  credito scrn ter meir) de dcfesi<ler-,e. Pele 
mnt rar io  qu;,ndo n c;ilumni;i se Iiiililira iin imi>reiiss livre, ns meios de 

defesa <to homem honrado \ n r i  ;il>c.esentadi>s de cima \.ea ao publico, olircrn, 

todos e ao mesmo temln .  o negori<> é esclnrecido e t i ido :icnba. E por ou-  

t ra  pzirte o calumniadn tem ;$ lei, o crimii ioa> é conhecido, é isic) ao seu 

alcance; o que iiáo acontece qu;~~ido a caliimnin 6 orcultn : :i espada da 

justira fica suspensi por não sal>er a q ~ i e m  ha de ferir. Caia com toda a 

forca esta saçradn so l~re  nquelle qiie oiirar calumiii;tr ou qiie se 

arrogar u m  direito sobre a repittiicfio Iiriv;ad;i de i i m  cidadão. 

"Kadn h i  de mais baixo, de mais ~ i l .  de m;iis criminor<i, q i ie mereqn 

mais todo o peso do piiblico oplirol>io. do que aquelle que prostitue a sua 
penna com satiras iiidiceiites. r i t upe r iw  iiisultantrs. eqiressoes vergoriho- 

sas. qiie alguns. tendo pejo i le proferir ein compaiih;as polidas, tem a ini- 

prudencia de imprimir. 

"As sociedades se não eiit..inani. emlwrii useni todos os ;irtiticios p a r i  

encol>rir a mentira ; a massa dor cidadãos sómente a \erd;ide, 

despresa completamente os li4ellos. qii;<lquer que seja u t i t i i lo que se lhe 

queira dar, qualquer que  ~ e j i  o mot ivo com que se prmore rohoiiestal-os 

Outra razão para desejar, que as calumn;as, qtml>do se não possam evitar 

sejam pulilicas e não tenel>ros;is. \ Iicenca acerca d;i liherdede de in i~irei isz 

não negaremos. qile se tenha introduzido no Brasil. mas isto nZo é o que 

deve temer. 

', . 
L m a  nncão ha tsntu temln, escrar;i.lo- que sentiuemsia faculdade 

de eercer os seiir direitos.quiz f;izer ensaios delles, quiz enercel-os (<*!os 

c em tod;i a l>lenitde. r dali até rr excesso não teni  sinão u m  passo ; mas 

bgo que e pul l i ra oliiiiião seja f irme e m;iis ~ o c e ~ ~ d ; ~  pelo lonço erer- 

cicio. então certaniente dim;iiirirá. e niesmo totalmente cessará este mo- 

do de se ;itucar com ncrimonia que s~ otireri-;i iia imprensa brasileir;~. 0 3  
. . 

mesmos indir iduos menos setisiveis ;,o minino sircasmo, â 
minima desspproraqãn.recnrra<i á lei 1iar;i mpellir os nturluer udiosos, ao 

despreso para repellir os rnnligrios. e to<lo que se não lig:ir aos i~ i t r res ies  

sociaes irá na Iiiil>lira indiffei.eiir.i Laiitn maior, quanto mais pe- 

culiares e pesrories forem "r at:<qiies. 
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"Parece, que o governo do Brasil tinha reconhecido esta arrimonia, 
que náo teremos difficuldade de chamar licenp, si quizerem, e a falla do 
throno de abertura da prorima passada se';são inculcou-o bellamente. 

"Mas si havemos de falkr claramente, parece-nos, que os senhores 
ministros mangaram completamente comnasco nesta occasião, si porem 
não foi uma espertesa. 

"E com effeito não sabemos como se passa casar este desejo de  refor- 
ma, esta queixa contra os abusos d a  imprensa livre, com o frio exemplo 
que apresentou a gente do ministerio illudindo a lei por meio das assigna- 
turas do preso da cadeia, no tempo da gazeta de João Maria, com o apoio, 
comrnodidade e coopera*" que todas as folhas mais sujas e descaradas, 
têm nas typographias do governo". 
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vista" idem. 

,, JosÉ MARCIANO GOMES BIPTLSTA", por iManoel Viotti, pub. no vol. do 
anno IV, fasc. I11 e IV, pg. 913, da "Revista do Archivo Publico 
Mineiro". 

"RFGISTO GERAL DA CAMARA MUNICIPAL DE S. PAULO 1829/30", vol XX. 
"ACTAS DA CAMARA MUNICIPAL DE S. PAULO 1829/30>', v01 XXV. 
"APONTAMENTOS HISTORICOS ETC. DA PROVINCIA DE S. PAULO", por M a -  

noel Eufraio de Azevedo iMarques, 2.O vol. Rio de Janeiro, 1879. 
"HISTORIA DO BRAZIL''. de J W ~ O  Armilage, ed i~ão  Eugenio Egas. 
,, IXPRENSA PAULISTA", de Lafaptte de Toledo, puh. no uol. 3, pe. 303 

e seg. da "Rev. do Inst. Hist. Geog. S. Paulo". 



576 LIBFKO D ~ D \ R ~  

"O T ~ v e u i r :  GEYEII.~,. .~IIL>'CIIE RESUOS". de ,I. de Tdedo Pirti, rmb. 
rro vol. ri. 133. IU5, d;i "Rel-ist;i" iclrm. 

"h H~nv*ni>r  o e  F~auc içco  Icvxcio", de A.  de T<ile<lo Pizn, pul,. no 
vol. 10. p ~ .  126, da nirsm;i "Revist;i". 

"D.>is C . ~ P O . ~ ~ : ~ - G E S E R A E S  E CII  OCVII>DR". dc i \ .  de Tolerli, Pii;i. 1pc11>. 
no wil. 1 0  PS. 7bb. d;i niesmn "Kevirtai". 

"Pi..<x'Hisioni,t n.k C i u ~ n ~  "E S. PAIILO. de I8OlI~i.l", de Affi>tiso de Frei- 
tas. pul>. no vol. Ib, pg. 475, d;i mesma "Revista". 

".\ I I IPKEXI ,~  P~'_III<)uIc* UE Sio Pr\ct.o", de ,Aiionso de Freitas, pul,. 

c I .  19, pa, 5?l, <Ia meinisi "Revista". 

"O I~IIIVEIII<> CLYIEU.ARI<) LIA FuxuA(;L<> UA IIIPKT~SSA PALLISI..~". de 
.ifioirso de I:reit;;s. pub. no 701.  25. 17s. 5, <Ia nirnmn "Revista". 

,.c-. ,e,isi> D i ~ i i < > ~ x a i i < ~  U\~SVEKSEI.". <Ir Pierre 1,aroiisse. vol. 2. 

" I ~ I C T I I ~ S S A I H E  E Y C U ~ L O P ~ ~ > ~ Q C F  ~>'HISI.ORIE, 1~1: R L < > < ~ N A P H I E .  IITC. ' ,  

<le I.oiiis Crégoire. Paris, 1871. 

" I> ic i r< ivu~ inc  ~ i v i n ~ i .  D E  H r c r t i n r i i ! ~  ri- D ' H i ~ r r , i ~ i c .  rr i ." ,  de Ch. 
D e ~ o b r ~  r Th.  Rachelei. Parir. 1865. 

"Diri-ii>x*.nia~ U~iviiar.<i .  D ' H i s ~ ~ i a i ~  Er Ç É o c a ~ ~ i i r r - ,  ETC.", <fe 
'1. S. Rouillet. Peiris. 18.52. 

"Ciri>\iii.i>ci,\ L'sivi.~sai.. tiic". por Cti. Dre'r.;. Traducida de In squiid:: 
edicion i r ; , ~ ~ e z n .  y aumeiit;ida por d. Aiiioiiio Frrrer de1 Rio, >L=- 
drid. I8h2. 

"Cii\ir+:unio r i i .Li .A &uni i D'l r . < ~ i ~ ' ' ,  cle I.. Siut.insi. 3: ecl., Paris, 18.59. 
"KECLEIL L>CS J<:II,<IGES ~ I ~ S ~ O N ~ Q C F S ,  PTC", POI. P. FI~ucens. 2." serie. 

P ; I ~ ~ s ,  1857. 

' ' K F v L ~ ~ A  U<> 1xs~111.1.0 GFI)GI<APIIICL) E H I S T O ~ < K O  U I  BHII'', partes 
segilr><las dos i,ols. 54 e 55. 

"O Ousenvr i>o i r  C i , s s i . i~~c iouar" ,  ii:s de 24 de janeiro 'Ir 18.51 ( ? I  e 
(I?:! d e  4 de  fevereiro do mesmo arino. 

" . \ i - i i r > r t  F I . c . ~ I I ~ E S S ~ " ,  n;>s 121. <le <le4e1n!>ro <Ir 1830; e 4í6, de  jaziei- 
ro d e  1831. 

" P a i - ~ o ~ i  i~<i Ciissri i.ccios~r.". de Viruso Alegre. ii:,s 3 1. de  29 d e  ilezem- 
Iiro cle 18.30: r de 22 d e  janeiro de 1851 ('!I. 

"Diaiiio Pori-r.*,< ". dc S. PiiiI<i, ii.,i; de 71, 23 e 2 5  dc tioremhi.~ de 1869. 

"O E s r ~ i x ,  LI>; S. PAL~o",  de ?O de norerntiro de 1950. 

"FASFUL~.A", <Ir S. P:Lu~o, de 71 de iioieml,ro de 1930. 

"Rb:cisro ut: Orrici<is r\u , \ l ixrsr~nio DO liir~iiio. u e  1822/?9" Livro 
>i.? ?ti:, iiiédito do Archi\.o Est. S. P;~iilo. 

"R~<;isrri Ovbi<-10s iaan.k A c i n ~ n i :  E SEI:S L L I I > I O J ,  UE 182;;28". Li- 
~ r o  ri.', 101. iiiédito do  referido .%rcliir.>. 



" R ~ c i s ~ < i  DE A v i s o s  Do >IISISTEKI<> »O IRPERIO, ,)E IKI>4I31". Livro 1i.O 

1, inédito idem. 
,, REGISTU DE OFFTCIUS PARA A CLD.IUF E S E U S  .L.EKIL<>S. UF. 182T'. L i ~ r o  

n.* 403, iiiéclito idem. 
*, REGISTO D E  OFFICIOS DO GOYEKNIDOII DAS A I ~ . \ ~ A S  Al )  COVERNC U.4 PRO- 

7 f I i C I A  DE 18?9/31", Livro n . ~  955, idem idem. 
"REGISTO DE OFFICIOS d0 >IIZI?I.ERIU DO I>LPERI<). ,>li 1830/38", Lirro 

n.O 266, idem idem. 
', KEGISTO 1>E OFFICIOS PARA A CIDADE E SEl:S iER\IUL,  i>F. 183(l". 1,ivro n.* 

404, idem idem. 
"REGISTO DEOFFICIOS DO GOYERKIDUII UAS ARIIAS A S  AUTORIODES S C -  

i+.%r..rEnNns. DE 183OiX". I.ivro n." 960. idem idem. . ' ACTAS DAS S e s s õ ~ s  r i o  C<>NSELIIO DO GOVERNO. DE 1R30!3?", Livro s; 

idem idem (3.- S ~ C ~ ~ O ) .  

" R ~ c i s r o  DE OFFICLOS AO . ~ I I N I ~ T E I I I U  DA J T S T I ~ A .  DE 1822:38". Livro 
i i . ~  290, idem idem. 

"REGISTO D E  AVISOS A 0  > ~ I S I S I . E R I O  U I  JL.ITLCA. »E I8?4i33", Lirro n." 
45, idem idem. 





PATENTES, PROVISOES 
E SESMARIAS 

Concedidas nos annos de 1721 a 1831. 

LOCALISADAS NOS MUNICIPIOS DE : 

São Paulo - Cofia - Santo Ama.ro - Siio Bernardo - Juquery 
' - Guarulhos e disirictos de paz de Pinheiros - Penha - 

S ã o  Miguel -- Sant'Anna e Nossa Senhora do 0- 
ESTADO DE SÁO PAULO 

João Raptista de Campos Aguirra 
.<,i i0 t b k L C ç I P r l ,  





Patentes, provisões e sesmarias 

S O T A  NXPESSAKIA 

Kota neccsearia : 

Depois de ter ficliado divcrsos livros do A.rchivo do Es- 
t,ado, em 1926, foram nelles <:riiiiinosarncntc lançados ranos 
registros parochiacs e cart,as de sesrnarias. Assim E que, no 
livro n.g 36 dc Patentes Pro~isóes e Sesmarias, appareeeni 
duas falsas conccssóes dc sesiiiarias coin a data dc 15 de 
h la iodc  1811 a favor da? José Fcrrrira de Barros e José Pau- 
lino de Siqucira, referentes a iinmovris situado no local co- 
nhccido por Areal no Bairro de Snnt'dnna c Vúiaca do 1,ani- 
bary, ambos na Capital' Este ultiriio lariçamento jli foi offi- 
cialinente considrrado falso pelo Gahinrtr dc Invcstiga<;óes 
de S. Paulo. 

No iricsino livro rtfrrido siirgeni ainda outras duas con- 
ccssòEs, urna a fav6r dc JosE Placidirio da Silvzira, rclativa 
a terras do Itio I,riiircncinlio, rm Iguai~e datada falsamente 
dc 11 de Janeiro dc 1811, r outra a favor dc José Joaqiiiin 
Rodrigucs e João ,Joaqiiirri Ko<lrigues, relativa a inimovel 
junto aos rias GilarihanhE, &cite e São 1,onrciiciriiio tambeni 
cm Iguape, com a data rlc 30 dc Janciro de 1811. 

Conio si n5co hastas~?~il  CSSCS abusos, encoiitra~~ios ainda 
varios outros lançamrntos poritivariirnte falsos, nos seguintes 
livros : 

Livm do Iiegistro Parorhial do Braa, regtstro n.'? 154 
cin nome de Afaria (:ri~t«<iia; rcgistrn n." 1.55 ein iiornc dc 
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B':nedict.c> Antonio da Lúz c n.' 156 em nome de Edgar I lot ta ,  
todos referertes á terras no Bairro da Moóca e 1,ambary. 
O Gabinetc ile 1nvcstig;~~ões de S. Paulo j51 os deu como 
falsos . 

Livro do Registro Paroehial d? S. Bernardo, t,rcs regis- 
tros sob os numeros 221, 222, c 223 em nome de Joaquim 
Antoiiio de Oliveira! Mariano Liiin da Silra t. Antonio Mar- 
celirio de Macedo. O prinieiio refcrc-?e a ininiovel sit,iiado eni 
"Meninos Kovos" o 2 6 terrenos no i'piranga (Parochia 
da SCi) o 3 . O  na cst,rada de S. B-rnardo a Mogy das Cruzes. 

1,ivi.o de Ilegist,ro Parochill de Kossa Senhóra do O', 
registro sol, 11." 200 cm iiorn,: dc Ignacio .Joaquini refcrente 
a uiii tcrrcrio do Ar,?al, cm Sarit'Aniia. qiie então pcrtericia 
i parochia dc S. Ephigenia. 

Eis ahi em rapidas notas, coiisignados esses trist,es signaes 
dc falta nbsoliitn rlc caracter. Felisrn?ntc, o actual Director, 
Snr. Dr. Djaln~a Forjaz, tc.v' a idcia de mandar cancellar as 
folhas em branco dos livros de Registros, evitando assini que 
novos registros spparecesaern paia vc>rg;iiihn nossa. 
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S Ã O 1. A U 1, O 
--p.p...-.------ ~ -- -- -- -- 

Patentes. Prov;s<íes e Scqmariiis Noiiier D:itcis 

-v-.-.--.-- ---e 

Pa t .  dc iilfrs. de Ortleii. de São Paulo Francisco Araujo Pcrcira Mendes 7 ~ - I  1-1797 

7.:' Cia. dc lnfaiii. de São Paulri Assis Rarhosa 
+c 23--11-1818 5 
m 

: * 2.0 Ajud. ile Cnval. <Ir São Paulo Mcriitc Camargi~ 20-10-1814 5 
m . Ajud. ile Cai.nll;irizi <Ic Mçlicia de SZo Paulo 2 3-1818 .m 

I 
,> Kcal ele A j ~ i < i .  ilc Cai.iil. <Ir Melicia <le S. Pnillo 1 li-1x18 7 

Prov. rle Gu;iriln X h r  iixs tcrrtis Miiiernes <\o Rir) TictC. >' - Saclieco J<irrliio 2 7  2 1819 2 i 
,o 
ot : 

Pat. iIc 12lfrs. ile Cn.v;ill;iri;i rlc SA,, P;iulo ', F>i~ii~.> Fcrrnz 20 2-1 80íi 

P >, j> ,, 17- 2 1807 n 

'l'k rln I . =  Cia. ~Meliciniia de S5o 1';iulo V] 2 1  8 i s i n  

Prov. de Escrr:iente Jur~;mcriLa<lo Cnrt. 0iiri:l. dç S. Paulo j' Azcveilo Cordovil 8 ~ -  2-1754 ? r 
Pat. de Alirs. <Ic Cavallnria dc São Paulii ~nti,riio ile Lima 23- 5-1806 V: . i <Ia 1." Ciii. dc Oiden. de SXo Paulo ,& ilil~randn 16- 1-1811 

Apostillii de Cel. rle Ca-viil. dç São Paiilo Paula Nogueira 1 5-1818 

Pnt. < I ?  Alirs. iIc Iriiant. de São Paulo r Pinto Bastos 7- 2-1819 
Ti - n 'Tte. dc Cavadores da 2." Cia dc Irilaiit. de S. l'aulo 8 1 3 - 1 ~ 1 8 2 1  e 
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Patentes, Pco\~;sües e Sesm.irias Nomes Datas 

Prov. dc Meirinho Geral de São Paulo 

» B Ouvidoria dc São Paulo 

» n Provedoria de São Paulo 

Pat. de Quartel da 2: Cia. de Caval. de São Pauli, 

Prov. de Ouvidor Geral desta Capitania 

Pat. de Tte. do Regt" de Cavallaria de São I'aulo 

Sesmaria Tamanduati (SBo Paulo) 

Fçsniaria Tamaiiduatehy (ConfirmaçZ ) 

Prov. dc Procurador da Coroa desla Capitania 

» Fiscal da Real Casa de Fundiqão de São Paulo 

)> do 2." Tabçllião de São Paulo 

» de Fiscal Real Casa Fundiqão de São Paulo 

Pat. de Tte. de Cavallaria de São Paulo 

Prov. de Meirinho Geral da Ouvidoria de São Paulo 

P;it. de Ajud. de Auxiliar Regimento de São Paulo 

Camargo Pircs 

Campello (Dr) 

Fão 

João Rodr;gues de Oliveira 

: Sainpaio Peixoto (Dr) 

Silva Machado 

U i> 

u Siqueira da Silva 

Soares Cardoso 

r Sodré Pereira 
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S Ã O  P A U L O  

Patentes, Provisacs c Sesmnriaa Nomei Dn1.i~ 

Pat. Real Tte. de Cavallaria de São Paulo 

u » Alfrs. da 4: Esq. de Voluntarios de SZo Paulo 

u > Tte. Cel. ile Cavallaria de São Paulo 

u de Alfrs. de Tnfanteria de São Paulo 

» » Ttc. de Tlilanteria de São Paulo 

r u n da 5.n Cia. de São Paulo 

» C;~I .  <Ia Cia. de Infanteria de Sã<r Paulo 

n » Real Cap. I." Kegirnento de Infant. de S. Paulo 

u » Alirs. do Regimento de Uteis de São Paulo 

u u Tte. de Infanteria de São Paulo 

;r » Real Sarg. Mór de Cavallaria de São Paulo 

Copia de um requerimento do Sarg. Mór 

Pat. de Alfrs. da 4,s Cia. de Infanteria dc São Paulo 

j, I. d . Infantaria de São Paulo 

B x » do Regimento de São Paulo 

Joaqum José Moraes 

e ALreu 

> > > *  

r Oliveira 

Pinto de Moracs Leme 

P > 

I'ircs 

Rodriguis 

a ;. Rosario 



Patentes, Provis6es e Sesmarias Nomes Datas . 
Pat .  Real Alfrs. de Infanteria de São Paulo Joaquim Josi. Rosario 

Alfrs. Orden. de São P a u h  Sampaio 

Prov. de Cerug. Mór Regimento CavaLn São Paulo Sant'Anna 

Pat.  de Real Alfrs. de Infanteria de São Paulo D n » 

r n Cap. da 5.& Cia. de Artilheria de São Paulo » » 

* Real Alfrs. de Infanteria de São Paulo a B 

r » Cap. Mór de São Paulo >i » Santos 

» Alfrs. da Cia. do 1." Reg." de Infanteria de S. Paulo » 

n r a Auxiliar Cavallo 2 . O  Corpo Dragões de S. Paulo - » Serra 

» » Real Alfrs. de Cavallaria de São Paulo * Silva 

» » 'l'te. de Cavallaria de Serra Acima Teixeira 

u I U  Cia. de Infaiileria de São Paulo » Macedo 

u » Real Tte. de Artilheria de São Paulo Mariano Galvão 

)> Cel. da Lcg. de São Paulo D » Moura Lacerda 

a AIErs. dc Cavallaria de São Paulo u Oliveira 
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Pat.entes, Provisões e Sesrnarias Ni~rnrr Datas 

Prov. de Juiz Demarcações de terras de São Paulo 

Pat. Confirma~ãn ~Vestre Ca~iipo Auxiliar de São Paulo 

Pat..Real Brigadeiro Graduado dc São Paulo 

» Alfrs. de Ttifantçria de São Paulo 

s Tie. de Infanteria rle São Paulo 

Real Tte. de Caça<lorcs de Infanteria dç Sao I'auli~ 

» Tte. Granadeiros do Reg. rle Infant. de São Paulo 

Prou. de Meirinli~) do campo de São Paulo 

» >~ n de Execuções de São Paulo 

i X >> U 

u i E:scrirão das E x ~ ~ u q õ e s  de São Paulo 

3 .bIeiriiilio Campo de São Paulo 

» >. i ) >  ii 

» Tte. rlo Reg. de Dragões dç SZo Paulo 

Yuiz de Mc<iiçõcs de São Paulo 

Jose 

>i 

B 

Arouche l'oledo (Ur) 

2 Kendon 

Antonio Barros Lima 

Costa 

Gusiiião 

r 1,acerda 

,> Mr>raes Castro (Cap.) 
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S Ã O  P A U L O  
- -- .-- -. -- -. -- 

Patcntcs, Provisües e Sesmurias Nomes Datas 

Pat. de Cap. Cassadores 2 . O  Regt .~  de São Paulo José Mathias Ferreira Abreu 

Prov. de Official 'Maior desta Secrectaria em São Paulo » B B 

Pat. Real de Cap da Cia. Caçadores 2.* Regt.O I ~ i f a n t . ~  S. Paulo » 

» (li: Allrs. Cia. Auxiliar de São Paulo i. Mauricio da Silva 

i ), Cap. de Iiiianteria de Serra Aciina s > 

B Ordenancas c1ç São Paulo » Mendes da Costa 

» » r r TnEariteiia Auxiliar clç Serra Aciina n Monieiro 'Ia Silva 

a » Alfrs. de Voluntarios dç São l'aulo Morcira Cczar 

)> Cap. de M6r Aldeia cle Iiiclios de Pinheiros filoraes (Indio) 

» » Alfrs. [Ia l.s Cia. de Orden. de Sã? Paiilu » Manoel de Azcvedo 

» 2 Real Tte. de Infanteria de São Paulo » da Costa 

>. i Cap. de Caçadores Melicia de São Paulo » Ribeiro 

» ~j Real Cap. de Casadores de São Paulo B >> 

Prov. de Guarda i\Z&r de São Paulo » Fonseca Leite 

Pai. de Alfrs. de Orclen. do Baiio Guapira (SSo Paulo) Leitão 
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S Ã O  P A U L O  

Patentes, ProOis5es e Sesmarias Nomes Datas 

Pat.  de Tte. da 4: Cia. de Cacadores de São Paulo Mariano Jose da Cunlia Ramos 
. . 

6 2-1822 v 
n s Real Cel. Melicia de São Paulo Martim Francisco Ribeiro 612-1802 

B Cap. de Infanteria de São Paulo Mello Tacques Gócs e Aranha 18- 6-1798 3 . 
Corif." l'at. de Cap. Fuzileiros de São Paulri > B n n 3- 1-1801 

Patente de Tenente de Infanteria dc São Paulo Matheus da Costa 5-1 1-1798 F 
>j Real Tte. da I.> Cin. de 1." Regt.~ Cava1.0 S. Paulo n Fernandes Cantinho 

3 
17-1&1814 & 

2 Capitão Cavallaria de São Paulo 
Yi 

23- 1-1819 
m 

Prov. sobre Conpuá » Lourenço Je  Carvalho (Vig.") 4- 3-1732 v, 

Pat. de Cap. de Orden. de Guarulhos eni São Paulo I Silva Ruenci 4- 4-1786 

B * »  » Infanteria de São Paulo a Branco 23- 8--1798 3 
Prriv. de Escrivão de Guarda Mar de São Paulo Matliias da Costa Figuciredo 

% 
9 3-1743 

Pat. de Ajud. de Auxiliar de São Paulo B B 4 ~ -  7-1743 

Prov. de Escrivão Guarda iYÔr de São Paulo » .  » » 14- 61745 

» r Guarda Moria de São Pauln >> % 1- 3-1746 

Inqueridor e I)estribui<lor dc Sãu Paulo ' Ferrão de Abranclies 14-10-1733 
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S Ã O  P A U L O  

P;ileiitea Provis5er e Sermarias Nomes Datas 

Pat .  de Real Alfrs. de Infanteria de São Paulo 

» Ajud. de Regimerito Caval.* de São Paulo 

.> a Cap. de Infanteria de São Paulo 

;r » n a Cavallaria ile São Paulo 

r .> Alfrs. de Vnluntarios Reaes de S3o Paulo 

r * RcF«r:narlo <lo 2 . O  Regimento de São Paulo 

a r » ilo 2." Reginiento de Infanteria de São Paulo 

.a .j Tlc. da 8.* Cia. de Tnfaiit. de Mel.& de S. Paulo 

n a Rcal Sarg. Múr de Voluntarios de Sãu Paulo 

» ,* Tte. rle InEónteria de São Paulo 

» i Real Cel. <le Infanteria de São Paulo 

Prov. J e  Escri~2-ão de (hphãos de São Paulo 

Pat. de Cap. de 3." Cia. de Cavallaria de São Paulo 

u n Alfrs. de Cavallaria de São Paulo 

Confirinação Tte. de Cavallaria de São Paulo 

Manoel Camargo Oliveira 

» Campos Penteado 

Cardoso 

» Cardoso dc Abreu 

Carvallio 

Casaclo Villas Boas 

» Cerqueira Cesar 

D % 

Campos Penteado 

» Coelho Netto 

n B 

D 

u Corrêa Bittencourt 

Costa Silveira 

2 
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Patentes, ProvióOea Sesmari;is Nomes Datas .. 

Prov. de Meirinho do Campo de São Paulo Pedra José de Azevedo ' 25- 7-1756 
n i) > i) 3 » » 27- 1-1757 

'd 

Pat. de Sarg. de Vnluntarios Reaes de São Paulo » » Brito 20- 8-1788 $ i 
2 2 Tte. de Voluntarios de São Paulo > > I  17- 8-1790 1. 

B B *  
m 

Confirmação Pat. de Cap. de Infanteria de São Paulo 12- 8-1801 - 
a ,  

Pat. Real Sarg. Múr de Sertanejos de São Paulo s X P D  2-7-1811 a .  2, ; 
u de Cap. de Artilheria de São Paulo Macedo Moura 28- 8-1728 E 

Nomeação Official Secretaria de São Paulo Martins Cuimbra 4- 9-1765 8 
H Prov. de Escrivão Intendencia Real Casa Fundirão S. Paulo * 17- P-1770 , 

u u s Real Casa FundiFãr> de .São Paulo B 17- 9-1771 ' 
» r Tabellião de São Paulo a Malhias Sigar 

F 
I& 5-1726 e 

n » 2 * >> B 30-10-1727 V; 

n B Escrivão da Casa de Fundicão 19 - 4-1728 

a Tabellião de São Paulo a 30- 4-1728 
B >j x n >> 12- 61729 

Pai. de Alfrs. de Infanteria de São Paulo u Rodrigues Bueno 2- 1-1798 



Patentes, Prorisòes e Sesmnrins Nomes Datas 

Prov. de Prozurador de Causas Auditorios de S. Paulo 

,j ,j 8 em São Paulo 

> >> ' >  » * > > 

Pat. de Ttc. dc IiiEanteria <le São Paulo 

» » Ajud de Iiifanieria de São Paulo 

r Coiifirriiaqão de Cap. de Inianteria de São Paulo 

C~rifirriia~ão de Pat. de Sarg. iWúr ~ l e  Infanl. de S. Paulo 

Pat. de Real Tte. Cel. das Tropas Ligeiras de São Paulo 

» » Alfrs. de Caval.Y de São Paulo 

» Tte. de Caval. de São Paul? 

Pror. de Escrevente J ~ r a m e n t . ~  do Car t .~  Ouvd." S. Paulo 

n >> EscrivXo de Orphãos de SXo Paulo 

Pat. de Tte. Cel. dos I)ragões Cavallaria de S. Paulo 

Alfrs. de Cavallaria dç São Paulo 

Pedro Silva 

Gornis 

B 

a 

Taques de Aliiieicla Alviiii 

Policarpo Abreu Nogueira 

* . 

» Joaquim de Oliveira 
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C O T I A  - N - N 

Pateiitm, Provisões e Sesmariiis Nomes Datas 

C 

Pat. de Alfrs. de Cavallaria Aux. de Cotia 

» » * da Nova Cia. de Ord. de Cotia 

» u Tte. de Orden. dos Indios de Baruery 

Sesmaria Itacolomy (Cotia) 

Pai. iie Alfrs. de Ordcn. da Freguezia de Cotia 

x >> a n » de Sorocamiriin em Cotia 

u n Cap. da Aldeia de São João 

B B B de Matto do Bairro de Cntia 

r » >I Aux. a Cavallo de Cotia 

u >> Alfrs. da 2.* Cia. ile Ordeti. de Cotia 

r » » de Infanteria de Cotia 
» a Guarda M6r de Cotia 
n u Tte. Auxiliar de Cavalln Freg.0 de Cotia 

» s Sarg. Mór de Indios de Mamery 

O T I A  

Agosiinho Homem de Góes 

Alexandre Luiz de Oliveira 

Anastacio Rodrigues 

Anna Paes de Barros 

Antonio de Camargo Paes 

Pontes 
* Collaço (Indio) 

Costa Maciel 

Ferreira Lustoza 

o Gonçalves Cadaval 

» Manoel Barroso 

» Pires 
Mendes de Almeida 

u Mesquita (Indio) 

r )j Alfrs. ilc Orden. rle Cntin Bento Jirsé Rolim 21 - 2-1799 



~~ - 

P;iteiites, Pi,ovisões e Sesmarias Nomes Deitas 

Pat. de Cap. de Orden. do Bairro de Sorocan. iirim 

a * Alfrs. de Orden. de Cotia 

* u Cap. de Cavallaria de Auxiliar de Cotia 

l'at. rle Cap. de Ordeii. da Fieguezia de Cotia 

j, u >> Aggregad<i <Ia Cia. de Cotia 

u . NÚr da Aldeia de Baruery 

B » »  ilos Iiidios da Aldeia de Raruery 

> >, >, » u » de Raruery 

D » u Ordcri. de Iiidios de Baruery 

u » Alirs. de 1iiiaiiter;a <ie Cotia 

Sesriiaria Cotia 

Pat. de Sarg. Mór da Aldeia de são João 

r Cap. de Aldeia dc S5o João 

» Alfrs. da I.* Cia. de Orden. Freguezia dc Cotia 

Bento José Rolim 

r I'edroso da Costa 

Santos Pereira 

P Soares de Carnpos 

Bcrnardo Jacyritho Gomes 

Braz Fernandes Paes (Iridio) 

Daniel de Almeida 

Domingos Pompeu 

Felisbertu Costa GuirnarBes 

FELIZ MACHADO JACOME 

Francisco Dias (Indio) 

Goiiiçs <Ia Silva 
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S A N T O  A M A R O  E S Ã O  R E R N R D O  

Potentes, Provisiies e Sesmnrins X o m c  Dntns 

Pat. de Cap.Agrepado a Cia. de Santo Amaro Manoel Pereira de Sampaio 

u v Tte. de Infanteria de Santo Amaro Pedro Antonio Fagundes 

» r Cap. de Orden. de Santo Amaro 'n Martins Coimbra 

i Alfrs. de Ordeii. dc Santo Arnaro Salvador Leandro de Oliveira 

) Cap. de Ordeii. de Sariio Amaro iMaciel Barbosa 

s .> Alfrs. de Orden. da Frçg. de Sto. Amaro Severino Pinto da Silva 

SESlzmRIA MOINHO VELHO (TANQUE) (S. AMARO) Thomk Alves Furtadri (S. Múr) 

S Ã O  B E R N A R D O  

SESMARIA CASSAQUERA (SÃO PAULO) Alexanclre Barreto de Lima 

Pat. de Cap. Orcien. de Caaguassù I D 

» Y Tte. Auxiliar Ba." Caaguassù (S. Bernardo) Antonio Barbosa de Lima 

» n Cap. de São Bernardo » Y - Alfrs. rie Infanteria d e  São Bernai<lo » Barreto 

>> u Tte. Aggregado Cia. São Bernardo a Caetano Ferrão 



S Ã O  R E R N A R D O  w .4 
m 

Piiieiites, Pi.o\.isòes c Scsm;ii.ias Numri Dedas 

Pnt. de Cnp. Aux. de Pí. da Frcg. S. Rern. R." Caaguassù 

* Alfrs. Orden. Bairro Caaguassu em S. Rcrnardi) 

B B n Fregue~ia São Rernardo 

SESMARTA ENTRE RIO GRANDE E COUROS 

Pat. de Alfrs. Orden. São Bernarcio e Caaguassu 

B 8 2 z Bairro São Bernardo e CaguassÚ 

u Cap. de Cavallaria de São Rernardo 

u » AIErs. d<i Rairrci de São Bernardo 

Cap. de Infant. do Bairro de S. .Bernardu 

SESMARIA SÃO RERNARDO (SÃO PAULO) 

Pat. dc Cap. de Cavallaria de São Bernardo 

3 o Confirmação Posto de Cap. Caval. de S. Bernardo 

» » Cap. Auxiliar de Caaguassú 

SESM.4RTA RIO GRANDE (SÃO BERNARDO) 

Pat. dc Tte. de Cavallaria de São Bernardo 

Antonio Francisco Raruel 

Frcitas Braiico 

Jnaquh  Oliveira Prestes 

Pinheiro <Ia Cosid 

Bento Barbosa Ortiz 

» JosC Leite Pente;ido 

* Orliz de L h a  

>> >> > 

>> j) (Cap.) 

Caetano All>ertrr Ayrcs <Ia Cuiilia 

U » 

Domingos Coelho narri~das 

Duartc Tos6 Vwi Mirnncin c Horta (Cng) 

Elias Antonio Paclieco 
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s Ã o  ~ E R N A R D O  
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I'atçntr,;, Provisões c Scstnnrias Nomes Datas 
- - . . . - - - - - - -- - 

Pat. ile Alirs. de São Beriiardu José Fernandes Ferreira 5-10-1781 

Sesiiiaria Tijiicussu (S. Caetano) Ignacio Ribeiro Fcrrcira (Dr.) 2 s  2-1782 V 

r 
I'at. de ,Ilfrs. .2s.reg~d<i a Cia. rle S. BcriiorJ~> Jesus Moreira 27- 2-1786 

q 
.' h Iiifanteria <ic São Brriiardo .. Joaquini Cezar Ccrquiira I 5  9-1794 4 

6! 
Scs~riaria Kiii (;ran<lc (São Reriiardo) Joaquim Mirancla e Horta 19- 2-1811 "V 

w 
I'at. <le  Cal). ile Inhriteria cle SXo Heriiar<I~> r ivlanr~el da Foiiscca Lcilc 8-11-1790 2 - m 

, 'l'te. < I ?  Cavallariii de São Rernarcto 31- 5-1797 
m 

,' . /\llrs. de Ordcn. <Ic Sã<) Bernardo Nul>rcga ~ l c  AlrneiJa 3-11-1789 r: 
V1 

j> Cap. Auxiliar rle pC cle São Rernardo % Orliz da Rocha (Não teve effeitii) 31.- &I766 1;! 

Sesiliaria Rio Granrle (SXo I3eriiardo) i2larianiia Apresenta+ Franca Horta 1 9  2-1811 5 
,* J 

Sesmaria Rio Gramle (São Berriar<lo) do Carriio Fraiicti Horta 19 2-1811 % 

Pat. 11c Cap. de Cairallaria dc São Brriiardo ,~l:~iioçl Ariloiiio de Araujo 30-~  12--1774 

.> .Alii.s. ile liifanteria de São Hcrnard<i Cardoso de Abrcii 1 6  8-1790 

% Cal). J r  Or<len. de Sio Bcrnardi) c CaaguassÚ Ferraz 2 2  1 1 7 8 3  
u 

Alirs. de Orden. de São Aernardo de Araujo 3- 4-1777 



S Ã O  B E R N A R D O  I? G U A K U L H O S  -I 
% 

I'atenten, Provisões c Sfrmarias Nrimei U;it;is 

Sesmiiriii R Prqiieiio e Petlras 

Piit. de Alfrs. d<i Bairro de São Rernardo 

3 Tte. de Cavallaria de São Bernardo 

Alirs. Agregado Terço Caaguassii S. Paulo 

» » Infanteria rle Caaguassii S. Paulo 

Scs,nar.i:i Rio Grande (São Bernardo) 

Pat. cle Alfrs. da Cin. R." Caaguassii en. i S. Bernardo 

Cap. do Matto de São Caetano cm São Paulo 

» » Alfrs. Ordcn. de São Bernardo 

:> » Cal>. Auxiliar a Cavallo dc São Rcrnardo 

Sesinaii~t Rio Grande (São Bcrnardn) 

I'at. dc Alirs. de Cavallaria de S5o Rernardo 

Manuel Percira C<is(a Zanzalá 

» Joaquim Xavicr dc Toledo 

Jiisé dc Castro 

I V U 

Paula Josepha 

Pedro de Alnieidii Laríi 

» lioberto da Silva 

Salvador Leite Ferraz 

Marques BrandXo 

Thcreza Jac,yntha Franca Horta 

Vicente Francisco d;i Costa 

G U A R U L H O S  

Prov. de Guarda Mór de Guarulhns Antonio Alves 

Pat. de Cap. dc Orden. de Guarulhos u de Siqueira 





C: 11 A l i  I T  I .  H O S .I 
L. 
P 3  

P;iteiites. ProvisOcs e Seirnarias Nomes D;i t;is 

Pat. de Alfrs. da Cia. da Villa rlc Conceição Felippe Gomes 1 8-1733 

r » Cap. do Malto de Guarulhos * Pires 5- 5-1733 
P 

a n Alfrs. de Orden. de Guarulhos Felix Joaquim de Almeiila 3 0  8-1796 2 
2. 

* Cap. de Ordin. de Bom Successo em Guarulhos 11- ;i-1798 ,* 
rn 

» n Alfrs. de Guarulhos Ordeii. u Silva Rueno 15 -11-1806 z 
u e Cap. de Cavallaria de Guarulhus Francisco Antonio rlc Souza 27- 5-1789 2 * 

m 
B » Confirmacão de Cap. de Guarullios 28- 4-1791 $ 

v> , 
* Alfrs. de Infanteria de Guarulhos Borges I'ircs 8- 5-1797 n 

rii 
Prov. de Guarda MAr de Guarulhos Furquirn rlc Cndpos 12- 6-1788 

I 

Pat. de Alfrs. de InEanieria de Guarullios Lean<lrii 5- 4-1791 E 
t.. 

D D Cap. de Orden. de Guarulhos u Lenie de Mornes 2.1- 7-1806 2: 
» u Alfrs. Auxiliar a Cavallo de Guarulhns Lourenço Cintra 10- 6-1766 

s r Tte. Aux. de Cavallaria de ConceiçXo 16 - 3-1771 

i. .> Cap. de Caval. de Auxiliar Guarulhos i 
7- 5-1776 

B Alfrs. de Guarulhos Luiz de Brito 31- 5-1766 
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J U Q U E R Y  .I P m 

Patentes, Provisõcr e Sesrnari;,~ Nomes Datas 

-- - ~p 

I'at. de 1.0 Tte. da Cia. de Juquery 

B Cap. Auxiliar do Bairro de Juquery 

D Alfrs. Ordçn. de Juquery 

B s Auxiliar de Juquery 

Cap. das Entradas de Juquer ,~  

Scsiiiaria Cassea (JuquçV) 

Pai. dç Tte. Auxiliar pl. da Freguizia de Juquery 

s Alfrs. de Infanteria dç Juquer,y 

u r Tte. da Freguczia de Jiiyuery 

» P Cap. de Ortlcn. i e  Estra. de Cantareira (Juquery) 

:> D da 2: Cio. de Orden. de Juquery 

Y 4 » de Orde~l. de Juquçry 

u » da 2.& Cia. de Orden. da Freg. de Juquery . Alfrs. de Ordçn. de Juquery 

Prov. de Guarda iyZ;>r de Juquer,y 

Antonio Silva Ortiz 

Bento da Silva Lopcs 

Custodio Corrka da Silva 

Domingos Luiz Cabra1 

Faustino Pedroso da  Cuiilia 

Francisco José Saiiipaio Peixotv 

Pçreira Pailiçco 

Ivo Jus& da Cunhá 

» > > > »  

João Leite Peiilçado 

Joaquiin da Cunha Leme 

i Ferreira da Silva 

José dç Araujri Ferraz 



J U Q U E R Y  

Patentes, P~.ovisC&s e Sesmarias . N n m  es D n t n s  

- 

Pat. de Alfrs. rle Orden. da Freguezia de Juquery 20 2-~1813 
I 

Jose Antonio Fernandes 

n \> Tte. de Infanteria de Juquery 2 Cunha Alireu 17-12-1788 , 
r 

» j, Cap. de Infantcria ilc Juqueiy B >> 9-5-1789 ,*' 
i j> Ttc. de Infanteria <I<, Juquery » Raposo Lcmc 3 4- 3-1790 9 

" 

illfrs. da 2.:' Cia. de Ordeii. da Villa de Jiiqiiery » Joaqui:m Rodrigues 15-10 1821 a 
J 
O 

» . de Ordcn. de ruquery > Manuel da Cunha 6- 2-1804 3 
V1 " " » >> !> » Perlro 'Ia Cuiilia 27- 4-1796 ;' 
m 

* » Cap. ilc Orileri. ile Jugiiery x D >> >> 18- 4-1803 F! 

n i, :> » » x 2 >j D l i --  3-1805 $, 
% 

s n n  » >, Pircs clc Alincidn 9- 3-3796 

» i » Siqiieira Camargo 4- 8 1773 -1; 

Pmv. deGda. i"IRrdosCampos Uvutuquera no pí. Rio Juquery Luiz Alvcs de Siqueira I I -  8-1 788 

» r »  a de Juquery Manuel Antonio Barreto 22- %I778 

Pat.  ile C'ap. do iNatto rle Juquery Fcrrrirn 20- 3-1748 
-a 

a . Alfrs. de Infanteria de Juquery L7iccnte Vicirs clc Olivcira 3-10-1731 0 
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Piitrtites, Provisfics e Sesrn;iriiis Nliriies Datas 

Pat clc Cap. <le Orden. de N. S. do O' 

B , > Tnfaiitcria dc N. S. do O' 

r Alfrs. de Orden. da Frcg. de N. Senhora do O' 

J A R 

Pat.  de  Alfrs. do Bairro de Jaraguá 

.- Tte. di: Cavallaria Auxiliar de raraguú 

U * >> >> 

» * Allrs. de Orden. do Bairro JaraguH S. Paulo 
» Tte. de Cavallaria de Jaraguá 

B B » dos Dragões Auxiliares de JaraguH 

D Cap. da Cia. dc Jaraguá 

» Alfrs. de Cavallaria de Jaraguá 

n Tte. da Cia. de Jaraguá 

>. a Cap. da Cia. de Jaraguá 

r ., Corifirmaqlro Cap. Bairro <I« Jaraguá 

Manliel Jesíis Costa Cintra 

» Joaquim Leite Pentea~lo 

A G U A' 

Aiitoriio CorrCa Raptista 

n 

4 Pereira de Araujn 

Francisco Cainargo Paes 

Lopes de Araujo 

Joaquim Coelho Duartc 

Josí. Antonio de 1,acerda 

» Joaquim de Sampaio 

Moreira 

Luiz Antonio dc Siiuzn 

n » » » 
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D I S C U R S O  
PX<)-iUNCIADO P E 1 0  

Dr. Antonio Pompèo 
QUANDO RECEBIDO NO INSTITUTO COMO SEU 

SOCIO EFI ECTIVO 





I ooo ooa ooo?<r>or>ooooooi> , < i < >  3 oi,oii~ao<i<ioorio..oooii<io;ii,noo.: u ,r<iooooo I 

D i s c u r s o  

Sejam as minhas 11riineii.e~ palavras de agradecimento 
aos dist,inet,os memhros deste Instituto, conservador do nosso 
brilhante passado historicn, pela extrema bondade que reve- 
laram quanto á minha admissão ao seu convivio scientifieo ; 
sejam essas palavras de prazer e com praze,r, porque, com toda 
a sinceridade de minha alma o affirrno; jfi niuito apprendi na 
convivencia, apenas de poucos dias, com alguns dos illustra- 
dos eonsocios ; sejam tambem de sympathia pela alegria que 
existe nesta sala e por mim percebida no olhar de cada um 
dos meus queridos ouvintes - prova evidente de que são 
coroçóes bem forniados, que tiido observam com amor. 

Os discursos, em sessão soleinne, devem sempreser lidos, 
para que se evitem os arrebataineiitos da palavra falada e 
para que se ca.stigue, tanto quanto possivel, a maneira de 
expressão 

Eis porque a alegria hondose, ha pouco por rnirii refe- 
rida, eIn nada podendo aiigmenter o valor da substancia e d a  
fórmx do meu discurso, contribuirá, entretanto, 11arn inino- 
rar o sacrificio dos picscntes, porque essa alegria me f a r i  



dizer com vida a orientaçáo historica que se adapta aos meus 
estudos philosophicos. 

Nunca serão ohjecto rlc rninhas cogitações as poeiras 
da hist,orin, e sim os factos qiic contribuiram e que contribui- 
rão pzr?, as nio(1ificações socizes da nossa patria, oii qiic cxer- 
ceram c) seu influx? para a permaneiicia de uma detwminada 
condição liist,orica : nunca investigarei 8, estatura phhysica, o 
nuiriero de arinos dc rida, os dissahorcs pessoacs de um caci- 
que Tihiriçfi : sendo uni facto acceito a grande fortuna dn 
padre dr. Guilherriie Pompêo de Blirieida, nunca discutirei 
ter sido ella o doilro, o11 triplo. ou mesmo a riliarta, ou a quiri- 
ta parte do quanto foi descripto por Pedio Taquea, e muito 
nieiios perderei o meu tempo em investigar, duzentos e tan- 
tos annos depois, o iiuniero de garfos e de facas de prsta que 
possuia o illustrc sacerdote paulista ; nunca lançarei as minhas 
vistas sobrc a niaior oii nienor indigencia de Keijó, hastando- 
me sabcr que foi pobre ; nunca entrarei na vida. intima dessa 
grande dama do Imperio, a marquega de Santos, e muito me- 
nos pliantasiarei sua existencia, providencial para a nossa 
nacionalidade ; nunca descreverei a maior ou menor obedi- 
encia do padre Bento Pacheco á auctoridade ecclesia.st.ica, 
nunca cuidarei do temperariiento nervoso de uiri padre Chico; 
que, num certo momento de sua mocidade, quasi perdera o 
juizo, por se ter visto privado do café e do fuma ; e nunca in- 
vestigarei si o corpo existente na cathedral de São Paulo é 
ou não do grande bispo Dom José de Camargo Barros, porque 
a Egreja, a mais interessada no momento para julgar do caso, 
o acceitou como tal. 

Empregarei, senhores, o mlximo esforço da minha intel- 
ligencia, e com grande prazer, porque tambem s9u paulista. 
afim de investigar sobre a eontrihuição predeterminada ou 
não, de alguns viiltos notaveis da nossa terra e m  nosso bene- 
ficio : Tibiriçá, o defensor ; padre dr. Guilherme. Pompêo 
o confortador ; Fcijó, o unificador ; marquem de Santos, o 
poder moderador dos soffrimentos ; padre Bento Pacheco, 
o symbolo do fraternizador her3ico ; padre Chico o glorifi- 
cador ; e Dom José de Csniaigo Barros, o abençoador da nos- 



sa naci,~nalidade. Em outras occasiões, cuidarei de notavcis 
varões, como José Bonifacio, o libertador de nossa patria : 
Carlos Gomes, o cantor da nossa natureza ; Almeida Junior, 
o pint,or das nossas bandeiras ; Fernáo Dias, o fidalgo bate- 
dor das esmeraldas ; Vicente de Carvalho, o estylizador dos 
nossos mares ; padre Barthslomeu, o rasgador dos nossos 
ares ; João hfèndes Junior, o purificador da nossa justiça ; 
Amador Bueno, o auto-desacclamador do primeiro rei ; e 
Pedro Taques, o historiador soberbo da nossa raya ! 

Senhores ! A sociedade paulista seria cnmpletamente 
outra, si nã3 fosse a bravura do cacique Tibiriçá, na defesa 
de Piratininga contra as nações confederadas. Si vencessem 
estas, fat,almente teriam sido trucidados os vultos eminentes 
daquella epoca, genros, alguns, do gra.nde e valente cacique 
primeiro paulista que defendeu a Cruz de Christo : e, como 
poderiam existir agora essas principaes familias do nosso Es- 
tado, e tambem muitas dos Estados de Minas, Paraná e Matt.0 
Grosso, caso, num certo momento, tivesse desapparecido 
aquella geração inicial ? Si quasi todas as familias de hoje, 
notadamente os Camargos, têm nas veias o sangue do grupo 

' patriarchl do grande cacique, foi TibiriçB, concluo, o grande 
defensor do troneõ de que desgalharam os bandeirantes. 

Senhores, qual seria a situação de conforto socisl dessa 
raça de bandeirantes, si o padre dr. Giiilherme Pompêo de Al- 
meida, potencia financeira para e Bpoca não tivesse, com os 
seus representantes commerciaes em Santos, Rio, Bahia, 
Lisboa, Porto e Roma, proporcionado ao povo de Piratinin- 
ga um commercio civilizador, um commercio portador do bem 
estar social ? l h e  paulist,a, senhores, que tinha as honras de 
bispo, contribuiu como banqueiro dc dezenas de bandeiras, 
e como organizador de outras, por conba propria, pois muitas, 
por determinação sua, venceram as mattas virgens, os altos 
montes, os tenebrosos selles e os eiieachoeirados rios do, 
nossos sertóes, sem se deixarem vencer pelo sol, pela. chuva, 
e pelos guerreiros das tribus indigenas. Contribuiu, assim, 
esse uotavel padre, para o recug do meridiano, e portanto, 
para o augmento teriitorizl do Brasil, por ter sido essa con- 
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quista obra dessas nieonias bandeiras. O padre dr. Guilhernie 
Pompêo foi um dos grandes confortadores d-. nossa naciona- 
lidade, notadamente porque esse conforto não foi só inaterial : 
o notavel sacerdote, entre out,ros bens, deixo11 aos jesuit,as 
a sua bihliotheca, que forrou os muros de uma das salas do 
collegio da Companhia de Jesiis. O conforto que elle dispensou 
foi niaterial e int,ellectual, social c espiritual. 

Como rã:, estaria dividida e sub-dividida essa iiaciona- 
lidade, si, de paes incognitos, rião tivesse surgido esse valente 
patriota, o padre Diogo Ant,onio Feijó, o regente do I m ~ e r i o ,  
que vencendo a anarchia no Rio, e vencendo nas provincias, 
fez a integridade de nossa terra - Feijó foi o grande uni- 
ficador ! 

E; porque náo encontrou Fcijb essa nacionalidade já com- 
pletament,e desaggregada, cornpletamente destiiiida pelo ca- 
i.actcr violento de Pedro I'? Porque, entre outros factorei;, ha- 
via essa iiotavcl dama do Imperio, a inarqueza de Santos, 
que cdmbatia e colera violenta. e os impetos perigosos do 
primeiro Imperador at6 mesnio nos casos em qne ella era a 
propria vict,ima. Kdo intervindo directarnente nos negocias 
puhlicos do Brasil, dona Domit,illa de Castro, torcendo, pela 
sua bondade, c caracter do chefe do Estado influira, como 
poder moderador, para que Feijó ainda pudesse encontrar 
a nacionalidade cm condições de salvamento - foi a inarque- 
2% gra,nde protrctora: talvez sem que o soubesse, do povo 
brasileiro ! 

Senhores ! a união, garantia suprema da nacioiislidade, 
quer seja a resultante da raça perfeitament~ unifieailu, ou 
de uma Constit,iiição que cent,ralize, ou inesiiio, da a q ã o  
energica de um Feijó, far i ,  não ha duvida, a opulencir. da  
patria, fará que 1) solo dê fmttos ein abundancia. Essa união 
material, entretanto, não será hastante, porque unicamente 
a ahundancia de fructos nãg faz a gloria de uni povo ; iieces- 
sitariios, n io  sb dos braços que produzem fructos, iiim t,am- 
beiii de corações, iião import,ando si humildes conio a r ide-  
t z ,  si ostentadores da sua belleza como a rosa, precisanios da 
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fiaternidade heroica de um padre Bento Parlicco, cujos bra- 
ços cultivaram o fructo para a garantia da vida presente. e 
cujo cnração, refugio para os infelizes, obteve violetas e rosas 
que lhe proprocionararn a vida eternii. - o padre Bento 
Pacheco t,inha coração de brasileiro ! 

Infeliz do povo que não pode cantar :ts grandezas dc 
seus filhos, porque a grandeza d . ~  patria é exclusivamente 
medida pela grandeza moral e intellectual daquclles ; e o Bra- 
sil a16m de centenares de verdadeiras glorias, t,eve esse p.%,dre 
Chico, que mais elevaria a nossa naciona.lidade, si tivesse pii- 
blicado os seus discuros como o fizera cnni a sua m.>nuiiiental 
conferencia do centenario de Anchieta, onde o sacerdote 
paiilista se revela superiar a Vieira - nionsenhor Yrancisco 
de Paula Rodrigues foi um dos glorificadores da nossa raça ! 

Para a garantia suprema dessa raça, defendida por Ti- 
biriçá favorecida pelo padre (ir. Guilhernie Pompêo de Almei- 
da, unida 'pela energia de Feijó, conservada, entre outros 
faetores, pela bondade da marqueza de Santos, fraterniza- 
da, ao menos como typo de fraternizaçXo futura, pelo psdrc 
Bento Padieco, c glorificn~la pelo genio de uni padre Chico, 
era preciso que apparecesse uin represent,antc de C'hristo, 
conio Don José de ('amargo Barros, para que, nas ruas de 
São Paulo, do seu carro, abençoasse a todos que encontras- ~. , 

se, cnmo de facto sempre o fez : clle, reprodiizindo o facto 
historico do Filho de Dcus, que inorreii perdoando a huiiiani- 
dade, t,eve a supretnn ventura de poder morrer abençoando 
brasileiros que tamhcni morriam ! 

Senhores ! Temos nessas sete glorias nacionaes os typo 
represent,ativos da dejesa, do oui.0, da união, da delicadeza 
feminina, da jralerriirlade hwvica, do snber e da ~ e l i g i i i n ,  elc- 
mentos essenciaes para a pandrea dos poros ! 

Hoje, seiiliores, precisamos de verdadeir~s batalhões de 
caciques Tibiriçj para. a defesa da nassa nacionalidadc : de 
poteucias financeiras, hcni entendido, de institutos haiics- 
rios perfeit,amente orgunizados, coni o niesino prestigio eco- 
nomico, do padre Pornpêo, na siia época, afim de se augnientar 
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o progresso iiizt,erial da N a ~ ã o  : precissnias senhores, rcaffii- 
mzr a iinifica~ão iniciada por Feijb, e ,  para isto, combater 
o vicio de descent,ralização, trabalhando-se, em especial, pela 
unifimção da justiça e da lei eleitor21 ; necessitamos do poder 
muderador dos c.oraç«es femininos, afim de se acalmarein 
as paixões contrarias :I concurdis entre brasiieir?~, e, unido, 
esse poder ao  coração piedoso de um padre Bento Pachecs, 
refresczr corii petalas de rosas as chagas dos infelizes ! E: mais, 
sciihores, relembrando os grandes varõen que nos vierarri do 
Iiiiperio, synthet,izadas n?s padre Chico, essa gloria n.%c.ional, 
typo zdmiravel da unificrção do saber, devemos propagm 
a necessidade do rcstabclecimento dos est.ud?s philosophi- 
cos nas escolas superiores, e levantando os nossos olhos para 
o Todo Poderoso, pedir que as luzes espirituaes de uni Doii 
Jcsé de (:amargo Barrgs, que viveu abençoando, e que morreu 
abençoando, concorram para o progresso supremo desta pn- 
triz, deste poro hospitaleiro e ham, desta terra dadivosa, 
mnter de majestade e de prodigio, que 6 orgulho de seus filhos 
e teni nos seus climas rrguço carinhoso para tod2,s as nacio- 
nalidades." 



DISCURSO 

Dr. Affonso J. de Carvalho 
A 0  i 0 M K  POSSE L><> CARGO 1>E 

V!CE~PRiIIDENTE I,<> Ih-WITLTO 
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Discurso 

Exmo. snr. Presidente : 

Presados consocios : 

Quando, ha muitos annos, respondia eu neste augusto 
sodalicio, á saudação de um illustre ctrnfrade a proposito 
de minha posse como socio correspondente do Instituto, pro- 
curei descrever o papel saliente que esta nobre aggremiação 
representava no scenario da vida social do paiz. F rememo- 
rei então que o Instituto Historico e Geographico de São 
Paulo se constituira sempre em depositario fiel das tradi- 
ções e um-guarda avançado experto e sempre atteuto ao meno- 
signal de perigo, para dar o alarme, si aventureiros rebuscar 
dores de nosso passado regional ousassem atacar o redncto 
dessas mesmas tradiqões, afim de deturpal-as. E eu concluia 
assignalando qiião grande honra advinha a quem se alistas- 
se na fileira dos bravos combat,entes defensores da historia 
paulista, desta nossa clangorosa historia, que, por uma ex- 
tensão natural de seus valores, quasi que podiamos confundir 
com a historia patria, tal a sua influencia na formação geral 
do paia, ao ponto de não sabernios onde ficam os limites da 
historia regional e onde apparece o que possa, pertencer, in- 
dependente e autonomo, aos restantes departamentos do Bra- 
sil. Pois bem, meus caros confrades; residindo por a rluello tem- 
po kem onge, na comarca de Franca., mais longe ainda me 
achava do scnhar com este gaudio envaidecedor de iim dín 



vir assentar-me á mesma mesa onde personalidades das mais 
illustres, dentre as investigadoras do passado, fulgirani, glo- 
riosos, quer como fundadores da associaçáo, quer como conti- 
nuadores da bravura dos primeiros invenciveis t,rabalhado- 
res. O esforço da pleiade illustre dos primeiros dirigentes não 
deveria soffrer jamais uma solução de cont,inuidade. IC dahi 
a minha emoção, a.o reconhecer intimamente a carencia. de 
credeiicines para vir occupar o posto que vossa generosidade 
nie destinou. Claro está que não ponho eni linha de conta as 
niodestas narrativas historicas que hei feito de va.rias cidades 
onde exerci a judicatura. E, na confusão em que vossa bonda- 
de porvcntura imprudente me deixou, não vos pgderei paomet- 
ter outra coisa sinão que me esforçarei por que não se desa- 
ponte em demasia a vossa confiança. Frenio, entretanto, ao 
imaginar que ora me assento junto W. cadeira por tantn tcmpo 
occupada por unia daa personalidades mais distinctas da 
geração dos alentados lidadores da historia regional paulistana. 
E neste dia em que tomo posse do honroso cargo de vosso 
vice presidente, sinto como iirii dever não calar esta allunão 
homenageante á peregrina individualidade do presidente ex- 
tincto, que se agigantava entre nós como um dos mais lidi- 
inoe representantes da cultura historica de nossa terra. Sua 
operosidsde iinmensa e proveitosa já a descreveu com maes 
tria a palavra sempre fluente e persuasiva de nosso illustre 
confrade Dr. Julio de Faria, e a inim apenas me cabe agra- 
decer á memoria de Affons:, de Freitas as doces horas de cnio- 
çáo que devo ao arguto historiador lendo os seus livros, onde 
se projecta o intenso amor, que sempre dedicou 6 terra de 
seu nqcimento. Curvo-me reverente ante a effigie desse 
vulto eminente, que, mais do que qualquer de seus conternpo- 
raneos conhecedores de nossas coisas e de nossa gente, se compe- 
netrou da tarefa nobilissima de defender a historia paulis- 
t m a .  Foi elle sempre o grande evocsdor, que nos trazia re- 
surgido, a passar por deaiite dos olhos maraviihados, o sce- 
nario da vida regional de >utr'ore, com sua sinceridade in- 
genua de cidade pequenina, onde a civilisaçáo se foi abrindo 
de vagar, em botão mimos?, sem deixar vaticinar ent,retanto 
o futuro desabrochar suinptuoso, que se traduziria pelo rs- 
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psntoso pr>gresso da actualidade. Era o desteniido mergu- 
lhador da Historia, capaz de dercer ás profundidades iiizis 
escuras, afim de arrancar das concavidades rochosas de um 
abysmo de difficuldadea a perola de qualquer verdade procura- 
da. Era o magico incomparavel bem differente dos outros 
magicos mystificadores do real, pois elle, ao cout,rario, conse- 
guia transportsr a propria realidade dos dias idos para os dias 
presentes, vencendo as leis do tempo e do espaço, e, permit,tin- 
do que reviss'emos realmente, como o haviamos vist,o em nos- 
sa iníancia, os homens e as coisas de uma epocha remota, cuja 
louçania e singeleza nos encantavam. A esse homem cujo 
valor incorifundivel tivemos a ventura de ver relembrada com 
justeza pelo eminente confrade a que ha pouco me referi, 
eu não podia deixar de render um preito de admiração sin- 
cera no dia que me assentava perto da cadeira que elle tanto 
dignificou e illuminou com as luzes de seu talento e de sua 
erudição. E permitta-me tambem, snr. Presidente, que eu 
saude em V. Excia o distinct,~ auxiliar que sempre foi nesta 
casa dos esforços de Affonso de Freitas, no designio de curi- 
servar na alma dos associados o fogo de enthusiasmo sem O 

qual collectividade alguma logrará prosperar. V. Excia, pelo 
entranhado amor que consagra aos interesses do Instit,iito 
Historico de São Paulo, bem merece n~ssos'applausoso. Trans- 
pirou sempre dos discursos de V. Excia, ao rememorar o valor 
dos consocios fallecidos, o mais elevado interesse pela asceii- 
ção do nivel da actividade comnium em prol da mais bella 
das instituiças patriot,icas, a saber, a que se incumbe daguar- 
da d~ tradiçóes de nossa terra. E si conseguirmos tomar como 
norma e modelo a actuação de V. Excellencia, cert,o não esmo- 
recerá jamais o ardor necessario á realizlis.%çáo dos grandiosos 
fins desta magnifica ausociação. 

Conservemo-nos fieji;, sim, meus senhores, ao pensa- 
mento de todos esses varóes inclitos que vem aureolando de 
fulgores a vida do Instituto Historico de Sã3 Paulo. A'quel- 
les que puderem, á maneira do esforçado Freitas Junior, 
esse joven e brilhante cantinuador das qualidades eminentes 
de seu pae, dedicar ao Instituto o melhor de sua actividade 
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efficiente, tornar-se-i sem duvida a tarefa mais bella e innis 
gloriosa. A38 que, entretanto, canio eu e outros quem sabe, 
d e v i d ~  h angiist,ia do tempo ou Bs cxigencias de uiiia profissão 
absorvente, não se der a ventura de poder servir pelo tra- 
hdhn pacicnte aos mais elevedos interesses deste gremi?, res- 
tar& o empenho de cerrar fileiras em torno dos grandes chefes 
e applaudir todas as boas iniciativas da associação. Nern a 
idade os impedir& de consagrar apoio a t,iido o que convier 
R collectividaiie. Os vclhos syinholos se convertem ern ideas 
ni.iças quarid? se lhes não apaga a chamma do amor que os 
aquece. Os \rclhos ideaes serão sempre moços quando procu- 
rarern irnianar e conciliar as visoes do remoto passado com 
as visões palpitantes do presente. Ha ent,áo uma perpetuação 
de calor juvenil. Como deveis saber, caros confrades, havia 
outrora eni uma varzea desta capital, varzen hoje transfor- 
mada eni parque rico e formosissimg, uma pequenina ilha 
que os paulistanos de 1875 denominavam poeticamente Ilha 
dos Amores. Era u m  est,reito recanto risonho e florido da 
Peulickii. O visit,ante passava uma recurva ponte e logo. en- 
contrava, na entrada da ilha, uma columna esguia encimada 
por unia linda estat,ueta, que representava a figura de uiii 
pngeui da Ren~scença, com seu traje caracteiistico, uni gorro 
ni. cabeça, urri agudo puntial na cintura, a drxtra pousada 
na ilharga, emquant ,~  o hra,ço esquerdo envolvia uma lampada 
destinada a alluiriiar, nar noites paiilistsnas, as f lore  dos 
canteiros, e os bosques, e as veredas arenosas do jardim. Veio 
depois o progresso. As aguas, a ilha, as flores, a y ~ n t e ,  o hos- 
que marginal - tudo desappareceu no vortice do tempo. Só 
restou o pagerii, mercê de alguem venerador das tradiçóes. 
Tranaport,ado dalli successivainente de um ppnto para outro 
d?. cidade, elle ainda hoje se encontra em um dos largos desta 
capital. Vel-o-eis ainda hoje todo enferrujado, todo eseiirecido 
pela poeira de yuasi sessenta annos. Blas o seu porte é sempre 
o mesmo, sempre garboso, B o pagem sempre moço, a lembrar, 
n?< siia peregrina elegrtncia, as emoçóes fortes de nossa meni- 
nice quando nos extasiavamos á entrada da. encantadora ilha 
deante da belleea das eiras, onde os cravos desabrochavam, 
eiriquanto as arvores siissurrzvam de leve, e tiido era sereno, 
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em torno da graciosa figura mediavel. Pois sejariios, nós a 
quem chamam velhos, c3mo esse pagem, que, atravéz do 
tempo, se conserva erecto no seu pedestal, sempre joven e 
esbelto :. ainda quando immobilisado o esforço pelo effeito das 
circumstancias, ainda quando não possamos servir activa- 
mente aos elevados interesses da associaçá? brilhante a que 
pertencemos, cumpre que conservemos a alma sempre moça 
para, symbolizando embora o passado, irmanarmgs as emo- 
çóes ingenuas de outrora com as emoções grandiosas do pro- 
gresso immenso presente, que tumultua nas arterias de nossa 
grande e querida cidade paulistana. Nossos applausos não 
serso menos ardentes para apoiar as iniciativas que se f3r- 
marem neste soditlicio. 

E, com estas palamas, agradeyo, senhores eonfrades, pro- 
und amente sensibilizado, a honra que me conferistes. 
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Um manuscripto do capitão An- 

tonio Dias Baptista Prestes 

O relatorio que a seguir publicamos, foi encontrado tam- 
bem em nosso Archivo, quan.<lo dernos inicio aos serviçosde 
sua reorganisação. J a  nos referimos a esse documento no estu- 
110 das "entradas" promovidas pel« Barão dc Ant,onina. 

O seu interesse é relntiro, pois apenas drscreve os acci- 
dentes de uma viagem pursniento commcrcial. Dcscobertaa via 
decommunicaçãoentreolitoral e Matto-Grosso, eranatural que 
o Barão quizesse experimental-a prat,icanient.e, niandardo, 
como mandou, para Cuyahá, um primeiro carreganiento íle 
mercadorias facilmente \rendavcis naqiiclls praça. 

O resultado dessa expedição deveria fornecer-lhe dados 
seguros sobre a possibilidade de cnmrnercio regular com a Pro- 
vincia longinqtia. Pelo que ae colhe entanto do Relatcrio, a 
viagem redundou em verdadeiro dr~as t re ,  dezaconselhando ., 

qualquer nova tentat,iva. 

A leitura desse documento peimittirk iima idca I~astante  
nitida das difficuldades trenicndas que apresentavam os ser- 
tões, ern epoca não muito distantc da nossa. 

A Revista deve ao Snr. C a i ~ i ~ o s  Aguiw o arduo trabalho 
de passar a limpo esse nianiiscnpto, darnnificado, e d e  
leitiira rcalniente difficil. 



~~. ~ J A G E > I  DO CAPITÃO ANTOKIO DIAS PRESTES E SEU IRMÃO 
MAXOEL DIAS BAPTISTA PRESTES DESTA PROVIXCIA DE 5x0 

PAULO a CUYABÀ TU 21 I>E ABRIL DN 1851 !1) 

Tendo o esmo. senhor Barão de Ant,onina conseguido 
ahrir uma nora via de communicação desta Provincia com 
a de Cuyahi, entrando pela Fortaleza, districto de Cast,ro, 
e rle S5o Jeronymo ao Jatahy, Foz do Tibagy ; 
e querendo mostrar 3 reslidade de suas descobertas, empo- 
hendeu mandar para 3quella Provincia, um carregament,~ de 
sal, e outros generos proprios para os baixos Paraguay : cst.an- 
do nesta prontação procurava huma pessoa para a encarregar 
de hir e de lhe espor digo dispor, achou um meu tio Miguel 
João de Castro e m a ~ d o u  este que fosse ao Jatahy para 
apromptar 3s canoas, e este para Ia seguio commais doincom- 
panheiros, no sertão antes de chegar no Jatahy foi a comitido 
dos Indios Coroados, e como estivessem bcm montados, dis- 
pararam alguns tiros e voltaram, sem. . . . . . e voltaram orori- 
zados, e não qiiizerarn mais voltar, e espalharam a noticia do 
occorrido ninguem mais qriin tomar este cargo. Nest,e mesmo 
tempo chegou dos haisos Paraguay o sertanejo Joaquim Fran- 
cisco Lopes trazendo 47 Indios Terenos encomendados por 
sua Exa. para tal monçno todos praticas e canoeiros, ganhando 
cada um 7$500 por mez; apurou ainda mais sua Excia. e então 
veio a minha casa e fallou-me na viagem e me fez muitos offe- 
recimentos e que eu lucrava muit,o e com@ tivesse vontade 
de fazer unia riagern porque negociava em pouca escala com 
fazendas. . . . . .e  estava at,ranado nas minhas cobranças de- 
vendo no Rio cc-rca de 5:000$000 e mc deviam mais de 9 (no- 

, . 
ve) acceitci a offerta as hôas propostas do senhor Barão. 

~. Fui ao Piritiiba fazendade siia Excia. para contrsctar essa via- 
gem e fui recebido com muito agrado animoii-me por muita 
prosperidade e que dava-rne cem mil reis mensaeb e que en 
podia levar encostado 6 monsáo o resto de meu negocio scm 
fazer despena, dei-lhe palavra de hir, e fiz-lhe lima observação 
se podia deixar alguma quantia fiada, disse-me que ao Major 
João José Gomes podia deixar at6 todo o carregamento, pen- 

(1)  - M;inuscripto ofleiecído no Instituto pelo Sr .  Domingos JosC 
i\'ogueirn Jagiiaribe. 
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s a ~ . d o  e fazendo eu de um novo explorador ~isse-me que para 
mim era melhor dez por cento, e que os generos que mandava 
podia duplicar e que meu lucro era melhor, e que a receita 
éra c& 5:000$000 e que se vendia carga de sal a 80á000 oi- 
tenta mil reis e que mandava cerca de sem cargas (100 cargas); 
assim enganado acceit,ei os 10 por cento e acertamos o trato, 
e voltei a minha casa e cuidei eni saldar o meu resto de nego- 
cio que andou em treis contos e tanto; wlgarisado essa minha 
empreza tive de minha farnilia e a~nigos muita opposição e 
conselho que tal viagem não fizesse que éra muito perigosa e 
arriscada, que havia cachoeiras perigosas, Indios brabos, que 
éra uma loucura minha, ~nais  tendo já dado a palavra, tuão 
desprezei, pronpto tudo fui clespidir-me de meu pai e mãe, 
meu pai ja sentia-se doente, depois tamhem de não approvar 
essa. minha viagem, e vendo que eu não podia mais faltar e 
mesmo percebendo eu resoliito, nie disse então mandai dizer 
uma missa ao divino espiiito santo e oiiça e cmfesse, acho 
bom levar vosso Irmão Manoel para não ires só, meu irmão 
offereceu-se e que estava prompto, acrecentou ainda com 
lagrimas e vôs abençoou e nãomeacham quando voltarem mais 
vivo tenho certeza nisso, feito o que onosso pai recomendou, 
seguimos para Pirituha a receber a factura e firmar o contra- 
to, e seguimos para o embarque, pasamos pela Fortaleza de 
Monte Alegre lagoa fazendas do Cel. Manoel Ignacio e dalli 
a São Jeron >mo, onde estava um administrador de sua Exia 
José Raymundo Cunm meu compadre a este levei uma carta 
do Senhor Bárão para dar-me o preciso e um negro cosinbeiro 
de nome Elias do Porto, entregou-se o negro e mais nada pedi- 
lhe ~ a n e l l a  e mantimentcs respondeu-me que eu podia comer 
no tacho com os Indios ; respondi-lhe só com sua estupidez 
póde sahir uma resposta dessa, eu participarei ao senhor 
Barão a sua resposta, affligiu-se e mandou-me um caldeirão 
e uma caçttrolla, como estava ancioso a chegar no Jatahy 
adiantei-me com o negro, e procurando saber o pouzo que ha- 
via esperar pelo conductor de meus cargueiros, disseram-me 
que éra na serra da Bôa Esperança disse en.tão ar, meu condu- 
tor que la hia esperar, chegando ja tarde alli esperei e matei 
um. . . . . . anoitecemos e sempre com esperança que os car.qei- 
ros chegassem, e nho appareeeu, tivemos de passar sein ceia 



e sem coberta e um frio enorme, coniemos o passsro sem sal. 
a outro dia ja tarde é que chegou os cargueiros e (lalli fomo.? ao 
Jatahy onde estivemos treis mezes, e nesse tempo pamiyiios a 
Jacíi e Peixe assado para o dia só sal e polvora e chumbo por 
ser tudo novo, e com essa demora. satisfazia-nos em caçar 
que hzvia em muita abundancia, onde um dia Lopes foi Rin 
acima e pqz no Matto uns Cachorros b2rnentos e Iógo na nos- 
sa frente hia descendo Rio abaixo um veado, eu convidei um 
camarada que tratava-mas Fabio para hirmos pegar o veado 

.esteve pronipts mais no Porto havia r m a  pequena canòa fei- 
t a  só a machado assim mesmo embarquemos e seguimosatras 
ha ver se alcançava o dito veado, e Ibgo uma Cachoeira, no 
piirneiro tombn de agua a canoinha foi ao fundo e b3iou, e 
fomos rodando apoiado nesta e a cachoeira era de meia legua 
de extenção e como nossa delligeiicia erabatendo os pés leval- 
a para a terra e assim fomos de tombo em tombo pela carhoei- 
rs, abaix? atE que conseguimos relar ern huma figueira que 
os ramos banhava e disse ao Indio segure na canoa e ramo e 
não lsrgue, e fez ao cont,rario pegou no ramo e subio conio um 
macaco e ainda empurr3u a cauôl mais para o la rg?  dcixsndo- 
me só ja bem eançado, quando quasi ao fim da cachoeira uma 
ponta de pau a canoa foi de atravessado e foi para o fundo não 
sobe mais nada dt. mim e quando tornei accorao digo tornei 
accordo estava sc~b uma pedra na beira do rio, e nãosabiapara 
onde tom,%r. Chegando o snr, Lopes da caçada soube do oc- 
coi~rido e na mesrna canoa seguio a soecorre-me e apanhoii 0 
Indio do outro lado, e seguio rio abaixo a minha procura 
achou-me n3  mesmo lugar no fim da Cachoeira enharcou-inc 
pegando-mc pais queria cshir, e segiiio para traz subindo a 
cachoeira c im  muit,a dificuldade qiisndo chegamos ao nosso 
abarracamento ja todos estavam dormindo, quando foiiios 
comer alguma coisa. Hum dia assentamos descer a corredei- 
rn para ver-se em uma roça na barra do Jatahy ja pudcssc dar 
milho para comermos sahimos do abarracamento e crrsmos e 
descemos chegamos na roça estava principando a garoar, um 
dia i s t j  E no dia seguinte fui pescar na barra e cacei iim Jahu. 
de oito palmos e depois de fazer cscurccer pegiici a dar com 
um pau digo fazer cançar peqiici a dar c3m um pau quando 



um dos conlpallheiros disse-me assim não mata, faquai asrim 
o fiz, chamemos para ajudar arrast.ar vicram todos estando- 
nos nesse enlevo vimos uma bulha na agiia sohre o ribeirão 
parcmas a esciitar vinha se aproximan60 e 'gim balanceando 
e lógo uma anta nos appareceii e vendo a can6.r sahio em terra 
e veio e passou pelo meio de nós qiic até Iium dos camarada 
poz uma baieta em cima e apinchoii-se no Tibagy, embarca- 
mos com as  armas do fogr e seguimos rio abaixo dando tiros 
mais quasi tudo perdido, embocamos em outra cachoeira e 
16go aparelhamos com uma Ilha c ericost,ado sob ella matamos 
e mbre a barran.ca est,ava uma abelheira tubuna alli eml~sr- 
camos a Anta e'pegamos a subir a ca,cL:,eira que quandoven- 
cemos era noite, chegamos a barra alli moqueamos e csmemos 
com molho de salmoura, no outro dia assentamos levar os 
companheiros qiic eram mais de 50 pessoas quando estava-m?s 
a chegar um pau que est,endia a flor da agua era preciso des- 
pontar da agua muito correnteza ao pender para a barranra a 
p?pa ainda não tinha escapado quando o piloto gritou encos- 
tem com a zinga quando estavamos digo que estamss mal 
c a zinga reshallavam era lageado e a canôi. foi deatravessado 
sobre o pau e virou para baixo dcsptjandi tudo ns  funcio nbs 
ficamm agarrados nos brotos c a canoa Ia foi rodando ; apin- 
chamos a nado e pegamos e exgat,amos a mão e a carne e os 
proprios armament3s tudo se perdeu e fomos subindo deseon- 
solado chegairios ao abariaesrnento contemos apenas o caco. 
Prompto as  cargas e mantimentos embarcamos em 15 canô-ts 
e 47 Indios ~ e r e n i s  que vieram de Miranda e Idpcs adiante 
como pratica, disse sigam-me, Deus adiante e o d i a b ~  atraz, 
e foram subindo as canôss, uma apbs outras e como carecia. 
1iir por canal ccrto huma adiante da minha errouetrepou por 
einia de huma pedra e a proa afundou e veio a agua t quasi 
encheu at6 que dezencalha-se perdeu-se 27 cargas de s?l c 
como bra de corredeira ábaixs r a minha relandoporelle levcu 
torda e piloth e aahimos 3 vel-a. e fomos indo mais ou menos f: 
logo mais para haixo estava outra dc fundo para cima e 0s 
camaradas a juntal-o o que éra dellcs, para o depois yii-ara 
canos. exgotar levantar o sal que estava depositado no fundn 
da agua, paremos na barra a esperar pclas duas canoas fieai-a, 



a tarde 6 que chegarani, com 30 saccos mais vazios allem do 
ninntimento que trazia, falhemos para enchugir algum sal 
quc molhou e resto de algum sacco no outro dia seguimos lógo 
outis cachoeira chamado o Cerne tambem perigosa passemos 
fcliz, assim fomos indo e com cinco dias chegamos na barra 
do Paranapanema alargou-se o rio para mais de 300 braças 
e fomos vendo os barreircs como porto de fazendas e grande 
al~~indancia de Jacu, chegamos a cachoeira perigosa dassebe 
Ilhas onde urna canoa. tambem fez como a primeira e perdeii- 
se mnntimc~to e sal 20 cargas pouzamos no fim dclla cacei 
5 .Jacus grande e a8i ficaram logo abaixo ficavam digo alli 
ficrivam lógo abaixo a corrcdeira com seus rcbojos e funil 
medonho onde uma canoa pegou a virar ciimo um engenho e 
foi preciso apinchar corda para t,irar do funil Iógo a cacho- 
eira. . . . . . niuito perigosa que por estar o rio uin pouco rcpi- 
cado ptidemcs passar a direit,o por um canal direito mais'to- 
cado a remo para cortar as ondas assim mesmo entrou agua 
qnasi em tcdas as canoas, chegamos ao Pirapó Cachoeira disse 
o Lopes, que tinha treis leguas e por direito que se . .  . o rio 
e por um 1ançant.e que tapava de fumaça alli fomos de hanco 
cin hanco e vencemos passemos a barra do rio que tambem se 
chama l'irap6, a serra do diabo e a f i~a l ,  sahimos na harranca - 
t atravessamos ahi rio abaixo,. . . e agua estrellado de Ilhas, 
descemos cerca de treis leguas chegamos uma boca pequena 
do rio Samamhaja cuja agua é côr de vinho e sahimos do Sa- 
mainhaia e alli reparte um braço para o Parairá e outro para 
o Vinhema, quando sahimos do repartiminto fomos atacado 
de uin bando de Ariranha quc dava-se tiro a queima pello 
pois queriam al>ordar as canoas sahimos pelo braço a sahir 
no Avinhema e subimos ellc acima muito cheio digo cheio 
que foi preciso gancho e forquilha hiamos muito devagar e 
conio I.opes éra muito franco de mais e éra 3 nosso guia entre- 
gou o mantirnento a dispo ição dos Indios que déra parte de 
xcahado,foipreciso dahi em diante fazer pouzo cedo para pes- 
car e caqnr e como foram enfraquecendo os camaradas appare- 
ceu as msleitas rliie não escapou nerihuni, não houve morte 
dos Inrlios curaram-ee por si quando etavrtm ardendo em 
fehre apinchnvam-se no rio e nierpiilharam esfregandn o corpo 



e i. cabeça e o depois pegou nap zingas até suar r eu e meii 
irmão c Lopes e Eliot não tivemos maleita todos de manhã 
e de tarde tomamos um calice de aguardente do reino e hanha- 
va-mos a cara, chegamos a um porto dos Indi<:s Cainoes e na 
barranca do no  iim pau afincado com a cahcça de um homem 
já secco e Lopes disse o Cassique cumpriu o que me promet- 
teu, e então contou-nos o que significava squillo, pelo modo 
seguinte. Quando Lopes em exp13raçá.3 a primeira vez alli 
digo passou alli achou aquelle porto e pegadas de Indios, an- 
zoes muito grande e mal feito, camprehcndeu qiie ahi tinha 
Indios nãn hravos e assentou de seguir o trilho e obra dc meia 
legua achou a Aldeia e entrou de repcn.t,e os Indios rodearam 
o mesmo Lopes tinha sempre com sigo Lingiiará e este pegou 
a fallar com ellr e 1,oprs a 1,cpartir misssnpss e algumas facas 
etc. Ficaram amigos. Lopes seguio para Miranda foi atécuya- 
há e voltou, então da Vaccaria acompttiilioii Lopes treis ho- 
mens alli moradores e coni familias e vieram a té  Pirituha 
e Faxina então o senhor Barão deu-lhe meio de voltar, com 
algum genros, e sal, no Jatahy fizeram canoa e cada qual a 
sua e não achando companheiros embarcam siis e rodaram por 
aquellas cachoeiras e ja que ]a euhiram e sertão bruto assim 
foram indo e venceram e foram subindo Avinhema sem man- 
t,imento mesmo para embarcarem não acharam por ser ainda 
sertão, chegaram no ~ b r t , o  dos Cainões alli p'iraram fomm a 
Aldêa e ja eram conhecidos, e jiistarani t ~ e i s  Iridios onde um 
delles era Castelhano evadido roi. crimes, e suhirani quando 
faltava um ou dois dias para chegarem em suas casas o Caste- 
lhano combinoii com os companheiros, r, esperaram os homens 
dormir e cada um com hum machado descarregaram a uni 
tempo o golpe alli ficaram mortos os treis paes de familia e 
voltaram com 2,s canoas para a alden, 1,opes tornou a voltar 
para Miranda e em suas esploiações e acertoii fazer pouzo 
bem no lugar onde ~ s t a v a  os ossos dos homens logo supoz 
ser eUes ; alli enterrou e fez cruz, chcgan<lo a Taccaria sou& 
da familia que os niaridos rão  voltaram mais então Lopcs 
pedio 12 soldados e trouxe e foi na aldea a saher do occorri~lo 
e mandou o Ling~iará que dissesse ao Capitão Lihaiiio que 
desce conta dos treis ássassinos que sináo acabavam com rlle 
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o Capitão promptamente mandou 8 Indios buscal-os levaram 
treis dias e trouxeram amarrado dois faltando o Castelhano 
então L o ~ e s  disse ao Capitão que em 6 mczes voltava e que 
queria achar o outro prezo ou morto com machado a cabeça 
afincada em um pau na beira do rio e mandou os dois presos 
com os soldados para Miranaa. e com effeito a cabeça est,ava 
com abert,~ira aeirriri. do ouvido que foi feito por machado. Alli 
estivemcsi dias com os Indioe nos apparecendo o Capitão 
Lihanio com uma farda de Coronel mais muito velha sem abo- 
toar c dc tanga e a mulher com vest,ido dc chita que se usava 
corchetado atrae mais ella pois paw adiante e~t ,ava  parecendo 
a pelle desde o cmbico n 1,opes seinpre s. dar-lhe de dona, uma 
rocinha que alli est,ava quasi secca os nosso camarUdas acaha- 
rarn os iirdios csinões catingavam Laranja azeda, quecomiam 
e tinham alli mais de sem papagaios mortos e vivos que repar- 
t i n m  com nós, seguimos a Vinhema acima passemos a barra 
do rio douradgs ciijas cabeceiras é a Fazenda das Sete Voltas 
do senhor Bar50 de Antonina chegamos a barra do Brilhante 
corri o Táccaria tomamos pclo da Baccaria e cheguemos a 
uma barrinha do Riheirão Santo A ~ t o n i o  e alli aharraquemos 
não podia hirmos mais adiante, o rio não dava rnais navega- 
qão alli tratou-se da varação por terra ap2nh.x n rio R'eioa- 
que alli estive dois mezes a té  rlue alli veio um mineiro chama- 
do José de Souza contratemos 2 varação com o senhor Igna- 
cic Gonçnlves R.%rbosa e deixei dentro da barra do Santo An- 
nio uma canoa de simbuva para minha volt,a e seguimos para 
Neioaque alli amacemos matt,o para armar barraca isto ja 
t:rnhaixo da scrra aguas de Miranda alli est,cve um mez espe- 
rando qiie se varasse as canoas, e os Indios camaradas espa- 
lharam pelas aldeias de Miranda levou mais cle um mrz para 
reunir estando tudo varado einhsrquernos rio N~.ioaque e 
i'o(iemos coma era rio pequeno em parte encalhava a canóa 
era preciso Aliviar e decer nagua onde vtirios camaradasforani 
picados dc Raia tão venenoza que ficaram proutados por 
dias, no segundo dia estavamos fazendo almoço com varios 
fogões e rnuitn gazarra quando deparamos do autro lado eni 
riuia praia um tigre assentado como aprerinniko aquelle baru- 
lho, cmhsrqiici com nieu mano e o cachorro filla qric levava- 



m3s ant,es de chegar o cachorro apinchou-sc a nado e o tigre 
pulou no rnatto mais lógo trepou em u m  arvore baisa demos 
dois tiros e mate~nos sahimo~ e Icvamos a fazenda da Forqui- 
lha aonde chegamos e algumas pessoas esperava-mos e alli 
fomos obsequiados com rezes para carncar cuja. Fazenda Qra 
do senhor Major João José Gomes a quem fomos recomenda- 
dos pelo senhor Barão que me prestou grandes serviços pois 
era um militar que jamais vi em coração tãu  bondoso e cheio 
de virtudes. Descemos e sahimos no rio Mondego oudeMiran- 
da e com mais 4 dias chegamos no Forte de Mirands ja nos 
esperava achei casa e tudo prompto, logo que chegamos a 
Vaccaria havia,mandado as cartas do snr. Majoralli obsequia- 
ram-me ajudou a \fender muito generos e elle mesmo comprou 
alli estive em Miranda dois mezes, e não podendo vender mais 
assentei de hir a Cuyaba, o senhor Major entregou-me uma 
carta segura do senhor Barão dizendo, não me convem quan- 
tia fiada nos baixos Paragiiay, e eu que ja tinha vendido ao 
senhor Major cerca de um conto e seiscentos fiquei 
aborrecido, e comprehendi o empenho do senhqr Barão 
para eu acceitar os deis por cento porque se fosse os 100$000 
por certo podia voltar delli deixando fiado. Pedi camaradas 
e que queria os mesmos que ja eram meus conhecidos para 
minha ida para Cuyabá, e então pude reconhecer amizade 
e dominio que o senhor Major tinha com os Terenos mandou 
chamar um Capitão e ordenou quero trinta camaradas dos que 
foram para São Paulo em tal dia ou mez, dito e feito estiveram 
prompto no dia marcado cuidei em embarcar o resto dos gene- 
roa e seguimos de Miranda. Ja hovia fallar e não acreditava 
que a 4 dias passara pelo Porto um bat,alhão de peixes não 
sabia o que éra mais no outro dia de rodada quando ousso um 
rumor parecia Cachoeira perguntei a um Indio se tinha Cacho- 
eira respondeu-me que não e que aquelle rumor éra peixes, e 
bgo em um estirão comprido vi o rio espumando e branque- 
ando Iógo as canoas foram entrando pelo meio e as que atra- 
vessavam os peixe8 saltavam como chuva de pedra e sevia 
aquillo tapado um por cima de outros custamos a sahir fóra, 
os trens das canoas ficaram molhados e cheio de limbo de agua 
ue saltava dentro, e na proa e popas ficaram mais de 40 peiq- 



xes fiquei espantado com aquillo. Chegamos a Fazenda do 
Rodrigues tambem do senhor Major João José Gomes leve- 
mos, ordem para o Capatáz nos dar seis arrobas de charque 
e meia de sabão e o Capatáz estava no Porto marcando ter- 
neros alli falhamos para receber o xarque que nos foi entregue 
seguimos encontramos outro batalhão mais amoderado pouco 
mmor faziam, sahimosnoParaguay eatravessamos fizemos pou- 
so éra ja tarde quando de repente ouço um trovão olhei para 
o tempo éra limpo, perguntei a iim piloto que trovã? agora, 
elle riu-se e disse-me aquillo é patos, aqui para cima tem uma 
lagoa que ajunta muito e com effeito lógo pegou a passar por 
cima de nós aquelles bandos e tapava extençáo longa assim 
foi deminuindo até anoitecer outro dia seguimos pelo Para- 
guay acima e vi aquellas praias e mattos da beira do rio sem- 
pre cobertos de passaros e as arvores como caiada estirão 
de rio coberto de biguáz que ao levantar com a nossa chegada 
faziam ouvir quero, naquellas grandes praias sahiani os Indios 
e voltavam com os chápeot cheios de ovos <te Gaivotas e de 
Cagado, e comecemos digo comemos outra abundancia 
nunca vista éra de mosquitos pernilongos de trcis qualidades 
que cobria a gente para se dormir foi necessario fazermos mos- 
quiteiros, passamos a barra de um rio chamado Taquary a 
dois dias chegamos no Corumbh onde existia um forno Nacio- 
nal de queimar cal e em um alto unus carreiras de casinhas 
onde carecia as digo crecia ss gallinhas eni quartos fecha- 
dos para não morrerem pelos morcegos segiiimos sempre vendo 
abundancia de passaros de diferentes qualidades todos come- 
douros de peixe, que no rio Paraguay ha ao ponto de apropria 
agua viver suja pois guardando a agua doze horas no fundo da 
vazilha deposita porção de limbo, por vezes matava Guariba 
e hia reinar por estravagancia sacudia a carne s. agua e passs- 
va uma faca comprida que tinha enibzraçada e boiava peixe 
mortos onde as Piranhas eram as que mais tem tanto assim 
que ninguem póde lavar-se nos lugares vieinlios, com 10 dias 
de viagem deixemos o Paraguay e t,omamos o Ciiyabá pas- 
amos por um Porto chamado dourados tinha uns soldados e 
um inferior do . ;. . . . queriam comprar certls ohjectos se- 
guimos fizemos pouzo cstava o cosiriheiro dos Indios socega- 
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do por ter feijão cosido disse-lhe desocupe o t.axo para cosi- 
nhar out,ro que quero fazer madmgada, respondeu-me madm- 
gada e a n p  camarada como é eii disse para os cançado, velho, 
respocdeu iim outro nós tem porrete e ja está na canoa meu ir- 
mão levantou digo então levantou-se e eii pegamos na pis- 
tolla e disse nós temos chumbo e já desocupe o taxo, o cosi- 
nheiro entáo disse não patrão eu está brincando já. bota fei- 
jão no fogo, náo sei qual éra nosso sentido e depois é que recor- 
damos por si nós dois para trinta Indios, o negro nada valia 
chegamos no Aldeamento (não. . . deixo para traz) dos Indios 
Guatós alli vimos como creatura se acostuma com coisa impos- 
sirel sahimos na aldea, Indios mansos c dados fallando bem 
como nós alli se via casca de Jamré ommas  de peixe tigres 
e ariranhas fedendo e nEo se podia suportar, um Capitão 
chamado .João Rebanho com 12 miilherea e quasi todas de 
creança ao braço e outras muit,as por alli andando, as mulhe- 
res com lima esteirinha na mão abanando aquellae mosqueta- 
ria só defendia a cara e a creança digo a creança o mais do 
corpo estava entregue e com uma cor differente alli fez um 
bom negocio com os Indios troquei por facas quinze couros dc 
tigre e vinte e um de rlriraiiha estes Indios náo querem sa- 
ber de espingarda são muito destro em flexa vi atirarem em 
garça no pescoço e em Capivara do outro lado do rio fazendo 
pont,aria para o ar e a flexa cai-lhe em cima alli fugi0 o negro 
mias e entrando na aldea falhei a ver se arrecadava não foi 
possivel os Indios apoiaram, fomos subindo e pegamos acom- 
panhar varias canoinhas com os Indios após de resto de comi- 
das e pedindo-nos sal c fumo pncomodava-me mais não queria 
desconfia-lo assim foram 4 dias de viagem então vi at'irarem 
flexas que ficava admirado dc tarde perguntava-me se queria 
peixe eu dizia que queria hiana veira do rio com flexa aparecia 
uma onda a escrever pelo rio e atiravam a flexz ja o dourado 
estava seguro e hiam na canoinha pegar era quanto se qui- 
zesse voltaram e nós segiiiinos pegamos a ver bandos de vint'e 
a vinte passaros chamado João Grande os camaradas disse 
aqui chama-se Jacomessa cada vez engrossavs os bandos dos 
passaros thé que avistamos uma grande Ilha que estava toda 

'branca coberta de ninhos dos pil'saros e unia gritaria que para 



se fallar éra preciso gritar os Indios inbicaram na. Ilha e apou- 
co viernin voltando csdu hum com uma porpko daquelles 
frangos, entáo digo eti tambem c meu irmão digo eu tambem 
Fiii e nieii irmão com effeito podia se ajuntar aos centos se 
quizesse que alli achava-se de toda a idade que escapavam do 
niriho e caçam-se digo escapavam-se do nin.ho e caigo se viam 
mortos e movendo um fedor insuportavel carecia hir pieando 
em cinis subimos Iógo acima um bananal que em matto cria- 
va de tgo tapado alli podia-se colher banams em muitoscar- 
ros, perguntei a um Indio quem éra dono respondeu-me isto 
tein aqui toda a vida riáo tem dono os Indios trouxeram mui- 
tos cachos já madurecendo enco~itrava-mos tambem melan- 
cias rodando pelo rio, o que tamhem dá pelas praias assim 
como a cana e o arroz hé como uma coisa silvestre pois a cata 

é plantada uma vez só não colhendo ella vai a!ast.ra~do como 
capim e no entanto o . . . . de aguardente é caro fomos vendo 
moradas fazendeiros engenhos que se avistam do rio, comprei 
de um delles um boi gordo para carnear por 7$000 e seguimos, 
fomos encontrando com cansas e pescadores, com u ca~iôa pelo 
meio de agua onde vão depositando peixes antes de morrer, 
e para chegar fresco no Port.0 de hum delles comprei um dou1 
rado de 4 palmos por 80 reis fiquei admirado do preço afina- 
chegamos no Porto Cuyábá com 41 dias de viagem desde de 
Miranda e sempre caminhando as vezes desde as 2 horas da 
madrugada alli ja sabiam de minha chegada levei cartas de 
recomendações ao Senhor Commendador Joaquim Alves que 
alli me recebeu me fez offerecimento de casa no Porto onde 
descarreguei as canôas e puz a vender alli estive tres mezes 
e não podia vender tudo passei-me para a Cidade meia legua 
do Porto estive outros treis mezes e como vi que o resto não 
vendia assentei de volt,ar e quando tinha destinado naquelles 
15 dias sahir me appreceu uma mulher do Porto pedindo-me 
minha can.ôa para hir tirar as malas rio acima eu lhe disse que 
não dava então propoz aluguel eu lhe disse tambem náo pos- 
so porque está destinado a minha volta nestes 15 dias e lh  
quiz assim mesmo eu quero levar os 15 dias volto e o senhor 
ségue a siia viagem acertemos a 500 reis por dia e se foiasmais 
das canôas ja tinha vendido deixei só aquella para voltar a 



Micrntla chegou os 15 dias não me app.?"receu nos 16 nada, 
peguei a cmhrabecer e a dizer p,alavras um poucz~ in~proprias 
tinha chovido muibo não dava desconto r parece um ceso par3 
acontecer, 3s I8 dias é que a mulliPr appareceii e pegou a se 
desculpar que t,inha chovido inui t .~ e que nada ti&a feitoe 
que  eu perdeasse alguma coisa por esmola, pão quiz ccdcr 
antes desce alguma coisa de dcsgostal-a afinal pedio que ao 
menos 500 reis abatesse não qiiiz deu-me os 9$000 e sahio sem 
dizer m a i ~  nada. Nc oiitro di:~ tiatei de apremptar embar- 
esr-me par& voltxr a M i r a ~ i ? s  F embarque tendo ajustadodois 
T~.dios eu bra o pilotc e ezhimcs apoderou-se de mim um re- 
ceio representando a czdz passo alcançttrcm-me e rnubarem o 
dinheiro que trazia peguri apertar pclos remtkos e sempre 
olhando r a r a  traz anoiteceu e estava aproximap% uma t ~ m -  
pestade não me imp~rt,ei  o que queria Rra adiantar o prolon- 
gamento do povoado, tinliz occasião que nem sabia para onde 
hir com a escuridão o relampago me servia de guia as vezes 
dava a proa nos harraucos que ent,crrava e eu hia quasi de 
hruço tive s 6 ~ o  que quasi cahia do piloto ja era tarde pergun- 
tei ao que remava na popa se sabia pelotear disse-me sei en- 
tão venha um pouco que estou com niuito sono o remeiro pe- 
gou no piloto e entrei no Mcsqiiiteiro quando hia pegar no 
sono a canoa deu um grande esbarro e parou inclinado e en- 
trando agua pulei para fora e gritei . .. . . . atirar a canoa e puz 
o pé em um galho aonde es tam mais firme bem no meio do 
rio e forcejei o quanto pude de repent,e acanoa escapou e eu 
não pude segurar-me fui ao fundo e me vi bem embara~ado 
com as madeiras depositadas no fundo da agua e qliando eahi 
não sabia para onde nadar gritei ja a canoa tinha tomado 
tima boa distancia e cs companheiras todos ficaram patetas 
a canoa bia rodando scin governo, quando alcancei a canoa 
ja estava bem mal e então mandei que embicasse no matto 
o que fizeram alli passamos o resto da noite sen.tado, milito 
cedo rodemcs traziamos virado alli mesmo comia$se, com 8 
dias chegamos no Albuquerque, um pouco abaixo da barra 
do Rio do Miranda queria ver o lugar embicamos sob uma 
bocca delagoa os camaradas entraram nagua para tirar t'rem eum 
delles ficousem um pequeno pedaço de ca.rne na perna quc uma 



pranhx comeii a noite fiigio os dois camaradas e foram para 
a aldeia dos . . . que foi preciso empenhar-me com o director 
para tornar haver e seguimos rio de hliranda acima com 5 
dias de viagem tomamos uma tempestade ao  est,armos vendo 
se fazia fogo e pousar que a tardc digo a torda da  canoa e 
abarraca foram pelos galhos dos paus e alli passamos a noite 
sem sopa esem ceia, não prest,ando o lugar c nem o tenipo 
para enxugar a nossa ropa no t,rem n.a canoa fomos subindo 
com mais dois dias chegamos no Porto da Fazenda do Rodri- 
go e alli apcnas tinha um Munchi.0 de terra apparecendo O 

mais t,udo estado inundado a propria margem onde estavam 
marcando teriieiros estava coberto alli enxugamos o trem e 
éra cedo mandei einbarcareos dois Indios deixaramsuas malas 
de um lado mandei que embarcassem respondeu-me um que 
disse nós não vac mais daqui porque seu Kodrigo digo porque 
no Rodrigo nos tem parente quero ver eu lhe disse voces estão 
pagos até Miranda por isso embarquem vamos, respondeu-me 
nós nno vae patrão riieu irmao e eu pegamos cada qual um pau 
c demos umas pancadas nos dois Indios e fizemos embarcar 
a força, e seguimos navegamos cerca de uma legua ficou t,arde 
achemos um pequeno logar secco contrario a Fazenda e rece- 
ando a fugida dos camaradas eu e meu lrnião armemos anossa 
redc e deitemos mais niuit,o cismado com os Indios que esta- 
vam deitados ao pé do fogo mais acordados alli estivemos a t é  
muito tardc, quando eu e meu Irmão peganos no sono, e 
parece muito pouco, acordemos olhamos no fogo que delle os 
Indios olhamos no Porto nada de canoas e foinos a veira vi- 
mos ellcs virando a. canoa chamemos ragiiemos e promet- 
temos dinheiro, lcvaram no Porto para irem na fazenda an- 
tes remarim com força e se foram ; eu e meu irmão passamos 
o rest,o scm mais deitar mcditando, toda a nossa esperança 
era que clles iriam a té  o Port,o e alli deixavam a canoa, foi 
clareando o dia alli estava o cachorro c o negro Elias que 
para os Qiiatós nos entregar foi preciso cinco peças de algo- 
dão 4 inacliadx e 4  facão estava argemado com urna argema 
de pau soltemos e tent,amos a ir  aveirando o rio té  de fronte 
o Porto da Fazenda mais não p~idemos andar nerir 50 braças, 
era a borda do rio tapado de tunciin e allem disso estava inun- 



dado as v ~ z e s  pizarrios em casca d:: tuncun que viilha prcgndo 
nos pés cravados pelos espiiihus, iião havendo nutro recurso 
senão atirai-mos ao meio do rio a nada aos piimeirus impulsos 
nadamos duas vo!tas de rio, e fomls cançairdo que o depois 
cra de gaio em gaio <ias airorcs, neste trabalho que não éra 
menos de legua rasgoir-se nossa camisa c ceroula que ficamos 
com os collarinhos e o cos da ceroul!~ coni muito custo chega- 
mos lia bahia que Pia preciso enirai por ella para hir no Porto 
uma extenção de mais cie 200 braças c nadamos pegando por 
ramos por entre as  piranhas e srurk c jahiis, qire 6 comum 
morarem na bocca da bahia chegamos aonde enxugamos o 
treni com niuita esperan.ça de alli achar z canoa c como não 
virâemos ella julgamos tudo' prdido, olhamos para o campo 
tudo era agua, sabiamos que dslli duas leguac. Pr3 a Fazenda 
mais não sabiamos a direcção e nem trilhos para seguirmos por 
causa da inundação alli estivemos uma h3ra pe~sando emnossa 
vida, acent.emos de entrar no alagado lia ver se dava-mos com 
a Fazenda em algum logar era funda nadava e assim fcmos 
indo anoit'eeeu paremos com agiia a cintura trepamos em 
criuva quando cançamos decia na agua assim ainsnhecemor 
pegamos a andar. . . bem dist,ante e após . . . julgando ir er- 
rado e assim gastamos o dia corno variado anoiteceu pmzemos 
a noite ccmo na primeira, outro dia tivemos uma fome que 
chegava mais a puchar o capim.. . que f i a  molle pois não se 
achava uma fiueta nem urna cabeça de but,iá para entreter 
a fome em mim appareceu uma dôr dc joelhos não podia andar 
mais nossas pernas desde a c;ieha atA cs pés éra uma só chagas 
pois naquelles campos tem iim capim que rclando j2 fére 
tanto assim que os campeiros não podem occupar cavallos 
. . . . . . . . pella e fere, d~mie  os encontros e é preciso trocal-cs 
mesmos os campeiros uzarn de calca de cuuro e caçamba tam- 
bem de couro, meu irmão estava fort,e e suspirou um cigarro, 
que tinha iia canôa e eu como não pitava murmurei e lhe disse 
para meu mano Iógo de cigarro é que você se lembra, cão vê 
que se perdermos o que está na carôa nós não podemos mais 
volt,ar para São Paulo o quc contsrcmos quando nos sirva de 
defeza desta nossa desgraça eu estou vendo n que dirão que 
nós sociamos e puzeinos fóra e ainda se tudc fosse posso não 



érn nadi  r o zlheio qiw contn ilareini~s ao sc~!hor Barão, clle 
me respnndeu como voce não pit.a não sahe pois se t i ~ i e s ~ c  
agora uni cigarro não tinha forne, meu irin8o estava forte 
dava aquellas ucentadat. campo fóra eu de vez em quando an- 
dava um pouco via c1Ie trepar nas crinvas como UIIIR rapos1 
e dcscia c sumia de vista voltando onde cu est,ai7a sociteccu 
e puzemos corno no primeiro ao quint,c dia elle me disse pão 
convem aqui moirer mais parado? scm fazer a delligrncia em- 
quanto podemos achar a Fazenda unic.c rccurso qu?  os resta 
eu vou prccoral-a e voce fica visto nãn poder andar e sahio 
sem dizer rnnis nada porque tanto clle como eu deranos um 
nó na garganta, vi clle siimir-se pelo alagado fóra eu f i r i  arras- 
tando-me sofrendo o tal cspirri pelos egcontros e braços em 
direcção a uma pont,a de iim serfote em procura de iim logar 
secco e assiiri fui indo e as 8 horas da noite, mais ou menos sahi 
eni secco mais não pude suportar a niosqiiitada que cobriu- 
me o pescaGo e braços j& não sentia mais nada t,inlia engrris- 
sado a p ~ l l e  e tomado uma c3r cinzcnta mais da cintura para 
haixo e onde 6ra a ferida ardia os ferrões dos rnosquit,os vol- 
tei para agiia e deitei com a cabeça para fhrs e depois da nieia 
moite mais ou menos ouvi um grito ao longe respondi fosse 
o que fosse e assim foi se aproximando o grito e eu sempre 
respondendo quando ouvi bii1h:t no alagado parece animal 
digo fiquei animado chegou o meu irmão e mais um camarada 
da fazenda, trouxeram enxarque e iirn queijoenfim experimen- 
t,ar comer um pedaço do queijo não pude engilir, emesmo 
não tinha mais fome alli cvm ciisto amontei a cava110 e fomos 
rneu irmão foi me contando como fez para hir se dar a Fa- 
zenda e que achando uma ponta de gado foi tocando e o ga- 
do os levou e quando chegou tambem os Indios chegaram 
que andavam tamhem perdidoa e meii irmão pedio ao capathz 
que prendesse e foi amarrado com cintas de couro, chegamos 
a Fazenda sohre o anoitecer e capathz deu-me roupapara ves- 
t,ir mandei vir os camaradas ein minha presença e em vez de 
ext,rangular a elles t,ive dh pois estavam tão amarrados com as 
mãos arroxadas pelos tentos digo por tentes interroguei-os 
disserame quc podiam hir mostrar onde estava a canoa, e que 
não tinham roubado nada, mandei soltal-o e foram com meu 



irmão mostrar a canôa que acharam mu-]to perto onde estava 
o negro e o cachorro pois apenas encuhriram na volta do rio 
alli entruduziram a canoa no inatto a largaram mais tinha 
chovido muito perdeu-se o mant,imento c nossas canastras 
estavam boiando em agua que deposito11 dentro, meu irmão 
desceu com elia outra vez no Porto mandou-me hiiscar na Fa- 
zenda que fui de cavallo levei outro indio para seguir-mos 
Ia abri e canastra tudo estava liun~ido e o de baixo nossas rou- 
pas estavam molhadas o dinheiro como estava dentro de um 
livro de acentos e em cima estava humido e foi se enxugando 
e salvou-se tudo despedimos do crtpet,áz c agredeeemos os ser- 
v i~os  que nos prestou e suhiamos aonde estava o negro Elias 
com o cachorro, tinha sido mais feliz psis passou uma pousada 
com o Carva.Ot: deu-lhe farinha e xarque e os soldados com 
toda a nossa perca ao senhor Major que expedio 4 soldados 
em uma canoa a nos soecorrer ellas encontrou-nos ja em via- 
jem chegamos em Miranda nossa,s pernas não tinham jogo 
alli estivemos 4 meezes sem poder andar não bem são salii- 
mos de Miranda para vir-mos a nossa Provincia suhimos a 

I 
serra isto é achamos o senhor Ipnncio Barbosa no Kioaque 
que alli tiriha uma Fazenda e subimos a serra juntoe aochegar 
no Ribeirã.0 Santo Antonio era preciso o senhor Barbosi hir 
em outra Fazenda da Esperança onde rcsidia para nos trazer 
o mantimento necessario para dois mezes de viagem e por 
força queria que um de nos fosse com eile e ent,ão acertemos 
que meu irmão fosse e apartamos o Snr. Barbosa disse-nie 
va descendo o Vaccaria obra de dois dias aonde estiver um 
pau digo um posso commum digo um posso com um pau de 
pratudo na b2ira espere-nos com o oarro de inantimento e 
apartou-se e eu e 4 camaradas dois Indios e dois brazileiros e 
um negro Thomaz que havia comprado em Miranda seguimos 
aonde tinha deixado a canôa e o Santo Antonio chegou alli 
tudo éra campo e matto nada da canoa no lugar, fiquei deses- 
perado daquella falta mandei fazer fogo a assar um resto de 
charque e comemos e eu e urn camarada sahimos abeirando 
o rio abaixo obra de meia legua est,ava a canoa em cima de 
hum deposito de madeiras que as enxentes tinha alli conduzido 
nada de renios lavrei urn pau dcrruhei ella nagua estava quasi 



podre Cr3 (ie rui111 qualiil~~de a madciril, subimos e emharqiie- 
mos e com vam ou zingn fomos desrendo e o rio V:tccariaesta- 
va cheio e correntozo fazia viagem veloz .assim fonios todo 
aquelle resto do dia no oiitro dia scgiiimos e sempre vendo 
passos e piii de prntudo foi me imprecionando com milito 
medo de ~ c c d e r  ilo lugar para esperar, afinal parei crn iim 
passo e tiirha o tzl prstudo alli estivemos i!ois dias e chuva 
érn dia e ntiitc tinha-mos arroz que comiamos sem sal no ter- 
ceiro dia fugia OS dois calmlradas Indios no quarta dia um Crasilci- 
ro,fiii ficnndo desesperado com aquclles inc idr~tes  na seguinte 
noite estava <idt,ado mais como comsiliar o sono a pensar om 
meii irmão c o nosso est,adr em huni certão com quanto fosse 
canipo rilnis o inorador-mais perto éra de 12 legiiei; e represen- 
tando ter rcedido para baixo do tal passo que se isso aconte- 
cesse estavamos perdido inteiramente estava nesta collisão 
percebi um coxiso do ultimo camarada e percebi dizer Thomiiz 
vamos embora senão morremos aqui de fome agarramos ao 
amaçado dos Indios são prat,icos náo ernin,  alevant,ei edisse 
se tem propnsito esse conselho ao negro cnnio deixar-me aqui 
só sem meti irmão e com est?. canôs isso não se faz t,enha n:ais 
paciencia, levantou-se indign3do e me disse pois 6 possivel 
que se possa lhe acompanhar até ninrrer:isso nã.3 feçot,enho em 
que Cuidar fique ahi com seu negro eu em amanhecendo vou 
me embora não fasso como os outros que fugiram não sô cap- 
tivo, disse-lhe não senhor Pereira tenha mais paciencia conhese 
so a sua razão mais ou menos um dia. . . mais este dia para o 
senhor náo ter o que dizer de mim, pegou a clarear o dia e 
chovia que não cessava peguei a pensar na minha  da e nos 
meus sofrimentos atrazados e o prezente me parecia ainda 
mais cruel lembro-me que pnrecia algum cast,igo de Deus 
lembro-me da mulher em Cuyahá da minha imprudencia e 
das palavras anpersr que disse de não querer nemabater 500 
reis da miilher da canôa abri a canastra e tirci o livro de meus 
assentos e escrevi esta de hoje em diante t.odas as rezesque me 
pedirem esmola para o Espirito Santo darei um mil reis e não 
me escuzarei de servir quando pedirerne algum serviço. Eis 
ahi minha salvação logo fez sol e antes de meio dia vimos fu- 
maça dr canipo rio ahaiso mandei o camarada pela veira do 
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rio a ver o que Era 3 tarde veio e de longe se ria e me disse 
achei uma rimeira r trago-lhe alpiimas j& lhe respondi é meu 
irmão que mandou-me e pegou-me a contar como elle estava 
e disse-me seu irmão estava desesperado t,anto que quandc me 
vio ahraçoii-ine em prcmpto e estavam parado o trem no 
carro digo estavam a pnr o trem no carro paravoltarem pois 
jil a 4 dias que Ia estavani e deram salvas e nós não ouvimos 
cuidei embarcar-me e lk estavamos esperando chcio de conten- 
tamento tanto elle como eu alli embarcamos o mantimeoto e 
seguimos nnssa rodada e não tivemos mais contratempo nem 
embararos mais ou menos chegamos aos Cainas (?)toquemos 
buzina veio o capitão do bando e seis Indios e um filho e 4 
assentaram de nos acompanhar onde uiu delles o filhoquepu- 
zemo o nome de Cadete no cutro Pedro por ser esperto tudo 
queria ajudar a fazer, cmt>arcaram cada um seu arco e um 
Iiia$o de flcxas e fomos descendo ao Vinhema abaixo nesse 
dia vimos um tigre de pé na barranca em direitura a canoa 
por d l e  puloli no matto mais abaixo outro preto 
fizemos o mesmo trtmbem e c o m  estava-mos com int,eresse 
no couro sahimos em terra e vimos tres capivaras uma comida 
e duas int.eiras uma em riva da outra, puzemos o cachorro 
1150 quiz seguir antes queria comer a cn~ivarr.  seguimos e 
pouzemos, outro dia, fonios pouzar na barra do Samambaia 
que estavri correndo agua do Vinhema pelo braço fóra fiquei 
admirado ahi paramos e nessa barra um passo muitogrande 
peguei uma linha larga que tinha com ella cassado jahu de dois 
palmos e amassei uma aza de jahu e enfiei um dos canaes digo 
e um dos Cainais o mais velho deu-me signal quenãa puzesse 
alli o anzol que perdia, a linha tinha 40 braças náo fiz cesode 
ouvir apinchei no passo custou chegar no fundo nZo demorou 
senti hir caminhando a linha dei. . . a linha laceou unicamente 
estiquei vinha vindo um pezo parece um tronco de madeira 
quando vi que estava perto at6 tive medo quando de repente 
dei aquella assentada que o ressugio foi ferver mais de duas 
braças e alli fiz correr a linha ~ . a  mão que quesicortavavindo 
que hia toda fui apertando mais e no fim de uma vez segurei 
quando arrebentou nem cheguei a ver o que éra e o Indio poz- 
se a rir, outro dia seguimos a braço todo éra dr rodada como 
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quando por alli passamos sahiinos no Samambaia tambein 
fomos de rodada thé o Paran:~ quando o Parsnk estk cheio 
entra agua pelo braço e vai até o Vinhema e quando o Avi- 
nhema esth cheio e o Paraná vazio faz o mesmo seguimos Ps- 
raná acima t,reis leguas out,ra vez ent,ramos no Paranapanema, 
terra de primeira qualidade de lado a lado erit,ramos nas ca- 
choeiras das t,erras do veado e passamos feliz assim fomosindo 
entre o Lsrangeira e o Capivara do lado esquerdo meu irmão 
entrou atraz <Ir Jncú e ctemoroii-se a ter cuidado toquei birzi- 
na respondeii-me que tava irinio perdido e quando chegou 
cont,ou-me que tinhasahido em uma lingua de campo e que viu 
vestigios de hugre assim chegamos no Pirap6 achamos roça 
e um Joaquim Prreira alli com um lançn tle c33a cohert,ode 
telhas ficainos adimirnd? e embicarnx c fomos a ~ 2 . ~ 2  epegou 
a nos contar como achou as telhas e foi nos rnestrar o lugar 
tinha toco de figueira grande TIO lugar e as telhas ~ s t l v a n i  en- 
terradas que apnrecii. só meio pnrmo cavaram e:foramtirando 
estava empilhadi e aonde fizeram a casa tinha uni quailrado 
de muncháo de terra fallemos com clle outro dia seguimos Ic- 
vernos treis dias para vencer a corredeira do Pirapó as vezes 
óras todos nós tomamos a cairóa por I ~ g e a d o s  que estando 
podre deixava lascas, e o Cadete filho do Capitão Libanio 
era preguiçoso não ajudava em nada então o Pedro pegou a 
injurial-o e disse para nóz Cadete..  . estava uma capivara 
sentada na beira do rio mandemos o Pedro que flexasse 
pmmptamente apromptou e arcou vemos a flexa enterrar no 
sangrador mais a capivara apinchoii-se no rio e foi-se mais 
adiante outra o Pedro lançou mão de uma pistola de pedra e 
o cachorrò percebeu e saltou a capivara entrou no mittto e o 
cachorro pegou a morder e acoar o Pedro chegou e pegou a 
bater mais não pegava fogo ni,sto meu irmão cbegou com ou- 
t,ra de espoleta e atirou e alli mesmo ficou morta, voltoii o 
Pedro descont.ente e apinchm a pistola na canoa e disse rluc 
não prestava e que éra só pri-pri o que a do Manocl. . . sahi- 
mos em um barreiro que estava cheio de Jacu como... nos com a 
espingarda e os Indios com as flexas os nossos tiros eram sc- 
guros e os Indios quasi todos perderam quando volt,amos to- 
dos pincharam rio abaixo os arcos c flexas, chegamos na Ilha 



C711 MAXITSC. DO CAPIT.?~ A. D. BIPTISTA PRESTES 793 

das Araras alli se via aquelles passaros enrramados e não se 
podia contar alem de outros da mesma raça na cachoeira da 
Lsrangeira quasi descorçoamos para subir foi preciso qiianta 
força tinha pegando na corda e nas pedra> c a canoa sem nada 
ficava quasi de pé assim fomos vencendo e no Tibagy um dia 
embicamos para fazer almoço defrente uma Ilha e uma cor- 
redeira que era um harulhode'agua eu peguei a seismar e olha 
na Ilha meu irmão reparou e me disse que tanto olhar na Ilha 
. . . assentar para deseançsr eu lhe disse está me parecendo ser 
. . . do mé onde matemos c embarquemos aquella anta quando 
estivemos no Jatahy me disse que esperança está muito acima 
assim fcsse porque estavariios em terra peguei na pistolla e 
tirei a toupa e disse eu vou Ia se der urn tiro creia que ser5 
a Ilha e como Pra Lageado em parte e em outro mais fundo 
fui e chegando vi c Tuhi~na mais js estava furado e de velho 
dei a sslva c responderain n3 Porto, volt,ei e ciiidemos de em- 
barcar e scguir nem alniocemos fomos chegando no Porto 
dando selvas c os moradorc.i respnndendo indicamos e to<!o 
nosso desejo E ssber noticia de iiossa familia que desdequealli 
embarcamos nunca mais s?ubemos de nada pergiintamos a. 
uni companheiro José Francisco deu-ngs a triste noticia que 
nosso pai ja fazia nove mezes que éra fallecido para noz 
foi uma pancada que nos dcixou imudecido, alli vimos tudo 
já differente com 16 meees tinha duas capellas defronte uma 
da outra dois capochinhos tudo muit,o animado canaviaeu 
escoroçodor mandemos ver nossos animaes em São Jeronyrno 
e seguimos para Pirituva adiantemos e ficou as canast,ras com 
meus papeis e assentos e o dinheiro amarrei na cintura e vinha 
incomodando-me parecia t,odos saber que eu trazia quantia 
avultada de todos receava chegamos no Piritiva nãoestavas 
sua Exia. andava por Antonina estava seu genro o Sr. Luiz 
Vergueiro este deu-me uma carta que autorizava eu prestar 
contascom osnr . Vergueiro e como meus pspeis ficaram para traz 
não podia prestar conta.emesnio preciso hirver minha familia, o 
Vergueiro me disse por eert,o com o dinheiro qnet.rouxe 
de Miranda deixe para quando prestar as contas ahi leva o 
que hé seu tomei a te  por um favor e Ihe entreguei e passou-me 
um pequeno recibo, fiquei dezarmado decididamente e logo 



:trwp~ndi-nic, chegando na Faxina subc de meti proctiradorque 
eu zind-, devia ~o 12io cerca de treis contos de reis fiz um pro- 
prioe mandei-lhe nri Pirituva ,ao snr. Vergueira que mandasse 
trcis ront3s e qne aquelle dinheiro quasi todo era rrieu res- 
pmdeu-me qiie n5n mandava porque tinha mzn&do para 
. . . . . . e Antonina fiquei massado cum nquell? respost? e 
tcinei a e ~ ~ l ~ r c e c r  a cn.~isa de meu pedido c que não podia 
cri? qiic tivesse mandado o dinheir? porque tinhaficado corno 
puiirdado rara nosso ajust.? de contas não mc rcspondeil mais 
iiadr, voltoii ontra vez o proprio e nada apenas me disse clle 
náo qxt»ii de sua cn,rtz, como tinha de ver mii~ha mni fui 
ao sitio com niru irmão P Ia estavam todos ainda cobcrtos de 
liito :i rossa chegada de alegria tornou-se em prantos de to- 
dos, alli falhei um dia e voltei a Ciclzde j6 achei. . . dc meu so- 
gro onde estavaminha mulher que ja não me esperava mais 
scgiii pnra 9 Fazenda da Indaiatuva nove Icguas desta Cidade 
e Ia cheguei no mcsmo dia pude alli cstar doW dias c voltei 
par.? a Cidade e parti para Pirituha achei siia Exit. de mau 
i i m r  p3m comn~igo O senhor Vcrgueiro tinha mostrado mi- 
nha carta em qiie não <~creditnva em seli genro e logo me disse 
o senhor não acreditou no nieii compadre e genro de rn? ter 
mandado o dinheiro pois então. . . não lhe ncredit.arei de coii- 
sa alguiiin e va ajustar contss com elle mesmo Iafui apresentei 
os recibos dos pagamentos que fiz 8% Fazenda rla Setelóltns 
acceitou o recibo de vinte cavallos e cem vaccas que entre- 
guei ao sr. Pedro Nolasco ;ticeitou uma conta de Lopes de 
480$000 pão quiz de um resto de negocio que por estar tudo 
aelareado vendi fiado ao senhor Major João Jos6 Gomes de 
um conto e tanto nho quiz mais foi consultar com o Paizinho 
mandou que acceitasse, feito a conta de dez por cento somou 
a impnrtaneia de 6:7008000 levou o Paizinho c mandou-me 
lima ordem para receber em Síio Paulo do Exmo. Barho de 
Iguape para Ia fui chego em São Paulo apresentei a ordem, 
eua exia. deu-me 3:000$000 e out,ra ordem para o Rio Ia fui 
apresentei isto 6 procurei pelo homem duas vezes sempre au- 
zente um dia sempre achei e deu-me o restante ainda paguei 
mais trcis mezes de premio ao meu freguez de fazendas 
assim me foi gratificado o perigo que eu e meu irmão passe- 



inos e L'S trabdhos que sofremos, c;nfinndo o ineu dii~heirn 
para griarda c ser papo por esta forintl. eii hcin p d i a  dp alguma 
forma tomar ~,lyumn vingança trnzeiiclo o inc~ t r c  (10s engmos 
com o Gr>i.erno das treip. pequenas Corr~deirns do T i t x ~  
e Paraná para que pode-se dizer uma ronlini i~ Cachoeira todos 
os dois rios mais callei-me. 

F a s i ~ a  23 de Outubro de 1885. 

Esqueceir-me mais imin ohservtição quando cliegilci cri] 
Cuyabá não pude acostumar-me com os costumes daquelles 
povo, pois la a um callor esecivo nunca faz frio no Porto íodnis 
as tardes, +<nham aquellas familias tiram a roupa e se lavam, 
n:~dam, mergulhani, tudo eiitreverado niriguem. . . a roitc 
todos dormem cm redes que alli construiain mriitc bem pois 
vi redes a te  de 150$000 ~ 5 o  ha respeito de familias isto coin 
pouca esepção pelos arrabaldes re-se meninas de 9 a 10 anros 
nua ninguem arrepara. O Rio Paragusy quando enche demo~a 
6 mezes para esvasiar alaga em parte 40 legiias de Bahia 
qvendo comniiinica com a Republica do Xiquito, fica prohi- 
bido caminhe por terra de 3Zirarida a Cuyal~á. 

Se o senhor Dr. Jaguarybe achar bom qup traduza em 
seu lugar a observa~áo, quero que seja piiblicado iio Correio 
Peulistan?, esta verdadeira hiatori%, eu pago as despesas. 

Depois que ceca o Rio vem uma pastagem que cria o 
gado e engorda de mais tem lugares que aparece o sal em bar- 
reiro salobos onde os gados comem náo se dá sal e sb aman- 
sal-os quanto mais abaixo do Paraguay mais apparece o sal, 
para baixo de Coimbra ajunta e trazem para Cuyabá mais 
um sal muito fino carece o dobro do nosso para temperar e 
havia muito cheguei yiie fez vender o que levei apenas alcan- 
çou 168000 a carga t,ratam sal do reino, tambem em Cu~,at)i  
oceupam os bois para carga, vi lotes carregados entrarem na 
cidade carregado de mantimento o lombo todo escalavrado 
e pisado os Tropeiros tamhein niont,ados em bois governado 
por uma argola no focinho. 
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Um "Croquis" da situação de 
N. S. do Loreto 

Junto ao roteiro relativo IL esploraçáo dos Rios Verdc Ita- 
rar6 etc. de que tivemos occasião de tratar longamerite em 
out'ro estudo, roteiro esse pertencente ao nosso Archivo, eii- 
contramos um mappa, ou antes urn "croquis", det,erminando 
a situaçgo da antiga reduc~ão  jesuita de N. S. do 1.oreto. 

Esse documento provavclmentc desenhado pclo "piloto 
e mappista" do Barão de rlntonina, João Heririque Idlint 
6 ainda resultado das. varias explorações levadas a effeit-, nos 

sertões do Paranh, S. Paulo e Matto-Grosso. Não vem ass ig  
nado, mas é razoavel que se 11i'o attrihua a Elliot, pois rra 
elle O encarregado das determinações geographicas e da orpa- 
nisação dos mappas, quando cm euploraç6es, acompanhado 
pelo valoroso Joaquim Francisco 1,opcs. Kão sahemos porque 
esse mappa foi aggregado ao ~ote i ro  da .%entrada)> pais 
delle não hn alli noticia alguma. Pertence a mesma 
seric de trabalhos, rnas devera encontrar-se junto a 
algum outro relato. O nosso archivo nada mais poasuin anhrc 
o assumpto. Procedemos a varias indagn~ões e conscguimcs en- 
contrar no rol. XVII  da Revi& do Inst.  Histcricn Rresilei- 
ro, a pagina 569, puhlicada cm acta da sessáo de 8 de ahril 
de 1853 uma carta do Barão de Antoninn que por ccmplcto 
esclarece a sua procedencia. Em verdadc a carta não 
faz referencia ao mappa, mas pelo descripção do local, {;elos 



det:$lhes que menciona, fica bem claro que foi descnbado por 
Elliot e que deveiia ter sido remettido ao Bar.ão comjunta- 
mente com algum reletorio. Delle deveria ter tirado o illustre 
socio do Instit,ut3 os dados para a sua communicaçio, tendo- 
se nrturalment,e extraviado o msppa, que por felicidade, veio 
parar em ncssg archiro. R a  carta referida, o Barã.0 communica 
ter conseguido : 

" pelos seus sertanejos descobrir P lugar da antiga reduc- 
ç" de Kossa Senhora do Loreto, uma dss maiarcs e mais flo- 
rrscentes das treze qiie compunham a Proviocia de Guysra, 
e segurido lhe informou o piloto mappista João Henrique 
Kiliot, zcha-se situada mt margem direita do pequeno rio 
Pirspt. e esquerda do Taranapa, mostnndo que onde foi a 
cazaria c t,emplo abrange- uma superficie de qustroceiitas 
hraças em quadra ; conhece-se o desmoronamento d'um gran- 
de templo, cujas paredes derrocadas deixam imaginar seu 
tamanho, bem como o da cazaria, pelcs montões de telhas de 
qiie parte se v6 sobre a superficie do terreno, e parte se acha 
enterrada e coherta pelo mat,to: Ern bom estado só foi encon- 
t,rado um foino de queimar telhas com capacidade para tres 
milheiros ; pcrem observaram vest,igios d'um muro ou fosso, 7 
partindo do Paranh ao Paranapanema, que pareris ter servido 
para defesa. Estando o terreno todo cobertcr de ~nat to ,  e fal- 
simdo tempo para minuciosa pesquisa, pão se pôde medir a 

. . extensão de uma calçada de pedra que foi encontrada, nem 
verificar o mais que d e ~ ? a  haver no mencionado lugar. Esta 
povoação shandonada ha diizeiitos e vinbe annos, estk situa- 
d s  quatro leguas abaixo do porto de embarque de Tibagina, 
coofluencia do srroio do Jatahy, onde se acham collocados os 
Indios Cainnz, e onde mandou o governo imperial estabelecer 
iiina colonia militar". 

. . . Cremos não haver necessidade de nos rrierir sobre 
a importancia ds. Reduc$&o de K. S. do 1,oreto pois 

. todos os ncssos historiadores a ella já sc referiram, sobrele- 

. . ~  . 
vando nobar ri. formidavel contrihuiçio cheia de dado ineditos 

4 até agora, que á esses emprehendimentos jesuiticos trouxe o 
Dr. Affonso Tauna>-, a mzior de quantas se p~de r i a  imagi~ar ,  .. . 



Uar "CROQUIS" DA SITUAÇ~O DE N. S. DO LORETO 

divulgada atravez das paginas dessa obra gigantesca que deno- 
minou Historia Geral da Bandeiras Paulistas. 

Qualquer commentano nosso seria perfeitamente inu- 
t.il, pois o manancial de que se serviu o grande historiadcr da 
Histona Seiscentista daJTilia de S. Paulo 8 tão pum, tSo abun- 
dante, e tão vaiiosi que mais não permitte sináo a sua . 
coutemplaçáo respeitosa. 

A pubiicação do mappa de Elliot, traduz apenas graphi- 
camenie o que escreveu o Barão de Antonina ao Instituto em 
1853, oito amos após a commiinicaçáo da l.* "entrada" 
cujo roteiro integrd publicamos. E' verdade que os expedi- 
cionarios dessa 1: =entrada, mencionam, entre os pont,os que 
deviam explorar,a Reducçáo deN. S.do I,oreto, mas& ella não 
fazem descripçáo alguma no seu roteiro. Se por abi passaram 
em 1845 não é possivel affirmar ; o facto porem é que o Barão 
de Antonina, somente em 1853 enviou ao Instituto a carta 
a que nos referimos, escripta visivelmente á vista do"croquis" 
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RELATORIO . . 

D m  trabalhes e occurencias sociaes no anno de 1030. 
apresentado pela Dinctorla em sessão de 

20 de Fevereiro de 1031 . , 
4. ?, 

Snrs. Consocios : 

Em cumprimento ao disposto no $ 5 do artigo 16 de 
nossos Fatatutas, temos a honra de apresentar sas prezados - 
consocios o Relatorio dos factas occorridos durante o anno 
findo, e relativo á administração do Instituto. 

-2 

DIRECTORIA * 
.- .:c 

A morte do Dr. Affonso A. de Freitas, nosso presidente, ~d :., 

occorrida no inicio de nossos trabalhos, e a renuncia do Dr. 
~ffÒnso A. de Freitas Junior, do cargo de orador official, :,, 

*'' 

obrigaram a Directoria :% proceder novas eleições, de cujos I r 

,. . 
resuitsdos estão todos seientes. Recomposto o quadro dos , . 

dirigentes do Instituto, a sua vida desenvolveu-se como até . j 

a data das eleições, em plena normalidade. '4 
.': 

SECRETARIA 
.<~- 

A secretaria procurou di r  o maior desenvolvimento pos- .'7 -e i! 
sivel ás suas funcçóes. Como se ssbe, a eUa estáo affectos todos - .  

;, -..a 
os elementos vitaes do Instituto, taes como : leitura de expe- - 2% ...> 

.~.. 
diente, de pareceres e mais pspeis, communicaçáo das offer- - .- ., i ~. 



tas recebidas, redácpáo das actas, expedição de toda a cor- 
respondeiicia, manutengão em bôa ordem d% escripta do 
Instituto, organisação e conservação da bibliotheca e arcbivo, 
remessa de papeis ás commissões especiaes, publicação de 
noticias cm jornaes, envio de convites para as sessões etc. etc.. 
A Directoria remhece que são demasiados esses encargos dos 
2 Secretarios. Urge se faça uma reforma dos Estatutos para 
a distribuição equitativa dos serviços. Durante a nossa gestão 
deu-se ainda o facto do redactor da Revista ser um dos se- 
cretario~. Apezar disso, temos prazer em declarar que tudo 
correu em boa ordem, estando tùdos os serviços em dia. 

. . 

. ~ THESOURARIA. ~ ~ 

A Thesouraria do Instituto, a p ó s a  resolução da Dire- 
ctoria considerando quites todos os Srs. socim at8 31 de Dc- 
zembro de 1928, entrou em periodo de grande actividade. 
A cobrança de joia e annuidades está sendo feita coni bons 
resultados para os cofres sociaes. Essa cobrança visou tam- 
bem a possibilidade da organisação definitiva de nosso quadro 
social. Em annexo encontrarão os nossos consocios a demons- 
t r a @ ~  do estado de nossas finanças. Si ~ ã o  6 das melhores, 
della náo nos podemos queixar. 

BIBLIOTHECA E ARCHIVO 

A Bibliotheca praticamente está organisada. Foram fi- 
chados todos os livros pelo Snr. 2.0 secretario, auxiliado effi- 
cientemente pelos Snrs. Dacio Pires Cor rh  e Campos Aguirra. 
Não 6 naturalmente uma organisação definitiva; mas attende 
ás necessidades do momento. Como 6 notorio, as installaç6es 
da Bibliotheca são pessimas, faltando j S  logar para os livros 
e revistas que nos chegam diariamente, O Archivo está sendo 
agora posto em ordem pelo Snr. Campos Aguirra. Para a 
nos% inappotheca não ha positivamente espaço. 

REVISTA 

A redacção da Revista, com grande esforço, conseguiu 
pôr cm dia a iiossa publicação official. J á  esti ~irompto o 



volume 29, correspondente ao a n n ,  findo, coni cerca de mil 
paginas. Sb esse volume attesta de forma e1oquent.e a necessi- 
dade de não sobrecarmgar o seu redactor com outras funcções 
sociaes. Todos sabem o quanto de trabalho e paciencia exige 
a organisaçãa de u m  tomo como esse. Devemos ao Dr. Plinio 
Ayrosa esse serviço valioso. 

QUADRO SOCIAL 

O quadro social de ha muito que necessitava de organisa- 
ção. Varios consocios reclamaram esse serviço penosissimo, 
que exigia uma revisã3 geral, baseadz em dados seguros. 
Felizmente podemos juntar em annexo o .qiiadro organisado 
pela Secretaria, e tão completo quanto .J permittiram a'lci- 
tura attenta de todas aa actas e a consulta ao nouso archivo. 
A medida a que nos referimos, considerando quit,es com os 
cofres sociaes todos' OS Snrs. consocios até. 31 de Dezembro 
de 1928, vksu exclusivamente a possibilidade da organisação 
de nosso quadro de socios. Assim, de accôrdo com os artigos 
13, 14, 32 e 58 dos Estatutos, conseguiu a Secretaria fazer a 
desejada revisão. Esse quadro facilitará extraordinariamente 
os trabalhos de expedição de convites e Revista, e da The- 
souraria para a cobrança regular de annuidades. 

\'IDA SOCIAL 

Durante o corrente anno foram realisadas regularmente 
as sessões regimentses e algumas extraordinarias. As confe- 
rencias produzidas por nossos consocios constam do volume 
da Revist,a a ser distribuido, com exccpçáo de duas cujqs ori- 
ginaes não nos foram entregues. Durante todo o anno rece- 
bemos visitas d.2 altas personalidades e de innumeras pessoas 
que vieram se se& de nossa Bihliotheca. 

JOEÉ TORRES DE OLIVEIRA, Presidente. 
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Relação geral dos socios do Instituto em 
31 de Dezembro de 1930 

BENEMERITOS 

Alberto Penteado - Dr. - 
Carlos Reis - Dr. - 
José Carlos de Mrtcedo Soares - Dr. - 
Julio Conceição 
Lydia de Souza Rxzende 
Pedro Augusto Gomes Cardim - Dr. - 

HONORARIOS 
. . 

Affonso Celso - Conde - 
Affonso D'Escragnolle Taunay - Dr. - 
Alberto J. Gorçalves - Don. - 
Alberto Santos Dumont 
Altino Arantes Marques - Dr. - 
Arthur Vautier - Dr. - 
Benjamin F. h m i z  Galvão - Rarão - 
Candido Nazianzeno Nogueira da Motta - Dr. 
Deusdcdit de Araujo - Conego - 
Duarte Leopoldo e Silva - Don - 
Edmundo Krug - Dr. - 
Eduardo Loschi - Dr. - 
Emilio Goeldi - Dr. - 
Eugenio de Andrada Egas - Dr. - (Remido) 
Francisco Ferreira Ramos - Dr. - 
Guilherme Studart - Barão - 
Hor~cio de Carvalho 
Irin,et~ Ferreira Pinto - Dr. - 
João de Cerqueira Mendes - Dr. - 
Joáo Ribeiro - Dr. - 
Joaquim Francisco de Assis Brasil - Dr. - 
José Arthur Boiteux 
José Maria Idsboa Junior - Dr. - 



José Maria Moreira Guimarães - General - 
Jose Pereira de Queiroz - Dr. - 
Jos6 P i ~ s  do Rio-  Dr. - 
Jos6 Torres de Oliveira - Dr. - (Remido) 
Jos6 Vicente de Azevrda - Qr. - 
1,eopoldo de Freitas - Dr. - 
LI.':. Frederico &ngel de Freitas - Dr. - 
Manoel Pereira Guimarães - Dr. - (Remido) 
Mathias Alonso Creado 
Kestor Rangel Pest,ana - Dr. - 
Paulo Prado - Dr. - 
Pedro Dias de Campos - Cel. - .  

Ramon Rocea Dordal - Prof . - 
Synesio Rochiz - Dr. - 
Theodoro Sanipaio - Dr. - (Remido) 
Washington Luis Pereira de Souza - Dr., - 

EFFECTIVOS 

Affonso de Freitas Jiinior - Dr. - 
Affonso J. de Carvalho - Dr. - 
Amadeu de Queiroz 
Americo Brasiliense de A. Mello - Dr. - 
Antonio Dino da Cost,a Bueno - Dr. - (Itemido) 
Antonio Felix de Araujo 'intra - Cel. - 
Antonio de Goes Nobre 
Antonio de Lacerda Franco - Cel . - (Reinido) 
Antonio Mercado - Dr. - 
Antonio de Moraes Barros - Dr. - 
Antonio Páulino de Almeida - Dr. - 
Antonio Pompeo de Camarpo - Dr. - 
Armando Arruda Pereira - Dr. - 
Aureliano Ieite - Ilr. - 
Bento de Abreu Sampaio Vida1 - Dr. - 
Bento Bueno - Dr. - 
Candido de Souza Canlpos - Dr. - 
Carlos Augusto de Freitas tsrillalva - Dr. - (Remido) 
Cincinato Braga - Dr. - (Remido) 
Dacio Pires Corriia 



Demetrio Justo Seabra - Dr. - 
Djalma Forjaz - Dr. - 
Edmundo de Carvalho - Dr. - 
Eurico Doria de Araujo Goes - Dr. - 
Fausto de Almeida Prado Penteado - Dr. - 
Felix Soares de Mello 
Firmino de Godoy - Major - 
Francisco de A. Morsto - Dr. - (Remido) 
Francisco da Cunha Hort,a Junior - Dr. - 
Francisco Silveira Bueno 
Frederico de Barros Brotero - Dr. - 
Gahriel de Rezende Filho - Dr. - 
Geraldo Ruffolo 
João Baptista de Campos Aguirra 
João Gomes dc Olivcip Cortes - Dr. - 
João Pedro Cardoso - Dr. - (Remido) 
João Pedro da Veiga Miranda - Dr. - 
Joaquim Coutinho da Fonseca Vieira - Dr. - 
Jos6 Eugenio de Paula Assis - Dr. - 
José Feliciano de Oliveira - (Remido) 
Jos6 Heuriquc de Sampa.io - Dr. - 
Jos6 Manoel da Fonseca Ba.rros - Dr. - 
José Maria Whitaker - Dr. - (Remido) 
José da Matta Cardim - Dr. - 
Jos6 Paula Leite de Barros - Dr. - -  

José S&s de Mello - Dr. - 
Julio Cezar de Faria - Dr. - 
Laerte de Assumpção - Dr. (Remido) - 
Laurindo Dias Minhoto - Dr. - 
Leoncio do Amara1 Gurgel - (Remldo) 
Lourenço Granato 
Luiz Sergio Thomz - Dr. - 
MAreello de Toledo Piza e Almeida 
Maria Reuotte - Dra. - 
Mario de Sanctis - Dr. - 
Octavio Eduardo Brito Alvarenga - Dr. - 
Plinio Ma,rques ds  Silva Ayrosa - Dr. - 
Raphael Correa Sampaio - Dr. -(Remido) 



Raul Frias de Sá Pinto - Dr. - 
Renato Alves Guimarães 
Ricardo Severo - Dr. - 
Fbherto de Mesquita Sampaio - Dr. -- 
Hodolpho von Ihering - Dr. - (Remido) - 
Spencer Vampré -- Dr. - 
Tbeodoro Braga - Prof. - 
Vicente do Rego Themudo Lessa 
Victor da Silva Freire Junior - Dr. - Remido - 

CORRESPONDENTES 

Albert,o Frederico de Moraes Lttmcgo - Dr. - 
Alherto Range1 - Dr. - 
Antonio Constantino - Dr. - 
Basilio de Magalhães - Dr. - 
Bernardino de Souza - Dr. - 
Edmundo Navarro de Andrade 
Eniilio Fer~audes de Souza Docca - Cel. - 

Ermelindo Augusto de Leão - Dr. - 
Etienne Ignace Brasil - Padre - 
Felis Di Carli - Dr. - 
Felis Guisard Filho - Dr. - 
Firmiano de Moraes Pinto - Dr. - 
hlgencio Moreno 
Henrique Boiteux 
Hygino de Campos - Dr. Monsenhor - 
João Pandiá Calogeras - Dr. - 
Jorge Bertolazao Steiia 
José Francisco da Rocha Pombo 
Luiz Gastão D'Escragnolle Dona - Dr.  - 
i%noel Cicero Peregrino ds Silva - Dr. - 
Max Fleiuss - Dr. - 
Paul Rivet - Dr. - 
Roberto 1,ehmanii Nitsche - Dr. - 
Rodrigo Octavio Lsngasrd de Menezes - Dr. - 
Vicente Melillo - Dr. - 
Virgilio Correa Filho - Dr. - 



DEMONSTRAÇAO DA RECEITA E DESPEZA -- ANNO DE 1930 

PAULA LEITE DE BAHI~OY Thesourciro 

, , , ,  , ,.. , .,., . ,' 1 .  I 

R,ECb;ITA 

Joia n Anniiidados. . . .  3748600 
Juro8 e :  Ilividrndos . . .  7708000 

Suhvciição do I$stnd? : 

recel~ida . .  3:750W00 

:% reoaber . . . . .  3:7508000 

Siihveiiçáo da Municiiii« : 

. . . . .  :I rcccher IG:OOO$OOO 2:i:joo~uo0 

Vcnrla ila Revisto. . . . .  2508000 

\\ 
\ 

\ 
21:891$600 

- 

DESPEZA 

. . . . . . . . . .  Ordenados 4:800$000 
Sellos postaes . . . . . . . . .  120$000 

. . . . . . . . .  Estampilhas 308000 

Limpcsa do predio . . , . . , . 1008000 

Impressos . . . . . . . . . .  378000 

Tclcphonc . . . . . . . . . .  543$200 

JAZ . . . . . . . . . . . .  260&400 

. . . . . . .  Seguro contra fogo. 415$000 

Material de Secretaria . . . . . .  150$000 
. . . . . .  Material para Rihliotheca, 108WOO 

. . . . .  Despcsas cxtraordinarias. 1:410$000 

Fichas para Archivo . . . . . . .  165Xa000 

Irripressão Volurne da Ilcvista 1 i . O  27 . . 3:616$000 

. . . . .  Saldo que passa para 1931 13:139$200 

24 :894$600 
-~ 
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